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 71 یفرهنگ فترد

 یرهبر و امام گفتمان جیترو



 باسمه تعالی

 و کی هیاپ معمار ک،یاستراتژ تیریمد شیگرا با کیاستراتژ علوم یدکترا انه،یاب یریقد حسن محمد دکتر

 رهنگف پژوهشگاه الملل نیب یشورا عضور ک،یمکز و ایاسترال در رانیا سابق ریسف ،یمهندس نظام عضو

 از. است خارجه امور وزارت نشستهبازدیپلمات  و یراهبرد علوم یعلم انجمن عضو ،یاسالم شهیاند و

 ،«یاستراحت اقتصاد و ینفت توهم» ،«یزندگ یفرهنگ و یاقتصاد سبک» جمله از یمتعدد یکتابها یو

 .است شده منتشر  «رجوع ارباب نجات ی؛ادار جهاد برنامه»

 وسطت که است قم مقدس شهر نور جمعه یها نشست سلسله در 71 اسفند 71 جلسه به مربوط رو، شیپ متن

 .است شده شیرایو و میتنظ و هیته 71 یفرهنگ دفتر

 

 و نفت دمانن ما کشور امکانات که یجنوب کره مانند کشورها از یبعض ندیگو یم که دیا دهیشن ادیز البد  ...

 م؟ییکجا ما و هستند کجا آنها امروز اما کردند؛ شروعخودرو سازی را  ما با ندارند، را...  و گاز

. سندینو یم ها دولت حساب به را آن گرید یبرخ. گذارند یم نظام یناکارآمد یپا را مشکالت نیا یبرخ

 رب و داشت یجامع برنامه اسالم اگر ندیگو یم و گذارند یم اسالم یناکارآمد حساب به را آن زین معدودی

 ندیگو یم مؤمن افراد. داد یم نشان یاقتصاد عرصه در را خود تیحقان دیبا سال چهل نیا در بود، حق

و ناکارآمدی در  مشکالتوجود . است نبوده ما تیاولو در یاقتصاد مباحث و میکرد امیق اسالم خاطر به ما

 تحمل را مشکالت و ندارند آن به یکار نبوده، یاقتصاد چون هدفشان اما رند،یپذ یم راعرصه اقتصاد 

 .هستند یراض و کنند یم

 فرد هر سهم و کشور ینفت درآمد زانیم

 دیبا الاص ،«م؟یدار مشکل چرا ثروت نهمهیا با» مییگو یم یوقت ،میده ارائه یدرست لیتحل میبخواه راگ اما

 است؟ اندازه چه ما ینفت صادرات و ینفت درآمد مثال است؟ چقدر ما ثروت مینیبب

ال س یا گذشته ماه سه مثال که شود یم اعالم ها رسانه در مرتب و است روشن موارد نیا آمار مییبگو دیبا

 وارههم زین آن ارقامالبته .... و است متیق چه امروز. بوده متیق چه به م،یا فروخته نفت اندازه چهگذشته 

 میکن چه. میدار سرکار ماهانه درآمد و حقوق با ما. ماست یعاد محاسبات از فراتر و استبوده  ینجوم

نه ماها یرانیا هر ازاء به میببن مثال. میکن یم سهیمقا خود ماهانه درآمد و حقوق با م؟یکن درک را آن اندازه

 بعد میکن میتقس کشور تیجمع تعداد به را ینفت درآمد کسالی که شکل نیا به م؟یکن یم صادر نفت اندازه چه

 اسیق به را ینجوم ارقام که میا نکرده عادت چون اما. شد خواهد روشن رقم. میکن ماه دوازده بر میتقس

 میپرسب اگر االن نیهم. دارد یتصور نفت درآمد از کس هر م،یکن لیتبد و قابل لمس برای خودمان کوچکتر

 چکدامیه. است متفاوت یگرید با کس هر ارقام د،یدار ذهن در یمتیق چه نفت فروش و درآمد درباره شما

  .ستین هم مثل هم

را در هیچ یک از  نآ از مبلغی چیه و دهم یم شما به را نفت درآمد همه من دیبگو دولت محال، فرض بر

 ندرما و اشتغال و شتیمع و مسکنت خود در رابطه با مشکالا این پول ب خودتان و کنم ینم خرجنیازها 

 فرض کی نیا. دیباش نداشته یدولت مارستانیب و مدرسهامنیت و دفاع و  توقع من از. دیکن برآورده را... و



 نیب را نفت درآمد همه دولت اگر در مثل مناقشه نیست. .، هر چند غیر منطقی و غیرممکن هستاست

 المسا. میگو یم را امسال شده ینیب شیپ رقم من رسد؟ یم چقدر ماهیانه یرانیا هر به کند، میتقس مردم

. ستا شتریب گذشته یسالها همه از رقمش که شده ینیب شیپ یرقم یگاز عاناتیم و نفت صادرات یبرا

 71 السدر قانون بودجه بابت صادرات نفت و گاز و میعانات گازی  که یرقم. دینکن میتقس و ضرب فعال

 71 بر میتقس و یرانیا ونیلیم هشتاد بر میتقس. است تومان اردیلیم هزار 79 قریب به اند کرده ینیب شیپ

 هم تومان ونیلیم کیکم دست دیداشت که یتصور االن نیهم یول! تومان هزار 711 ینفر شود یم ماه،

، نفر دهها تا حتی صدها میلیون تومان در هر ماه به ازای هر ایرانی دارد وجود جامعه در که یتصور! بود

 است.

 یاقتصاد توهم

میلیون بشکه در  4قبل از تحریم روزانه ما . است نفت آنها از یکی. میهست توهم دچار خود جامعه در ما

صادرات ما روزانه دو روز تولید نفتمان بوده است. یعنی به ازای هر ایرانی ماهانه یک و نیم بشکه. 

کمتر از که )صدم یک بش 69میلیون و سیصد هزار بشکه در روز بوده یعنی به ازای هر ایرانی ماهانه 

 ضرب که،بش ونیلیم سه. میکن یم دیتول نفت بشکه ونیلیم سه به کینزد یروز ما االن نیهم. (یک بشکه

 . به ازای هر ایرانی در هر ماه تولید نفت بشکه 7/7 شود یم نفر، ونیلیم هشتاد بر میتقس روز، یس در

و نیم  74 سهماگر صادرات نفت در شرایط تحریم به روزانه یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. 

 کی از کمتر ماههر سه  در یرانیا هر سهم شود، کم اگر کرده که ییها نهیهز لیدل به نفت شرکتدرصدی 

 ینم را ینجوم یها رقم نیا م،یبود داده انجام را میتقس و ضرب نیا خود عمر در کباری اگر. تاس بشکه

 .میگفت

 و قطر و تیکوبا احتساب جمعیت و حجم صادرات نفتشان، در  کنند؟ یم چکار ها عرب ندیگو یم

! رانیا نفت صادرات سال صتش با است یمساودر یک سال  آنها نفر هر نفت صادرات میزانامارات،

 فقط ار ینفت درآمد ما اگر یعنی. نه ما رسند، یم مردمشان به آنها میکن یم فکر میرینگ نظر در را نیا اگر

 یبوم تیجمع نفر هزار 411 و ونیلیم کی امارات. یدب هیشب میشد یم م،یکرد یم ها یقشم رهیجز صرف

 نیا اب. ستامارات  برابر ستیب ما کشور وسعت. کند یم صادر نفت ما از شتریب که است یعیطب دارد،

 مهسرچش مس مثال مییگو یم و میکن یم اغراق باز اما. میدار هم گرید یدرآمدها نفت، از ریغ ما که تفاوت

به ازای هر  ما گاز و نفت همه بابا! ندارد ازین گرید زیچ چیه به مملکت شود، نهیهز درست اگر کرمان

 یم ما به نفت از شتریب سرچشمه مس که دیکرد حساب چطور ؛است تومان هزار 711 نفر ماهانه حدود

 !رساند؟

 اما!! طال گرم کی یسالنفر  71 هر ازاء به یعنی چقدر؟ یعنی. میکن یم استخراج طال ُتن دو فقط یسال ما

. مینک کم آن از را استخراج یها نهیهز دیبا تازه. است ادیز یلیخ میکن یم فکر م،یشنو یم ُتن دو یوقت

 دنمع نیا!« شد کشف ُتن هزار صد تیظرف با طال معدن» ندیگو یم مثال. دارد اشکال هم ما گفتن اخبار

  !دهد یم طال گرم پانزده تا ده طال،معدن  تن هر باشد، یغن خاکش اگر. طال خود نه طالست،

 دولت یها یبده و یعموم بودجه

 شامل یعموم بودجه. ندیگو یم یعموم بودجه آن به که میدارغیر از نفت  هم گرید یدرآمدها میگفت اما

 بخواهد یکس اگر یول رد،یگ ینم پول یکس از است؛ یدولت دانشگاه مثال. است حکومت یدرآمدها همه



 المث ای. یداد هدر تو کردم، جادیا تیظرف کردم، نهیهز من دنیگو یم چون. بدهد پول دیبا بدهد، افرانص

 کارخانجات فروش. دهد یم قرار دولت اریاخت در یپول اما ست،ین ددرآم وام البته. یخارج و یداخل یها وام

 یها شرکت. است یفروش هیسرما نیا قتیحق در. لت هستندجزو منابع مالی دو باشند، که یزمان تا هم

 نیا. بدهند دولت به دیبا را خالص سود از یادیز بخش کردند، سود اگر که هم ی دولتیها بانک و یدولت

 تومان هزار 491 ماه، در ینفر است؟ مقدار چه بودجه نیا عمجمو. است دولت یعموم بودجه مجموع

 صادرات تصور آن مثلتصور مردم در مورد کل درآمدهی حکومت و دولت ! است 71سال  بودجه در

  !استآمیز اشتباه و اغراق نفت

 پانصد و هزار 479 ماند یم کنند، یم پرداخت ارانهی عنوان به دارند را آن تومان  پانصد هزارو47

 باشد، داشتهن یریتدب یب و اشتباه و ، اختالسی رخ ندهدندهد ینجوم حقوق نباشد، ُمسرف دولت اگر. تومان

. تگانبازنشس و دولت کارمندان حقوق جمله از. کند ینم تیکفا کشور یجار هیاول امور یبرا یحت پول نیا

 مانکارانیپ به و شده چاپ پشتوانه بدون پول. اند آورده یرو استقراض به فتد،ین عقب حقوق آن نکهیا یبرا

 دهیرس تومان اردیلیم هزار111 به  79 سال آخر تا کشور نیا یبده مجموع. بدهکارندو ...  کارمندان و

 عبور تومان اردیلیم هزار611 از دیبا القاعده یعل رقم نیا! اند نکرده اعالم گرید 71 سال یابتدا از.  بود

 ومانت ونیلیم ده یرانیا هر ازاء به یعنی! شده خور شیپ نفت سال، هشت هفت اندازه به یعنی باشد؛ کرده

 مه،یب شرکت ها، بانک شامل هم دولت یبده. است کشور اقتصاد تیوضع نیا. به بار آمده است یبدهکار

 نبه آ دولت باالخره یول برده، شیپ را کار سپاه البته. است یخارج یها واستقراض سپاه مانکارها،یپ

 .است بدهکار

 به نوناک و میکرد صادر نفت بشکه یک میلیون یروز م،یتحر طیشرا نیا در کرده اعالم نوبخت یآقا االن

 م،یکرد که یبلق محاسبه بنابر. باشد نگفته ادیز و باشد گفته راست  اگر البته.   میهست مواجه مشکل با شدت

 انگار نه انگار اصال مردم، یبرا که یحال در. بشکه یک از کمتر ماه، سه هر در یرانیا هر ازاء به یعنی

 .رندگ مطالبه و خواهند یم فقط همه. شده کم درآمدش دولت و است میتحر ما مملکت

 م،یکن یم ادیز را ها حقوق درصد 11 دیبگو دولت االن اگر مثال. است کمشان هم باز رندیگ یم چه هر

 نیشاغل یبرا فقط تورم که ندارند توجه اما است؛ نیا از شیب تورم ندیگو یم کارگران و کارمندان باز

 چه هر مگر! افتهی شیافزا انش نهیهز اما ندارند، آمد در کنند؟ چه آنها. هست هم کارانیب یبرا ست،ین

 فکر نهایا به اصال چکسیه! باشند؟ غذا دنبال آشغال سطل در دیبا کارانیب. است نیشاغل یبرا است، درآمد

 .کند ینم

 کس چیه اما کند، دایپ نجات نفت به یوابستگ از دیبا کشور ندیفرما یم که سالهاست یرهبر معظم مقام

 تیذهن و محاسبات و تصور نیهم. است نفت به یذهن یوابستگ رگ،بز مانع کی معتقدم. است نکرده گوش

  .است انقالب و کشور جان یبال غلط یها

 یگر مطالبه از غلط تصور

 ؟میآورد کجا از را حرف نیا! گفته؟ یکس چه! است مردم یازهاین نیتأم مسئول حکومت ندیگو یم مثال

 یلتدو اگر حاال! است برعکس رانیا در کنند، نیتأم را دولت یها نهیهز دیبا آنها که دانند یم مردم ایدن در

 نیمحروم هب رند،یبگ ثروتمندان خصوص به همه از دیبا یعنی م،یهست مسئول نیمحروم به نسبت ما دیگو یم

 !کارندطلبهم  نیمحروم ریغ اما بدهند،



 حقشان کنند یم فکر همه. است کمشان رندیبگ چه هر و دارند ریبگ دست همه! طلبکارند همه رانیا در

 را غلط تصور هم آنجا. است خورده را حقشان عهیش حکومت کنند یم فکر سنت اهل. است شده خورده

 شما. کنند یم فکر نطوریهم هم و ... ترکمن و بلوچ و کرد اقوام. دارند دولت یدرآمدها و نفت درباره

 تصور کی! است شده خورده حقشان کنند یم فکر هم آنها د،یبرو هم تهران نینش ثروت منطقه در یحت

 نیگسن یها رقم نیهم. داشتند را غلط تصور نیهم هم دیاسات داشتم، جلسه یدانشگاه کی در! یهمگان غلط

 سهم گفت ساله ده بچه پسر جا کی فقطدر مسجدی همه دچار توهم بودند. . است ذهنشان در ینفت درآمد

 لمث او یبرا تومان هزار 711 چون هکبل محاسبه، یرو از نه آنهم. است تومان هزار711 یرانیا هر

  !بود ما اردیلیم

 درآمد ونیلیم ده نفر هر به تواند یم که دارد دولت و حکومت به یبستگ من ازین نیتأم کنم فکر من اگر

 نهیهز من، حقوق من، مسکن من، ازین میگو یم. شوم یم گر مطالبه کار، و تالش یجا به بدهد، ماهانه

 یم دفاع دولت از بنده کنند فکر یبرخ است کنمم البته. شوند یم گر مطالبه همه... من شغل من، ازدواج

 مه نیا اما. دانم ینم یاسالم انقالب تراز در را دولت نیا. دولتم نیا مخالف یاسیس نظر از من. ریخ کنم؛

 صورت ناکارآمد را نظام که ستین نظام نفع به نیا. میبگذار نخورده دست را یعموم توهم که ستین درست

 .ندکن

 نیا خودش چرا اما. است دولت نفع به نیا و دیآ یم نییپا دولت از توقع م،یکن رفک درست ما اگر بخُ 

 که دباش احمق یلیخ دیبا وگرنه. است نکرده میتقس و ضرب هم خودش نکهیا یبرا د؟یگو ینم را ها حرف

 .نددان ینم دانم یم که کردم صحبت دولتمردان در دوره های مختلف از یلیخ با من. دینگو و بداند را نهایا

 111 ماهانه نفر هر گفته ییویراد هایشبکهیکی از  معاون کردم، را ها صحبت نیهم مایس و صدا در

 یفور شود، یم چه هر. است تصور نیهم اساس بر شود، یم میتنظ که ییها برنامه آنوقت! تومان ونیلیم

 دارند، بچه 77 که یشوهر و زن از کرمانشاه در رفتند ست؟یچ دولت و حکومت از شما توقع پرسند یم

! شود یم فالن بکند تیحما نهایا از دولت اگر گفته باز بودند، شاغل فرزندان همه که تیجمع غیتبل یبرا

 را مشکل خودتان چرا خب! برسد داد به دولت ندیگو یم یاهال شود، یم اخراج مستأجر ،یا محله کی در

. سانندبر نیمسئول گوش به را مشکلشان هک هستند نیا دنبال همه. است دولت به نگاهها همه د؟یکن ینم حل

 !مستأجر نیا دست دهد یم را خانه دیکل یفور هم او دارم، خانه مشکل من گفتند مسئول به یوقت انگار

. دانم یم کشور «المسائل ام» که اسمش را گذاشته ام توهم نفتی را توهم نیا من کر میکنند که می تواند!ف

 ارک به و است حکومت و دولت عهده به من ازین میگو یم چون است شده یاجتماع یتنبل باعث تصور نیا

 .کنم ینم فکر خودم تالش و

 رانیا در یاجتماع یتنبل

 هب لیتما ،...(و یرمال و یریفالگ) ییگرا ریتقد. دارد وجود یاجتماع یتنبل یبرا ییارهایمع جهان در

. ..و یقدرت یب احساس ،یفرد منافع لیدل به تیمسئول از فرار ،یخودمدار شبه، کی و زودبازده یکارها

 عدم اهتمام دانشجویان به کسب علم و مهارت در کار خود و تالش رای فقط کسب مدرک. آنهاست جمله از

 گسترش ونهنم ،ینیکارآفر و مولد تیفعال یجا به یدالل گرایش به و شتریب درآمد کسب لیدل به ی،لیتحص

 کردن کار از و شده برعکس امروز بود، زرنگ کرد، یم کار کس هر گذشته در.  است جامعه در یتنبل

  !شود یم برده نام، جان کندن، خر حمالی و ... زدن ود سگ عنوان به



 و برد نام انیرانیا یدرون دشمن عنوان به یاجتماع یتنبل از یرهبر معظم مقام 71 سال روز نیاول در

 بد ران،گید به بودن نیبدب ،یافراط یها یخودخواه ،یدیناام نداشتن، کار نشاط ،یتنبل» که کردند دیتأک

 اول ا،یدن مردم نیتر تنبل اند گفته!«  است یماریب نهایا...ودخ به اعتماد نداشتن نده،یآ به بودن نیب

 کره و پنژا ستیل یانتها!   هستند انییقایآفر بعد و ، بعد ایرانیان(و کویت امارات قطر، عربستان،)اعراب

 .است یجنوب

 روز، 71 کایآمر روز، 7 آلمان روز، هفت هیروس و نیچ. میدار را مناسبتی یرسم التیتعط نیشتریب

 یبرخ حاال! میدار هم نیلیالتعط نیب یگاه!  روز 11 رانیا ،روز 77 ژاپن روز، 77 ،یجنوب کره و کانادا

 دارند یلیتعط روز دو که آنها اما! هستند لیتعط هفته در روز دو چون است، شتریب آنها التیتعط ندی گویم

 لیتعط ررتید یعنی کنند، یم میتقس روز پنج بر را هفته در کار ساعت کنند، یم کار هفته در روز پنج و

 .میریگ یم نظر در را روز فقط و مینیب ینم را نیا ما. کنند یم

 یرسبر مجلس یها پژوهش مرکز قبل سال چند. استیدن در ها نیتر نییپا جزو رانیا در یکار دیمف ساعت

 کار ساعت هشت هم یکسان یعنی! است روز در قهیدق 11 یدولت یکار دیمف ساعت وسطمت که بود کرده

 ساعت، 77 از کمتر یا هفته شده، محاسبه کشور کل در! شد یم کمتر وگرنه قه،یدق 11 شده که کردند دیمف

 درصد، 40 هیترک یکشورها.  است هفته در ساعت 00 تا 01 کایآمر و فرانسه در.  ساعت دو یروز یعنی

  !کنند یممفید  کار ساعت 71 از شیب نشانیشاغل از درصد 11 ژاپن و درصد 11 یجنوب کره

 چون کرده؟ شرفتیپ االن کرد، شروع را یساز خودرو ما با که کره چرا: اول سؤال سر میبرگرد حاال

 کره هر یعنی دارد؟ اختالف چقدر قهیدق 11 با! است ساعت و نیم 7 یروز بایتقرآنها  یکار دیمف ساعت

  !است کرده کار یرانیا 19 اندازه به یا

 بازنشستگان قانون یاساس رادیا

. مینک ینم محاسبه اصال را زهایچ یبعض معتقدم من! ها بازنشسته عنوان به اند گذرانده مجلس در یقانون

 ،یسالگ ستیب از. سال 79فرض می کینم  حاال است؛ بوده سال 79  ای 71حدود عمر متوسط انقالب از قبل

 یتگبازنشس حقوق سال شش بود، کرده کار سال یس شد، یم بازنشسته یسالگ 71 کرد، یم کار که الس یس

  .شود تمام سال 79 تا گرفت یم

 یس همان یبازنشستگ سن اما. هاست خانم سال 19 و انیآقا سال 11 ییا امید به زندگ متوسط عمر االن

 قبال در ایدن در! ردیگ یم یبازنشستگ حقوق سال 11 ای 19 کند، یم کار سال یس یعنی. است مانده سال

 ونیلیم 7/6. است نیشاغل از شیب ما یها بازنشسته تعداد رانیا در است، بازنشسته یکی شاغل، 9 هر

! اند بازنشسته ونیلیم 7/4 اند، یرسم آن ونیلیم سه حدود که شاغلند آن ونیلیم چهار که میدار ریبگ حقوق

 !ودش بزرگ دولت که گذرانند یم ینیقوان اما م،یکن ککوچ دیبا را دولت ندیگو یم همه. است فاجعه نیا

 سن. دمی دهن شیافزا همرا  یبازنشستگ سن کند، یم دایپ شیافزا که یزندگ به دیام ای دیمف عمر ایدن در

 را یبازنشستگ سن آلمان و کایآمر االن. بود سال 79 عمر که بود یکس یبرا ،یبازنشستگ یبرا سال 71

 سن مجلس در اما. سال برسد 11تا به  کند یم اضافه سال کی یسال کایآمر.  اند رسانده سال 91 به

 تغالاشایحاد  یبرا استخدام، که یحال در! بروند سرکار هم جوانان ند تاده یم کاهشمرتبا  را یبازنشستگ

! دیده یم حقوق نفر دو به ،یکن یم شما که یکار نیا با. است کار انجام یبرا برای استخدام شدگان نیست،



 کاهش را نیا یها سالپس  خب. میده یم حقوق میدار هم جوان به ،یبازنشستگ حقوق پرداخت نیح در ما

 ادیز ار خورها نان بلکه م،یا نکرده کوچک را دولت اینگونه !دیکن سال ده را یبازنشستگ سال 11.  دیبده

 بازنشستگان بدون اینکه کاری کنند حقوق دریافت می دارند.  !میکرد

 ت،یئولمس ؟یمتیق چه به خب کنند؛ کسب تجربه که ندیایب سرکار ها جوان که است نیا گرید غلط تصور

 کردند، واگذار جوان چند به را تیمسئول یمرکز بانک در. آموختن تجربه نه است دادن پس تجربه محل

 یوانج ای یریپ سن میگو ینم من ؟یاندوز تجربه به ارزد یم! رفت هدر کشور از ارز یکل و طال تن هفتاد

 یگستیشا دو هر اگر حاال. دیایب کند یم تیریمد بهتر و است تر ستهیشا کس هر میگو یم است، مالک

 مییبگو هم جوان به ر،یبگ حقوق و نکن کار میینگو ساله 71 به که یشرط به. دارد تیاولو جوان داشتند،

 !ریبگ حقوق و کن کار

 یشغل تیامن مسأله

 یعنی. زند یم دامن را یشغل یناامن ایدن که یحال در است؛ یشغل تیامن کشور در ما مشکالت از یکی

 یردادقرا و یشرکت خواهند یم همه نباشد؟ کارآمد اگر یحت د،باش کار سر بر سال یس گفته یکس چه چه؟

 رونشیب کرد، یکار کم وقت هر که کنند یم یقرارداد هست، یرسم یکس اگر ایدن در کنند، یرسم را

 .کنند

 ندهینما عمر رآخ تا شد، ندهینما کباری اگر یعنی باشند، داشته یشغل تیامن مجلس ندگانینما مییگو یم یوقت

 ارهدوب سال چهار سر بود، مناسب و خوب اگر. باشد یقرارداد دیبا ر،یخ! ردیبگ یندگینما قوقح و باشد

 .میگذار یم انتخاب

 الیخ یقتو وگرنه. یبده او به را تیجا دیبا تو شد، دایپ تو از بهتر یکس اگر. باشد نیچن دیبا هم ادارات در

 ژاپن در. شود یم چه است معلوم خب کند،ن ای بکند کار چه است یباق سال یس که باشد راحت شخص

 نجاآ! اول بار همان! کردند اخراجش کرده، لیتعط را کارش یادار کار از زودتر قهیدق سه نفر کی گفتند

 یاقتیل یب آدم یعنی کند، رها را کارش و کند لیتعط ساعت سر نفر کی اگر آنجا. ستندیا یم اضافه معموال

 هس دو باشد، شده لیتعط هم موقع به اگر بچه، و زن شیپ شیآبرو  فظح یبرا لیدل نیهم به. است بوده

 .کند یم مشغول را خودش ییجا و رود یم خانه رترید ساعت

 نفت با اگر که است نیا جواب بشود؟ نفر ونیلیم 771 رانیا تیجمع چطور وضع، نیا با شود دهیپرس دیشا

  .ردیبگ را تالش و کار یجا تواند ینم عمناب و نفت چون. است ادیز هم ونیلیم ده م،یشو اداره

 کار ارزش از غفلت

 ُمشوق اما. ندارد هم...  و گاز و نفت معادن. ماست از کمتر یلیخ وسعتش دارد، تیجمع ونیلیم 701 ژاپن

 کارطلب و متوقع ما اما. کند یم تیترب نیکارآفر و کن کار آنجا در چون! تیجمع شیافزا یبرا گذاشته

 ؟یکرد چه را بودجه تومان هزار411 نیا آقا مییبگو یعنی است، خوب یگر مطالبه البته .میکن یم تیترب

 و مینکن کار خودمان نکهیا نه. دارد یتر نیسنگ جرم طیشرا نیا در ینجوم یها حقوق و اختالس اتفاقا

 شما همه را انقالب شماست، همه مال انقالب: »فرمود یم امام حضرت. کند کار ما یبرا دولت مییبگو

 رهاكا همه نكهیا به ما مینیننش. است كىی هم دولت. دیبكن كمك دیبا همه. شماست همه مال هم مملكت د،یكرد

   .«.بكند دولت را



 هنقش! استیجغراف هم اول درس. کنند یم حجت اتمام شانیها بچه با دبستان، اول کالس همان در ها یژاپن

 ازگ ندارد، نفت ژاپن! ماست یکوچولو ژاپن نیا دینیبب: ندیگو یم و گذارند یم یها بچه یجلو را ژاپن

 هب را دهایبا و نداشته ستیل... و است زیخ زلزله است، ادیز تشیجمع و محدود نشیزم ندارد، معدن ندارد،

. کنند یم گوشزد ها بچه به کار اول همان از را جامعه ازین مورد مشاغل فهرست. کند یم گوشزد ها بچه

 نفت .دارد زیچ همه رانیا! دینیبب ها بچه: ندیگو یم غرور با و گذارند یم را ییایجغراف شهنق رانیا در اما

  !است یطلبکار هیروح و کاذب غرور اش جهینت... دارد ایدر دارد، جنگل دارد، گاز دارد،

آن کس هم هست که می  دزد ستند،ین یاردیلیم هزار دو یگرها اختالس فقط دزدها البته. میندار کم دزد ما

از  نینشکپر نفر ده سهم یعنی حقوق، تومان ونیلیم کی! کار نه است، محضور یبرافقط  من حقوقگوید 

 یترشیب تیجمع چون است، اختالس آن از شتریب خطرش یلیخ نیا شده؟ انجام کار چقدر قبالش در! نفت

 .کنند یم فکر نطوریا

 هیقب یآبرو چون کنند، یم یمنزو را اوهمکارانش  کند، کار خوباگر کسی در دستگاه های دولتی در االن

 که ستین یرانیا یالیسر و لمیف. میا کرده رشد کار ضد ما ،یفرهنگ نظر از اصال. برد یم یُپرکار با را

 فتهگ یخارج لمیف در اگر یحت. نبرد اسم یکار خر ،یحمال کندن، ناج ،ییدو سگ عنوان به کردن کار از

 جیترو را کار فرهنگ هک دمیند یلمیف من! زدم دو سگامروز کلی  دوبله در امروز کلی کار کردم، باشد

 حوزه نه ه،ینیحس نه بود، مسجد نه نبود اگر که یشغل دو! است فحش ما فرهنگ در حمال و عمله. کند

 انسان که است یدرآمد کارها، نیتر زهیپاک» دیگو یم اسالم فرهنگ! یچیه نه جاده، نه خانه، نه ه،یعلم

 یناتوان و یتنبل: »فرمود  «است تیموفق آفت یتنبل: »فرمود( ع)یعل امام.  «کند کسب خود دسترنج با

 تالش و کسب در آن جزء ُنه است، جزء ده عبادت: »دیگو یم تیروا!«  شد فقر فرزندشان کردند، ازدواج

 .است یزرنگ «گرفتن حقوق و نکردن کار» ست؛ین نطوریا ما فرهنگ در اما.  «است حالل یروز یبرا

 هم کند، یم شرفتیپ کشور هم کن، کار ها یژاپن مثل شما خب .است نطوریا چرا ژاپن ندیگو یم همه

 میگو یم. کنم کار یطور آن من تا بدهند، من به را حقوق آن نه، دیگو یم اما. شود یم خوب تو وضع

 حقوق نیکمتر با یزندگ وضع نیبدتر در ها یژاپن نشان می دهد کهکه خیلی ها دیدند  «نیاُش» سلایر نیهم

 یم تالش و کار بهتر ما همه از هستند، دارا که هم وزامر. دندیرس ییجا به و شدند دارا تا کردند، کار

 خشک   نان گرم صد کردند، یم یکارگر ساعت 71 یروز ها زن دوم، یجهان جنگ از بعد آلمان در. کنند

 اند فتهنگ مگر. دندیرس نجایا به تا کردند کار سال دهها. شدند دارا تا کردند کار یندار در! گرفتند یم ُمزد

 ییرادا و مال در م؛یهست برعکس ما.  بزرگان با تیمعنو و علم در بسنج، فقرا با را خود ثروت و ایدن در

 !ها نیتر نییپا با ت،یمعنو و علم در م،یسنج یم ثروتمندان با را خود

 برابر ده آنها سرانه درآمد ندیگو ینم اما ند،یگو یم را ها ییکایآمر و ها یآلمان حقوق ها رسانه در مرتب

 همسران ما نکهیا مانند. دارند درآمد ما نفت اندازه به آنها، یساز خودرو یها شرکت از یبعض. ماست

 و حالل به. میشو یم بدهکار همه است معلوم خب! کند سهیمقا یریجزا شهرام خدمات با را ما خدمات

 یارب یاردیلیم کی نیماش یریجزا شهرام چون یستین من فکر به تو» دیگوب او اما. ندارم کار حرامش

 حاال ود،ب لایر یک نوشابه رفتم مکه شیپ سال ستیب گفتند من خود به بارها!« دهیخر همسرش و فرزندش

 جان آقا میگو یم. تومان هزار شده حاال بود، تومان ده موقع آن رانیا. (لایر سعودی) است لایر یک هم

برای این مصرف  بهداشت وزارت. یخور یم شتریب االن االن؟ ای یخورد یم نوشابه شتریب موقع آن شما

 ده یروز عربستان در ایثان. یدار دیخر ییتوانا شده، خوب تو وضع پس. دهد یم هشدار مدامزیادی 



نم با تولید و صادر می کی خیلی کمتر ما ،با جمعیت خیلی کمتر شود یم یخال شیپا ریز از بشکه ونیلیم

 ؟!ینیب ینم را ها نیا چرا ؛جمعیت بیشتر

 پرورش و آموزش ضعف ،ییافزا توقع

 در. است «ییافزا توقع» یها بونیتر کردم، یبررس و کردم دقت من که ها بونیتر تمام و ها رسانه

. است نیشعارتر پر و نیترصدا و سر پر که دهند یم یرأ یکسان به چرا. است طور نیهم هم انتخابات

به هر مدعی  ،به ازای هر ایرانی درآمد نداریم رتشیب تومان هزار صد یماه نفت درآمد بدانند مردم اگر

 رسدپ یم یکس! تومان ونیلیم کی کنم یم را ها ارانهی من دیبگو یکی اگر. دهند ینمای در انتهابات رای 

 ؟یدهب شیافزا را ارانهی یخواه یم یچطور م،یبدهکار تومان ونیلیم ده ینفر که تیوضع نیا با! کجا؟ از

 ؟یآور یم کجا از را ها وعده نیا پول گفت نامزدها ریسا و یروحان یآقا به کس چیه! میده یم یرأ فقط

 یم من. است ظالم کیشر رد،یبپذ را ظلم که یکس ندیگو یم اسالم در. ماست اشکال هم خوردن بیفر

 یم وعشر پرورش و آموزش از مشکل نیا البته. است بکاریفر کیشر هم او بخورد، بیفر که یکس میگو

 یکار هر از قبل آقا. است کردن فکر ها مهارت از یکی. اند اموختهین را یزندگ یها مهارت ما به. شود

 نیا من! مامان دیگو یم من به: »گفت یم مادرش ود،ب کوچک اش بچه یوقت م،یدار هیهمسا کی. کن فکر

 رعاب به بزن را کارت ؟یچ یعنی ندارم پول گفت یم. ندارم پول گفتم یم. خواهم یم کوچولو یموتورها

  .میا اموختهین کردن فکر ما. است یکتاب و حساب بانک عابر نیا پشت داند ینم. «دهد یم پول بانک

 صورت نیا اگر معتقدم من. دانند ینم یبعض هم دولتمردان. دانند ینم را اداقتص یها تیواقع مردم از یلیخ

 .شود یم حل مسائل یلیخ م،یکن درست را غلط

 ها اختالس درباره غلط تصور

 صدیس به یعنی. است یلیخ اختالس تومان اردیلیم هزار سه. هاست اختالس اندازه درباره گرید غلط تصور

! رفت در برداشت را اردیلیم هزار سه یخاور ندیگو یم مردم اما. بدهند انتوم ونیلیم ده ینفر نفر، هزار

. تومان اردیلیم چهل حدود یعنی آزاد، ارز متیق به گرفت رشوه دالر ونیلیم سه فقط یخاور که یحال و

 اصال. برگشت هم مبلغ نیا از شیب و کردند اعدامش و گرفتند که بود ایآر رمنصوریام شرکت ،یکار اصل

 .است نشده غیتبل اما شده، داده آن خبر البته. است ادشانی را اختالس همان فقط. ندارند رخب مردم

 یا رسانه خوب قبل یروزها از .غاتیتبل با و دیاوریب عام مال در د؟یکن یم اعدامش زندان در چرا خب

 یبرخ تماد،اع یب خاطر به االن د؟یکن یم اعدام زندان در را سکه و ریق سلطان چرا. بفهمند همه تا شود

 !نداد نشان ونیزیتلو باشد؛ شده اعدام ستین معلوم ندیگو یم و کنند ینم هم باور یحت

 ودش یم نفر ونیلیم هشتاد یبرا. است ادیز یلیخ کنند یم فکر است؟ چقدر تومان اردیلیم هزار سه آن

 ینفر است؟ چقدر تومان اردیلیم هزار ده. است شده داده برگشت نیا از شیب یلیخ! تومان 01.711نفر

 هاصد یرانیا هر ازاء به» دیگو یم و  کند یم استفاده یناآگاه نیهم از انقالب ضد اما!  تومان هزار 717

 فوروارد هم خیلی ها ،گذارند یم مطلب کی ها تیسا هیبق و وزین آمد نیهم!« شد اختالس تومان ونیلیم

 اردیلیم هزار سه کردم، حساب کباری من .کند ینم محاسبه هم چکسیه. کنند یم ارسال هم یبرا و دنکن یم

 .ی همفرستند برا یم هم همه!  برابر هزار چهل یعنی تومان، اردیلیم ونیلیم711 نوشته را تومان



 یم. «نقدریا شود یم کردند، اختالس تومان اردیلیم هزار 77 کدام هر م،یدار ندهینما 011: »ندیگو یم

! دندکر اختالس باهم استثنا بدون هم همه و! ؟تومان اردیلیم هزار سه برابر پنج هر کدام، ندهینما 011: میگو

 .گرانید یبرا فرستند یم شده، اعتماد یب چون فقط. کند ینم فکر اصال خواننده  !دارد؟ امکان اصال

 یبانک یها حساب در دالر اردیلیم 746 جمعا کایآمر در زاده آقا پانصد و هزار دو: دیگو یم انقالب ضد

 یعنی مبلغ نیا.  است کشور یارز ریذخا کل از شیب نیا دیگو یم یمرکز بانک سیرئ یبهمن یآقا .دارند

 وزارت هم خبر منبع! دارند حساب در تومان اردیلیم هفتصد یعنی کدام هر و رانیا نفت سال سه درآمد

 اگر تازه. دادهن یخبر نیچن وزارت خزانه داری آمریکا دمید کردم قیتحق یوقت! کاستیآمر یدار خزانه

  کنند؟ قیتحق روند یم نفر چند اما. نداشت اراعتب هم گفت یم

 د؟یکن ینم حمله رانیا به چرا کردند سؤال اوباما از! رود یم هیسور به کشور درآمد تمام ندیگو یم مثال

ه اسرائیل در ضربه ب هللا حزب توان پس ."کند یم نابود را لییاسرا هللا حزب م،یکن حمله رانیا به اگر" گفت

 تیتقو را خودمانهمسوها با  جبهه دیبا م،یباش ندهبازدار میبخواه اگر .است با ایران جنگ موانع از یکی

 .است یگذار هیسرما نوع کی ت،یامن یبرا نهیهز. میکن

 هم معموال. است ظی هفت سال کمک خارجی داشتهدالر اردیلیم هفت رانیا دشمن ادعا می کند خود بعد

اگر همین ادعا را قبول کنیم و بر تعداد  ما حاال. بگذارد یشتریب یمنف اثر که ندیگو یم بزرگ را عددها

 ارزش ایآ! سنت 4 و دالر کیماهانه  یرانیا هر ازاء به شود یم سالها و ماه ها و جمعیت کشور تقسیم کنیم

واند و داعش نت باشند نداشته حمله جرأت لیاسرائ و کایآمر که میبده یمبلغ نیچن یرانیا هر ازاء به ندارد

 فرض بر جنایات و بمب گذاری هایی را که مثال در عراق و سوریه انجام داد در ایران مرتکب گردد؟!

اما اگر جنگ شود و . ماهم می زنیم. بیشتر هم خسارت به آنها وارد می کنیم کنند، حملهآمریکا و دیگران 

 نیا خب! مینیب یم خسارت دالر اردیلیم کی از شیب ،اصابت کند شگاهیپاالیک  به هم انموشک دو اگر

 !ما خواب اتاق تا دیایب دشمن که دید و نشست توان ینم. است درخانه قفل نهیهز مانند ها نهیهز

 خنانس مخاطب که گذاشتم نیا بررا  فرض. «تیواقع تا توهم از ینفت یدرآمدها» عنوان به نوشتم یکتاب

شما هم نپذیرید. خودتان  .است شده ارائه ارقام و آمارها خالصه یلیخ. ردیپذ ینم مراسبات و محاو آمار 

 بررسی و ضرب و تقسیم کنید.

 

 کایآمر یاقتصاد میوخ تیوضع

. است دالر ونیترل 11 بیش از کایآمر فدرال دولت یبده. است میوخ یلیخکه  مییبگو همرا  کایآمر وضع

 .ما ینفت درآمد سال 441 اندازه به یعنی

 دالر ونیترل کی کم دست یسال. است ینفت درآمد سال 7447 اندازه به دالر؛ ونیترل 11 کایآمر کل یبده

 .رانیا ینفت درآمد سال 11 اندازه به یعنی شود یم اضافه کایآمر دولت یبده به

 خانواده کی کهمیلیارد تومان  7/1 ینفر یعنی دارد؛ یبده دالر هزار 111 متوسط طور به ییکایآمر هر

 .انداز پس تومان ونیلیم 741 با دارد، یبده تومان اردیلیم ده نفره، چهار

 .رانیا ینفت درآمد سال 711 اندازه به کاست،یآمر یبده دالر ونیترل 9 از شیب



 741 اندازه به یعنی ،ه انددینرس ییجا به و ه اندکرد خرجمنطقه ما  در دالر ونیترل 1 دیگو یم که ترامپ

  .ما نفت درآمد سال

 کرد؟ دیبا چه

 درصد 67 و یتیریمد غلط یها استیس درصد 77 م،یدار میتحر مشکل درصد 77 که است نیا من نظر

 تنبل و نیکارتر کم جزو توان ینم .هستند مردم جزو هم رانیمد و ها یدولت درصد 77 چون مردم؛ مشکل

  .میکن درست را خودمان دیبا م؟یدار مشکل چرا مییبگو بعد  م،یباش ها ملت نیتر مسرف و نیتر

 یم هم شما و خودم به کن، شروع خودت از میگو یم ریوز و جمهور سیرئ به من م؟یکن شروع کجا از

 داشته الحص رانیمد نکهیا مگر تغییر نمی کند یقوم سرنوشت دیگو ینم قرآن. میکن شروع خودمان از میگو

ه  إِن  : »کند جادیا رییتغ خودش نفس در قوم آن نکهیا مگر دیگو یم باشد، م   ما رُ یغه ی ال هللا  ت ى ِبقهو   ما ُروایغه ی حه

فُِسِهم    خودمان از پس  «شود یم درست کشورتان د،یکن درست را خودتان شما: »فرمود یم امام.  «ِبأهن 

 یزندگ سبک در. بدهد قرار اش یزندگ سرلوحه را شعار نیهم دیبا کس هر. منم تحول محور. میکن شروع

 ...و کردن مصرف و کردن کار ،

! روشن چراغها زان،یآو ها پرده دمید ها، سالن ادارات، ،یمهمان رستوران، ه،ینیحس مسجد، رفتم جا هر 

یعنی از نور طبیعی استفاده نمی کنند و چراغ روشن می کنند. این . دینیب ینم یا صحنه نیچن اروپا در

 یرگبز سالن بودند، شده جمع انینظام ارشد از نفر هزار حدود کرمان در دمید فقط جا کییعی اسراف. فقط

  یعیطب نور از دمید آنجا فقط بود و چراغ ها خاموش. یکاف هم نور کنار، ها پرده بود، پنجره طرف دو بود

  !رفته برق گفتند شما، به نیآفر گفتم. اند کرده استفاده

آموزشی می جمع هزاران سربازی که دوره در  یانتظام یروینسخنرانی در  یبرا بودم رفته گرید یجا

 سشانیرئ بهبعد از جلسه . است روشن ها پنکه اما است، خاموش ها راغچ و کنار ها پرده دمید ، .دیدند

 هر شدک ینم وزیف آقا گفتفکر کرد می خواهم گالیه کنم  ؟چراغ ها خاموش بود ولی پنکه ها روشن گفتم

 ،بود خاموش هیبق بود روشن المپ دو کردم، یم یسخنران هیعلم حوزه هیدریح تربت در! باشد روشن دو

 !سوخته ها المپ ندگفت

 یدرست حرف  «ملوکهم نید یعل الناس» ندیگو یم مدام. میکن شروع خودمان از دیبا را تحول حال هر به

 دیبان ما. ندیآ یم یشتریب عده ،یکرد شرکت جماعت نماز در تو اگر که است نیمسئول مخاطبش اما است،

 جماعت نماز هنگام ادارات در! بکن را کار همان هم تو نه، ای خواند یم نماز مسئول نیبب مییبگو مردم به

 خواندن نماز یبرا یعاد مردم مگر. است نیهم کارش که شنمازیپ مگر گرفت؛ را ساعت آن حقوق دینبا

 طرف آن از دهند، ینم حقوق را استراحت وقت خارجه یکشورها در د؟یریگ یم شما که رندیگ یم حقوق

 .تر کار می کنند اضافه

 از یاریبس تا دیکن مطالعه کنم یم هیتوص که است «یزندگ یفرهنگ و یاقتصاد سبک» من گرید کتاب

 شده، داده حل راه همهم بسیاری از مشکالت دیگر،  شده، حیتشر نفت مسأله هم. شود حل هاناذ سواالت

 المثل ضرب آن از یبخش کی. مردم فهیوظ هم و نیمسئول و دولت فهیوظ هم شده، انیب یاستراتژ هم

در کشور دیگری  ای «سازد ینم پلبرایت  اما داده، دست دو تو به خدا» ندیگو یم ها یژاپن مثال. هاست



 آزاد بنده کانال و تیسا از هم کتابها دانلود. «دزدد یم خودش از کند، یم اسراف که یکس»می گویند 

 .(www.ghadiri.ir ) است

 یاسیس نظر از. باشد شنهادیپ با همراه و سازنده انتقادم. باشم منصف و نیب واقع انتقادات در کنم یم یسع

 مثل کشور اقتصاد شود، جمهور سیرئ یروحان یآقا گفتم انتخابات از قبل. مخالفم دولت نیا با بنده هم

توقع از همین دولت ناکارآمد هم باید معقول و منطبق بر واقعیات اما   , !شود یم دهیوپاشفر پالسکو ساختمان

 .هللا رحمه و کمیعل والسالم .باشد
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