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  مؤلفدربارۀ 
دكتر محمدحسن قديري ابيانه 

بين المللی مدير تأسيس انجمن 

، عضو شوراي نخبگان مسلمان

فرهنگ و پزوهشگاه الملل  بين

ر استراتژيک وزارت انديشه اسالمی و كارشناس عالی امو

 باشد. امور خارجه می

در تهران به دنيا آمد. تحصيالت  2331وي به سال 

در فلورانس ايتاليا در  2332دانشگاهی خود را در سال 

هنگامی كه بيست  2333رشته معماري آغاز نمود. در 

سال داشت، نخستين انجمن اسالمی دانشجويان ايرانی در 

عليه رژيم سلطنتی وقت ايران و  گذاري گرد و ايتاليا را پايه

 در راه پيروزي انقالب اسالمی مبارزه كرد.

به حضرت امام خمينی )ره( در  2331در اواخر سال 

 فرانسه پيوست. 

فعاليت ديپلماتيک خود را از آغازين روزهاي انقالب 

اسالمی به عنوان نخستين رايزن مطبوعاتی سفارت ايران 

 در ايتاليا آغاز كرد.

تحصيالت خود را در رشتۀ معماري، در  2332در سال 

فلورانس ايتاليا به پايان برد. همچنين داراي درجۀ دكتري 
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در علوم استراتژيک با گرايش مديريت استراتژيک از تهران 

 باشد. می
 

دكتر قديري ابيانه سمت سفيري جمهوري اسالمی ايران 

در استراليا، بليز، گوآتماال و مكزيک را در سابقۀ 

 ماتيک خود دارد.ديپل

 کتب مؤلف
 به زبان فارسی

 "؛نيمه پنهان مسيحيت" 

 "؛"مسيحيت از واقعيت تا تحريف 

 " ؛"زن در اسالم و غرب 

 "؛"عوامل و موانع فرهنگی كار، توليد و پيشرفت 

 "  ،كليدهاي پيشرفت )عوامل و موانع فرهنگی كار

 توليد و سرمايه؛ 

 "ايی از ، برنامه رهنفتی و اقتصاد استراحتی توهّم

 "اقتصاد نفتی

 "رجوع برنامه جهاد اداري: نجات ارباب"  

 ی خارجيها زبانبه 

 "به زبان اسپانيايی "اسالم بدون تحريف 
(Islam sin distorcion) 

 " هاي اسپانيايی به زبان "اين است اسالم 
(Esto es el el Islam) 

 " انگليسی هاي به زبان "اين است اسالم 
(This is Islam) 

 آماده انتشار(  در اسالم زنان(

(Women in Islam) 
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 تحقیقات
 برخی از كارهاي مفصل تحقيقی مؤلف عبارتند از:

بيكاري و استراتژي بهينه جمهوري اسالمی ايران  .2

براي رفع آن، از ديدگاه توسعه و امنيت ملی 

 صفحه(؛ 132)

 عوامل و موانع فرهنگی، اجتماعی توسعه؛  .1

ي غير دولتی در جهان ها سازمان ديتزا بهنقش رو  .3

صفحه، چاپ شده در نشريه علمی دانشگاه و  02)

 روزنامه اطالعات(؛

صفحه، برخی از  234تأثير فرهنگ بر سازمان ) .4

 ها(؛ شده در همايش مقاالت قرائت

محو فقر در اقتصاد غيرمتكی به نفت )مقاله  .3

شده در همايش مسئله فقر و فقرزدايی  ارائه

 ديبهشت(سازمان برنامه و بودجه ار

تأثير عملكرد خانواده در اقتصاد كالن )همايش  .3

جويی، دفتر مشاركت امور  مشاركت زنان و صرفه

 (؛2313زنان، رياست جمهوري 

  جهاد اداري. .7
 

 مقاالت

هاي نفتی به ضرورت هدايت سوبسيد فرآورده .2

، روزنامه 2313سوي توسعه اقتصادي )سال 

 اطالعات(؛

شماره، سال  32 نقدي بر سوبسيد )روزنامه ايران، .1

 (؛ 2314
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، روزنامه 2313و  2314نقدي بر محو فقر )سال  .3

 شماره(؛ 32اطالعات، 

شماره، مندرج در  32اشتغال، فرهنگ و توسعه، ) .4

 (؛2302روزنامه اطالعات، سال 

كار و قناعت: دو عامل اصلی توسعه )روزنامه  .3

 ايران(؛

نقدي بر سازندگی، عوامل و موانع تصميمات  .3

 روزنامه ايران(؛ 2311ساز ) سرنوشت

ها نقدي بر بودجه دولت: عدم شفافيت يارانه .1

 (.2302)روزنامه اطالعات، آذر ماه 

و صدها مقاله اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و 
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 تقدیمی متفاوت
كنم به كارگران افغانی مقيم ايران،  اين كتاب را تقديم می

و  كه بدون مجوز كار، بدون هيچ حمايت و پشتيبانی

روزي  با همت و كار و تالش شبانه رغم همه موانع، علی

، حجت را بر جوانان ايرانی كه در انتظار حمايت و خويش

 اند، تمام كردند. امكانات، بيكار نشسته

كنم به آن دسته عظيم از كاركنان  اين كتاب را تقديم می

هاي حكومتی كه مطابق با آخرين ارزيابی منتشره  دستگاه

هاي مجلس شوراي اسالمی، متوسط  از سوي مركز پژوهش

دقيقه در روز كاهش  11رات را به ساعت مفيد كاري در ادا

اند و بدون اينكه توجه كنند، در حالی كه حقوقشان از  داده

شود، از انجام وظيفه خويش طفره  می نيتأم ملتجيب 

رجوع را در ادارات سرگردان و از انجام  روند و ارباب می

سريع امور آنان پرهيز و كارهاي امروز را به فردا موكول 

 درد وجدانبا مطالعه اين كتاب دچار كنند، تا شايد  می

 شان حاصل شود. شوند و تغيير مثبتی در رفتار كاري

كنندگان، كارگردانان و  كنم به تهيه اين كتاب را تقديم می

نويسندگانی كه از كار و تالش به عنوان خركاري و 

برند تا يا حرفه خود و يا سبک  دويی نام می سگ

 يش را تغيير دهند.ضدفرهنگی نويسندگی و توليدات خو
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مسوالن حكومتی و نيز به كنم به  اين اثر را تقديم می

جهت  نامزدهايی كه در ايام انتخابات، بیدولت مردان و نيز 

 وزنند  بر توقعات مردم از بودجه عمومی دامن می

هاي  دهند، بدون اينكه بگويند هزينه هاي نشدنی می وعده

گردد، تا شايد از  می نيتأمهايی از كجا  تحقق چنين وعده

توهم خود و يا فريب مردم دست بردارند و به جاي دادن 

هايی را براي توليد  هاي خدمات از منابع خيالی، برنامه وعده

 ثروت در كشور و افزايش اقتدار ملی ارائه كنند..

كنم به دانشجويانی كه خود را  اين كتاب را تقديم می

ارند كه برايشان دانسته، انتظار د« صورت مسئله»بخشی از 

، «صورت مسئله»شغل ايجاد شود تا شايد خود را به جاي 

بدانند و طوري درس بخوانند كه « حل بخشی از راه»

بتوانند بدون انتظار كمک و امكانات دولتی براي خود و 

 اند، شغل ايجاد كنند. براي آنان كه به دانشگاه راه نيافته

ه دانشجويانی را كنم به اساتيدي ك اين كتاب را تقديم می

كنند كه بعداً از ضعف آنان در مصادر مديريتی و  تربيت می

كنند تا شايد همت بيشتري در  كارشناسی انتقاد می

 آموزش و تربيت نيروها به كار گيرند.

آموختگانی كه به  كنم به دانش اين كتاب را تقديم می

محض پيشنهاد بهتر كاري از سوي كشورهاي خارجی، 

شمنان ملت ايران، به آن لبيک گفته، ملت حتی از سوي د

كنند و مسبب  خويش را از خدمات خويش محروم می

شوند تا شايد عرق ملی و دينی  هاي كشور می افتادگی عقب

آنان به جوش آيد و خدمت به ملت و كشور خويش را بر 

 خدمت به دشمنان بيگانه ترجيح دهند.
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كه به جاي  كنم به صاحبان سرمايه اين كتاب را تقديم می

گذاري در اموري كه ثروت جديدي براي كشور  سرمايه

جا و  هاي بی توليد كند، سرمايه خود را در داللی

كنند تا شايد  به نفع خويش هزينه می« جايی ثروت جابه»

به خود آيند و راه و روش خويش را تغيير دهند و 

هاي خويش را در جهتی به كار گيرند كه هم خود  سرمايه

نياز كرده، بر  نتفع شوند و هم كشور را از واردات بیاز آن م

 توليد ملی بيفزايند.

كنم كه تصور  و در پايان اين كتاب را تقديم به مردمی می

توان  كنند با اتكا به درآمدهاي عمومی كشور می می

كرد، تا از  نيتأممعيشت، مسكن، اشتغال و رفاه عمومی را 

مقام دومی تنبلی  خارج شوند و ايران را از توهّماين 

 اجتماعی جهان خارج كنند.
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 مقدمه
به عنوان  2331مقام معظم رهبري به دنبال اعالم سال 

در حرم مطهر سال حماسه سياسی، حماسه اقتصادي، 

 فرمودند: 2331روز سال  يناول در يرضو
خودشان  يدجد يها برنامه ها يكائیآمر 32اول سال  ... از"

و  يرانكردند نسبت به ا یدر عمل سع... ند؛ را شروع كرد

را از اوائل  يديشد هاي يمتحركنند؛  يريسختگ يرانملت ا

بانک و مبادالت  يمنفت، تحر يمگذاشتند ــ تحر 32سال 

ــ  يگرد يو كشورها یاسالم يجمهور ينب یو پول یبانك

انتظار ...  .انجام دادند مينهز ينهم در ا ياديز يكارها

شده كه با  يريز ن در مقابل اين حركتِ برنامهداشتند ايرا

 هاي يتفعال، دست از كردند یمشدت دنبال هم 

 هاي یعلمیِ خود بردارد و تسليم زورگوئ ي رشديابنده

 .آمريكا شود

كنند،  یخوشحال خواهند یمنبود؛  اثر یب ها يمتحر ... 

 كالباالخره اثر گذاشت؛ اين هم يک اش ها يمتحربكنند. 

خود ما است. اقتصاد ما دچار اين اشكال است در  یاساس

به نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از  ي كه وابسته

اساسیِ  يها ما در برنامه يها دولتنفت جدا كنيم؛ 

خودشان اين را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به 



  

 

 

............................................................................. مقدمه  19 

كه در آن زمان سر كار بود و به مسئوالن گفتم   یدولت

 يها چاهوقت اراده كرديم، بتوانيم درِ  كه ما هر نيدك يكار

لبخند  "تكنوكرات"نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان 

؛ بايد دنبال كرد، شود یم؟! بله، شود یمانكار زدند كه مگر 

 ي برنامه یكرد. وقت يريز بايد اقدام كرد، بايد برنامه

خاص متصل و وابسته  ي يک كشور به يک نقطه ياقتصاد

. كنند یمخاص تمركز پيدا  ي آن نقطه ينان رودشم باشد،

را كه دشمن  ياثر گذاشت، منتها نه آن اثر ها يمتحربله، 

 ...؛ خواست یم

نبود،  اثر ینبود؛ بله، ب اثر یب ها ينا يها تالشكه  ... گفتيم

هم كه مورد  یيک اثر مثبت بزرگ ی،اما در كنار اثر منف

يم موجب شد كه تحر یانتظار ما بود، اتفاق افتاد؛ يعن

و ظرفيت عظيم ملت ايران فعال شود،  یدرون ينيروها

تحقق پيدا كند؛  یعظيم يبروز كند و كارها یاستعدادهائ

. ما به بركت افتاد یتحريم نبود، اين كارها اتفاق نم اگركه 

دست بزنيم؛ جوانان ما  یبزرگ يتحريم توانستيم به كارها

م نبود، ما به اين به دست بياورند كه اگر تحري یتوفيقات

 .... كرديم ینمتوفيقات يقيناً دست پيدا 

را از قبل فراهم كرده  ها يرساختزبله، ما اگر چنانچه اين  

را هم كه كرد،  یبوديم، تحريم دشمن همين مقدار اثر منف

 .... كرد ینم
 يندرس ا ينا ؛دهد یمبه ما  یدرس بزرگ 32سال  حوادث

 يريفشار و سختگ و يدملت زنده از تهد يکاست كه 

 ي همه يما و برا يدشمن هرگز به زانو در نخواهد آمد. برا

، معلوم شد كه كنند یمكه مسائل ايران را دنبال  یكسان

 یيک ملت مهم است، تكيه به استعداد درون يآنچه برا
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 ي بزرگ، اعتماد به خود و عدم تكيه يخدا هخود، توكل ب

ک ملت را به جلو ي تواند یمبه دشمنان است؛ اين است كه 

 ببرد. 

خودمان را هم شناختيم. ضعف ما در  يها ضعفما  ...

 یاز مردم منته یهائ اقتصاد، كه به سختیِ معيشت گروه

به نفت ــ كه عرض كردم  یشد، عبارت است از وابستگ

 ما است ــ  يها ضعفاز  یاين يك
داران و  صنعتگران، كشاورزان، سرمايه ،ها دولت... 

 یو صنعت یطراحان علم ی،پژوهشگران علم كارآفرينان،

اخالقیِ بزرگ، به اين  ي همه موظفند به اين وظيفه

عاقالنه، كه پيش از نياز، خودشان را آماده كنند و  ي وظيفه

دشمن حركت كنند. مديران  ي يک قدم جلوتر از نقشه

 يها پارک ی،علم يها انجمناستادان دانشگاه،  ي،اقتصاد

را در كار  یدست بايد پيش ها ينا ي همه ي،و فنّاور یعلم

 یعلم ي همت خودشان قرار دهند؛ مقاله ي وجهه یعلم

، در كنند یم ی، در اين جهت باشد؛ پژوهش علمنويسند یم

، كنند یم ی، كار فنكنند یم یاين جهت باشد؛ كار صنعت

، همه در اين جهت باشد؛ مديران كنند یم یكار علم

آحاد ملت در اين  ی،يران علمها، مد مديران دانشگاه ی،دولت

 .جهت حركت كنند

كنيم كشور را  یما اين است كه سع ي همه ي وظيفه

دشمن،  يمستحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سو

اقتصاد »از اقتضائات  یحفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يك

 ی،است كه ما مطرح كرديم. در اقتصاد مقاومت «یمقاومت

، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد و مهم یيک ركن اساس
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بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه كه ممكن است 

 "دشمن قرار بگيرد، مقاومت كند. ي در معرض توطئه
قطع وابستگی اقتصاد ايران به نفت، آرزوي دلسوزان اين 

راهكارهاي عملی قطع اين وابستگی كشور است؛ اما 

 چيست؟

ابستگی اقتصاد كشور به نفت، رفع مقدمه الزم براي قطع و

وجود دارد و آن، وابستگی  است كه تري وابستگی بزرگ

 ذهنی به نفت است. 

تنها اقتصاد كشور به نفت معتاد شده، بلكه  متأسفانه نه

اعتياد ذهنی به درآمدهاي نفتی، بسياري از افراد را از 

 كارايی انداخته است. 

اثبات آن است،  نكته اي كه اين كتاب در صدد تشريح و

ی است كه توهّماين است كه اين وابستگی ذهنی ناشی از 

، توهّماند و اين  تقريباً عموم مردم و مسئوالن گرفتار آن

كننده و  شدت فلج ی كه بهتوهّمنفتی است؛  توهّم

و كشور را دچار تنبلی اجتماعی و اقتصاد  ساز است مشكل

 .استراحتی كرده است

 دهد:  ها پاسخ می اين كتاب به اين پرسش

  ميزان درآمدهاي نفتی و بودجه دولت چه مقدار است

 شود؟ و صرف چه اموري می

 هاي اخير در  نتيجه افزايش درآمدهاي نفتی سال

 زندگی مردم چيست؟

  چرا برخی از كشورهايی كه نفت ندارند، از ايران

 اند؟ پيشرفت بيشتري داشته

 هاي  هــتن خواسه در تأميـــنقش توزيع عادالنه بودج

 مردم تا چه حدي است؟
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  تبيين )چرايی( تعيين شعارهاي اقتصادي توسط مقام

 اخير. يها سالمعظم رهبري در 

  آيا وضعيت اقتصادي كشور در وضعيت جهاد

اقتصادي، اقتصاد مقاومتی و يا حماسه اقتصادي 

 است؟

 آيا خطر بروز اقتصاد رياضتی براي كشور وجود دارد؟ 

 ميزان است؟ هاي سوخت چه يارانه 

 ها به نفع مردم است؟ آيا هدفمندسازي يارانه 

 تأثير هدفمندسازي در تورم چگونه است؟ 

 تجربه كشورهاي ديگر در اين ارتباط چيست؟ 

 نرخ واقعی سوخت چه مقدار است؟ 

 باشد؟ هدفمندسازي به نفع كدام اقشار جامعه می 

اميد است مطالعه اين كتاب مخاطبان را به عمق مسائل 

و زمينه را جاري نجات دهد  توهّمرا از  ها آنكرده، آشنا 

 براي تحقق حماسه اقتصادي فراهم آورد. 

، كمكی به پيشرفت كشور و بودن توهّممبه طور يقين، 

 كند.  بهبود زندگی مردم نمی

  :پرسش پايانی اين است كه
  توهّمنيز دچار اين كتاب(  محترم )خوانندهآيا شما 

 هستيد؟! 
پاسخ به آشنايی با تواند به شما در  اب میمطالعه اين كت

 ها كمک كند.  اين پرسش

تقاضا دارد نگارنده را از نظرات خويش در  لهيوس نيبد

 رابطه با اين كتاب مطلع فرماييد.

 محمد حسن قديري ابيانه
WWW.GHADIRI.IR 

MH.GHADIRI@GMAIL.COM

http://www.ghadiri.ir/
http://www.ghadiri.ir/
mailto:MH.GHADIRI@GMAIL.COM
mailto:MH.GHADIRI@GMAIL.COM


 

 

 

 فصل اول
 نفتی توّهم

 
 

 

 منابع خداداد ایران

 ایران عضو مهم اوپک 
هاي اخير قيمت نفت خام در جهان افزايش يافته  در سال

است و به دنبال آن، درآمدهاي كشور از اين نعمت خداداد 

فزونی يافته است. از اين رو اين پرسش در بسياري از 

 رد كه:اذهان وجود دا

 روند؟ اين درآمدها به كجا می 

 تأثير افزايش درآمدهاي نفتی بر كشور چه بوده است؟ 

  چرا كشورهاي فاقد اين درآمدها پيشرفت بيشتري

 دارند؟

  چرا با وجود چنين درآمدي بايد شاهد مشكالتی در

معيشت، مسكن، اشتغال، ازدواج، رفاه عمومی و تفريح 

 باشيم؟

ا ابتدا بايد مشخص كرد كه ه براي پاسخ به اين پرسش

ميزان درآمدهاي نفتی ايران از صادرات نفت چه مقدار 
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كردن آن پاسخ  است تا بتوان در مورد چگونگی هزينه

 گفت.

ارقام بودجه و از جمله درآمدهاي نفتی كشور موضوع 

توان از طريق  اي نيست و در هر نقطه از جهان می محرمانه

آمار »ی است عبارات اينترنت به آن دسترسی داشت. كاف

  ”Iran oil expo statistics“يا « صادرات نفت ايران

 وجو كنيم. ها جست را در سايت

عالوه بر منابع رسمی ايران، منابع جهانی از جمله سازمان 

المللی انرژي، بانک جهانی، سازمان  اوپک، سازمان بين

 اند. المللی توسعه و ساير منابع نيز به آن پرداخته بين

شود  ه مسلم است با نگاه به رديف بودجه مشخص میآنچ

 آنقدركه ارقام درآمدهاي نفتی نجومی است. اعداد 

اند كه تصور اندازه آن حتی براي كارشناسان دشوار  درشت

 است.

در اين نوشتار براي اينكه عموم مردم به اندازه واقعی 

ها  درآمدهاي نفتی و نيز ساير درآمدها و نيز هزينه

ارقام بر حسب سنجه و معياري كه مردم با آن  ببرند، پی

شوند تا تصور درستی از ميزان  سروكار دارند، محاسبه می

 آن به دست آيد.

كنند؛ لذا  مردم درآمد خويش را ماهانه محاسبه می معموالً

هر نفر در هر ماه و به  يبه ازاچنانچه درآمدهاي نفتی 

د بود؛ تومان محاسبه گردد، براي عموم قابل لمس خواه

هر ايرانی  يبه ازامثالً بررسی شود كه ميزان درآمد نفتی 

در هر ماه چه مقدار است؟ به عبارت ديگر، اگر بر فرض 

يک از  غيرواقعی مبلغ حاصل از صادرات نفت خام در هيچ

هاي كشور هزينه نگردد و آن را به طور مساوي  ضرورت
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ه چه بين همه ايرانيان توزيع كنند، به هر نفر در هر ما

مبلغی خواهد رسيد؟ در اين صورت است كه ارزيابی درآمد 

و هزينه در كشور براي عامه مردم قابل لمس و تصور 

 خواهد شد.

براي انجام اين محاسبات بايد رقم بودجه به تومان در نظر 

گرفته، بر جمعيت كشور تقسيم شود و سپس بر عدد 

ن آن بر هاي سال( تقسيم گردد تا ميزا دوازده )تعداد ماه

 حسب هر نفر در هر ماه به تومان به دست آيد.
 

 تصور مردم از درآمدهای نفتی
 

آيا تصور مردم از ميزان درآمدهاي نفتی با واقعيت منطبق 

 است؟

شود تصوري را كه از ميزان  از خواننده درخواست می

هر ايرانی در هر ماه دارد، در نظر  يبه ازادرآمدهاي نفتی 

شاهده محاسبات متوجه شود كه چه بگيرد تا بعد از م

 مقدار تصور او با واقعيات تطابق دارد.

به به تصور شما ميزان درآمد نفتی حاصل از صادرات نفت 

 هر ايرانی در هر ماه چه مقدار است؟ يازا

  هزار تومان؛  12حدود 

  هزار تومان؛ 122حدود 

  ميليون تومان؛  1حدود 

  ميليون تومان. 12حدود 

ست مشخص كنيد كه به نظر شما با ضمناً مناسب ا

يک از نيازهاي ذيل قابل  هاي كدام درآمدهاي نفتی، هزينه

 تأمين است:
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  تأمين معيشت مردم؛ 

 تأمين مسكن؛ 

  ايجاد اشتغال؛ 

 هاي بهداشت و درمان؛ تأمين هزينه 

 .تأمين رفاه عمومی 

 پرسش ديگر اين است كه:  

  اگر درآمدهاي نفتی در اختيار شما به عنوان

كرديد و كدام نيازها را  ولت بود، با آن چه مید

 ساختيد؟ برآورده می

 كنيد دولت و مجلس شوراي اسالمی  آيا فكر می

كه مسئول تدوين و تقسيم اين بودجه در موارد 

 كنند؟ باشند، درست عمل می مورد نياز كشور می

ناسبی براي ورود به اين ها مقدمه م طرح اين پرسش

 مبحث است

 و صادرات نفت خاممیزان تولید 

نفت در شرايط  صادراتدر اين بررسی وضعيت 

غيرتحريمی محاسبه شده است.
2

 

ايران در شرايط غيرتحريمی روزانه حدود چهار ميليون 

بشكه  1322222كند كه حداكثر  بشكه نفت خام توليد می

                                              
کشور در شرايط تحريم در  ار، کل تولیدآممطابق با آخرين  - ۲

بشكه است که يک میلیون وهزار ۱۲۸میلیون  ۹روزانه ۲۹۳۲ن بهم

هزار بشكه  3۲۸میلیون و  هزار بشكه آن به مصرف داخل و يک ۱۸۸

بهمن  ۶مورخ  خبرگزاری فارسگردد )به نقل از  آن صادر می

۲۹۳۲.) 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911105000656
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رسد. لذا  آن صادر و بقيه آن در داخل كشور به مصرف می

نفت بر حسب بشكه در هر  براي محاسبه ميزان صادرات

 ماه بايد آن را در عدد سی روز ضرب نمود. 

ميليون بشكه نفت صادر  33در نتيجه ايران ماهانه حدود 

ميليون  13ميليون بشكه بر جمعيت  33كند. با تقسيم  می

گردد كه كل صادرات نفت ايران به  نفري ايران، معلوم می

 31ز يک بشكه )هر ايرانی در هر ماه كمتر ا يبه ازاخارج 

صدم بشكه( است؛ حال آنكه تصور مردم از ميزان صادرات 

 1باشد. بسيار بيشتر از اين رقم می
 

 

 صادرات قبل از انقالب

هزار  422ميليون  3ميزان صادرات نفت در قبل از انقالب 

بشكه بوده است؛ حال آنكه جمعيت ايران در زمان پيروزي 

 بود.نفر  يليونم 33انقالب اسالمی حدود 

دهد كه ميزان صادرات  يک ضرب و تقسيم ساده نشان می

هر ايرانی در  يبه ازانفت قبل از پيروزي انقالب اسالمی 

بشكه در هر ماه بوده است. كه در  4/3هر ماه حدود 

شود ميزان  صدم يک بشكه معلوم می 31مقايسه با 

هر ايرانی در قبل از انقالب اسالمی  يبه ازاصادرات نفت 

 برابر زمان حاضر بوده است. 3حدود 
 

 
 

 

                                              
 يک بشكه در شرايط تحريمی. ۲۱/۸حدود  -  ۱
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 امید به زندگی
 31اميد به زندگی يا عمر متوسط در ايران قبل از انقالب 

سال رسيده  11 بيش از به 2332سال بوده كه در سال 

 است.

 میزان صادرات نفت در امارات متحده عربی
امارات متحده عربی روزانه حدود دو ميليون و هفتصد هزار 

كند؛ در حالی كه جمعيت بومی )غير  یبشكه نفت صادر م

خارجی( آن حدود يک ميليون نفر و وسعت آن در حدود 

هر نفر در هر  يبه ازابيستم وسعت ايران است؛ يعنی  يک

به عبارت ديگر، ميزان  كنند. بشكه نفت صادر می 02ماه 

هر نفر در  يبه ازاصادرات نفت در امارات متحده عربی 

سال صادرات نفت يک ايرانی  00يک سال معادل بيش از 

با فرض ميزان صادرات در شرايط زمانی فعلی )بدون توجه 

 باشد. به تحريم اخير( می
اين در حالی است كه درآمد ايران به كل كشور وسيع  

 يابد. ميليونی آن اختصاص می 13ايران و جمعيت 

 
 

 سهمیه اوپک
بدان  سخن، سهمیه اوپک بر اساس میزان تولید است. این

سهميه  ،كه هرچه مصرف داخلی افزايش يابد عناستم

با افزايش جمعيت  يابد. ايران براي صادرات نفت كاهش می

يابد و  از يک طرف، ميزان مصرف نفت در داخل افزايش می

از سوي ديگر، به منابع درآمدي بيشتري نياز است؛ حال 

آنكه با افزايش مصرف داخلی، ميزان صادرات نفت كاهش 

اي تجديدناپذير، رو  من اينكه نفت به عنوان مادهيابد؛ ض می
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به پايان است. با ادامه اين روند، زمانی فرا خواهد رسيد كه 

ابتدا ايران توان صادرات خود را از دست خواهد داد و 

توان چشم  سپس ناچار به واردات خواهد شد. بنابراين نمی

ي هايی برا حل ها بست؛ بلكه بايد راه خويش را بر واقعيت

 آن ارائه كرد.
 

 های فسیلی اسراف در مصرف سوخت
متأسفانه بايد گفت ميزان مصرف نفت در ايران بسيار زياد 

دهد  دهد كه نشان می است و اسراف زيادي در آن روي می

دانيم. اما چرا چنين اسرافی صورت  ما قدر اين مواد را نمی

 حل آن چيست؟ گيرد و راه می

 
 سرنوشت درآمدهای نفتی

د حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واريز و با درآم

در غالب برنامه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس 

ها و امور مختلف اختصاص  به دستگاههاي ساالنه  برنامه

 يابد. می

 
 نفت در بودجه ساالنه

يكی از منابع بودجه هر ساله ايران از صادرات نفت 

كنند و  تنظيم میباشد. اصوالً بودجه را براي سال آينده  می

 ينابينی ميزان درآمد استوار است؛ به  اساس آن بر پيش

كنند چقدر درآمد تأمين خواهد شد،  بينی می كه پيش معنا

گرفته، بودجه براي امور  بينی انجام سپس بر اساس پيش

 مختلف تقسيم و اختصاص خواهد يافت.
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بينی محقق  طبيعتاً ممكن است بودجه مطابق با پيش

بينی باشد؛ لذا  بودجه واقعی كمتر يا بيشتر از پيشنگردد و 

شده حاصل گردد،  بينی در صورتی كه كمتر از ميزان پيش

بينی  به آن كسري بودجه و در صورتی كه بيشتر از پيش

 گويند. باشد، به آن مازاد بودجه می

دولت حق برداشت از خزانه كشور را ندارد، مگر اينكه 

برنامه به تصويب نمايندگان اي ارائه دهد و اين  برنامه

مجلس برسد. اگر درآمدي مازاد بر بودجه مصوب حاصل 

ن نيز مجوز مجلس را كردن آ شود، دولت بايد براي هزينه

 به دست آورد.

 

 1931نفت در بودجه 

درآمد نفت بر مبناي فرضيات  2332در قانون بودجه سال 

 زير است:

 ت؛هزار بشكه نف 322و ميليون  1روزانه صادرات  •

 ؛دالر 03قيمت هر بشكه نفت  •

 .تومان 2113دالر هر قيمت  •

دالر براي هر بشكه نفت  03با وجود اينكه در نظرگرفتن 

سابقه است، لكن عمالً به دليل  در تاريخ ايران بی

هاي نفتی غرب، ميزان صادرات نفتی ايران و نيز  تحريم

قدرت ريال در مقابل ارزهاي خارجی تقليل يافت، ولی 

 دالر رسيد.  222اي  فت به بشكهقيمت ن
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سوم  بر اثر تحريم نفت، گاهی صادرات ايران به كمتر از يک

شده و قيمت دالر نسبت به ريال، به  بينی ميزان پيش

 3برابر رسيد. 3/1حدود 

بينی شده است كه  پيش 2332مطابق بودجه مصوب سال 

اي نفتی به بيش از رقم ه درآمد حاصل از نفت و فرآورده

 322331022222222زار ميليارد تومان )دقيقاً ه 32

  ريال( برسد.

ميليون نفر جمعيت ايران تقسيم  13اگر اين رقم را بر 

آيد؛ يعنی در بودجه  تومان به دست می 31322كنيم، رقم 

هر ايرانی، ماهيانه  يبه ازابينی شده كه  پيش 2332سال 

 هزار تومان نفت فروش رود. 30كمتر از 

                                              
مطابق با آخرين آمار، کل تولید کشور در شرايط تحريم در   -  ۹

هزار بشكه است که يک میلیون ۱۲۸میلیون  ۹روزانه  ۲۹۳۲ بهمن

 ←هزار  3۲۸و  هزار بشكه آن به مصرف داخل و يک میلیون ۱۸۸

بهمن  ۶مورخ  خبرگزاری فارسبشكه آن صادر می گردد. به نقل از 

۲۹۳۲. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911105000656
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ا تصور خود از درآمدهاي نفتی مقايسه كنيد اين رقم را ب

اي نجومی  تا متوجه شويد تصور شما تا واقعيت چه فاصله

دارد. مردم تصورشان از درآمدهاي نفتی بسيار بيشتر از 

 رقم واقعی است. 

هر نفر ماهيانه  يبه ازا 2332اين رقم براي بودجه سال 

ن هزار توما 40حدود  2303هزار تومان و براي سال  33

 بوده است.

 

 سرنوشت نفت مصرفی در داخل کشور 
)به ازاي هر ايرانی در هر ماه به  آمار زير مربوط به سرانه

 :باشد یمقانون بودجه  تومان( مطابق با 

زارت آموزش و و

 پرورش

بودجه 

 عمرانی
در آمد 

 نفت
 سال

23222 33222 40222 2303 

23222 41222 33222 2332 

23222 41222 31222 2332 
 42222 12222 2331 

 
 

 ها میزان حقوق
هر نفر در هر  يبه ازاهزار تومانی نفت  31اگر از درآمد 

ها، سود خالص  تومان آن با كسر هزينه شصت هزارماه، 

گردد كه حقوق  محسوب گردد، اين نتيجه حاصل می

كه  معناست يناتومانی يک كارمند دولتی به  ششصد هزار
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نفر ايرانی از نفت را به وي دولت معادل سهم كامل ده 

 دهد تا وي خدمت مورد نظر را ارائه كند. می

ششصد اند تا كارمندي  در حقيقت ده نفر كپرنشين شده

تومان حقوق بگيرد و اگر اين كارمند خواستار حقوق  هزار

كه توقع دارد دولت سهم  معناست ينابيشتري است، به 

 ص دهد.نفت تعداد بيشتري از افراد را به وي اختصا

 

 های تحصیلی هزینه
هاي عادي  هزينه متوسط يک دانشجوي ليسانس در رشته

است. اين سخن،  سال يکتومان در  يليونسه محدود 

كه دولت سهم بيش از چهار نفر از نفت را  بدان معناست

كند. اگر دانشجويان از  خرج تحصيل دانشجويان می

امكانات خوراک و خوابگاه و امكانات خود راضی نيستند و 

كه خواستار  معناست يناكنند، به  بيشتري را طلب می

محروميت عده بيشتري از سهم نفت براي رفاه و امكانات 

 بيشتر براي خود هستند.

 
 سایر منابع درآمدی دولت

قطعاً درآمدهاي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات 

شود و درآمدهاي ديگري از صادرات گاز،  نفت منحصر نمی

نصيب كشور و ... روشيمی، مس، سنگ و معادن برق، پت

شود. همچنين  گردد كه بخشی از آن نصيب دولت می می

 ها و ... .  ها، جريمه ي ديگري نيز دارد؛ مانند مالياتهادرآمد

بودجه عمومی دولت، مجموعه منابع مالی دولت را تشكيل 

 دهد. می
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 منابع بودجه عمومی دولت
 ست:بودجه عمومی شامل موارد زير ا

  همه درآمدهاي صادراتی دولت شامل نفت و غير

 نفت؛

 33 ها و  درصد از سود و سهم دولت از شركت

 مؤسسات دولتی؛

 ؛ها آنها و امثال  ها، عوارض و جريمه ماليات 

 هاي دولتی؛ منابع حاصل از واگذاري شركت 

 هاي داخلی و خارجی. وام 
 ... و 

مومی مبلغ كل بودجه عجمع  2332در قانون بودجه سال 

 دولت، درج شده است.

 

 
ماه نشان  21اما تقسيم عدد فوق بر جمعيت كشور و 

در  ينههزدهد كه كل بودجه عمومی كه دولت براي  می

هر ايرانی در هر ماه  يبه ازاامور مختلف در اختيار دارد، 

 تومان است. 201343حدود 
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، 2331مطابق با اليحه بودجه سال اين در حالی است كه 

هزار ميليارد تومان  231بالغ بر  عمومی دولت كل بودجه

از  2332است. با توجه به اينكه جمعيت كشور در سال 

ميليون  10ميليون نفر عبور كرد و با احتساب  11مرز 

توان نتيجه گرفت كه  می ،2331جمعيت متوسط در سال 

هر ايرانی  يبه ازامنابع درآمدي براي بودجه عمومی دولت 

  بينی شده است. هزار تومان پيش 123در هر ماه حدود 
كاهش ارزش ريال و افزايش تورم در كشور بايد در مقايسه 

 بودجه با سال قبل لحاظ گردد.

در ارائه به موقع آن  يرتأخبه دليل  2331البته بودجه سال 

به مجلس شوراي اسالمی تا تاريخ نگارش اين مطلب، هنوز 

 نگرفته است.در مجلس شوراي اسالمی مورد تصويب قرار 
 

 

 1933درآمد واقعی سال 
فروش نفت  ،2303الزم است ذكر شود كه در بودجه سال 

بينی شده بود؛ ليكن به  دالر پيش 33خام در هر بشكه 

ها در ايامی از سال به بيش از  دليل بحران در ليبی، قيمت

دالر نيز افزايش يافت و لذا ميزان واقعی فروش نفت  212

نشدن  د؛ با اين وجود، به دليل تأمينبينی بو بيش از پيش

هزار ميليارد تومان  23ساير منابع بودجه، عمالً كشور با 

 كسري بودجه مواجه گرديد.
 

 1931بودجه سال 
 1322222بينی شده بود روزانه  كه پيش 2332در سال 

هاي گسترده از  بشكه نفت صادر گردد، كشور با تحريم

ر ايامی از سال سوي غرب در مورد نفت مواجه شد و د

بينی  سوم ميزان پيش حتی صادرات نفت به كمتر از يک



 

و اقتصاد استراحتی توهم نفتی  .............................................  36 

دالر  03رسيد؛ ضمن اينكه قيمت هر بشكه نفت كه 

بينی شده بود، همواره بيش از آن مبلغ و گاه تا حدود  پيش

تومان فرض  2213دالر در هر بشكه رسيد و دالر كه  222

ی از تومان نيز باال رفت كه يك 3222شده بود تا حدود 

 داليل آن، همان كاهش فروش نفت ايران بود.

تصور كنيد روزي را كه ايران به واردكننده نفت خام نيز 

تبديل گردد كه در آن صورت بايد بخشی از درآمد حاصل 

 ها به واردات نفت خام اختصاص يابد. از ماليات
 

 افزایش بودجه
د هر ايرانی، معادل نهصبه ازاي  هر هزار تومان در هر ماه

به  ميليارد تومان است؛ يعنی اگر قرار باشد هزار تومان

هر نفر در هر ماه به امري اختصاص يابد، بايد نهصد ازاي 

معموالً در ايران همگان  4ميليارد تومان بودجه تأمين گردد.

پيشنهاد اختصاص بودجه به امور مختلف را مطرح 

كنند، بدون اينكه مشخص سازند اين بودجه از كجا  می

 يد تأمين گردد!با

 ضرورت رهایی از وابستگی به نفت
با توجه به مطالب فوق ضروري است اقتصاد كشور از 

وابستگی به نفت رهايی يابد. اما ايران عالوه بر اينكه 

اقتصادش به نفت وابسته است، بلكه افكار عمومی نيز دچار 

باشد؛ زيرا تصور  وابستگی چندبرابري ذهنی به نفت می

                                              
میلیون نفر می شود  ۵۲ماه، ضربدر  ۲۱ضربدر  هزار تومان -  3

 نهصد میلیارد تومان.
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زان صادرات نفتی بسيار بيشتر از وابستگی عمومی از مي

 واقعی اقتصاد به نفت است.

تصور غلط از ميزان صادرات نفتی موجب شده است كه 

همگان همه چيز را از دولت و حكومت طلب كنند و نقش 

 خويش را ناديده بگيرند. 

اين تصور غلط موجب مطالباتی شده است كه در توان 

ی بيش نيست. اين توهّممديريت كشور نيست؛ زيرا 

ها و در  توقعات موجب بروز بدگمانی و سوء ظن به مديريت

مواردي موجب بروز تصور ناكارآمدي نظام و يا در برخی 

اذهان عليل، موجب تصور ناكارآمدي اسالم را تداعی 

كند و چنين تصور غلطی موجب ريزش افراد از  می

 است.ها و افكار انحرافی شده  باوري و جذب به جريان دين
 

 

 1931سال مصوب بودجه 
هزار ميليارد تومان 234 حدود 2332سال عمومی بودجه 

ن مربوط به درآمد هزار ميليارد تومان آ 12بود كه 

هزار ميليارد تومان  244ها و همچنين  اقتصادي دستگاه

مربوط به درآمدهاي عمومی بود، اما آنچه تحقق يافت، 

هزار  34يعنی دولت  هزار ميليارد تومان بود. 222كمتر از 

 ميليارد تومان كسري بودجه داشت.

 122به  حدود 2331بودجه پيشنهادي دولت براي سال 

هزار ميليارد  13است كه با بيش از  هزار ميليارد تومان

 .باشد یمتومان كسري بودجه مواجه 

كشور به ازاي  2331به عبارت ديگر بودجه عمومی سال 

كه  باشد یمهزار تومان  113هر ايرانی در هر ماه معادل 

 تومان آن كسري بودجه است.  هزار 32بيش از 
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 31ارزیابی واقعی از بودجه 

 3حسن روحانی رئيس محترم جمهور اعالم كرددكتر آقاي 

 122هاي مسئوالن از بودجه عمومی مصوب  كه ارزيابی

دهد كه فقط  نشان می 2331هزار ميليارد تومانی سال 

رغم  ن آن قابل تأمين است و علیهزار ميليارد توما 232

آن، دولت با در نظر گرفتن منابع جديد، پيشنهاد اصالح 

هزار ميليارد تومانی را به  231بودجه و تعيين رقم حدود 

 مجلس پيشنهاد داده است.

 2332اين در حالی است كه بودجه عمومی مصوب سال 

هزار  224هزار ميليارد تومان بوده كه فقط  234حدود 

 رد تومان تومان آن محقق شده است.ميليا

براي درک بهتر آمار فوق، بودجه به ازاي هر نفر در هر ماه 

 :3به تومان در جدول زير محاسبه می گردد

بودجه عمومی كه براي اداره  2332اين يعنی در سال 

بينی شده بود به ازاي هر نفر در هر  كليه امور كشور پيش

ی شده بود كه فقط هزار تومان پيش بين 201ماه مبلغ 

هزار تومان آن محقق گرديده است و مبلغی معادل  223

                                              
 رئيس جمهور 2331شهريور  23مصاحبه تلويزيونی مورخ  -3

و  2332ميليون نفر براي سال  13در محاسبات فوق جمعيت  -  3

و تورم ساالنه مطابق با آنچه در  2331ميليون نفر براي سال  10

درصد در نظر گرفته شده  33د همان گزارش تلويزيونی اعالم ش

 است.





  

 

 

.......................................................  هم نفتیفصل اول/ تو 39 

هزار تومان در هر ماه به ازاي هر نفر كسري بودجه  31

بوجود آمده كه اين رقم معادل درآمدي است كه براي 

 بينی شده بود. فروش نفت در شرايط غيرتحريمی پيش

کل بودجه عمومي 

 در سال کشور

 بودجه سال به 

 لیارد تومانهزار می

به ازای هر نفر در هر ماه 

 هزار تومان به

بدون 

احتساب 

 تورم

با 

احتساب 

 تورم

بدون 

احتساب 

 تورم

با احتساب 

 تورم

 - 201 -  234 32مصوب 

 - 223 - 224 32شده  محقق

 230 113 210 122 2331مصوب 

بينی  پيش

 در  شدن مينأت

31 

232 02 233 03 

اصالحيه بودجه 

 31پيشنهادي 

231 33 231 33 

بينی شده به ازاي هر نفر  مبلغ پيش 2331در بودجه سال 

بينی شده بود كه  هزار تومان پيش 113در هر ماه حدود 

بينی محقق نشدنی  دولت تشخيص داده است كه اين پيش

هزار تومان به ازاي هر نفر در هر  233است و فقط مبلغ 

ی درآمدهاي ماه قابل تأمين خواهد بود ولی با پيش بين

هزار تومان در هر ماه به ازاي هر نفر  231ديگر اين رقم به 

قابل تحقق خواهد بود و لذا چنين رقمی را براي اصالح 

 بودجه به مجلس پيشنهاد داده است.



 

و اقتصاد استراحتی توهم نفتی  .............................................  40 

رئيس جمهور در همين مصاحبه كشور را در شرايط ركود 

درصد اعالم كرد. اين يعنی قدرت  33تورمی و تورم را 

پيشنهادي دولت  31ومانی بودجه عمومی سال هزار ت 231

هزار تومان سال  33به ازاي هر نفر در هر ماه معادل حدود 

اي كه  قبل است. اين يعنی دولت بايد با چنين بودجه

شامل درامدهاي نفتی و غيره نيز می شود بايد كليه امور 

كشور و نه فقط قوه مجريه اداره شود. تازه اين در صورتی 

هزار بشكه نفت  2322222ان بتواند روزانه است كه اير

روزانه صادر كند و آمريكا نتواند مطابق آنچه اعالم كرده 

صادرات نفت ايران را بيش از اين كاهش دهد. صادرات 

روزانه يک ميليون بشكه كمتر از  31نفت در بودجه سال 

اين در حالی است كه غرب  بينی شده است. سال قبل پيش

  است. ها ميتحر ديتشددرصدد 

 

 های دولتی  بودجه شرکت
 330حدود  2331ها در اليحه بودجه سال  بودجه شركت

هزار ميليارد تومان است حال آنكه بودجه عمومی دولت 

باشد. يعنی بودجه  هزار ميليارد تومان می 231رقم 

 ها دو و هشت دهم برابر بودجه عمومی كشور است. شركت

 وجود داشته است. یهاي گذشته نيز چنين روال در سال

ها  هاي شركت معموالً در تنظيم بودجه، درآمدها و هزينه

درصد سود خالص  33شود. و البته  برابر در نظر گرفته می

ها  را كه بايد به خزانه دولت ريخته شود در قسمت هزينه

 گردد. لحاظ می
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ها به  درصد سود خالص آن 33ها سود بكنند،  اگر شركت

خشی از بودجه عمومی را تشكيل خزانه واريز شده و ب

 خواهد داد.

درصد سود خالص به عنوان سهم دولت از بابت سرمايه  42

 درصد به عنوان ماليات بر سود. 13گذاري و 

ها  درصد از سود شركت 33بنابراين بودجه عمومی شامل 

 شود. نيز می

آيد و چگونه اداره  هاي دولتی می اما چه بر سر شركت

 ؟ها چقدر است عی آنشوند و سود واق می

 33متأسفانه بايد گفت كه مديريان دولتی معموالً واريز 

ها به خزانه دولت را براي خويش  درصد از سود شركت

كنند و به هزار ترفند  زيان و پول از دست رفته تلقی می

 شوند. یممتوسل براي كاهش آن 

هاي سنگين براي خود و اعضاي  ها و پاداش از تعيين حقوق

ديره تا افزايش حقوق و رفاهيات كاركنان خويش هيئت م

بدون در نظر گرفتن سطح حقوق رفاهيات و توان اقتصادي 

 جامعه و ديگر كاركنان دولت. 

شود براي  دار كشتی شركت می هرگاه مدير جديدي سكان

اينكه نشان دهد كه طرفدار زير مجموعه خويش است به 

معموالً كاركنان پردازد و  افزايش حقوق مزاياي كاركنان می

ها را افزايش داده  شركت از مديرانی كه حقوق و مزاياي آن

كنند و دعاي خويش را بدرقه راه  است به نيكی ياد می

هاي شركت  نمايند تا حدي كه گاه حقوق دربان ها می آن

كردگان و حتی مديران  نفت نيز از حقوق تحصيل

 شود. هاي دولتی نيز بيشتر می دستگاه
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گيرند  ها می ا براي توجيه اين تفاوت حقوق بهانهه البته آن

شوند. گاه هم مشكالت  ها متوسل می پردازي و به قصه

دهند.  كاركنان زير مجموعه خويش را مورد توجه قرار می

البته گاه در اين رابطه كه كاركنان مشكالت معيشتی دارند 

هايی كه از  گويند ولی با اين سرمايه گذاري درست می

عمل آمده بايد به  ها به ل در تاسيس اين شركتالما بيت

رفع مشكالت همه مردم كمک كند و نه فقط كاركنان آن 

 شركت.

اي بايد اصالح شود. بايد كاري كرد كه  اين نگاه جزيره

ها در صدد تقويت اقتصاد كشور باشند، نه اينكه  شركت

 فقط به وضعيت كاركنان خود توجه نمايند. 

اند كه وضعيت اقتصادي كشور  هها تاسيس شد اين شركت

را تقويت كنند و نه اينكه فقط به فكر كسانی باشند كه در 

آن كارخانجات مشغول بكار هستند. يكی از داليل گرانی 

هاي دولتی داخلی در ايران همين  خودروهاي شركت

 ها را ناكارآمد كرده است.  وضعيت است. اين روش آن

شدن  ده يانزچه بسا همين نوع نگاه و عمل موجب 

 ي دولتی شده است.ها بسياري از شركت

در محاسبه قيمت تمام شده خودروها بايد اين وضعيت نيز 

ها و مزاياي  ها، پاداش در نظر گرفته شود. يعنی آيا حقوق

ها و اقتصاد  مديران و كاركنان آن با سطح عمومی حقوق

 خوانی دارد يا نه؟ كشور هم

تناسبی با كارخانجات  ها آيا تعداد كاركنان اين شركت

 مشابه دارد؟

بازي و قوم و  آيا در استخدام كاركنان اين شركت فاميل

 گرايی دخيل بوده است؟ قبيله
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ها دقت و همت الزم را در توليد  آيا كاركنان اين مجموعه

اي كه  گيرند؟ يا با بی توجهی به وظيفه محصوالت بكار می

ان و منافع بر عهده دارند به اقتصاد كشور و گاه به ج

 توجهند؟ مشتريان محصوالت توليدي خويش بی

هاي  حتماً بايد اصالح اين وضعيت را در شركت دولت

 دولتی مورد توجه و تحول قرار دهد.

 
 توزیع عادالنه بودجه

بسياري از مردم بر اين باورند كه اگر بودجه به صورت 

ها برآورده  منطقی و صحيح توزيع شود، همه خواسته

توزيع عادالنه بودجه و يا اختصاص صحيح  خواهد شد.

بودجه به امور، قطعاً در بهبود وضعيت كشور مؤثر است؛ 

ها رسيد.  توان به همه خواسته ولی قطعاً با اين بودجه نمی

به عبارت ديگر، توزيع عادالنه بودجه واجب است، اما كافی 

  نيست.

 وپاش و المال و يا ريخت برخورد با سوء استفاده از بيت

المال ضروري است و بايد حتی با  وميل بيت حيف

اي نيز برخورد قاطع كرد؛ اما اين  ترين سوء استفاده كوچک

كند، بلكه بايد به سمت توليد ثروت در  امر كفايت نمی

 كشور رفت.
 

 نفتی توهّمعوارض 
كند.  نفتی در ايام انتخابات بروز می توهّميكی از عوارض 

قاد از وضعيت موجود وعده در اين ايام نامزدها با انت

امور دهند كه اگر توسط مردم انتخاب شده و بر مسند  می

كنند.  بودجه مشكالت را رفع میبنشينند، با توزيع عادالنه 

آورند؛  پرسد بودجه آن را از كجا می نمی ها آنكسی هم از 
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بودجه هست كه اگر  آنقدرزيرا همگان بر اين تصورند كه 

شود. تجربه  شكالت برطرف میعادالنه توزيع گردد، م

اتفاق نامزدها خود  به دهد كه اغلب قريب نگارنده نشان می

اند و تصورشان از ميزان درآمد نفتی كشور  توهّمنيز دچار 

 ی است.توهّممثل بقيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوم
 اهی خارجی توطئه

 
 

 دالیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت
كشاندن اقتصاد ايران  ضعف راي بههاي استعمارگران ب توطئه

در اين وابستگی نقش اساسی داشته است. در زير به اين 

 گردد. موارد اشاره می

 
 توطئه علیه فرهنگ پیشرفت

ها در كشور خود به تحكيم فرهنگ كار در حالی كه غربی 

پرداختند، دربارۀ كشورهاي  و انضباط اجتماعی و اداري می

اسالمی و به صورت خاص  ويژه كشورهاي جهان سوم، به

ايران در صدد تخريب فرهنگ عمومی بودند تا زمينه 

 فرهنگی سلطۀ خويش را فراهم آورند.

ها عليه فرهنگ عمومی ملّت ايران توسط انگليس  توطئه 

آغاز شد و سپس آمريكا و صهيونيسم به آن پيوستند و 

مثلث شومی را در اين ارتباط تشكيل دادند و بايد اذعان 

هايی را به  هاي گوناگون فرهنگی موفقيت كه در زمينهنمود 
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رغم پيروزي انقالب  هايی كه علی دست آوردند؛ موفقيت

بار  سال تالش فرهنگی براي زدودن آثار زيان 33اسالمی و 

 ها مشهود است. بار آن توطئه آن، هنوز نمودهاي زيان

متأسفانه فرهنگ غلط كار، ضعف وجدان كاري و فرهنگ  

و اسراف در مصرف كه از موانع مهم پيشرفت  غلط مصرف

اند  هاي مختلف، آنچنان ريشه دوانده باشند، در زمينه می

 كند. كه اصالح آن، كاري بسيار دشوار جلوه می

هاي استعمار، در انحراف فرهنگی و تضعيف فرهنگ  توطئه 

كار و تحريف باورهاي اسالمی در اين زمينه، نقش مهمی 

هاي خارجی را تنها  نبايد فقط توطئهاست و البته  داشته 

هاي خود را فراموش كرد؛ ليكن  عامل مؤثر دانست و ضعف

اين امر نبايد تالش گسترده، تاريخی و مستمر و مؤثر 

 استعمارگران را به فراموشی بسپارد.

اي استراتژيک واقع  ايران، كشور پهناوري است و در منطقه 

وسعت شده است. وسعت ايران، بيش از مجموعه 

كشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا 

ويژه نفت و گاز برخوردار است.  باشد و از معادن غنی، به می

اين كشور اسالمی از ديرباز، هدف توطئه استعمار بوده 

 است.

هاي زمين را  سوم خشكی استعمار انگلستان كه يک 

ه به طور اگرچ -مستعمره خويش ساخته بود، ايران را عمالً

تحت سلطه خويش درآورده، در صدد بود  -غيررسمی

سلطۀ استعماري خويش را بر اين كشور اسالمی كامل 

شكستن امپراتوري اسالمی  كند. ابتدا از ايران براي درهم

عثمانی سود جستند و سپس كوشيدند جلوي حاكميت 

 دين ضد استعماري اسالم و از جمله ايران را بگيرند.
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گلستان در ايران در جهتی بود كه زمينۀ هاي انسياست 

گسترش حاكميت استعمار و تأمين منافع انگلستان را 

 فراهم سازد.

رضاخان مأمور ترويج فرهنگ مطلوب غرب و خشكاندن  

 هاي اسالمی در ايران بود. زمينه

در جنگ جهانی دوم، آمريكا به ميدان آمد و ضمن  

 ر پرداخت.همكاري با انگلستان، به رقابت با آن كشو
   

 اهداف مشابه آمریكا و انگلیس
اهداف غرب و انگليس در ايران مشابه بودند. برخی اهداف  

مشترک گذشته و حال آمريكا و انگلستان در ايران عبارتند 

 از:

 در ايران، اسالم تضعيف گردد. •

 بر ايران مسلط شوند. •

 به نفت احتياج داشتند. •

 ان بهره برند.استراتژيک اير از موقعيت ژئو •
 

 نفوذ آمریكا و انگلیس در ایران 
در راستاي تحقق اهداف فوق، دو كشور از امكانات و نفوذ  

اي برخوردار بودند و ضمن رقابت پنهان با يكديگر،  گسترده

 در موارد متعددي نيز با هم همكاري داشتند.

هردو كشور بر ايران نفوذ داشتند و امور كشور را به  •

 كردند. مزدورشان اداره می واسطۀ عوامل
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هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و ... سياست •

ايران را با توجه به اهدافشان ترسيم كرده، به اجرا 

 آوردند.  درمی

سفيران آمريكا و انگلستان حاكمان واقعی ايران بودند و  •

 را اجرا كند. ها آنهاي مطلوب بايست سياستشاه می

 
 رك غربهای مشتسیاست

هاي مشترک غرب براي دسترسی به اهداف مورد سياست 

 نظر در ايران به شرح زير بود:

ايران نيازمند فروش نفت باشد، تا غرب بتواند نياز خود  •

 راحتی تأمين كند. به نفت را به

ايران نيازمند خريد كاالهاي مصرفی غرب باشد تا  •

غرب باز  درآمدهاي حاصل از فروش نفت )پترو دالرها( به

 گردد.

اي جز  ايران خود را نيازمند كشورهاي غربی بداند و چاره •

همكاري با غرب و تسليم در مقابل خواست آنان نداشته 

 باشد. 

 
 های غرب استراتژی

هاي مختلفی را غرب براي رسيدن به اهداف فوق، سياست 

كرد  هاي اقتصادي، فرهنگی، اداري و ... دنبال می در جنبه

 از محورهاي آن عبارت بودند از: كه برخی 

بردن تنوع محصوالت توليدي در ايران به نحوي  از بين •

كه ايران براي ادارۀ حتی غذاي مردم خود، احتياج به 

انقالب سفيد شاه «فروش نفت داشته باشد. آنچه به عنوان 

 كرد.گذاري شده بود، اين هدف را دنبال مینام» و ملت
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ي فرهنگی توسعه در ايران، تا ها بردن زمينه از بين •

احساس احتياج و نياز به غرب تداوم يابد. در اين راستا، از 

گرايی  بردن فرهنگ كار در ايران در كنار ترويج مصرف بين

كارهاي بسيار مهم فرهنگی بود كه تأثير آن در  از راه

 باشد. تمامی شئون كشور هويدا می

 
 رجیهای خا مصادیق توطئه                  

 توطئه سازمان سیا برای ترویج اعتقاد به شانس
براي آشنايی با توطئۀ آمريكا عليه فرهنگ كار در  

كشورهاي اسالمی به يک نمونه كه به تالش سازمان 

جاسوسی آمريكا، سيا، در ترويج فرهنگ اعتقاد به شانس 

 گردد: شود، اشاره می به عنوان عامل موفقيت مربوط می

نگار معروف  نويسنده و روزنامه محمد حسنين هيكل، 

مصري، در كتاب خود تحت عنوان ميان مطبوعات و 

سياست كه به فارسی نيز منتشر شده است، مطلبی را به 

به شرح زير نوشته  1كتاب 201صورت پاورقی در صفحه 

 است:

گزارش كميتۀ ويژۀ كنگرۀ آمريكا ... در سال  »
به رياست سناتور چرچ تشكيل شد و وي  2314

مأمور بررسی فعاليت سازمان اطالعات مركزي 
 آمريكا )سيا( بود.

                                              
سنین هیكل، میان مطبوعات و سیاست، ترجمه محمد ح -۵

کاظم موسايى، انتشارات شرکت الفبا، تهران، چاپ اول، زمستان 

 . ۲۱۵، صفحه ۲۹۶3



 

و اقتصاد استراحتی توهم نفتی  .........................................  50 

بخشی از آن به تأسيس مؤسسات مطبوعاتی و 
انتشاراتی در بسياري از كشورهاي اروپايی و جهان 

شد. از جمله  سوم و حتی در خود آمريكا مربوط می
هاي قابل توجه در اين گزارش آن بود كه مجله  نكته

« المختار»نيز با عنوان  كه بعداً« ريدرز دايجست»
به زبان عربی منتشر شد، در فهرست مجالتی ذكر 
شده بود كه سازمان اطالعات مركزي آمريكا به 
انتشار آن كمک كرد و عجيب اين بود كه نخستين 
شمارۀ عربی آن، كه در مصر چاپ شد، به سردبيري 
فواد مصروف بود ... . هم او بود كه وي را به سال 

ت روزولت )عضو سيا در سفارت به كرمي 2344
آمريكا در مصر( معرفی كرد ... سالی كه اواخر آن 

منتشر شد و نيز المختار « اليوم األخبار»مجله 
اليوم منتشر شد.  بعدها توسط مؤسسه اخبار

كرد، در دو  هايی هم كه المختار ترويج می ارزش
 مورد قابل توجه است:

حسب اول، موفقيت بستگی به شانس دارد و بر 
 آيد.  اتفاق به دست می

دوم، عدالت اجتماعی، مرهون كرم كسانی است 
 «كه حاضر به دادن اعانه و نيكوكاري باشند.

بايد بررسی كرد كه سازمان سيا چه هدفی را از ترويج 

كند و  اعتقاد به شانس به عنوان عامل موفقيت دنبال می

بودن پيشرفت  چرا نزد مردم جهان سوم به تبليغ شانسی

 پردازد؟! می

قطعاً هدف آمريكا تضعيف فرهنگ كار بوده است و ما امروز 

هاي  در كشورمان شاهد ضعف مفرط فرهنگ كار از جنبه
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مختلف هستيم و باور به شانس به عنوان يک عامل مهم 

در تحقق آرزوها و اهداف جايگاه بااليی در ذهن بسياري از 

در بسياري  افراد دارد و متأسفانه به طرق مختلف از جمله

 شود. ها به اين باور دامن زده میها و سريالاز فيلم
 

 گرایی تالش انگلیس برای ترویج مصرف 
گرايی در جامعه كه بسيار  زدگی و تجمل فرهنگ مصرف

هاي يابد. مصرف گسترده است، در ادارات نيز نمود می

ها و تغيير مكرر گرايی رويه در ادارات، تجمل بی

گرفته از اين فرهنگ غلط جاري  ئتها، نش دكوراسيون

 است.

آنتونی پارسونز آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس  

سفارت و فقط پنج روز قبل از فرار شاه از  سال پنجاز 

كشور، ايران را ترک كرد، در كتاب خود تحت عنوان غرور 

ش، 2331م/ 2314و سقوط متن اظهاراتش را در سال 

س و رژيم شاه، خطاب به يعنی در اوج روابط انگلي

اندركار تجارت و  بازرگانان انگليس و كسانی كه دست

  0معامله با ايران بودند، چنين نگاشته است:

كنيد، اين است كه تا  نخستين كاري كه اينجا می»
توانيد كاالهايتان را بفروشيد و فقط در صورتی  می

اي  گذاري كنيد كه براي فروش كااليتان چاره سرمايه
نداشته باشيد؛ اما اگر مجبور باشيد در اينجا  كار نياجز 

گذاري كنيد، به ميزان حداقل ممكن،  سرمايه

                                              
پارسونز، آنتونى، غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران،  -۱

 .۹۸، صفحه ۲۹۶۹انتشارات هفته، چاپ اول 
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گذاري كنيد و صنايعی را انتخاب كنيد كه  سرمايه
قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود؛ مانند صنايع 
مونتاژ كه در واقع سواركردن قطعات صادراتی انگليسی 

محدوده و با توجه به اين نكات، در ايران است. در اين 
من معتقدم ايران، يكی از بهترين بازارهايی است كه 

توانيد براي مصرف كاالهاي خود در جهان سوم  شما می
 «پيدا كنيد.

اظهارات سفير انگليس كه در اوج روابط حسنۀ انگليس با  

دهنده ماهيت سياست  رژيم شاه بيان شده است، نشان

هاي جهان سوم  و ساير ملت انگليس در قبال ايران

هاي انگليسی به كسانی كه باشد. مسلماً توصيه مقام می

گذاري،  مسئوليت طراحی و سازماندهی امور قانون

اند  اقتصادي، گمركات، تبليغات و ... ايران را به عهده داشته

گرايی در نيز در راستاي همين سياست، براي رشد مصرف

ين سياست را در مورد ايران ايران بوده است. آمريكا نيز هم

 داشته است.

 صادرات کاالهای مصرفی به ایران
انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن كه نتيجۀ مطالعات 

م خود را منتشر نموده است، در آن تأكيد 1222سال 

  3كرده است:

صادرات كاالهاي مصرفی به ايران بايد از سر »... 
ارجی شدن ارز خ كار باعث كم گرفته شود، اين

 «.موجود در ايران خواهد شد...

                                              
به نقل از گزارش گروه  ۲۹۱۸/۲/۲۱روزنامه کیهان مورخ  - ۳

 مطالعات رياست جمهورى انستیتو سیاست خارجى واشنگتن
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 تر از مهار سازی مهم آلوده

المللی استراتژيک  جرالد سگال، مدير مطالعات انستيتو بين

نامه آمريكايی نيوزويک در فروردين ماه  لندن، كه در هفته

منتشر شده است، عمق سياست غرب در قبال ايران  2311

 22گويد: دهد. وي می را نشان می

اي كه كمونيسم را مهار و آلوده كرد،  يد به شيوهغرب با»... 

سازي،  با ساير دشمنان خود عمل كند ... . آلوده

هاي فراوانی دارد كه تجارت با دشمن و ... از  شيوه

اكنون نيز بايد  . ...سازي جوامع است  هاي اصلی آلوده راه

سازي در دستور كار  يک استراتژي دوگانه مهار و آلوده

تر است ... .  سازي مهم هار كافی نيست و آلودهباشد ... . م

هاي فراوانی دارد كه تجارت  سازي شيوه خوشبختانه آلوده

با دشمن )در كاالهاي غيراستراتژيک( و ... از جمله 

 ...«.آنهاست 

 
 علل پیشرفت کشورهای غیرنفتی

كشورهايی مثل آلمان، ژاپن و كره جنوبی بدون داشتن 

صنعتی قابل توجهی دست  نفت به پيشرفت اقتصادي و

 چه بوده است؟ ها آناند. عامل موفقيت  يافته

ترين عوامل در پيشرفت اين جوامع، ساعات مفيد  از مهم

كاري باال، تعطيالت كم و رعايت الگوهاي مصرف و پرهيز 

                                              
جرالد سگال مدير مطالعات انستیتوى بین المللى استراتژيک  -۲۸

 ۲۹۵۵لندن در هفته نامه آمريكايى نیوزويک، فروردين ماه 
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از اسراف بوده است. در فصل بعد به اين موضوع خواهيم 

پرداخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل سوم
 یاقتصاد استراحت 

 
 ساعات مفید کاری در ایران و جهان

ساعت مفيد كاري  ،هاي مجلس طبق گزارش مركز پژوهش

در مقايسه با  كه دقيقه رسيده است 11در ايران روزانه به 

به طور  ،دقيقه اعالم شده بود 34سال پيش كه 

 .چشمگيري كاهش يافته است

ساعت مفيد كاري در ايران براي بخش  2332سال 

 دقيقه بود. 3ساعت و  1متوسط خصوصی به طور 

ساعت كار در اين قانون مدت  ،قانون كار 32ۀ طبق ماد

زمانی است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام 

يک اين  ۀدهد. در تبصر كار در اختيار كارفرما قرار می

 44قانون اشاره شده است كه مجموع كار در هفته نبايد از 

 ،را از اين مجموع كم كنيم ساعت تجاوز كند كه جمعه

روزي هشت ساعت كار براي كارمندان منظور شده  تقريباً

 .است

روز تعطيالت  13دقيقه كار روزانه و نيز  11با احتساب 

ها و  ها و جمعه روز تعطيالت پنجشنبه 223مناسبتی و 
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توان گفت كه ساعات مفيد  سی روز مرخصی استحقاقی می

 22است كه معادل  ساعت 02كاري در يک سال حدود 

 باشد روز كاري می

 

 بار تكفل
 بار تكفل در ايران دو برابر اروپاست. 

در اروپا به طور متوسط از هر خانوادۀ چهار نفري، دو نفر و 

كنند، حال آنكه  در انگلستان از هر سه نفر، دو نفر كار می

 نفري يک نفر شاغل است. 4در ايران از هر خانواده 

به ازاي هر  2332يد كاري در سال بنابراين ساعات مف

 خانواده به شرح زير بود:

 
در جدول فوق ساعات كاري مفيد بخش خصوصی ايران در 

 لحاظ شده است. 2332سال 

دقيقه در روز را مالک محاسبه كار مفيد كاركنان  11اگر 

با  -دقيقه و 222دولت قرار دهيم، در نتيجه در هر هفته 
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طور متوسط در هر سال  به -هفته 31احتساب هر سال 

 -با فرض كار بدون تعطيالت ساالنه -دقيقه يعنی 3112

 دهند.  ساعت كار مفيد انجام می 33سالی 

 44از آنجا كه ساعات كاري در هر هفته به صورت قانونی 

ساعت در هفته است، در نتيجه كار مفيد هر كارمند در 

 ر از دو هفته است.تطول يک سال كمی بيش

سال در نظر بگيريم.  32كاري يک كارمند را  هاي اگر سال

سال خدمت خود معادل  32در نتيجه يک كارمند در طول 

هفته كار مفيد انجام  33ساعت، يعنی معادل  1032

 32دهد؛ به عبارت ديگر يک كارمند دولت در طول  می

سال و سه ماه كار  سال به طور متوسط به اندازه يک

سال كار از مزاياي  32 كند و عالوه بردريافت حقوق می

شود و حتی در صورت  حقوق بازنشستگی نيز برخوردار می

فوت كارمند در ايام بازنشستگی،  همسر وي نيز تا پايان 

 گردد! عمر از حقوق بازنشستگی شوهرش برخوردار می
 

 

 حقوق کارکنان دولت
به تومان  ارديليهزار م 32بيش از  31بودجه  در اليحه

 ت اختصاص يافته است.دول حقوق كارمندان

ميليون نفري ايران در سال  10يعنی با احتساب جمعيت 

 المال تيبتومان از  33331به ازاي هر نفر ماهيانه  31

كسر و به مجموعه كاركنان دولت به عنوان جبران خدمات 

كار كاركنان  دولت يا همان حقوق و پاداش و اضافه

 .ابدي یم اختصاص

نفري ماهيانه  3اي هر خانواده به عبارت ديگر دولت به از

برداشت و به  المال تيبهزار تومان از  132مبلغی بيش از 
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. حال آنكه نه مردم چنين پردازد یمكاركنان دولت 

 نيتأماحساسی دارند كه حقوق كاركنان دولت را 

كاركنان دولت خود را بالواقع حقوق بگير  و نه ندينما یم

ی، ضعف وجدان كاري، . نتيجه چنين برداشتدانند یممردم 

ساعات مفيد كاري پايين اكثر كاركنان دولتی و سرگردانی 

 ي دولتی است كه به جاي اينكهها مراجعين به دستگاه

و منزلت و  شأناند و  باشند، اسير رجوع رجوع ارباب

  .گردد ینم تيرعا حقوقشان
 تعطیالت مناسبتی در ایران و جهان
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 نتعطیالت برای اقتصاد ایرازیان 

ميليارد تومان  2410كارشناسان زيان تعطيالت هر روز را 

 22اند. ارزيابی كرده

 میلیارد تومان تعداد روزهای تعطیل
 2410 روز 2

 33222 ها( روز )مناسبت 13
 232222 روز تعطيلی ساالنه 233

 

روز تعطيالت در  233هزار ميليارد تومان زيان  232رقم 

و  وجود در كشوركل نقدينگی م نصفبيش از كشور، 

 2331حدود كل بودجه عمومی دولت در اليحه سال 

 باشد. می

 
 سیاست کاهش تعطیالت

درباره تعطيالت  2302مقام معظم رهبري در فروردين 

 21فرمودند:

يک تذكّر هم در باب مسائل مربوط به فروردين عرض 

دليل، هيچ منطق  كنيم: اوّالً اين تعطيالت طوالنى و بى

وضع خوبى نيست كه اوّلِ سال، روزهاى عقاليى ندارد. 

هاى  همه چرخ -گاهى دو هفته و گاهى بيشتر -متوالى

                                              
و کاهش ارزش ارقام فوق مربوط به قبل از افزايش قیمتها  -  ۲۲

 است. ۳۲ريال در مقابل ارزهای خارجی در سال 

 هاى نمازجمعه در خطبهمقام معظم رهبری بیانات  -  ۲۱

1381/01/16 
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فعّاليت در كشور از حركت بيفتد. خالف مقرّرات هم 

ها محدود است. ما در  تعطيلی ،هست، طبق مقرّرات

ايّام سال، تعطيلى زياد داريم كه اين به زيان كشور 

فهرستى كه  است. در بعضى از كشورهاى دنيا، طبق

كردم، همه تعطيالت رسمى در طول سال  مشاهده مى

لكن ما  ؛كند از پنج، شش روز تجاوز نمى

اى  هايمان بسيار زياد است. عالوه بر آن هم عدّه تعطيلی

اعتنايى خود به كار، علم، تحصيل و  توجّهى و بى با بى

به اشتغاالت روزمرّه زندگى و كارهاى ادارى و 

هم  كنند؛ آن عطيالت اضافه هم مىسازندگى، بر اين ت

دوره جديد  در آغاز سال. باالخره در اولِ سال، اولِ يک

مالى و كارى است. توصيه مؤكّدِ بنده اين است كه هم 

ولين و هم آحاد مردم عزيزمان تصميم بگيرند اين ئمس

درپى،  تعطيالت را كم كنند. اين همه تعطيالتِ پى

چند در اول كار آورد كه هر هايى به بار مى زيان

 .بار است لكن نتايج آن براى همه زيان ؛محسوس نيست

در گزارشی  04هاي مجلس آبان ماه سال  مركز پژوهش

طرح قانونی ساماندهی تعطيالت در كشور را ارائه كرده 

تعداد تعطيالت رسمی كشور از  ،بود. بر اساس اين طرح

تعطيل  روز نيمه 4تعطيل و  روز كامالً 23روز كنونی به  13

تمام  ها، تقريباً شد. بنا به گزارش مركز پژوهش تبديل می

قوانين و مصوبات پس از انقالب اسالمی در جهت افزايش 

از اين رو تعطيالت  ؛روزهاي تعطيل رسمی بوده است

روز به  22تا كنون با افزودن  2330رسمی از سال 

درصد را از خود نشان  31تعطيالت رسمی، رشدي معادل 

 .دهد می
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هاي   روز آن مناسبت 23روز تعطيالت رسمی ايران  13 از

دهد.  هاي ملی كشور را نشان می روز مناسبت 22مذهبی و 

كه به اين رقم اضافه پنجشنبه  31و جمعه  31همچنين 

شود و با احتساب روزهاي مرخصی استحقاقی كارمندان  می

روز از سال كار در ايران متوقف  233 و كارگران، تقريباً

 .شود یم

هاي ناگهانی  كردن توان تعطيل به اين تعداد روزها می

تعطيالتی كه در  ؛روزهاي هفته توسط دولت را نيز افزود

 .تقويم رسمی كشور جايی ندارد

ها بايد  درباره مراكز آموزشی شامل مدارس و دانشگاه

 تعطيالت طوالنی تابستان را نيز به آن اضافه كرد.
 

 

 31نوروز  یطوالن یالتتعط
به  31فروردين سال 23 تا 32اسفند  10از  ايران عمالً

اين تعطيالت بيش از دو  روز تعطيل بوده است. 23مقدار 

برابر تعطيالت ساالنه در آمريكاست. تعطيالت ساالنه در 

روز بود كه به  21روز است و در فرانسه و آلمان  1آمريكا 

 دادند. كاهشروز  22

كردن  تعطيلو اوج مصرف تعطيالت نوروز در ايران يعنی 

هم در بهترين شرايط آب و هوايی براي توليد و  آن ؛توليد

كارهاي عمرانی! تورم نيز بستگی به عرضه و تقاضا يعنی 

 ميزان توليد و مصرف دارد.

در نتيجه اين تعطيالت طوالنی مدت در توليد و اوج گيري 

ها در سال جديد  طرف و نيز افزايش حقوق مصرف از يک

منتظر تورم شديدي در اقتصاد كشور بود. اين تورم با بايد 

 ناپذير است. توجه به اين عوامل اجتناب
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 ها محورهای فرهنگی عامل پیشرفت سایر ملت

گران، يكی از عوامل مهم در كيفيت رشد  بسياري از تحليل

اند.  و توسعۀ اين كشورها را در بافت فرهنگی آنان دانسته

بستر فرهنگی الزم براي  اصول فرهنگ اين كشورها نيز

توسعه اين كشورها را ميسّر ساخته است. همچنين تأكيد 

 شد كه در اين جوامع:

 گذارند. مراتب احترام می شدت به سلسله افراد به •

معموالً اهداف مملكتی و گروهی را بر اهداف شخصی  •

 دارند. مقدم می

 كشيدن تعهد دارند. به سخت كاركردن و زحمت •

ل و انجام وظيفه مؤسسه استخدامی خود به اشتغا •

 دهند. اي نشان می العاده وفاداري فوق

 پذيري افراد در سطح بااليی قرار دارد. رغبت قانون •

توجه به نظم و سازماندهی و دقت در كار، حرمت خاصی  •

 دارد.

شود و هركس در حدود  مراتب رعايت می چون سلسله

هاي  فعاليتكند، مديريت بر  اختيارات خود عمل می

سهولت انجام  ها به اقتصادي و ايجاد هماهنگی ميان كانون

 گيرد. می

كننده كار گروهی است. درست بر  موارد فوق دقيقاً تسهيل 

هاي غلط رايج در ايران كه كار فردي  عكس باورها و ارزش

 دهند. را بر كار گروهی ترجيح می
 

 های مدارس در ژاپن ویژگی
مدارس دورۀ ابتدايی و راهنمايی هاي  چند مورد از ويژگی

 باشد: ژاپن به شرح زير می
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هاي  ها و گروه . كار گروهی مبانی آموزش است. كلوپ2

هاي  آموز در گروه اند و دانش مختلف در مدارس فعال

 آموزد. شود و كار جمعی را می مختلف عضو می

هاي كوچک  پذيري با دادن مسئوليت . آموزشِ مسئوليت1

پرورش يک گل و وادارشدن به پاسخگويی به كودكان مثل 

 در برابر اين مسئوليت.

داشتن  . در ژاپن، سرايدار وجود ندارد و وظيفه تميز نگه3

هاي بهداشتی به صورت گروهی به  مدارس حتی سرويس

 شود. آموزان سپرده می دانش

يكی از ايرانيان براي نگارنده نقل كرد كه حتی 

دبستانی بدون  پيشآموزان كالس اول دبستان و  دانش

، هرچند كنند یمهمراهی والدين به مدرسه رفت و آمد 

دور باشد، تا از كودكی ياد بگيرند كه روي  ها آنمدرسۀ 

 پاي خود بايستند.

جالب آنكه در مدارس ژاپن تميزكردن كالس درس، 

شود كه تحصيل خود  افتخاري است كه نصيب كسانی می

ر ايران اگر تميزكردن خوبی انجام دهند؛ حال آنكه د را به

آموزي محول گردد، تنبيه،  كالس درس بخواهد به دانش

 .تحقير و توهين تلقی خواهد گرديد
 

 تفاوت آموزش در ایران و ژاپن
هايشان اتمام  ها در همان كالس اول دبستان، با بچه ژاپنی 

كنند. درس اول هم جغرافياست؛ نقشۀ ژاپن را  حجت می
گويند: ببينيد اين ژاپن  می گذارند و ها می جلوي بچه

كوچولوي ماست، ببينيد! ژاپن ما نفت ندارد، گاز ندارد، 
خيز  معدن ندارد، زمينش محدود و جمعيتش زياد و زلزله
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ها  را به بچه« بايدها»و « ها نداشته». ليست ..است و 
 كنند. گوشزد می

در ژاپن نظام آموزشی فهرست مشاغل مورد نياز جامعه را 
كند. حتی حجم  گوشزد می« ها بچه»ل كار به از همان او

سوم  هاي درسی در ژاپن، يک موضوعات درسی كتاب
« وسعت»بهتر از « عمق»ها معتقدند  اروپاست؛ چون ژاپنی

 !است
هاي درسی و حتی  حال اين را مقايسه كنيد با كتاب

كه از  -از هر جناح و طيف، مخالف و موافق -هاي ما رسانه
دمند و ... . در  طالبات مردم میهمان اول مدام بر م

دبستان هم، درس تاريخ، نه براي عبرت، بلكه شرح 
 شود.  داير می« افتخارات گذشته»

 با غرورها بگذارند،  اگر نقشۀ جغرافيايی را هم جلوي بچه
ايران همه چيز دارد! ايران نفت  !ها ببينيد بچه»گويند:  می

اين  نتيجه «. ...دارد، گاز دارد، جنگل دارد، دريا دارد و

و ايجاد « غناي كامل»و « داشتن»شود احساس  روش می
تلفيقی از تنبلی اجتماعی و حتی طلبكاري كه به اشتباه به 

با اين وصف، كودكان و جوانان و  !گوييم غرور ملی آن می

تالش « چيزي»مديران و نسل جديد ما بايد براي چه 
 و ذكرشانهاي ما فكر  شود كه بچه كنند؟ نتيجه اين می

در آن حرف اول « شخص»شود مشاغلی كه نفع و رفاه  یم
 23 زند، نه نياز كشور. و آخر را می

 
 

                                              
مطلب فوق اقتباس از متنی است که از طريق پست الكترونیک  -  ۲۹

دريافت شده و نويسنده آن مشخص نبوده است. و تغییراتی نیز در 

 متن داده شد.
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 خوداتكایی در مدارس ژاپن
هاي ايرانی كه از  ها قبل نگارنده با يكی از ديپلمات سال

در ژاپن به ايران برگشته بود، خواست  چهار سالهمأموريت 

در ژاپن برايش بگويد. اي جالب را از دوران اقامتش  خاطره

 او گفت: 

به ژاپن كه رفتم، فرزندم به سن ورود به دبستان رسيد، »

اي كه بين سفارت و خانه بود، ثبت نام  لذا او را در مدرسه

كردم تا خودم بتوانم او را به مدرسه رسانده و خودم او را 

به منزل منتقل كنم. ثبت نام به سرعت انجام شد و روز 

ا رساندم و بعد از اتمام كار به مدرسه رفتم اول مدرسه او ر

اي از مدرسه همراه داشت  و فرزندم را به منزل بردم. نامه

 كه مرا احضار كرده بودند.

فردا به مدرسه رفتم و مدير مدرسه پرسيد كه آيا شما 

فرزند خود را به مدرسه آورديد؟ گفتم: بله. گفت: از فردا 

بايد مترو  كار يناراي بايد خودش به مدرسه بيايد. گفتم ب

تواند. پاسخ داد كه  و اتوبوس سوار شود. او بچه است و نمی

اكنون  آيند و كودكان از هم ها خودشان می اينجا همه بچه

بايد ياد بگيرند كه روي پاي خودشان بايستند! گفتم: من 

كنم چنين كنم. گفتند: پس فرزندتان را از  جرئت نمی

 «. گونه است اپن ايناينجا ببريد، قاعده مدارس ژ
نگارنده اين موضوع را در محفلی نقل كرد. يک ايرانی 

 گفت:

من شش ماهی در ژاپن بودم براي آموزش در مورد »

ما را در  شش ماهاي كه خريده بوديم. در اين  كارخانه

منزل كوچک يكی از كاركنان سكنی دادند. فرزندي داشت 
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خودش با  رفت. او ساله كه به مهد كودک می  ونيم سه

 «.گشت یمرفت و باز  اتوبوس و مترو به مهد كودک می

 المثل ژاپنی آمده است: در ضرب

تواند كاري را انجام دهد، پس تو هم  اگر كسی می •

توانی، اگر كسی نتواند كاري را انجام دهد، پس تو بايد  می

 كار را انجام دهی. آن

 ازد.س دهد، اما براي ما پل نمی خدا به ما دو دست می •

آموزان و حتی دانشجويان  در ايران دانش -متأسفانه -اما ما 

آيد و  كنيم كه كاري از دستشان برنمی را طوري تربيت می

بلد نيستند روي پاي خود بايستند و براي هر كاري دست 

به سوي ديگران و از جمله بودجه  -بته طلبكارانهال- نياز

ان حتی در آموز كنند. در حالی كه دانش عمومی دراز می

مرحلۀ سيكل بايد بلد باشند روي پاي خود بايستند، با 

كار را ندارند.  اخذ ديپلم و مدرک دانشگاهی نيز توان اين

جوانان و دانشجويان به جاي اينكه خود را بخشی از 

تلقی « صورت مسئله»بدانند، خود را بخشی از « حل راه»

ران، اشتغال براي خود و ديگ« ايجاد»كنند. به جاي  می

كار براي خود هستند. « پيداكردن»حداكثر به دنبال 

خويش به  كار و تالشكارآفرين نيستند و به جاي اينكه با 

بپردازند، دستشان براي دريافت « ايجاد امكانات»

دراز است و بيكاري خويش را تقصير ديگران و « امكانات»

دهد،  امكانات نداده و يا نمی ها آناز جمله دولت كه به 
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رايج تبديل  ياندازند و اين شيوه به امري عادي و باور می

 شده است. 

البته تصور مردم از بودجۀ دولتی و درآمدهاي نفتی بسيار 

فراتر از واقعيت است كه در صفحات بعدي به آن پرداخته 

 شده است.

اند و  افرادي كه در كودكی پدر خويش را از دست داده

بسا خانواده را بر دوش  اند بار زندگی خود و چه ناچار شده

بكشند و موانع زندگی را شخصاً از ميان بردارند، ياد 

ها را نيز بهتر  گيرند روي پاي خود بايستند و لذا فرصت می

كه  اند یكسانتر از  شناسايی كرده، در زندگی خويش موفق

 اند. همواره بر ديگران تكيه كرده
 

نقش کار در پیشرفت ملل
14

 
اوايل در  گرفتند و پيشرفت رشد ها كه تصميم به ژاپنی

روزانه خود را بيش از پيش  كار و تالش 2332 ۀده

به طوري كه ساعات كار در صنايع و  ؛افزايش دادند

پنجاه هاي مختلف به طور متوسط در هفته حدود  شركت

اكنون بيشتر  .ساعت گزارش شده استشصت  تا

ور اقتصادي اين كش ۀشناسان بر اين باورند كه معجز ژاپن

اول در سايه  ۀدر درجشصت و پنجاه هاي  در طول دهه

مصرفی مردم آن  جويی و كم صرفه ساعات كار طوالنی،

 .حاصل شده است

                                              
- http://hematokarbetavanemozaaf.rasekhoonblog.com/how/53511/  

http://hematokarbetavanemozaaf.rasekhoonblog.com/how/53511/
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الگو  باكه حدود سی سال پيش  نيزكره جنوبی و تايوان 

 ،قراردادن ژاپن، تصميم به رشد اقتصادي خود گرفته

للی الم خواهان رقابت با توليدات ژاپن در بازارهاي بين

كه براي موفقيت خود الزم  دانستند میخوبی  به ،شدند

مصرف  ها آنها كاركنند و كمتر از  است بيش از ژاپنی

 .كنند
شان رقابت با توليدات  ترين آرزوي اي كه بزرگ كارگران كره

ساعت بيش از كارگران  دهتا پنج در هفته  ،ژاپن بوده است

نصف  كنند و دستمزدي معادل كمتر از ژاپن كار می

به همين جهت اكنون . دارند كارگران ژاپن دريافت می

اند در بسياري از بازارهاي صادراتی ژاپن نفوذ  موفق شده

 .كنند و با آن كشور به رقابت بپردازند
 

 

 تنبلی در ایران با جهان ۀمقایس
25

 

 -شناس و استاد دانشگاه تهران جامعه -دكتر جوادي يگانه

مقايسه  كشورهاي ديگر جهانايران را با ميزان تنبلی در 

هايی مثل اهميت كار در زندگی،  . وي شاخصستكرده ا

هاي جديد و  پاداش و مزاياي دولتی و ارائه ايده ۀمطالب

در  و نتايج تحقيقات است بودن را مالک قرار داده خالق

 دهد كه ميانگين تنبلی مردم در ايران مجموع نشان می

لی است كه اين اين در حا .است (22/10و اندي ) 10

و اندي  03 ميانگين در ميان كليه كشورهاي جهان

است و تفاوت ميانگين ميزان تنبلی بين كشور  (03/43)

                                              
به نقل از دکتر جوادی  ۳۲بهمن  ۲۲های اينترنتی مورخ  سايت -  ۲۲

 يگانه
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كه  معنا ينابه  ؛كشورهاي جهان معنادار است ديگرايران و 

تنبلی در كشور ايران به صورت معناداري بيشتر از ميانگين 

به ترتيب،  بندي و كشورهاي جهان بوده است. با اين طبقه

اول تنبلی را دارند و ايران با فاصله  ۀكشورهاي عربی رتب

دوم قرار دارد.  ۀكمی بعد از كشورهاي عربی در رتب

خيلی نزديكی بعد از ايران  ۀكشورهاي آفريقايی هم با فاصل

سوم جهانی قرار دارند. كشورهاي آمريكاي  ۀو در رتب

سطح جهان  شمالی و اروپايی كمترين ميانگين تنبلی را در

  .دارند

 : بودشامل اين موارد  تحقيق هاي شاخصه 

 

 «اهميت كار در زندگی افراد يک جامعه»، 

 «كند يا  كوشی، زندگی بهتري را فراهم می سخت

 ،«شانسی خوش

 «ثيري بر أبودن چه ت هاي جديد و خالق ارائه ايده

 ،«پيشرفت دارد

 «پولدار بودن»، 

 «كمک به مردم و نزديكان»، 

 «هاي زياد وفقيتداشتن م»، 

 «مطالبه پاداش و مزاياي دولتی»، 

 «عدم پرداخت كرايه وسايل نقليه عمومی» 

 «تقلب در پرداخت ماليات.» 
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در پژوهششان تنبلی را مترادف با فقر حركتی  ها آن

فردي تنبل است كه »گويند در اين پژوهش  می انسته،د

ز وجوش نداشته و ا هيچ رغبت و اشتياقی به تحرک و جنب

وخيز گريزان است. فرد تنبل هميشه كار  پويايی و جست

گيري را  سازي و تصميم اندازد، تصميم امروز را به فردا می

كند، تغيير و تحولی را كه آرزو  به ديگران واگذار می

از ديگران انتظار  -ترين اقدامی بدون كوچک -كند می

 كشد، عادت به فكركردن ندارد و براي هر انتخابی تعلل می

 «.ورزد می

 
 اقتصاد استراحتی

توان اقتصاد رياضتی توصيف كرد و  اقتصاد كشور را نه می

نه اقتصاد مقاومتی و نه جهاد اقتصادي، بلكه با توجه به 

تعطيالت زياد، ساعات مفيد كاري كم و بار تكفل در 
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توان گفت كه اقتصاد كشور در شرايط اقتصاد  كشور، می

 استراحتی است.

نيز با توجه به كاهش ساعت مفيد را دولتی وضعيت ادارات 

بايد  دقيقه در روز، 11ل قبل، يعنی سوم سا كاري به يک

 يک فضاحت دانست.
 

 

 اقتصاد ریاضتی
البته اگر به شعارهاي سال كه توسط مقام معظم رهبري 

تعيين شده است و اين شعارها كليدهاي واقعی پيشرفت 

نتظر فرارسيدن كشورند، عمل نشود و تحقق نيابد، بايد م

وضعيت اقتصاد رياضتی بود كه راه فراري از آن متصور 

نيست، مگر عمل همگان، اعم از مردم و مسئوالن به 

 رهنمودهاي مقام معظم رهبري.
 

 

 شعارهای سال کشور

مقام معظم رهبري طی چندين سال اخير منبعث از نياز 

اند.  كشور براي هر سالی شعاري را انتخاب و اعالم كرده

 :باشد یمعارها به شرح زير ش

 استغفار و اصالح خود و جامعه - 1369

مجاهدت عمومی براي پيشرفت و سازندگی  - 1370

 كشور
 وحدت و يكپارچگی و حضور مردم در صحنه - 1371

 عدالت اجتماعی و كمک به طبقات محروم - 1372

 وجدان كاري و انضباط اجتماعی  - 1373
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 ی اقتصادي و مال انضباط - 1374

مبارزه با اسراف و اتالف در اموال شخصی و  - 1375

 عمومی 
كنار گذاشتن اسراف، ضرورت قناعت، تعليم  - 1376

 به مردم ها ينا
 دولت و ملت صرفه جويی كنند  - 1377

  (امام خمينی )ره - 1378

امام اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب  - 1379

  (السالم يهعل)
( در رفتار، نه فقط در المالس يهعلامام علی ) - 1380

 گفتار 
 زت و افتخار حسينی ع - 1381

 خدمت رسانی به مردم  - 1382

 پاسخ گويی سه قوه به ملت ايران  - 1383

 همبستگی ملی و مشاركت عمومی  - 1384

  (پيامبر اعظم )صلی اهلل عليه و آله - 1385

 اتحاد ملی و انسجام اسالمی  - 1386

 يی نوآوري و شكوفا - 1387

حركت مردم و مسئولين به سوي اصالح  - 1388

 الگوي مصرف 
 همت مضاعف و كار مضاعف  - 1389

 جهاد اقتصادي  - 1390

 توليد ملی، حمايت از كار و سرمايه ايرانی  – 1391

 حماسه سياسی، حماسه اقتصادي – 2331
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 مرحلۀ گذار اقتصادی
در مرحلۀ گذار از وضع موجود به وضعيت مطلوب ضروري 

است ساعات مفيد كاري كشور به حداقل هشت ساعت در 

و بار تكفل  روز برسد 21روز، تعطيالت ساالنه به حداكثر 

 . بهبود يابدنيز 

هاي سوخت هرچه  همچنين ضرورت دارد هدفمندي يارانه

 تر تكميل گردد. سريع

با توجه به اهميت موضوع هدفمندي، در قسمت بعدي، 

چرايی ضرورت انجام  مبحث هدفمندي، وضعيت موجود و

 گيرد. آن مورد بررسی قرار می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل چهارم
 اه یاراهن

 

 

 
 های سوخت هدفمندی یارانه

شود و درآمد  بخشی از نفت توليدي در ايران صادر می

 -گردد و حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واريز می

 دولت و مجلس به -طور كه قبالً توضيح داده شد همان

صورت مشترک در مورد نحوه تخصيص آن تصميم 

 گيرند. می

گردد. مبحث  بخش ديگر نفت در داخل مصرف می

هدفمندسازي مربوط به بخشی از نفت است كه در داخل 

 گردد. مصرف می

گردد  به طور طبيعی تمام نفت توليدي، چه آنچه صادر می

شود، متعلق به همه  و چه بخشی كه در داخل مصرف می

داران  ران است و دولت و مجلس به عنوان امانتمردم اي

مردم بايد در مورد بهترين روش اختصاص اين بخش از 
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اما چه بر سر نفت  ثروت عمومی نيز تصميم بگيرند. 

 آيد؟ مصرفی در داخل كشور می

 
 سرنوشت نفت مصرفی در داخل

نفت خام ابتدا بايد پااليش شود و سپس محصوالت آن، 

يا بخشی كه به عنوان ماده اوليه اعم از مواد سوختی 

گردد، به مقصد حمل  تحويل صنايع پتروشيمی و غيره می

 و نقل و توزيع گردد.

گردد كه به عنوان مواد  هايی اشاره می در اينجا به فرآورده

سوختی، مثل بنزين، نفت سفيد و گازوئيل )نفت گاز( در 

 گردد. سراسر كشور توزيع می

 
 مالكیت دولت و ملت

طور كه گفته شد، منابع نفتی به همه مردم تعلق  همان

 دارد و اموال دولتی نيز در حقيقت اموال همه ملت است.

هاي نفتی و  ها و شركت پخش فرآورده از آنجا كه پااليشگاه

انبارهاي آن به دولت تعلق دارند و حقوق پرسنل آن نيز 

گردد. بنابراين محصوالت نهايی آن  توسط دولت تأمين می

المال و در نتيجه به همه ملت تعلق  ر مقصد به بيتنيز د

توليدي نفت خام باشد. دارد و هر ايرانی در آن سهيم می

شود، در حالی كه قيمت  ها می تحويل پااليشگاههمواره 
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دالر در هر بشكه  222نفت خام در حال حاضر حدود 

  23است.

 به محصوالت آن را ،دهكرها نفت خام را تصفيه  پااليشگاه
دهند و اين شركت با  هاي نفتی می ت پخش فرآوردهشرك

هاي حمل و نقل و انبارداري و توزيع آن، اين  تقبل هزينه
كنندگان  محصوالت را در سراسر كشور در اختيار مصرف

 دهد. قرار می
ترين محصول  بهترين و گران و نفت سفيد گازوئيل ،بنزين

بلكه و  هاست كه ارزش جهانی آن با هم برابر پااليشگاه
است.  تر معموالً قيمت نفت سفيد و گازوئيل از بنزين گران

تومان به صورت  422ليكن ايران بنزين را ليتري 
نفت سفيد را و  به صورت آزادتومان  122 و بندي سهميه
 232اي را ليتري  سهميهگازوئيل تومان و  222ليتري 

 ازتر  بسيار ارزانكند كه  تومان عرضه می 322تومان و آزاد 
 قيمت واقعی سوخت است.

 

 قیمت واقعی نفت خام
دالر  222اي  محاسبه قيمت نفت خام را بشكه مالکاگر 

سنت  12در نظر بگيريم، قيمت هر ليتر نفت خام حدود 

 21شود. آمريكا می

                                              
در حالی که در اين شرايط در تحريم نفتی  ۲۹۳۲در دی ماه  -  ۲۶

ر می برد و يكی از داليل افزايش قیمت نفت، خود تحريم نفت به س

 ايران است.

باشد. در  صدم لیتر می ۳۲ممیز  ۲۲۱هر بشكه نفت صادراتی  - ۲۵

شود. هر دالر  سنت می ۱۱ممیز  ۶۳نتیجه هر لیتر نفت خام معادل 

 سنت است. ۲۸۸آمريكا 
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اين قيمت مربوط به فوب خليج فارس است؛ يعنی 

ترين  ترين نفت در جهان؛ زيرا خليج فارس عمده ارزان

نفت و به دور از مراكز عمده مصرف در جهان  مركز توليد

باشد و قيمت هر چيزي در محل توليد عمده آن  می

 تر است. ارزان

تومان فرض گردد، قيمت هر ليتر  3222اگر نرخ آزاد دالر 

گردد، بيش از  نفت خام كه به صورت عمده صادر می

تومان خواهد شد؛ يعنی ايران نفت خام را به طور  1222

كند. اين نرخ با  تومان صادر می 1222 عمده ليتري

اي( بيش از  تومان )دالر مبادله 1322احتساب دالري 

 -طور كه گفته شد همان -باشد؛ حال آنكه تومان می 2122

اي  تومان، گازوئيل سهميه 222دولت نفت سفيد را ليتري 

تومان و  322تومان و آزاد آن را ليتري  232را ليتري 

تومان و آزاد آن را ليتري  422تري اي را لي بنزين سهميه

 رساند.  تومان به فروش می 122

 
 ی نفتیها ارزش واقعی فرآورده

 و نفت سفيد چه مقدار است؟اما ارزش بنزين و گازوئيل 

هاي پااليش و انبارداري و حمل و نقل و توزيع را  هزينهاگر 

پنجاه درصد قيمت نفت خام فرض كنيم، بنابراين قيمت 

نفت سفيد، گازوئيل و بنزين با احتساب قيمت هر ليتر از 

اي  تومان و با احتساب ارز مبادله 3222دالر آزاد، حدود 

 باشد. تومان می 1322حدود 

ها به قيمت واقعی متعلق به دولت و به عبارت  اين فرآورده

ديگر متعلق به همه ملت است و همه مردم ايران به طور 

 باشند.  مساوي در آن سهيم می
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ولت با در نظرگرفتن قيمت ارز آزاد، نفت سفيد را به اما د

بيستم قيمت و بنزين  ام قيمت، گازوئيل را يک يک سی

هفتم و آزاد آن را كمتر از  اي را كمتر از يک سهميه

 دارد. چهارم قيمت عرضه می يک

 قبل از هدفمندسازي، نفت سفيد و گازوئيل ليتري شانزده

ولت نفت سفيد و شد؛ يعنی د نيم تومان عرضه می و 

 كرد. تومان عرضه می 1322اي  گازوئيل را بشكه

 
 های سوخت یارانه

 توان نتيجه گرفت كه شده می هاي تمام با توجه به قيمت

 1322الی  1122اي  دولت بابت هر ليتر بنزين سهميه

 -تومان 1322الی  2322تومان و بابت بنزين آزاد ليتري 

 دهد. يارانه می -يا آزاد ارزاي  بسته به محاسبه با ارز مبادله

سهميه بابت  -با احتساب نرخ آزاد -به عبارت ديگر دولت

هزار تومان و  233الی  231بنزين ماهانه  يتريشصت ل

تومان ساالنه يارانه  2011222 الی 2334222ساالنه 

 پردازد. می

آزاد، ليتري به صورت  13هربار پركردن يک باک بنزين با 

بسته به نرخ  -تومان يارانه 211222تومان الی  241322

  گردد. المال عمومی هزينه می از بيت -دالر
 

 برنج و بنزین
تومان در نظر گرفته  چهار هزاراگر قيمت هر كيلو برنج  

تساب نرخ حشود، يارانه هر باک پنجاه ليتري بنزين با ا

كيلو  10هزار تومان و معادل بيش از  223آزاد ارز، معادل 
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اين در حالی است كه سرانه مصرف ساالنه شود.  برنج می

 كيلو است. 33برنج در ايران 

معناي اين سخن آن است كه يارانه يک باک بنزين پنجاه 

 ليتري معادل مصرف حدود ده ماه يک نفر است.

المال  دهنده ميزان يارانه هر خودرو از بيت جدول زير نشان

ه به تومان در شرايطی است كه عالوه بر سهميه ماهان

ليتر در  222و يا  13يا  32يا  42شصت ليتري هر هفته 

 ماه بنزين آزاد بزند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمار فوق به تومان است.

كه كسی كه عالوه بر سهميه  بدان معناستآمار فوق 

ليتر بنزين بزند،  42اي  ليتري بنزين، هفته 32ماهانه 

 4سال مصرف برنج يک خانوار  22يارانه دريافتی معادل 

ي است و هرچه مصرف آن بيشتر باشد، معادل نفر

نفري است.  4هاي بيشتري از مصرف برنج خانوارهاي  سال

 توان نتايج زير را نيز استنتاج نمود: به عبارت ديگر می
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ميزان يارانه ساالنه يک 

خودرو كه عالوه بر سهميه 

اي فقط  ماهانه بنزين هفته

ليتر بنزين بزند،  42

 22معادل مصرف برنج 

نفري  4خانوار  يکل سا

 32است. اين رقم براي 

ليتر بنزين هفتگی معادل 

 222و  سال 23ليتر معادل مصرف  13، سال 21مصرف 

 4خانوار سال يک  13ليتر در هفته معادل ساالنه مصرف 

 نفري است.

در حقيقت پرداخت يارانه به مثابه اين است كه از سهم 

شود و به  اين خانوارها از ثروت عمومی كشور برداشت

 صاحبان خودرو اهدا گردد.
 

 یک سناریو   
حال اين پرسش مطرح است كه اگر قرار بود هركس كه به 

ليتر بنزين  32كند، براي برداشت  پمپ بنزين مراجعه می

كند، يک كيسه  بايست عالوه بر آنچه پرداخت می می

 همه يناآيا شاهد كيلويی برنج نيز تحويل دهد،  32حدوداً 

 ؟بوديم یمسرنشين  ي تکها ماشين

دانند كه ارزانی بنزين دريافتی را از  آيا دارندگان خودرو می

 كنند؟ جيب افراد پياده و فاقد خودرو تأمين می

آيا اين عده حاضرند افراد پياده را سوار خودروي خود 

 را به مقصد برسانند؟ ها آنكنند؟ و 
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 اموال عمومی
نفت مال ملت ممكن است در اينجا مطرح شود كه اين 

است و از جيب دولت نيست و دولت براي ايجاد نفت خام 

 در زمين اقدامی نكرده است. 

بله اين نعمت خدادادي است، ولی اين پاسخ اين است كه 

به همه آحاد  ،شود ثروت عظيم همچون آنچه صادر می

 سوختملت تعلق دارد و نه فقط به بخشی از مردم كه از 

 ند. كن استفاده می

متعلق به همه  كشور قيقت بنزين توليدي در داخلدر ح

ليكن فقط دارندگان اتومبيل اين ثروت عمومی  ؛ملت است

اند و بقيه مردم به نحوي از آن  را به خود اختصاص داده

هركس تعداد بيشتري اتومبيل داشته باشد و  ند وا محروم

و بيشتر سوخت مصرف كند، بپردازد  فر يروسسبيشتر به 

 برد. اين ثروت عمومی بهره می يگران ازد بيشتر از

بدون محدوديت به پمپ  ،اگر كسی اتومبيل داشته باشد

در حالی كه اگر افراد فاقد ، زند بنزين می ،بنزين رفته

خودرو خواستار اختصاص يارانه دو باک بنزين براي خريد 

 گردد. از آنان دريغ می ،دوچرخه شوند

ها و استفاده از  بنابراين ضروري است اختصاص يارانه

به المال عمومی به نحوي باشد كه همه مردم از آن  بيت

قشر ثروتمندتر  شوند و نه انحصاراًطور مساوي برخوردار 

هرچند بايد به فقرا سهم بيشتري اختصاص يابد تا  جامعه.

 از فقر كمک شود. ها آنبه خروج 

 ،دهد كه دهک اول جمعيتی كشور ها نشان می بررسی

 ،نفر از ثروتمندترين اقشار جامعه يمن و ليونيهفت ميعنی 

برابر همين  12تا  42 ها قبل از مرحله اول هدفمندي يارانه



  

 

 

 فصل چهارم/ يارانه ها 83 ....................................................

اين  .رفتندگ تعداد افراد از فقيرترين اقشار جامعه يارانه می

برابر كاهش  32ها به  رقم بعد از مرحله هدفمندسازي يارانه

ر از برابر بيشت 32يافته است؛ ولی هنوز ثروتمندترها 

 كنند. المال عمومی مربوط به سوخت برداشت می بيت

تري داشته باشد، برق بيشتري مصرف  هركس خانه بزرگ

كند، در منزل خويش از سونا و استخر برخوردار باشد، از 

و از بابت گرمايش و سرمايش آن يارانه  ها آنبابت همه 

دهد. به  المال عمومی به خود اختصاص می بيشتري از بيت

در سيستم توزيع يارانه به صورت فعلی هركه  ديگر، تیعبار

سهمش از  ،بامش بيش به جاي اينكه برفش بيشتر باشد

 المال بيشتر خواهد بود.  بيت

 يارانه هر روز مصرف بنزين معادل بيش از يک تن طال
نرخ كند.  می طال توليدو نيم تن  1تا  1ايران هر ساله بين 

 هزار تومان است. 211عيار گرمی  20 طالي

ميليون تومان و  211به عبارتی هر كيلو طال در بازار آزاد 

اين در حالی است  باشد. ميليارد تومان می 211هر تن آن 

شود.  می ميليون ليتر بنزين مصرف 32كه روزانه حدود 

 12يعنی ليتري حدود  ،دالر 222اي  قيمت نفت خام بشكه

سنت، در نتيجه با احتساب هزينه پااليش و حمل و نقل و 

توزيع قيمت هر ليتر گازوئيل، نفت سفيد و گازوئيل حدود 

 3222يعنی با احتساب دالر در بازار آزاد ) ،يک دالر

 شود. تومان( می

ميليون ليتر  22اي و  هميليون ليتر بنزين سهمي 32حدود 

 گردد. آزاد مصرف می

تومان مصرف  422اي به قيمت  ميليون ليتر سهميه 32

تومان يارانه هر ليتر اين  1322شود كه با احتساب  می

http://www.jahannews.com/vdcdzo0xkyt09n6.2a2y.html
http://mazanefa.ir/
http://mazanefa.ir/
http://mazanefa.ir/


 

و اقتصاد استراحتی توهم نفتی  .........................................  84 

اي روزانه  گردد كه يارانه بنزين سهميه نتيجه حاصل می

ميليارد  41322ميليارد تومان و ساالنه حدود  232حدود 

 شود. تومان می

ميليون ليتر بنزين آزاد نيز با توجه به قيمت  22رانه يا

تومانی يارانه هر  1322تومانی هر ليتر آن و رقم  122

ميليارد تومان و ساالنه معادل  13ليتر، روزانه معادل 

 باشد. ميليارد تومان می 0422

سازد كه روزانه جمعاً معادل  جمع اين دو رقم مشخص می

هزار ميليارد تومان  33معادل  ميليارد تومان و ساالنه 233

دولت و از جيب همه ملت  سوييارانه بابت فقط بنزين از 

 يابد. كنندگان بنزين اختصاص می فقط به مصرف

هاي خاص،  هاي اضافی كه دولت به مناسبت اگر سهميه

مثل ايام نوروز اختصاص داده شود و افزايش مصرف 

 32به باالتر از  2331سوخت كه در طول عيد سال 

ميليون ليتر در روز رسيد هم مورد محاسبه قرار گيرد، 

 آيد.  رقمی بيش از رقم فوق به دست می

يک روز يعنی مقايسه بين ارزش توليد طالي كشور در 

 233ميليارد تومان با يارانه بنزين كه روزانه معادل  211

ميليارد تومان و مقايسه يارانه يک سال بنزين مصرفی 

دو تا ميليارد تومان با ارزش توليد  هزار 33كشور، يعنی 

الی  134يعنی ي كشور در ظرف يک سال دوونيم تن طال

شود كه روزانه  معلوم میگردد، ميليارد تومان مقايسه  321

طال و يا به عبارتی ديگر  كيلو 122و  تن بيش از ارزش يک

سال طالي توليدي كشور يارانه  هر دو روز به اندازه يک

 شود. المال مردم هزينه می ز بيتفقط براي بنزين ا



  

 

 

 فصل چهارم/ يارانه ها 85 ....................................................

و نيم ماه بابت يارانه بنزين  1الی  3به عبارتی ديگر ظرف 

تن طال، يعنی كل معادن طالي كشور  312به اندازه ارزش 

يابد؛ حال آنكه اگر استحصال طال به روال  اختصاص می

و نيم تن طال در  1الی  1يعنی سالی بين  -فعلی ادامه يابد

تا كل معادن  كشد یمن طول ونيم قر يک -سال

 شده طالي كشور استخراج و تصفيه شود. شناخته

و نيم ماه يارانه بنزين معادل  1الی  3به عبارت ديگر يارانه 

 يک ونيم قرن توليد طالي كشور است.

يک روز يعنی مقايسه بين ارزش توليد طالي كشور در 

 233ميليارد تومان با يارانه بنزين كه روزانه معادل  211

ميليارد تومان و مقايسه يارانه يک سال بنزين مصرفی 

دو تا هزار ميليارد تومان با ارزش توليد  33كشور يعنی 

الی  134يعنی ي كشور در ظرف يک سال دوونيم تن طال

كه روزانه  شود یممعلوم گردد، ميليارد تومان مقايسه  321

طال و يا به عبارتی  كيلو 122و  بيش از ارزش يک تن

سال طالي توليدي كشور  ر هر دو روز به اندازه يکديگ

 شود. المال مردم هزينه می يارانه فقط براي بنزين از بيت

و نيم ماه بابت يارانه بنزين  1الی  3به عبارتی ديگر ظرف 

تن طال، يعنی كل معادن طالي كشور  312به اندازه ارزش 

يابد؛ حال آنكه اگر استحصال طال به روال  اختصاص می

و نيم تن طال در  1الی  1يعنی سالی بين  -علی ادامه يابدف

تا كل معادن  كشد یمونيم قرن طول  يک -سال

 شده طالي كشور استخراج و تصفيه شود. شناخته

و نيم ماه يارانه بنزين معادل  1الی  3به عبارت ديگر يارانه 

 ونيم قرن توليد طالي كشور است. يک
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اول ماه  22مدت طی  دركه دهد  همچنين آمار نشان می

 گاز تن 3222به طور متوسط روزانه 2332سال 

ميليون ليتر نفت  33ميليون ليتر نفت سفيد،  2213مايع،

 .ميليون ليتر نفت كوره مصرف شده است 33گاز و 

فقط يارانه مجموع نفت سفيد و گازوئيل حدود دو برابر 

 باشد. يارانه بنزين می

كيلو و ساالنه بيش از  3322 به عبارتی ديگر روزانه بيش از

باشد  تن طال يارانه بنزين، نفت سفيد و گازوئيل می 2322

 كه بيش از چهار برابر كل معادن طالي كشور است.

يعنی ما در ايران در طی هر سه ماه، ثروتی بيش از ارزش 

كل معادن طالي كشور را به صورت يارانه بخشی از 

 بريم. از آن رنج میكنيم و از آلودگی ناشی  سوخت دود می

كردن اين ثروت وجود  هاي بهتري براي هزينه آيا واقعاً راه

 ندارد؟!

 تن طال است. 1يارانه هر ماه بنزين هواپيما معادل بيش از 
دالر قيمت هر ليتر  222ي ا با احتساب نفت خام بشكه

 3222بنزين هواپيما به ليتري بيش از يک دالر يعنی 

ويژه كه هزينه حمل  ه، برسد یمد تومان با احتساب ارز آزا

ونقل بنزين  تر از هزينه حمل گران ،و نقل و توزيع آن

 شود. معمولی می

تومان تحويل  122دولت تا كنون بنزين را ليتري 

ميليون  4داد كه با احتساب روزانه  هاي هوايی می شركت

 22ليتر مصرف آن در ايران، يارانه آن روزانه به بيش از 

ميليارد تومان  4200ن و ساالنه بيش از ميليارد توما

روز  21تن طال. يعنی هر  31يعنی معادل ارزش  ؛شد می

 تن ونيمدومعادل يک تن طال و هر ماه معادل بيش از 
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طالست. اين در حالی است كه كل توليد طال از معادن 

 باشد. و نيم تن طال می 1الی  1طالي كشور ساالنه حدود 

 122خت هواپيما به ليتري اينک با افزايش قيمت سو

ميليارد  3اي بيش از  تومان كماكان دولت روزانه يارانه

ميليارد تومان براي پرواز  3330تومان و ساالنه حدود 

هواپيماهاي مسافربري اختصاص داده است كه هنوز 

تن طال يارانه پرواز  1يعنی هر ماه معادل  ؛توجيهی ندارد

 از جيب همه مردم هزينه گردد.

وجه به اينكه بودجه و امكانات و ثروتی كه در اختيار با ت

 پرسشبه همه ملت ايران تعلق دارد اين  ،دولت است

مطرح است كه چرا بايد دولت از جيب همه مردم و از 

چرا كسانی  و اصوالً ؟ن براي پرواز يارانه بدهداجمله محروم

بايد پول  ،خواهند از هواپيما براي سفر استفاده كنند  كه می

 مين شود؟أسفرشان از كيسه ملت ت

ونقل عمومی  آيا بهتر نيست دولت اين وجوه را در حمل

ها و يا توسعه راه  مثل رفع نقاط حادثه خيز جاده ،زمينی

 د؟كنآهن هزينه 

است براي پروازهاي خارجی  دولت تصميم گرفته اخيراً

تومان محاسبه  1212هواپيماهاي ايرانی، نرخ بنزين را 

نرخ فروش نفت خام در خليج فارس  با يباًتقرد كه كن

هاي  ليكن شركت ؛كند هم به صورت عمده برابري می آن

 ،هواپيمايی با اين بهانه كه بليط هواپيما گران خواهد شد

تومان  122به جوسازي پرداخته و خواستار بنزين ليتري 

هاي هواپيمايی ايرانی  براي پروازهاي خارجی شركت

 اند. شده

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/185500/%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-2120-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF
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ها به دبی و آنتاليا و تايلند و يا  چرا بايد براي اينكه برخی

هزينه شود كه  ساير نقاط پرواز كنند، از جيب مردمی

 هم ندارند؟! استاندارديحتی شايد راه درست و 

مالياتی اخذ گردد  ت،هر بليبه ازاي  اگر پيشنهاد شود كه

ن ااد مسافرفريزدايی بپردازيم،  تا با آن به محروميت

اما  ،آيد كه چرا ما بايد به فقرا كمک كنيم هواپيما درمی

شان تنی بليخودشان توقع دارند از جيب محرومان براي ارزا

 هزينه گردد! 

 

 قاچاق سوخت
تومان با نرخ واقعی،  1322اي  تفاوت قيمت سوخت بشكه

با توجه به اينكه كشورهاي همسايه عالوه بر قيمت سوخت 

شد كه قاچاق سوخت  كنند، موجب می ماليات نيز اخذ می

ايران به ساير كشورها سودي بيش از حتی قاچاق مواد 

چيان مرتباً در صدد قاچاق مخدر داشته باشد و قاچاق

هاي  هاي نفتی باشند؛ به نحوي كه حتی فرآورده فرآورده

خيزي مثل عربستان، كويت،  نفتی ايران به كشورهاي نفت

ها ميليارد دالر از  امارات و قطر نيز قاچاق شود و ده

 گونه هدر رود. هاي كشور اين سرمايه

كه ايران به قاچاقچيان و  بدان معناستسخن  اين

شود نيز  شورهايی كه نفت ايرانی به آنجاها قاچاق میك

 يارانه پرداخت نمايد.

ها واقعی بود، هرگز چنين قاچاقی معنا پيدا  اگر قيمت

كه هرگز سوخت از اين كشورها به ايران  كرد؛ همچنان نمی

 شود. قاچاق نمی
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تن طال یارانه قاچاق سوخت به مرزهای شرقی  57سالی 

 کشور
 

گو و گفتدر  ،رئيس كميته دفاعی مجلس ،اسماعيل كوثري

با اشاره به قاچاق سوخت از مرزهاي  20با باشگاه خبرنگاران

سوخت  ميليون ليتر 22روزانه حدود »شرقی كشور گفت: 

... شود از مرزهاي شرقی كشور به صورت قاچاق خارج می

كنند  هزار وانت اقدام به قاچاق سوخت می 4الی  3وزانه ر

 .«كه رقم قابل توجهی است

با توجه به مطلب فوق و اينكه اغلب مواد سوختی قاچاق 

گازوئيل است و با توجه به اينكه يارانه هر ليتر گازوئيل 

توان نتيجه گرفت كه ساالنه  تومان است، می 1032حدود 

ر فقط از مرزهاي شرقی ايران ميليون ليت 333ميليارد و  3

ميليارد تومان  3322شود. در نتيجه ايران ساالنه  قاچاق می

فقط يارانه بابت قاچاق سوخت به كشورهاي شرق كشور 

ميليارد  211پردازد كه با احتساب قيمت هر تن طال  می

چهارم  شود؛ يعنی معادل يک تن طال می 13تومان معادل 

 32ور يا معادل توليد شده طالي كش كل معادن شناخته

 سال طالي توليدي كشور. 31الی 

قاچاق  -طور كه ذكر گرديد همان -اين در حالی است كه

 هاي ايران جريان دارد. سوخت به همه همسايه

                                              
شورای اسالمی اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس  -  ۲۱

 .۲۹۳۱فروردين  ۲۲ گفتگو با باشگاه خبرنگاراندر 

http://www.alef.ir/vdchxinzq23n6wd.tft2.html?182937
http://www.alef.ir/vdchxinzq23n6wd.tft2.html?182937
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 اقتصادی یها تیمزانحراف در تشخیص 
اي نيز موجب عدم تشخيص  ارزانی كاالها و خدمات يارانه

سراف در مصرف مصالح عمومی در مصرف و در نتيجه ا

ترين كشورها در  به نحوي كه ايران جزو مسرف ؛شده است

 باشد. مصرف بنزين، برق، گاز و ساير اقالم می

در  ،كار روده كه بايد در توليد ثروت ب اي سرمايهدر واقع 

گردد و اين امر در  هزينه و تلف میسوخت رويه  مصرف بی

جه موجب افزايش مصرف شده كه نتي ،كنار كاهش توليد

 باشد. طبيعی آن ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد می
 

   سهمیه اسراف در مصرف در ایران نسبت به جهان

 ایران در اوپک
رويه انرژي در كشور سهم  در حالی كه به دليل مصرف بی

بايد، سهم ايران براي  مصرف داخلی نفت افزايش می

صادرات نفت به دليل محدوديت سهم در اوپک )سازمان 

اين در  23است. اي صادركننده نفت( كاهش يافتهكشوره

 جمعيت همواره رو به افزايش است. حالی است كه
 

 قیمت در کشورهای فقیر و ثروتمند
 رايتنها ب نه ،در جهان، چه كشورهاي فقير و چه ثروتمند

گيرند، بلكه بابت  مصرف سوخت پول و سود آن را می

                                              
سهمیه اوپک بر اساس میزان تولید است و نه صادرات، لذا  - ۲۳

هرچه میزان مصرف داخلی افزايش يابد از میزان صادرات نفت ايران 

 شود. کاسته می
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ی از آن هاي ناش مصرف سوخت و جبران آلودگی و بيماري

 .گيرند مینيز ماليات 

هر لیتر به  کشور

 دالر

لیتر  0111قیمت 

بنزین نسبت به 

 درآمد سرانه

 313 1123 هلند

 222 2141 هند

 1211 1131 تركيه

 3313 2143 زامبيا

 113 1131 نروژ

 213 2 پاكستان
 

 . شود داده میيارانه هم  ،مصرف سوخت جهتدر ايران اما 

يست را بيشتر تخريب و زكس محيط به عبارتی ديگر هر

د كن آن جايزه بيشتري دريافت می رايب ،تر كند هوا را آلوده

شهرها و كار و تالش را  اي جز تعطيلی چارهو بعد هم 

نيز نفر  4222و با اين وجود بيش از  ماند باقی نمیتعطيل 

  دهند. جان خود را از دست میبر اثر آلودگی 
 

 ها اقتصاد اتالف سرمایه
 20هاي ناشی از آلودگی هوا را حدود  ارشناسان آسيبك

بر اثر نبود  ضمناً كنند. ميليارد دالر در سال ارزيابی می

سهم خود در گذاري كافی در برداشت از  بودجه، از سرمايه

رس و درياي منابع مشترک و عظيم نفت و گاز در خليج فا

 محروم بمانيم. خزر

توان جهاد اقتصادي خواند و  اي را نه می اين اقتصاد يارانه

نه اقتصاد مقاومتی و نه اقتصاد رياضتی، بلكه بايد آن را 

http://www.tabnak.ir/fa/news/296094/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ناميد. اقتصادي كه  «ها اتالف سرمايهاسراف و اقتصاد »

 دارد!نيز سرسختی  ارانطرفد متأسفانه
 

 منطق عجیب رایج
اگر سوخت گران شود، همه كاالها گران  بسياري معتقدند

شود و آنان فقيرتر  شود. در نتيجه به فقرا فشار وارد می می

شوند. در نتيجه براي پيشگيري از اين رخداد، بايد  می

قيمت سوخت ثابت بماند و براي اينكه قيمت سوخت 

افزايش نيابد، بايد به اموال عمومی  دست برد و از سهم 

 به اقشار برخوردارتر يارانه داد!! فقرا برداشت كرد و 

 روي دوم سكه

گذارد و  شدن سوخت قطعاً روي همۀ كاالها اثر می گران

يابد، در نتيجه اقشار ضعيف در تنگنا  ها افزايش می قيمت

دهد كه  گيرند؛ ليكن اين موضوع در صورتی رخ می قرار می

سكه فقط يک رو داشته باشد و آن حذف يارانۀ سوخت 

قرار نيست ثروتی كه به عنوان يارانه به سوخت  . اماباشد

اختصاص يافته است، حذف يا معدوم شود، بلكه برعكس، 

ويژه به نفع اقشار  بايد در جاي بهتري و به نفع كشور و به

فقير و به سود عمران و آبادانی و ايجاد اشتغال در كشور 

 هزينه گردد. 

سوزد  ت میثروتی كه به عنوان يارانه سوخ كردن ينههزآيا 

كند، در  زيست را نيز آلوده می رود و محيط و از دست می

 اثر است؟ صورتی كه به تقويت توليد اختصاص يابد، بی

كننده است. اگر يارانه به مصرف  يارانه به معناي تقويت

گردد و در نتيجه  داده شود، مصرف يعنی تقاضا تقويت می

مبلغ در  گردد؛ اما چنانچه اين موجب اسراف در مصرف می
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اد اشتغال هزينه گردد، موجب جعمران و آبادانی و اي

تقويت توليد و در نتيجه افزايش عرضه كاال و خدمات 

 خواهد شد و اثر ضد تورمی دارد؟

 آيا غير از اين است كه عرضه و تقاضا در تورم مؤثرند؟!

 يارانه يک تن طال به بيش ازآيا شايسته است روزانه 

بد و از اختصاص آن در جاي مصرف بنزين اختصاص يا

 بهتر دريغ گردد؟ 

به عنوان  ،شدن در صورتی كه ثروت عمومی به جاي تلف

و كارهاي عمرانی و ايجاد يارانه در مصرف، به تقويت توليد 

گذاري در استخراج سهم ايران از  اشتغال مولد و سرمايه

اختصاص يابد، منابع مشترک نفت و گاز و نيز در فقرزدايی 

ه ثروت عمومی كشور افزايش و تورم كاهش يافته نتيج در

 و قدرت خريد مردم بيشتر خواهد شد.

 ها در همين راستاست. طرح هدفمندسازي يارانه

ها حذف و هدر شود، بلكه قرار است اين  قرار نيست يارانه

تري در خدمت ملت  ثروت عظيم به نحو بهتر و عادالنه

 عزيز ايران قرار گيرد.
 

 

 اول هدفمندی ارزیابی مرحله
ها  يارانه هدفمند كردنطرح  كردن يیاجرادر ابتداي 

يافته  اي اختصاص كه مديريت وجوه يارانه ه شدترجيح داد

واريز  ها آنو وجه آن به حساب  شودبه خود مردم واگذار 

. اگر كسانی نخواهند جلوي اسراف را بگيرند، مبلغ گردد

وجود ليلی را نخواهد داد و د ها آنفوق تكافوي اسراف 

المال عمومی هزينه سونا و استخر  كه از بيتندارد 

 . پرداخت شود ها آناختصاصی 
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اگر بتوانند در مصرف خود تعديل نمايند، اين مبلغ تا 

ها را خواهد نمود و اگر  حدودي جبران حذف يارانه

وري و پرهيز از اسراف را سرلوحه روند زندگی خويش  بهره

اين مبالغ در امور ديگر نيز  از خواهند توانست ،قرار دهند

 ند.كناستفاده 
 

 ها شدن قیمت آثار واقعی
ن مردم و مسئوال ،ها ترشدن قيمت با واقعی ،در هر صورت

و  قدرت تشخيص مصلحت خويش و مصلحت عمومی

خواهند داشت. به از گذشته  را بيشهاي اقتصادي  مزيت

را مشخص  درستعالئم اقتصادي صحيح، راه  ،عبارت ديگر

 خواهند ساخت. 

ضرورت انجام اين عمل جراحی و حياتی اقتصادي كشور 

مسئوالن را در  ،و ضروري است همگان انكارناپذير است

ها ياري رسانند و از اين  تحقق اهداف هدفمندسازي يارانه

تر و بهبود وضعيت  طريق راه را براي پيشرفت هرچه سريع

 اقتصادي هموار سازند.

گيرد، در  ل جراحی قرار میوقتی يک پهلوان تحت عم

دوران نقاهت بعد از عمل جراحی نياز به رسيدگی و 

دوران نقاهتی دارد  نيزها  حمايت دارد. هدفمندسازي يارانه

و همگان بايد براي اينكه اين پهلوان زودتر اين مرحله را 

آن ياري رسانند. دشمنان خارجی و عوامل  ، بهطی كند

بايد نهايت استفاده را از  بر اين باورند كه ها آنداخلی 

هاي  ها ببرند و توطئه دوران نقاهت هدفمندسازي يارانه

با بايد همه  خود را بر اين امر متمركز سازند. طبيعتاً

ها به جايی  توطئه و در اين صورت كنندمقابله  ها توطئه
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اين ترفند خويش نيز  گران در نخواهد رسيد و توطئه

د و ملت سرافراز ايران و منكوب خواهند گردي يرگ ينزم

خوبی  اين مرحله حساس و اين عمل جراحی ضروري را به

 مود.پيد نخواه
 

 ها هدفمندسازی یارانهراهكارهای 
ها وجود دارد.  راهكارهاي مختلفی براي هدفمندسازي يارانه

ها مزايايی دارد، ليكن اگر به ميزان  پرداخت نقدي يارانه

نيابد، موجب تورم لجام  افزايش نقدينگی، توليد نيز افزايش

 گسيخته خواهد شد.

ها تداوم يابد، بدترين  اگر وضع موجود در پرداخت يارانه

شدن  وضعيت را به دنبال خواهد داشت و آن تلف

مندي اقشار  هاي كشور از يک طرف، و بهره سرمايه

برخوردار از آن به صورت چند ده برابري نسبت به 

 د بود.فقيرترين اقشار از سوي ديگر خواه

لذا بايد اصل را بر هدفمندي گذاشت، ليكن تالش كرد 

بهترين راهكار با كمترين عوارض منفی را شناسايی كرد و 

 به اجرا گذارد.

در رابطه با مرحله اول هدفمندسازي عمل به آن، آثار 

بسيار مثبتی بر جاي گذاشت، ليكن عوارض منفی نيز در 

، بهتر از عدم پی داشت، ليكن اجراي آن با همين وضعيت

 اجراي آن بود.
 

 های انتخاباتی وعده
ها با ادامه  ها و مخالفت متأسفانه بايد گفت موافقت

ها، در ايام اخير، بيشتر جنبه تبليغاتی،  هدفمندسازي يارانه

هاي  سياسی و انتخاباتی نيز پيدا كرده است و دادن وعده
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پرداخت نقدي چند برابري توسط نامزدها، يا پركردن 

 23هكتاري به  1هاي  جوانان با پول، يا دادن زمين جيب

ميليون خانوار، بيش از اينكه ناشی از يک راهكار منطقی و 

اي براي  مفيد و ممكن براي تحول اقتصادي باشد، به حربه

 كسب آرا تبديل شده است.

 جدیددولت 
مردم با شركت  2331سال  در انتخابات رياست جمهوري

رگزيدن رئيس جمهور مورد نظر گسترده در انتخابات و ب

 خود حماسه سياسی را محقق كردند. 

تحقق حماسه سياسی خود موجبات كاهش قيمت ارز و 

 موجب گرديد. تا حدودي سكه را 

بايد  دولت جديدآنچه ضروري است، اين است كه  اينک

ها را در دستور كار خويش به عنوان  هدفمندسازي يارانه

قرار دهد و حداكثر طی  ترين عامل تحول اقتصادي مهم

 ساله خويش آن را به طور كامل به اجرا گذارد. 4دوره 

تحقق حماسه سياسی و و  از يک طرف خارجی هاي يمتحر

حماسه سياسی، حماسه "به عنوان سال  2331اعالم سال 

، از سوي ديگر از سوي رهبر معظم انقالب "اقتصادي

ردم و فرصت مناسبی است تا با همراهی و همكاري همه م

جهت قطع وابستگی اقتصاد كشور به فروش  ،مسئوالن

و  ها يارانهنفت خام و تكميل منطقی طرح هدفمندسازي 

بزرگی برداشته  يها گامپيشرفت همه جانبه اقتصاد كشور، 

 شود.

 
 



 

 

 پنجمفصل 
 اسالم ديدگاه 

 

هاي  اعتقاد به اسالم به عنوان دينی بر حق و مملو از آموزه

امل قوت ملت ايران است. فرهنگ ايران عالی، مهمترين ع

مملو است از مفاهيم مثبت در ارتباط با اخالق، عاطفه، 

 همياري، نوع دوستی، ايثارگري، حب وطن، و ...

برخورداري كشور از مردمی مؤمن، مقاوم، فهيم و فداكار،  

فرهنگی غنی، نظامی اسالمی مبتنی بر واليت فقيه، 

ز و ... همراه با حضور روحانيتی آگاه، مسئولينی دلسو

خانواده معظم شهدا و ايثارگران و ... از نقاط قوت فرهنگی 

كشور ايران است كه با توجه به موقعيت ژئو استراتژيک 

)موقعيت عالی جغرافيايی( كشور، منابع غنی و ... موقعيت 

را براي پيشرفت و توسعه، بيش از هر كشور ديگري، فراهم 

 سازد. می

هاي مختلف از  هاي حاصله در صحنه فقيتو مو ها شرفتيپ 

 جمله در پيروزي انقالب اسالمی، مقاومت در مقابل جنگ

شمار خارجی و عوامل  هاي بی تحميلی، شكست توطئه

، نتيجه وجود نقاط قوت عظيم در فرهنگ ها آنداخلی 
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عمومی كشور ايران است. در حقيقت بايد گفت كه بين 

دي وجود ندارد، بلكه تضا گونه چيهمذهب اسالم و توسعه 

با استناد به آيات و روايات و احاديث و نيز با تحليل 

فرمايشات حضرت امام خمينی )ره( و نيز مقام معظم 

توان به قطع گفت كه عمل به اسالم عامل  رهبري، می

باشد و اين باورها، از  نظيري در توسعه و پيشرفت می بی

ا خاور باورهايی كه موجب پيشرفت كشورهاي غربی و ي

 تر است. دور و در حال توسعه سريع گرديد بسيار قوي

اما در كنار وجود اين نقاط مثبت، نقاط ضعف قابل  

گردد. براي  توجهی نيز در فرهنگ عمومی مشاهده می

تحقق توسعه، بايد نقاط قوت و ضعف را شناسايی كرد و 

 ها را بر طرف نمود. نقاط قوت را تقويت و ضعف

اي دارند و نسبت  به اسالم ايمان قويگرچه مردم نسبت  

دانند، ليكن در مواردي،  هاي آن خود را متعهد می به آموزه

به دليل عدم شناخت كامل نسبت به اسالم ناب، باورهاي 

باشد كه با حقيقت اسالم در تعارض است.  غلطی رايج می

بر اين اساس، نياز به بازنگري در باورهاي فرهنگی، امري 

نی بايد تحريفات از اسالم زدوده شود و ضروري است، يع

باورهاي مذهبی، ناب سازي و پااليش گردد و خرافات و 

 تحريفات از آن دور شود.

اگر مذهب، به طور صحيح از باورهاي غلط رايج پيرايش  

شود و نظريات ناب اسالمی به فرهنگ عمومی تبديل 

اي سريع و  گردد، در آن صورت، شاهد پيشرفت و توسعه

 نظير در كشورهاي اسالمی خواهيم بود . ير و بیچشمگ

برد كه حريم  اي را به پيش می دين اسالم، توسعه 

چون عدالت، برابري، عزت و  يیها آرمانواال و  يها ارزش
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دارد. ميل به استثمار و  كرامت و آزادي صحيح را پاس می

كند و مردم را از آن  فزون طلبی را ناروا دانسته و تقبيح می

نمايد، روح احساس  كرده و به مبارزه با آن دعوت می متنفر

مسئوليت اجتماعی، گذشت و فداكاري، اهتمام به امور 

جامعه و دستگيري از بينوايان و ياري به محرومان و 

 كند و....  ضعيفان را تقويت می

در حقيقت دين فقط موجب توسعه مادي نيست، بلكه  

و ايمان مذهبی و  بديل در معنويت نقشی نافذ و مؤثر و بی

 در هدايت و تعالی بخشيدن و معنی دادن به زندگی دارد.

بعدي، با ذكر باورهاي غلط رايج در جامعه،  يها قسمتدر  

با استناد به آيات، روايات و احاديث معتبر، ديدگاه اسالم 

 نسبت به فرهنگ و وجدان كاري ذكر شده است.  

 
 نقش شانس در موفقیت 
اين نوشته، به توطئه سازمان  هاي قبلی در قسمت 

اعتقاد به شانس به “در ترويج ” سيا“جاسوسی آمريكا 

در كشورهاي جهان ” عنوان عامل موفقيت و خوشبختی

 12سوم و اسالمی اشاره گرديد .

اين توطئه براي تخريب فرهنگ كار در كشورهايی نظير 

ايران طراحی شده بود. بايد اذعان نمود كه هنوز آثار 

اين توطئه شوم بر افكار عمومی باقی است و مانعی  بار انيز

گردد.  مهم براي تحقق اقتصاد متكی به كار محسوب می

                                              
، ترجمه محمد «میان مطبوعات و سیاست»محمد حسنین هیكل،  -۱۸       

ارات شرکت الفبا، تهران، چاپ اول، زمستان کاظم موسايی، انتش

 .۲۱۵،ص ۲۹۶3
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حتی  راًياخمتأسفانه در بسياري از تبليغات تجاري و 

خيريه و اسالمی و در بسياري از  يها سازمانتبليغات 

شود.  هاي هنري به اين فرهنگ منحط دامن زده می برنامه

ست كه از ديدگاه اسالم، موفقيت و اين در حالی ا

خوشبختی به سعی و كوشش انسان بستگی دارد كه 

 گردد: ذكر می الًيذهايی از آن  نمونه

 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى •

اي جز سعی و كوشش او  و اينكه براي انسان بهره”

 12”نيست.

 وا مَا بِأَنفُسِهِمْتَّى يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ •

به درستی كه خداوند آنچه همراه قومی است تغيير “ •

هايشان  دهد مگر اين كه خودشان آنچه در نَفس نمی

 11” است تغيير دهند.

 ء بما كَسَبَ رَهين. ... كلّ امري •

 13دهد. هر انسانی در گرو آن چيزي است كه انجام می •

 حديث: 

 14”جوي معيشتتان سستی نكنيد.در راستاي جست“ •

در حديثی آمده است؛ به درستی كه هر آينه منفور دارم  •

مردي را كه دهانش را به سوي پروردگار باز كرده و 

                                              
 سوره نجم. ۹۳آيه  -۱۲        

 سوره رعد. ۲۲ئآيه  -۱۱       

  ۱۲سوره الطور آيه  -۱۹

شیخ صدوق، من اليحضرُهُ ...«. التَكسِبوا فی طلب معايشكم » -۱3

 . ۲۲۵، ص ۹ق(، ج ’. ه ۲۹۳۱الصدوق،  الفقیه، )تهران، مكتبه
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گويد خدايا روزي مرا بده و دنبال روزي رفتن را كنار  می

 13گذاشته است.

 عمربن يزيد گفت:  •

در خانه گويد هر آينه  عبداهلل )ع( گفتم مردي می به ابی

گيرم و پروردگارم را  خوانم و روزه می نشينم و نماز می می

كنم. پس بزودي روزي من خواهد رسيد.  عبادت می

 ايست  كه اين يكی از سه دسته یبدرستحضرت فرمودند: 

 13شود و...  كه دعايش مستجاب نمی

 امام خمينی )ره(: •

د ملّت شريف ما اگر در اين انقالب بخواهد پيروز شو“... 

بايد دست از آستين برآرد و به كار بپردازد. از بطن 

تا  ها باغستانها و مزارع و  تا بازارها و كارخانه ها دانشگاه

 11« آنجا كه خودكفا شود و روي پاي خود بايستد...

                                              
الشیعه، )بیروت، احیاء التراث  ر عاملی، محمدبن حسن، وسائلح -۱۲  

فقال: اِنّی . » ... ۱، حديث شماره ۲۲، ص ۲۱ق(، ج ’.ه ۲۹۳۲العربی، 

 «.ال بغض الرجّل فاغراً فاه الی ربّه فیقول ارزقنی و تبرك الطلب

حر عاملی، محمدبن «. هدا أحدالثالثۀ الذين اليستجاب لهم» ...  -۱۶

ق(، ج ’.ه ۲۹۳۲الشیعه، )بیروت، احیاء التراث العربی، حسن، وسائل 

 .۱، حديث شماره ۲3، ص ۲۱

قسمتی از پیام امام خمینی )ره( به مناسبت سالروز جهانی روز  -۱۵

های امام خمینی در شش  (، پیامها و سخنرانی۲۸/۱/۲۹۲۳کارگر )

 .۶۸، ص ۲تا(، جلد  ، )تهران، انتشارات نور، بی۲۹۲۳ -ماهه اول 
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اعتقاد به شانس به عنوان عامل “براي اينكه آثار مخرب 

، در جامعه مشخص گردد، به نوشته ”پيشرفت و موفقيت

 10گردد: چاپ لندن اشاره می” ساندي تايمز“ته نامه هف

” امروي“از دانشگاه ” استيو نوويسكی“به نظر پروفسور 

سال در اين زمينه فعاليت كرده است،  32تا كه ÷÷÷آتالن

شوند.  تقسيم می” گرابرون“و ” درون گرا“افراد به دو گروه 

 را آنگراها كسانی هستند كه در انجام هر كاري، ابتدا درون

بررسی كرده و پس از انجام آن نيز به بررسی نتايج 

آموزند، زيرا عقيده دارند ميان  پرداخته و از آن درس می

 دهد، ارتباط وجود دارد. و آنچه برايشان رخ می ها آن

گراها هستند كه عقيده دارند نقطه مقابل اين افراد، برون 

وار را كنترلی بر سرنوشت خود نداشته و هر رخداد بد و ناگ

گذارند.... وي عقيده دارد،  به حساب بد شانسی خود می

هاي كم بضاعت بزرگ  كه در خانواده یكسان معموالً

كنند،  گرايی تمايل پيدا می شوند بيشتر به سوي درون می

شان، مجبور به حل و فصل  جوانی يها سالزيرا از 

 غالباًگراها،  شوند و به همين خاطر درون شان می مسايل

 تري هستند.... د موفقافرا

تحقيقات دكتر ريچارد وايزمن از دانشگاه هارتفورد شاير  

انگليس نيز نشان داده است، آن دسته از كسانی، خود را 

                                              
تحت عنوان  ۹۸/۹/۲۹۱۸روزنامه جمهوری اسالمی مورخ  -۱۱    

 ”.تحقیقات پیرامون تأثیر شانس بر سرنوشت افراد“
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اند  كنند كه از سنين پائين متقاعد شده بدشانس تلقی می

 ” در زندگی شكست خواهند خورد. ها آن

 

 انگیزه کار در اسالم
كار براي “ر رايج در جامعه ايرانی در حالی كه بر اساس باو 

رغم  فرد دارايی كه علی“و ” آدم محتاج و نيازمند است

تلقی ” نيازي به كار مشغول است، خسيس و دنياپرست بی

كار، عالوه بر امرار معاش، “شود، اسالم معتقد است كه  می

 ”.كار موجب عزّت است“و ” خود مطلوبيت ذاتی دارد

 گردد: وط به اين موضوع ذكر میآيات و روايات مرب الًيذ 

حضرت رسول اكرم )ص(: خداي بلند مرتبه مقرّر داشته  •

 13براي شما كوشش را، پس كوشا باشيد.

بيشتر است و  اش یبدنكند توان  كسی كه بيشتر كار می

كند به رخوت و فترت مبتال  كسی كه كم كار می

 32شود. می

 حضرت فاطمه )عليها سالم( فرمودند: •

)صلى اهلل عليه وآله وسلم( بر من گذشت، در رسول خدا

حالى كه در خواب صبحگاهى بودم، مرا با پايش تكان داد 

                                              
کرمانی، صابر، «. اِنَّ اللّهَ تَعالی کَتَبَ عَلَیكم السَّعی فَاشعوا»  -۱۳

کلمات قصار محمد )ص( و سخنان نغز علی )ع(، تهران، انتشارات 

 . ۲۱، ص ۲۹۵۲اقبال، 

، ”کار در نظام ارزشی اسالم“ا... مصباح يزدی، محمدتقی، آيت -۹۸

، ۲۹۵۱در: تكامل فرهنگ کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 

 .۲۶ص 
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و فرمود: دخترم! برخيز شاهد رزق و روزى پروردگارت 

مردم را  هاي يروزباش و از غافالن مباش، زيرا كه خداوند 

 32.كند یمبين طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسيم 

جعفر)ع( به دليل ثروتمند يكی از اصحاب امام  •

دهد و  نيازي، ديگر به كار ادامه نمی شدن و بی

توانم در باقی  ام كه می گويد آنقدر به دست آورده می

عمر از آن استفاده كنم. حضرت با تاكيد او را از ترک 

 دارند. كار و كسب باز می

به درستی كه خداوند بزرگ مرتبه، بنده پر خواب، » •

 «دارد. مبغوض می آسوده و بيكار را

 )امام علی )ع((” بهترين تفريح كار است.“ •

 امام صادق)ع(:  

اگر گمان كردي، يا اين خبر به تو رسيد كه فردا “ •

شود، از طلب روزي )و كسب و كار(  قيامت بر پا می

دست مكش، و اگر بتوانی بار دوش )كل بر( ديگران 

 31”مباشی، مباش.

                                              
 به نقل از سايت شهید آوينی -  ۹۲

http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fatemeh

/Veladat/83/40Hadis.aspx  
کلینی، محمدبن يعقوب، الفروع مِن الكافی، )تهران، دارالكتب  -۹۸  

قال لی . “... ۳، حديث شماره ۵۳، ص ۲ق(، ج ’. ه ۲۹۳۲االسالمیه، 

ابو عبداهلل )ع(: اِن ظَننتَ أو بَلغکَ اَنَّ هذااألمر کائن فی غد تدعنَّ 

الزم به ذکر است ”. فافعل” زق و اِن استطعت اَن التكون کالطلب الرّ

امر حضرت قائم “در اين حديث تعبیر به ” امر“که معنی واژه 

شده است. ولی مرحوم مجلسی )ره( حمل آن ” مرگ“يا ” السالم علیه

http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fatemeh/Veladat/83/40Hadis.aspx
http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/Fatemeh/Veladat/83/40Hadis.aspx
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نگامی كه نماز بر شماست كوشش و اجتهاد و ه •

صبح را بجا آوريد در پی روزي از طريق حالل 

 33برويد.

براي دنيايت كاركن آنچنان كه گوئی زندگی » •

 34”داري.جاويد

هايی كه به شما  اي خاندان داوود به شكرانه نعمت» •

ارزانی داشتيم كار كنيد كه بندگان شكرگزار من كم 

 33”هستند.

وهُ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوَاسْتَعْمَرَ ضِهُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْ •

 يبٌ مُّجِيبٌبِّی قَرِإِنَّ رَ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

او كسی است كه شما را از زمين آفريد و عمران و » •

آبادي آن را به شما سپرد و قدرت و وسايل آن را در 

 33” اختيارتان گذارد.

                                                                       
اکبر غفاری که به  را بر مرگ بعید دانسته است. )به نقل از آقای علی

 اند(. الكافی آورده قی کتاب الفروع مِنعنوان تعلیقیه در پاور

علیكم بالجدّ و االجتهاد و اِذا صلّیتم الصبح فانصرفتم فبكروا “  -۹۹

حرّ عاملی، محمدبن حسن، ” فی طلب الرزق و اطلبو الحالل...

، ۲۱ق(، جلد ’. ه ۲۹۳۲وسائل الشیعه، )بیروت، احیاء التراث العربی، 

 .۱، حديث شماره ۲۱ص 

 ”.ل لِدُنیاكَ کَأنَّکَ تَعیشُ اَبَداًاِعمَ“  -۹3  

’. ه ۲۹۳۱الصدوق،  شیخ صدوق، من اليَحضُرهُ الفقیه )تهران، مكتبه

 .۹۲۶۱، حديث شماره ۲۲۶کتاب المعیشه، ص  - ۹ق(، جلد 

 سوره سبا ۲۹آيه  -۹۲

 سوره هود ۶۲آيه  -۹۶   
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 بن يسار گويد:  فضيل •

؟ گفتم: ”كنی چكار می“من فرمود:  امام صادق )ع( به

چنين است كه “كنم. فرمود:  اين روزها كاري نمی

و از كار نكردن سخت ” رود اموالتان از دست می

 31ناراحت شد.

 عمربن يزيد گفت: •

گويد هر آينه در خانه  به ابی عبداهلل )ع( گفتم مردي می 

ا گيرم و پروردگارم ر خوانم و روزه می نشينم و نماز می می

كنم، پس بزودي روزي من خواهد رسيد.  عبادت می

ايست كه  حضرت فرمود بدرستی كه اين يكی از سه دسته

 30شود. دعايش مستجاب نمی

 گويد: از مُعَلّی بن خُنَيس نقل شده كه می •

ام. فرمود:  امام صادق )ع( مرا ديد كه دير به بازار آمده

 33اول صبح در پی عزّت خود )كار و كسب( برو.“

 امام صادق )ع( به دوستی فرمود:  •

                                              
الكافی، تهران، دارالكتاب  کلینی، محمدبن يعقوب، نودع من -۹۵  

 .۲3۱، ص ۲ق، ج ’. ه ۲۹۳۲سالمیه، اال

حرّ عاملی، ” هدا أحد الثالثۀ الذين اليستحاب لهم» ...  -۹۱ 

 .۱، حديث شماره ۲3، ص ۲۱محمدبن حسن، وسائل شیعه، ج 

به نقل از محمدرضا حكیمی و...،  ۲۲۲غررالحكم، ص  - ۹۳  

 .۱۲۹، ص ۹الحیاۀ، ج 
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اي عبداهلل! عزّت خود را حفظ كن، پرسيد: فدايت  

به بازار رفتن “شوم، چه چيز عزّت من است؟ فرمود: 

 42”.در بامداد و خود را عزيز داشتن

 امام صادق )ع( به دوستی فرمود:  •

چه شده كه رفتن به جايی را كه عزّت تو در آن است 

اي شركت  در تشييع جنازه گفت:” اي؟ ترک كرده

در هر حال، رفتن در پی عزّتِ خويش “كردم. فرمود: 

 42”.)كار و كسب( را ترک مكن
 

 : حدیث

كن آنچنان كه گوئی زندگی ” كار“براي دنيايت  •

كن كه ” كار“جاويد داري، و ... براي آخرتت آنچنان 

 41گويا فردا خواهی مرد.

 كه:  همچنين از امام صادق )ع( نقل شده است •

اگر گمان كردي يا اين خبر به تو رسيد كه فردا قيامت 

كنند( از طلب  شود )يا حضرت قائم ظهور می برپا می

                                              
 ۹، ص ۲۱ج حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه،  -3۸  

 .۱حديث شماره 

 .۲۹، حديث شماره ۲همان، ص  -3۲  

و اعمل لَآخِرَتِکَ کانَّک ” ... “اِعمَل لِدُنیاكَ کَانَّکَ تَعیشُ اَبَداً“  -3۱  

 ”.تَموتَ غداً

’. ه ۲۹۳۱شیخ صدوق، مَن ال يَحضُرهُ الفقیه )تهران، مكتبه الصدوق،  

 .۹۲۶۱اره ، حديث شم۲۲۶کتاب المعیشه، ص  - ۹ق(، جلد 
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روزي )و كسب و كار( دست مكش و اگر بتوانی بار 

 43دوش ديگران مباشی، مباش
 

 باالترین تفریح
كار “چنانچه فرمايش حضرت علی )ع( در اين مورد كه  

بهترين “ا باور رايج مبنی بر اينكه ب” باالترين تفريح است

مقايسه شود، تفاوت باورهاي رايج با ” كار تفريح است

گردد. جالب آنكه،  فرهنگ اصيل اسالمی مشخص می

آن حضرت در كندن چاه و انجام كارهاي  يها تيفعال

كشاورزي، توسط سخنرانانی كه قصد تمجيد از آن حضرت 

ردد، حال آنكه آن گ تلقی می” رنج و زحمت“را نيز دارند، 

اند. در حقيقت ما با عينک  دانسته تفريح می را آنحضرت 

فرهنگی غلط خويش به تفسير زندگی آن معصومين )ع( 

اگر “فرمايند:  نگريم.  يا در حالی كه امام صادق )ع( می می

گمان كردي، يا اين خبر به تو رسيد كه فردا قيامت بر پا 

( دست مكش، و اگر شود، از طلب روزي )و كسب و كار می

                                              
کلینى، محمدبن يعقوب، الفروع مِن الكافى، )تهران، دارالكتب  -3۹  

قال لى . «... ۳، حديث شماره ۵۳، ص ۲ق(، ج ’. ه ۲۹۳۲االسالمیه، 

ابو عبداهلل )ع(: اِن ظَننتَ أو بَلغکَ اَنَّ هذااألمر کائن فى غد تدعنَّ 

م به ذکر است الز». فافعل« طلب الرّزق و اِن استطعت اَن التكون کال

امر حضرت قائم «در اين حديث تعبیر به » امر«که معنى واژه 

 شده است.» مرگ«يا » السالم علیه

ولى مرحوم مجلسى )ره( حمل آن را بر مرگ بعید دانسته است. )به  

اکبر غفارى که به عنوان تعلیقیه در پاورقى کتاب  نقل از آقاى على

 اند. الكافى آورده الفروع مِن
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، با ”بتوانی بار دوش )كل بر( ديگران مباشی، مباش.

فرهنگ رايج در ايران مقايسه كنيم، آنجا كه چنانچه ما 

بدانيم، سه شنبه تعطيل است، چهار شنبه را نيز تعطيل 

زنيم،  كنيم و به اصطالح رايج بين تعطيالت پل می می

ديم. گر متوجه وخامت وضعيت فرهنگ كار در كشور می

متأسفانه امروزه، ايران بيش از اغلب كشورها تعطيالت 

 رسمی و غير رسمی دارد.

 ،خركاري“در فرهنگ عامه، از كار و تالش زياد با اصطالح  

شود و  كه بار منفی دارد ياد می” و جان كندن سگ دويی

عبارت ”. كار مال تراكتور است“شود كه  گاه گفته می

اي لفظی به عنوان فحش ه در درگيري” حمال“و ” عمله“

رود. بطور كلی كارهاي يدي و بدنی، كارهايی  بكار می

گردند، حال آنكه اين مشاغل كارهايی  پست ارزيابی می

، ها لميفباشند. متأسفانه در  حالل و مفيد به حال جامعه می

اصطالحات منفی، به كرّات بكار  ها و ... ، ها، قصه نوشته

ارتباط با كار، بلكه در ارتباط رود. اين روش نه تنها در  می

براي ” خرخوانی“رود. اصطالح  نيز گاه بكار می” مطالعه“با 

كسانی كه اهل مطالعه و مرور دروس هستند، با بار منفی و 

رود و طبيعی است كه در  بكار می” خِرفتی“مترادف با 

اي، مدت زمانی كه افراد براي مطالعه  چنين جامعه

 شد.دهند كوتاه با اختصاص می

گيرد كه  تحقير كارهاي يدي در جامعه در حالی صورت می

 الًيذداند.  ترين كسب را كار با دست خود می اسالم پاكيزه

به نقل از احاديث و روايات، ديدگاه اسالم در اين ارتباط 

 گردد: مطرح می
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آنگاه كه پيامبر اكرم )ص( از جنگ تبوک باز  •

رت رفت، به استقبال آن حض” سعد انصاري“گشت  می

پيامبر اكرم)ص( با او مصافحه كرد و دست زبر و خشن 

سعد در دست پيامبر)ص( قرار گرفت، ايشان فرمودند 

چه چيزي باعث زبري دست تو شده است؟ عرض كرد: 

كنم تا  اهلل)ص( من با ريسمان و بيل كار می يا رسول

ام را تأمين نمايم. رسول  اينكه مخارج زندگی خانواده

اين دستی “او را بوسيدند و فرمودند: خدا )ص( دست 

 44”رسد. است كه آتش به آن نمی

از پيامبر اكرم )ص( پرسيدند كه كدام كسب مرد  •

كار كردن مرد با دست خود “تر است؟ فرمودند:  پاكيزه

 43”.و هر خريد و فروش مشروع

هر “از رسول خدا)ص(، نقل شده است كه فرمودند:  •

پل صراط مانند برق كس از دست رنج خويش خورد بر 

 43”گذرد. خيره كننده می

                                              
... فقبَّل يَدَهُ رسول اهلل )ص( و قال: هذِهِ يَدُالتَمَسُّها نار  به »  -33

کار و کارگر،  -تقوی دامغانی، سیدرضا؛ چهل حديث “نقل از 

(، چاپ ۲۹۵۹)تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، 

 .۲۲دوّم، ص 

عملُ الرّجل “سُئل النَّبی )ص(: ای کسبِ الرّجل أطیبُ؟ قال: » -3۲

، به نقل از حكیمی، ۹۱۸، ص ۱البیان، ج  مجمع«یده و کلُّ بیع مبرور.ب

’. ه ۲۹۵۵محمدرضا و...، الحیاۀ، )تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی 

 . ۱۱۲، ص ۹ش(، ترجمه احمد آرام، ج 
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 ترین کار پاکیزه

شود، از  در جامعه ما كارهاي يدي تحقير می كه یحالدر  •

بهترين “رسول خدا)ص( نقل شده است كه فرمودند: 

، كسبی است كه كارگر با دست كند، اگر با دقت ها كسب

 41«انجام گيرد.

ديدم علی ابن ابی حمزه از پدرش شنيد كه گفت:  •

اباالحسن )ع( را كه در زمينی كه براي او بود كار 

كرد در حالی كه از عرق خيس شده بود. گفتم  می

يا “فدايت گردم، مردان كجايند كه كمک كنند. فرمود: 

كردند.  علی به تحقيق افراد بهتر از من و پدرم كار می

چه كسانی هستند. پس فرمود: رسول  ها آنگفتم 

ين و پدرانم )ع( همگی با خدا)ص( و اميرالمؤمن

كردند و اين كار از عمل انبياء و  دستهايشان كار می

 40”مرسلين و اوصيا و صالحين است.

                                                                       
 ”مَن اکل مِن يده مرّ علی الصراط کالبرق الخاطف“ -3۶

 -چاپ قديم نوری طبرستانی، میرزاحسینی، مستدرك الوسائل ) 

 .3۲۵ق، ص’. ه ۲۹۲۳

 .۲3۳۲الفصاحه، حديث شماره  نهج -3۵

، ۱۹، ص ۲۱حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج  -3۱ 

فقال: يا علی قد عمل بالید مَن هو خیر منّی و “...  ۶حديث شماره 

مِن ابی فی أرضه فقلت: و من هو؟ فقال: رسول اهلل )ص( و 

کلّهم، کانوا قد عملوا بايديهم و هو مِن  امیرالمؤمنین )ع( و آبائی

 ”.عمل النبیین و المرسلین و االوصیاء و الصّالحین
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بيند كه  مردي ظاهراً خيرخواه امام باقر )ع( را می •

مشغول كار است و عرق از سر و صورت ايشان جاري 

كند كه چرا دنبال كار  است. پس ايشان را نصيحت می

كنيد؟ اما  و فكر فرا رسيدن مرگ را نمیدنيا هستيد 

فرمايند: اگر مرگ در چنين  امام )ع( در جواب می

حالتی مرا فرا رسد نه تنها متأسّف نيستم بلكه 

خوشحال نيز خواهم بود زيرا در حالتی از عبادت 

است، هستم. از سويی ديگر من و ” كار“خداوندي كه 

” نياز بی“مردم از تو و از ” در اثر كار كردن“ام  خانواده

 43خواهيم بود.

در حديثی از امام صادق )ع( از قول زراره چنين  •

 گويد: خوانيم كه وي می می

مردي به حضور امام صادق )ع( آمد و عرض كرد: “ 

بدرستی كه من خوش ندارم با دستم كار كنم و نيز خوش 

ندارم كه تجارت كنم )يا سرمايه ندارم كه با آن تجارت 

م و محتاجی هستم. پس چه كنم. پس به كنم( مرد محرو

وي فرمودند: با سرت باربري كن و خود را از مردم 

ساز. سپس ادامه دادند بدرستی كه رسول خدا ” نياز بی“

نمود و آن را بر ديوار  )ص( با گردنش سنگ حمل می

 32« گذارد... می

                                              
، حديث ۳، ص ۲۱الشیعه،ج حرّعاملی، محمدبن حسن، وسائل -3۳

 .۲شماره 

)تهران، دفتر  ۹فیض کاشانی، مالمحسن، المحجۀ البیضاء، ج  -۲۸ 

 .۲3تا(، چاپ دوّم، ص  انتشارات اسالمی، بی
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همچنين مطالب بسياري از لسان مبارک حضرت امام  

م رهبري در تمجيد از كار و كارگر خمينی)ره( و مقام معظ

وجود دارد كه در اينجا به مطلبی از قول حضرت امام 

 32گردد: خمينی)ره( اشاره می

عالم از كار و كارگر تشكيل شده است... از اول با كار “... 

عالم موجود شده است و كارگر مبدأ همه موجودات است. 

ت... حق تعالی مبدأ كارگري است و كارگر است، فعال اس

كار مثل جلوه حق تعالی است... سرتاسر عالم كارگر است 

 ”و سرتاسر عالم كار است...
 

 المال انتظار کمک از بیت 
دانند كه بايد بودجه دولت را  در حالی كه مردم جهان می 

تأمين نمايند، در ايران، بسياري بر اين باورند كه دولت 

از دولت  همه چيز را ها نيارا تأمين كند.  ها آنبايد 

كنند و تمام تالش خويش را براي  )حكومت( توقع می

برند. اين عده  اي از دولت به نفع خود بكار می كندن بودجه

امكانات ازدواج، كار، تحصيل، تأمين معيشت، رفاه و 

كنند، حال آنكه اقتصاد  بهداشت و... را از دولت طلب می

 كشور و تأمين معيشت مردم به تالش خود آنان بستگی

دارد. و در حقيقت دولت بايد فقط افراد ناتوان، مثل برخی 

افراد فرتوت بی سرپرست يا معلولين ناتوانِ از كار را ياري 

 رساند و بودجه آن را نيز از ساير مردم دريافت دارد.

                                              
سازمان  -، چاپ دوّم )تهران 3امام خمینى، صحیفه نور، ج  -۲۲ 

 .۲۸۸(، ص ۲۹۵۲چاپ و انتشارات وزارت ارشاد، 
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متأسفانه اين باور در جامعه رايج شده است كه دولت بايد  

ي اعم از زن به همه كمک كند. نگارنده شاهد مراجعه افراد

پيشنهاد  ها آنو مرد به كميته امداد بوده است كه وقتی به 

خواستند كار  اند كه اگر می كار شده است، با گاليه گفته

 كردند.  كنند به كميته امداد مراجعه نمی

كميته امداد براي اينكه افراد مستحق از مراجعه به كميته 

اين كند  و دريافت كمک، احساس شرم نكنند، تالش می

اي كه توان  امر را عادي و يک حق جلوه دهد، ليكن عده

كار كردن را نيز دارند، از مراجعه به آن احساس شرم 

 كنند. نمی

اسالم، بودجه دولت را فقط در مواردي خاص قابل هزينه  

داند. در ارتباط با اينكه كمک دولت چه كسانی را  می

ه شود از قول حضرت موسی بن جعفر)ع( آمد شامل می

 اند: است كه فرموده

اش تالش  كسی كه براي اداره زندگی خود و عائله“ 

كند و  كند، مانند كسی است كه در راه خدا جهاد می می

اگر در زندگی دچار كسر و كمبود شده با توكل بر خدا و 

اش را اداره  رسولش وام بگيرد و بدين وسيله خود و عائله

، بر امام و پيشواي كند. چنانچه قبل از پرداخت وام بميرد

مسلمين الزم است آن را ادا كند و اگر امام )دولت 

اسالمی( از پرداخت آن خودداري كند مسئول بوده و گناه 

زكات حق “فرمايد:  خداوند می” او خواهد شد. ريگ دامنآن 

فقرا و مساكين و بدهكاران است و كسی كه براي گذران 
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سكين و هم وامدار زندگی و عائله خود وام گرفته، فقير و م

 31”است.

شود كه هر فردي بايد براي اداره زندگی خود و  مالحظه می

رغم كار و تالش، دچار كسر  اش تالش كند و اگر علی عائله

و كمبود شد، وام بگيرد، وامی كه بايد آن را باز گرداند. 

آنگاه اگر او بميرد و بدهكاري داشته باشد، دولت اسالمی 

ازد. اين بدين معنی است كه كمک از بايد وام او را بپرد

المال در مورد كسانی كه امكان دريافت وام دارند،  بيت

جبران بدهی فرد در صورت فوت وي است. البته كسانی 

باشند نيز شامل كمک  كه دچار فقر بوده و مسكين می

 هستند كه محل تأمين بودجه آن نيز باز مردم هستند.

 فرمايند: امام صادق)ع( می - 

 نگاههر كسی بميرد و دينی داشته باشد، اداي دين او و “ •

 33”عيال او بر عهده ماست... يدار

از مردم قطع اميد كردن و از ثروتشان چشم پوشيدن و » •

مايه عزّ  مانيا باخود قانع بودن، براي مرد ” كار“به درآمد 

دينی و روح جوانمردي و شرف دنيوي است. چنين انسانی 

                                              
. به نقل از ۱۹۹، ص ۲زندگی امام موسی بن جعفر )ع(، ج  -۲۱

االسالمیه،  قريشی، شريف؛ کار و حقوق کارگر، )تهران، دارالكتب

 .۱۵۹ (، ترجمه اديب الری، محصل يزدی، چاپ چهارم، ص۲۹۶۶

کلینی، محمدبن يعقوب، الفروع مِن الكافی، )تهران، دارالكتب  -۲۹

 .۲۶۱، ص ۵ق(، جلد ’.ه ۲۹۳۲االسالمیه، 
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و بين فاميل خود محترم و در محيط  در نظر مردم بزرگ

اش داراي هيبت و عظمت خواهد بود. او در ضمير  خانواده

 34”.نيازترين مردم است خود و نظر ديگران بی

المال، مباحث مفصلی  در مورد چگونگی هزينه كردن بيت

در اسالم وجود دارد كه در اين مختصر فقط به چند مورد 

ا با فرمايشی از پيامبر آن اشاره شد. اين قسمت از مطلب ر

 فرمايند: بخشيم آنجا كه میاكرم )ص( زينت می

هر كس از زحمت و دسترنج خويش مخارج زندگی » •

را تأمين نمايد روز قيامت در صف پيامبران قرار گرفته 

مند  گردد نيز بهره را شامل می ها آنو از ثوابی كه 

 33«شود. می

 زینت دنیا

مؤمن و زينت دنيا و  فخر“در حديث آمده است كه:  •

( اميد 1( نماز آخر شب. 2آخرت در سه چيز است: 

( داشتن واليت امام از آن 3نداشتن به دست مردم. 

 33محمد)ص(.

                                              
به نقل از معصومین )ع(: محدث قمی، سفینۀالبحار، )تهران،  -۲3 

 .در موضوع غنی.۹۱۵تا( ص  کانون انتشارات عابدی، بی

كونُ يَومَ القیامه فی عِدادِ النبی )ص(: مَن اَکَلَ مِن کَدّ يده يَ قال -۲۲

 االنبیاء و يأخُذُ ثواب االنبیاء.

 ۲۹۲۳نوری طبرستانی، میرزا حسن، مستدرك الوسايل، چاپ قديم،  

 .3۲۵ق(؛ ص ’. ه

محدث قمی، سفینه البحار، )تهران، کانون انتشارات عابدی،  -۲۶ 

 .۹۱۵تا( ص  بی
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نيازي از مردم، و  هر كس كه براي بی -امام باقر )ع( “ •

در رفاه قرار دادن خانواده خود و نيكی به همسايه، به 

الی خداي بزرگ كسب روزي بپردازد، روز قيامت در ح

كند كه صورتی همچون ماه شب  را مالقات می

 31”.چهاردهم دارد

در حديثی ديگري از امام صادق)ع( آمده است: كسی  •

راوي ”شود.” نياز بی“كه دنبال كسب و كار رود از مردم 

 وار اليعاگر چه “باشد؟ فرمودند:  وار اليعگويد: اگر چه 

 30”باشد

ست كه: اگر گمان از امام صادق )ع( نقل شده ا •

كردي يا اين خبر به تو رسيد كه فردا قيامت بر پا 

كنند( از طلب روزي  )يا حضرت قائم ظهور می شود یم

)و كسب و كار( دست مكش و اگر بتوانی كل بر 

 33”ديگران )بار دوش ديگران( مباشی، مباش.

                                              
ران، کلینی، محمدبن يعقوب، الفروع من الكافی، )ته -۲۵ 

 .۲، حديث شماره ۵۱، ص ۲(، ج ۲۹۳۲االسالمیه،  دارالكتاب

النّاس، قلت و اِن کان  قال )ع(: مَن طلب التجاره استغنی عن»...  -۲۱ 

 معیالً؟

حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج ” قال: وَاِن کان معیال... 

 .۱، حديث شماره 3، ص ۲۱

، ۵۳، ص ۲ن الكافى، ج کلینى، محمدبن يعقوب، الفروع مِ -۲۳ 

اِن ظَنَنْتَ او بَلَغَکَ اَنَّ هذاالَمرَ کائنِ «. االمام صادق ع:۳حديث شماره 

 فى غد، فال تَدَعَنَّ طلِبُ الرِّزق و اِن استَطَعتَ اَن التكون کالً فَافعَل.
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در مواردي از كَلِّ بر مردم، با عنوان ملعون ياد شده  •

 32است.

خداوند عزوجل به داوود)ع( “علی)ع( فرمودند. امام  •
وحی كرد: بدرستی كه تو بنده خوبی هستی پس چرا 

كنی؟  خوري و با دست خودت كار نمی المال می از بيت
پس داوود)ع( گريست. پس وحی شد به آهن كه رام و 

نرم شو براي بنده من داوود. پس خداوند براي او ذوب 
ساخت  ز زرهی میشدن آهن را كشف كرد. پس هر رو

زره ساخت و  332فروخت و  و آن را به هزار درهم می
المال  درهم فروخت و از بيت 332222را به  ها آن

 32”نياز گرديد. بی

حديث: بر شماست كوشش و اجتهاد و هنگامی كه نماز  •

 31صبح را بجا آوريد در پی روزي از طريق حالل برويد.

                                              
فیض کاشانی، مالمحسن؛ ” النّاس. ملعون من القی کلّه علی“  -۶۸ 

تا(، چاپ دوّم،  دفتر انتشارات اسالمی، بی المحجۀ البیضاء، )تهران،

 .۲3۹ص 

اللّه عزّو جلَّ اِلی داود)ع( اِنَّکَ  او حی“ان امیرالمؤمنین)ع( قال:  -۶۲ 

، قال: ”المال و ال تعمل بیدك شیئا العبد لوال انَّک تأکل مِن بیت نعم

 فبكی داود)ع(، فاوحی اللّه عزَّ و جلّ اِلی الحديد اَن لَن لعبدی داود،

فیبیعها ” فالن فأالن اللّه تعالی له الحديد فكان يعمل کلّ يوم درعا

فباعها بثالثمائۀ و ستّین ” بألف درهم فعمل )ع( ثالثمائۀ و ستّین درعا

، ۹شیخ صدوق، من اليحضرهُ الفقیه، ج ”.المال و استغنی عن بیت” ألفا

 .۹۲۳حديث شماره  ۲۶۹و  ۲۶۱صص، 

جتهاد و اِذا صلّیتم الصبح فانصرفتم علیكم بالجدّ و اال»...  -۶۱  

حرّ عاملی، محمدبن حسن، «فبكروا فی طلب الرّزق و اطلبوا الحالل...

 .۱، حديث شماره ۲۱، ص ۲۱وسائل الشیعه، جلد 
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 توقع شغل از دولت
 

به مسئله اشتغال اتباع كشور خويش دولت وظيفه دارد  

بيانديشد و براي آن برنامه ريزي بكند. از اين منظر 

حكومت را ارزيابی كرد. اما آيا  كالً وتوان عملكرد دولت  می

ايجاد شغل فقط وظيفه حكومت است؟! آيا خودِ جويندگان 

دولت در مرحله  قطعاًنقش هستند؟!  كار در اين رابطه بی

اش تالش و برنامه ريزي براي حل  ظيفهو نيتر مهمكنونی 

معضل اشتغال است و هر گونه كوتاهی در اين زمينه 

عواقبی وخيم و غير قابل جبران به دنبال خواهد داشت. 

جوان،  عمدتاًحل معضل اشتغال در كشوري با جمعيت 

گام در جهت پيشرفت و توسعه  نيتر بزرگهمچون ايران، 

خطري  نيتر بزرگن، توجهی به آ همه جانبه كشور و بی

 كند. است كه كشور را در ابعاد گوناگون تهديد می

در اين ارتباط همه بايد انتظار رهبر معظم انقالب اسالمی  

را در ارتباط با حل موضوع اشتغال برآورده ساخته و به 

 طور جدي در صدد حل آن برآيند.

هاي حكومتی، خود جويندگان كار  اما آيا به غير از دستگاه 

حتی شاغلين در اين ارتباط، نقشی ندارند؟! متأسفانه و 

يكی از معضالت كشور در اين ارتباط اين است كه بسياري 

از جويندگان كار، توقع دارند كه شغل دولتی به دست 

آورند يا به عبارتی به استخدام دولت درآيند، يا اينكه 

براي خود نقشی قائل  ها نياكار بيابد.  ها آندولت براي 

نيز چنين توقعی  ها دانشگاهالتحصيالن  تند. حتی فارغنيس

را از دولت دارند. مشكل در اينجا است كه آموزش و 

هاي گروهی، متأسفانه  هاي ما و نيز رسانه پرورش و دانشگاه

افراد متوقع و حداكثر كاركن  عمدتاًبجاي نيروي كارآفرين، 
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كه  ايم ها شنيده نمايند. چند بار از رسانه را تربيت می

اند. آيا جز در  اند كه كار پيدا نكرده التحصيالن گفته فارغ

اند؟ آيا وقتی در بخش  ادارات دولتی به دنبال كار بوده

اند، به فكر بوجود  دولتی يا خصوصی به كار دعوت نشده

اند. همواره اقليتی از داوطلبان كنكور به  آوردن شغل افتاده

سی به دانشگاه راه يافته . آيا وقتی كاند افتهيراه  ها دانشگاه

است، در اين انديشه بوده است كه بايد محور ايجاد شغل 

اند به دانشگاه  حداقل براي خود و كسانی باشد كه نتوانسته

راه يابند. چگونه كسی كه به فكر ايجاد شغل براي خود 

تواند براي ايجاد شغل براي ديگران قدم بر دارد؟!  نبوده، می

سازند اين است كه  مطرح می معموالًه هايی ك يكی از بهانه

اند. چه  در رشته تحصيلی خويش شغلی پيدا نكرده

انتظاري از كسانی كه در رشته تحصيلی خويش قادر به 

توان داشت؟! آنچه بايد به عنوان  كارآفرينی نيستند می

فرهنگ عمومی درآيد اين است كه هر كار حاللی بهتر از 

حالل )هر چند اندک( بيكاري است و هر مقدار درآمد 

 بهتر از بيكار نشستن است.

معموالً در كشورهاي اروپايی و آمريكا و كانادا، دانشجويان 

)اعم از ايرانی و خارجی و نيز خود اتباع اين كشورها و...( 

در مقاطع عالی تحصيلی براي تأمين هزينه زندگی و 

تحصيل خود به كارهاي مختلفی، از جمله حمالی، عملگی، 

ی سيتِر )بخوانيد كُلفَتی(، ظرف شويی و گارسونی و بِيب

، شاگردي در ها هتلو  ها رستورانخَدَمگی و نظافتچی در 

گردند و اين كار را ننگ  و... مشغول می ها نيبنز پمپ

دانند. اگر اين افرادِ مشغول به تحصيل، موفق به كسب  نمی

شغل رانندگی تاكسی شوند، خيلی هم خوشحال خواهند 
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گذاري اين  لب اينكه نامزدهاي مجالس قانونشد. جا

سوابق شغلی خود را  گونه نياكشورها در تبليغ براي خود 

مشاغل را  گونه نياكنند، زيرا در اين كشورها  نيز ذكر می

دانند، اما در ايران، اگر كسانی چنين سوابقی  ننگ نمی

 كنند. پنهان می را آنداشته باشند، 

گفته شود كه براي تأمين  تصور كنيد اگر به دانشجويی

بخشی از مخارج خود به اين كارها دست بزند چه غوغايی 

خود تفسير ” شئونات“اهانت به  را آنبه راه خواهد افتاد و 

خواهند كرد و البته طبيعی است در كشوري كه عبارات 

شود و از  به عنوان فحش بكار برده می” حمال“و ” عمله“

جان “و ” دوئی سگ“ ،”خركاري“به عنوان ” پُركاري“

نيز رايج ” شئونات“شود، چنين تفسيري از  ياد می” كندن

 باشد.

واقعيت اين است كه در كشور ما، معضل بزرگی به نام  

فرهنگ كار وجود دارد كه وقتی اين معضل در كنار 

گيرد،  اي قرار می توقعات روزافزون از حكومت، در هر زمينه

موضوع اشتغال چنانچه  كند. در ارتباط با بحران ايجاد می

دولت و مجلس هم وظيفه خود را به فراموشی بسپارند، 

 فاجعه رخ خواهد داد.
 

 

 مرز کار خوب و بد
 

 

در قسمت قبل گفتيم كه بسياري از افراد متوقعند كه  

شغل ايجاد كند. اين افراد براي خود در  ها آندولت براي 

ديدگاه  اين زمينه نقش قائل نيستند. در اينجا مروري بر

اسالم در ارتباط با وظيفه افراد در جستجوي معيشت براي 

 نمايد.  خود ضروري می
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 از پيامبر اكرم)ص( نقل شده است كه: •

اي از اصناف امت من هستند كه دعايشان مستجاب  عده” 

گويد:  نشيند و می شود... از جمله مردي كه در خانه می نمی

اش  روزي از خانه پروردگارا روزي مرا برسان و براي طلب

شود. پس خداي عزوجل باز فرمايد: اي بنده من  خارج نمی

آيا براي تو راهی براي طلب روزي و تصرف در زمين 

بوسيله اعضاء و جوارح سالمت قرار ندادم... تا كَلِّ بر اهلت 

 33”نباشی؟

 حدیث •

در طلب زندگی و معيشتتان سستی مكنيد و سنگين “ 

ما در اين مورد با شتاب حركت نشويد. بدرستی كه پدران 

 34”كردند. كردند و آن را طلب می می
 

 حدیث: •

بدرستی كه هر آينه منفور دارم مردي را كه دهانش را “ 

گويد خدايا روزي مرا بده  به سوي پروردگار باز كرده و می

 33.”است گذاشتهو دنبال روزي رفتن را كنار 

                                              
فیقول اهلل عزّ و جل له: عبدی ألم أجعل لک السبیل اِلی »...  -۶۹ 

الّ الطلب و التصرف فی االرض بجوارح صحیحه... لِكیال تكون ک

، ص ۲۱الشیعه، ج  حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل...«علی اهلک 

 .۲۲۸۱. ۶، حديث شماره ۲3

، حديث ۲۲۵، ص ۹شیخ صدوق، مَن اليَحضَرهُ الفقیه، ج  -۶3  

 .۹۲۵۶شماره 
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 طبق حديثی:  بر •

از خدا براي من “كرد:  شخصی به امام صادق)ع( عرض

درهم و برهم شده است. امام  ام یزندگطلب روزي كن كه 

 ”نه...از خانه درآ و تالش كن!”فوري پاسخ دادند:

 فرمايند: حضرت علی)ع( می •

طبيعی كه خداوند  يها نعمتكسی كه آب و خاک يعنی “

در اختيار او قرار داده دارد و نيروي انسانی خويش را براي 

بندد و در عين حال با فقر و گدايی  ري به كار نمیبهره بردا

 33”كند، نفرين و لعنت بر او باد! زندگی می

 پيامبر اكرم )ص(:  •

اي جز سايه او  روز قيامت سايه عرش الهی كه سايه“ 

گيرد كه براي تأمين مخارج  نيست بر سر آن مردي قرار می

تكّيه گردد و با  اش از خانه خارج می زندگی خود و خانواده

بر عنايت خداوند در روي زمين به جستجو و تالش 

 31”پردازد. می

                                                                       
، ۲۲، ص ۲۱الشیعه، ج  حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل -۶۲  

 .۲۲۸۱حديث شماره 

به نقل از: الحديث، ”.اللّه ثُمَّ افتقَر فَاَ بعَدَهْ مَن وَجَدَ ماءَ و تراباً“  -۶۶ 

توسط مرتضی ” گفتار فلسفی“احاديث گردآوری شده از کتابهای 

 .۱۶، ص ۹(، ج ۲۹۶۲فريد، )تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی، 

تحت ضِلّ العرش يَومَ الظِلَّ ااِلّ ظلّهُ “عَن النّبی )ص( انّه قال:  -۶۵

االرض يَطلُبُ من فضل اهلل ما يَكُفُّ بِهِ نفسَهُ وَ  رَجُل فرح ضارباً فی

تمیمی مغربی، احمدبن حیّون، دَعائِم االسالم، ”. يَعودُ بِهِ علی عیاله
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هاي قبلی، در مورد تمجيد اسالم از كارهاي  در قسمت“  

رسد كه ما بايد  حالل رواياتی ذكر شد. اينک به نظر می

محورهاي ذيل را در ارتباط با فرهنگ كار در كشور رايج 

 كنيم:

 حرام خدا است.مرز كارهاي خوب و بد، مرز حالل و  •

هر كار حاللی شريف و محترم است و هيچ شغل حاللی  •

 پَست نيست.

 هر كار حاللی بر بيكاري ارجح است. •

 افراد نبايد در جستجوي كار و درآمدِ حالل سستی كنند. •

كه مقام معظم رهبري طی  طور همانخالصه آنكه  

گذشته بر آن تاكيد فرمودند، موضوع اصالح  يها سال

كار و تقويت وجدان كار، يكی از موضوعات مهم و  فرهنگ

باشد كه بايد همگی در اين جهت اهتمام الزم  كليدي می

 .را داشته باشند
 

 خوب کار کردن 
وَمَنْ  فرمايند: مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ خداوند متعال می 

 بُّکَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِوَمَا رَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

هر كس عمل صالحی انجام دهد بر نفع خويشتن انجام »

داده و هر كس عمل بدي انجام دهد بر ضرر خويش كرده 

 30”.است و پروردگار تو بر بندگان ستم كننده نيست

                                                                       
؛ نوری طبرستانی، ۲۲ق(، ص ’.ه ۲۹۱۲)قاهره، دارالمعارف بمصر، 

 .3۲۲ق؛ ص ’.، ه۲۹۲۳میرزا حسین، مستدرك الوسايل، )چاپ قديم، 

 لت.سوره فص 3۶آيه -۶۱  
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اگر مردم اين آيه را با جان و دل باور كرده و فرمايش  

پيامبر اكرم حضرت محمد)ص( را مالک كار خويش قرار 

 فرمايند: دهند، آنجا كه می

 دهد،  اي را دوست دارد كه چون كاري انجام می خدا بنده»

 33”كاري كند و آن را درست و استوار به انجام رساند. محكم

بسياري از مشكالت و معضالت فعلی جامعه و كشور بر 

طرف خواهد گرديد. اين در حالی است كه متأسفانه كم 

تلقی ” زرنگی“نيستند افرادي كه از زير كار در رفتن را 

كنند و بر اين باور هستند كه با كار كردن و خوب كار  می

 توان رسيد!! كردن به جايی نمی

شود به محض  چرا بايد خودرويی كه در ايران مونتاژ می 

خروج از كارخانه، دچار مشكالت عديده باشد؟! آيا توانايی 

ما كمتر از ساير ملل است؟! كه خوشبختانه چنين نيست. 

                                              
پیامبر اکرم )ص( “از قول امام صادق )ع( نقل شده است که  -۶۳  

خود به داخل قبر وی رفت و لحد وی ” سعدبن معاذ“در هنگام دفن 

پرداخت و با سنگ و گل خلل و فرج  چید و با دست خود می را می

کرد. هنگامی که کار ساختن لحد را پايان داد و بر آن  آن را محكم می

   ←دانم که اين گور  را پُر کرد فرمود: من می خاك ريخت و گور

ای را دوست  پوسد، لیكن خدا بنده شود و می )و لحد آن( فرسوده می

کاری کند و آن را درست و  دهد، محكم دارد که چون کاری انجام می

اِنّی « “استوار به انجام رساند )و سرسری نگیرد و از سر وا نكند(.

يَصِلُ البِلی اِلیهِ و لكنَّ اللّه يُحِبُّ عبداً اِذا عَمِلَ لَاعلَمُ اَنَّهُ سَیَبلی و 

، به نقل از حكیمی، ۹33ص ” امالی“شیخ صدوق، ”.عَمَالً اَحكَمَهُ

 .3۳۲)فارسی(، ص  ۲، ج ”الحیاۀ“محمدرضا و...، 
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هاي  بالاستثناء، قسمت رو و قابل رويت جعبهچرا تقريباً 

ميوه با قسمت زير جعبه يكسان نيست؟! همين تفاوت گاه، 

بين نمونه عرضه شده براي صادرات و كاالي صادر شده 

آيد و به بازار كاالهاي صادراتی كشور لطمه  پيش می

زند. متأسفانه بايد اعتراف كرد كه ما به شدت نياز به  می

فرهنگ كاري داريم. اگر مردم ما كه تقويت وجدان و 

خوشبختانه به اسالم پايبند هستند، دستورات اسالمی را 

در اين ارتباط رعايت كنند، راه پيشرفت و توسعه كشور و 

زمينه بهبود وضعيت اقتصادي خود و خانواده خود را فراهم 

 خواهند كرد.

 شود: هايی از دستورات اسالمی اشاره می در اينجا به نمونه

 پيامبر اكرم)ص(:  •

، كسبی است كه كارگر با دست كند اگر ها كسببهترين “ 

 12”با دقت انجام گيرد.

 امام صادق)ع(: •

تالش تو در راه كسب معاش بايد فوق مشخصه “ 

گري باشد كه در اثر سستی حق كار را ضايع كرده  مسامحه

 12”است...

                                              
 .۲3۳۲ شماره حديث الفصاحه، نهج -۵۸ 

عه ورام، مجمو...« کسب المضیّع  فوق المعیشَۀ طَلَبُکَ لیكن » -۵۲ 

 .۵، به نقل از: الحديث، همان، ص ۲۹، ص ۲ج 
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خداوند شخص صنعتگر امين را دوست “امام علی)ع(:  •

 11”رد.دا

خداوند متعال دوست دارد به هنگامی “ پيامبر اكرم)ص(:  •

دهد آن را به صورت  كه يكی از شما كاري را انجام می

 13”.درست و متقن انجام دهد

كسی كه بدون آگاهی و دانش الزم »پيامبر اكرم )ص(: “ •

كاري را انجام دهد فسادش بيشتر از صالحش خواهد 

 14”.بود

 پيامبر اكرم )ص(: •

كند به نحو احسن  خدا دوست دارد وقتی كسی كاري می“

 13”.انجام دهد
 

                                              
حرّ عاملی، محمدبن حسن،  ”المُحتَرِفَ يُحِبُّ عزّوجلّ اللّه اِنَّ“  -۵۱ 

 .۶، حديث شماره 3، ص ۲۱وسائل الشیعه، ج 

 اَنْ عَمَالً أَحَدُکُم عَمِلَ اِذا يُحبُّ تعالی اللَّهَ اِنَّ(: ص) النبی قال» -۵۹ 

، به نقل از: تقوی ۱۳، ص ۵ی شهری، میزان الحكم، ج . ر”يُتقِنَهُ

دامغانی، سیدرضا؛ چهل حديث، به نقل از کار و کارگر، )تهران، 

 (، چاپ دوّم.۲۹۵۹مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، 

یر عِلم کانَ ما يُفسِدُ اکثَرَ غ علی عَمِلَ مَن(: ص) اللّه رسول قالَ» -۵3

، مترجم سیّد ۲محمدبن يعقوب، اصول کافی، ج کلینی، «.مِمّا يُصلِحُ

 . ۲۲تا(، ص  جواد مصطفوی، )تهران، انتشارات علمیه االسالمیه، بی

، ۵میزان الحكمه، ج ”. عامل اذا عَمِلَ اَن يُحسَنًال اهلل يحب“  -۵۲ 

، ۲۲۲الفصاحه صص  ، نهج۱۱به نقل از تقوی دامغانی، ص  ۱۳ص 

 .۹۱۲۵، حديث شماره 3۹
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 توقع از بودجه دولت 
هاي مهم فرهنگی كشور اين است كه بهبود امور  از ضعف 

كنيم. گرچه دولت بدون شک  را فقط از حكومت توقع می

نقش بسيار مهمی در بهبود در امور دارد و به همين جهت 

رورت تشكيل حكومت صالح نيز اسالم تأكيد زيادي بر ض

توان همه چيز را از دولت به معنی  اسالمی دارد، ولی نمی

 كامل آن يعنی مجموع حكومت توقع نمود.

تواند به  حكومت حقه، در صورت همراهی مردم می

 ها شكستموفقيت دست يابد، در غير اين صورت تحقق 

قطعی است. يک دليل مهم هم، عدم همراهی مردم با 

هاي  يعنی حضرت علی)ع( است كه گاليه حكومت معصوم

آن حضرت را به دنبال داشت و از عواقب آن همگی آگاه 

هستيم. در انقالب اسالمی، همراهی مردم با حكومت 

را يكی پس از ديگري به دنبال  ها يروزيپاسالمی بود كه 

داشت. مقاومت و پيروزي در جنگ هشت ساله، نتيجه 

هاي همه  مقابله با تحريماي بود و  چنين همدلی و همراهی

حفظ شد. اگر بخواهيم بر  گونه نياها نيز  جانبه غربی

معضالت اقتصادي نيز فائق آييم، هم عملكرد دولت و هم 

رفتار مردم و هم همكاري و همدلی مردم و حكومت، در 

به  قاًيدقآن نقش اساسی دارند. اگر ما دستورات اسالمی را 

 اهد بود.اجرا در آوريم، موفقيت حتمی خو

اين باور در بين مردم رواج دارد كه حلّ مشكالت مالی و  

معيشتی مردم بر عهده دولت است و حل مشكالت بايد از 

طريق استفاده از بودجه دولت تأمين شود. تالش براي 

را  ها تيفعالدسترسی به اين بودجه، حجم زيادي از 

اي را در اين  دهد و هر كس موفق شود بودجه تشكيل می
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رتباط به خود اختصاص دهد، احساس موفقيت به او دست ا

 دهد.  می

بسياري از مسئولين اعم از مسئولين اجرايی و نمايندگان  

محترم مجلس در ادوار مختلف نيز با همين باور، بر اساس 

تبار گرايی، به رقابت و مبارزه براي اختصاص بودجه 

ر را بيشتري به منطقه خود پرداخته و موفقيت در اين ام

شمارند. مردم مناطق مختلف نيز از  يک پيروزي بزرگ می

نمايندگان خود و نيز از همشهريانی كه مناسب اجرايی را 

اند، چنين انتظاري را دارند و متأسفانه كم  بدست آورده

نيستند افرادي كه اين چنين عملكردي را افتخارآميز 

افراد، با بالند. اين  دانسته و به اعمال خود در اين راستا می

عمرانی و صنعتی، از محل مناسب  يها طرحانتقال 

مستمر  يها انيزكارشناسی شده به منطقه خويش، گاه 

اند و چه بسا  جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد آورده

توانستند  هاي مهمی را كه در جاي مناسب می طرح

اند كه  تبديل كرده یده انيزهاي  سودآور باشند، به طرح

اره نيازمند اختصاص بودجه كمكی از بودجه دولت همو

اند و ضرر هنگفتی به اقتصاد كشور و به نفع مزاياي  شده

اند. اين تبعيض و اجحاف،  محدود منطقه خود وارد آورده

نه تنها در امور مربوط به اموال عمومی، بلكه در ارتباط با 

شود، گر چه در  دولتی نيز مشاهده می يها استخدام

 باشد. المال مطرح می ت نيز، به نوعی موضوع بيتانتصابا

ها،  با انتصاب يک فرد در يک مسئوليت، بستگان، همسايه 

هاي آن مسئول،  ها، همشهريان، هم جناحی اي محله هم

مختلف منصوب  يها موقتها، در  بدون توجه به شايستگی

خاص چهره يا  يها یژگيوگردند. وقتی يک مسئولی از  می
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د محل تولد در نام فاميل خاصی برخوردار لهجه يا پسون

غلط  يها مالکباشد، پنهان كردن انگيزه انتصابات با 

 خواهد بود. تر مشكلالذكر  فوق

رسد كه بستگان و همشهريان  وقتی مسئولی به آن حد می 

 .تر است ها بداند فاجعه عميق ترين و... خود را شايسته
 

 امام علی )ع( و بودجه عمومی  
قبلی، به توقعات رايج، براي برخورداري افراد از  در قسمت 

بودجه عمومی اشاره شد. در اينجا، در ادامه مبحث قبلی، 

گردد، به  به داستان معروف عقيل و امام علی)ع( اشاره می

اين اميد كه تغييري در رفتار غلط رايج ايجاد نمايد. اين 

به نقل از روزنامه جمهوري اسالمی نقل  ناًيعمطلب 

 13:گردد می

مخارج سنگين و كثرت عائله، پشتش را زير بار قرض خم “

شد كه  انديشيد موفق نمی كرده بود. هر تدبيري كه می

 خود را از اين وضعيت فالكت بار رها سازد.

فقر و تنگدستی او نه تنها باعث عذاب او و خشنودي  

برادر “دشمنانش، كه موجب تعجب همگان نيز شده بود، 

 ”...باشد؟! گونه نياات  ندگیخليفه باشی و ز

آيا به نزد او بروم؟ آيا از او ”بارها با خود كلنجار رفته بود... 

و هر بار به خود پاسخ ” چيزي بيش از سهم خود بخواهم؟

نه! هر كس علی را نشناسد من كه او را خوب “داده بود: 

شناسم! عدالت او از كودكی با وي بود، از همان زمانی  می

ه همبازيانش از اخالق او شگفت زده بوديم... كه من و بقي

                                              
 .۲۳/۹/۲۹۵۳مه جمهوری اسالمی مورخ روزنا -۵۶ 
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دهد، اما  نه! او از مال خودش هر چه بخواهم به من می

اما ” هيهات كه درهمی از مال عمومی را به من ببخشايد...

سرانجام، احتياج و فقر مفرط آنچنان او را تحت فشار قرار 

 داد كه تصميم خود را گرفت....

تيده. دو برادر روي بام شب بود و هواي كوفه گرم و تف 

پس از ” عقيل“داراالماره نشسته، مشغول گفتگو بودند. 

برادر! من زير بار ”مدتی حاشيه رفتن سر اصل مطلب رفت:

ام دستور فرما قرض مرا ادا كنند تا زحمت را  قرض مانده

 ”كم كرده به خانه برگردم.

 چقدر مقروضی؟ - 

 صد هزار درهم؟ - 

شد و آثار غصه و اندوه بر پيشانی قلب رئوف برادر فشرده  

اش نقش بست. سرش را پايين انداخت و با  نورانی

متأسفم برادر جان كه اينقدر ندارم تا “شرمندگی گفت: 

قرض تو را كامالً بدهم. ولی صبر كن تا زمان پرداخت 

حقوق برسد، از سهم شخصی خودم برمی دارم و به تو 

ودم خرج دارند، تمام دهم. اگر نه اين بود كه خانواده خ می

 ”دادم. سهم خودم را به تو می

المال  چی؟! صبر كنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بيت - 

و خزانه كشور در دست توست، چرا مرا به رسيدن زمان 

كنی؟ بعالوه، مگر تمام حقوق تو  پرداخت حقوق حواله می

چقدر است؟ فرضاً تمام حقوقت را به من بدهی، چه دردي 

 شود؟  ا میاز من دو

خزانه دولت پول دارد يا ندارد، چه ربطی به من و تو  - 

دارد؟! من و تو هر كدام فردي هستيم مثل ساير افراد 

مسلمين. درست است كه تو برادر منی و من بايد تا حد 
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المال  امكان به تو كمک كنم، اما از مال خودم، نه از بيت

 ”مسلمين.

مختلف و به  يها نزبامباحثه ادامه داشت و عقيل با  

اجازه بده از “كرد كه  عناوين گوناگون اصرار و سماجت می

 ”المال پول كافی به من بدهند تا من بروم. بيت

پول  يها صندوقبام داراالماره به بازار كوفه مشرف بود و  

شد. در اين بين كه عقيل  تجار و بازاريان از آنجا ديده می

كرد. امام علی)ع(  همچنان بر درخواست خود پافشاري می

اگر باز هم اصرار داري و سخن مرا “رو به او كرد و گفت: 

كنم. اگر عمل كنی  پذيري پيشنهادي به تو می نمی

توانی تمام دين خويش را بپردازي و بيش از آن هم  می

 ”داشته باشی.

 چه كار كنم؟ - 

پر پولی است. همين كه  يها صندوقدر آن پايين  - 

را بشكن و هر  ها آنبازار نماند. برو خلوت شد و كسی در 

 خواهد بردار! چه دلت می

 مال كيست؟ ها صندوق - 

مال مردم و كسبه است كه نقدينه خود را در آن  - 

 ريزند. می

كنی كه صندوق مردم را  عجب! به من پيشنهاد می - 

بشكنم و اموال آنان را كه به هزار زحمت به دست آورده و 

اند.  ه و به خدا توكل كرده و رفتهها ريختدر اين صندوق

 بردارم و بروم؟

كنی كه صندوق  پس تو چطور به من پيشنهاد می - 

المال مسلمين را برايت باز كنم؟ مگر اين مال متعلق  بيت

به كيست؟ اين هم متعلق به مردمی است كه خود راحت و 
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اند... اكنون پيشنهاد  هاي خويش خفته خيال در خانه بی

 م.كن ديگري می

 ديگر چه پيشنهادي؟ - 

دارم.  شمشير خويش را بردار! من نيز شمشيرم را برمی - 

است كه مكان ” حيره“در نزديكی كوفه شهر قديمی 

شود. شبانه  بازرگانان عمده و ثروتمندان بزرگ محسوب می

زنيم و  شبيخون می ها آنرويم و به يكی از  دو نفري می

 آوريم! ثروت كالنی با خود می

 ها حرفام كه تو اين  دار جان! من براي دزدي نيامدهبر - 

المال و خزانه كشور كه در  گويم از بيت زنی. من می را می

 اختيار توست پولی به من بده تا قرض خود را بدهم.

اتفاقاً! اگر مال يک نفر را بدزديم بهتر است از اينكه مال  - 

صد هزار مسلمان، يعنی مال همه مسلمين را بدزديم. 

چطور شد كه ربودن مال يک نفر با شمشير دزدي است، 

ولی ربودن مال عموم مردم دزدي نيست؟ تو خيال 

اي كه دزدي فقط منحصر در اين است كه كسی به  كرده

ديگري حمله كند و با زور مال او را از چنگش بيرون 

به  اآلنترين اقسام دزدي همين است كه تو  بياورد. شنيع

  ”كنی. من پيشنهاد می
 

 کار و فقر  
چون كشورمان از منابع غنی زير زمينی برخوردار است، “ 

اين باور غلطی است كه ”. ضرورتی به كار زياد نيست

متأسفانه در كشور رايج است و يكی از موانع فرهنگی 

باشد. اين در حالی است كه  توسعه در كشور می

فت تواند زمينه را براي پيشر برخورداري از امكانات زياد می
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فراهم آورد و اميد به آينده را افزايش  تر عيسرو توسعه 

دهد، به اين شرط كه مردم، با كار و تالش زياد خود، 

امكانات بالقوه را به امكانات بالفعل تبديل كنند. در اين 

از ساير ملل را تجربه خواهند كرد.  تر عيسرصورت رشدي 

د، حتی ان كشورهايی كه از فرهنگ غنی كار برخوردار بوده

اي نداشتند، رشد سريعی  اگر از منابع غنی زير زمينی بهره

اند و كشورهاي غنی از لحاظ منابع  را تجربه كرده

زيرزمينی ولی ضعيف از نظر فرهنگ كار عقب افتاده، 

نيازمند كمکِ همان كشورهاي ضعيف از نظر منابع و قوي 

 اند. از نظر فرهنگ كار شده

روايات، راه صحيح را به ما نشان در اينجا نگاهی به آيات و  

 دهد. می

 قرآن: •

هايی كه به شمار ارزانی  اي آل داوود به شكرانه نعمت 

كنيد كه بندگان شكرگزار من كم هستند. ” كار“داشتيم 

 23سوره سبا آيه 

يًّا وَتَسْتَخْرِلِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِ الْبَحْرَ قرآن: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ 

فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن  ى الْفُلْکَ مَوَاخِرَجُوا مِنْهُ حِلْيَۀً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَ

 ونَفَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ

اوست خدايی كه دريا را در تسخير شما قرار داد تا از آن  

تازه )صيد كرده( و بخوريد و از آن دريا)ها(،  يها گوشت

ها استخراج نماييد و  وشيدنیها و زيورها براي پ زينت

شكافند )و  را می ها آبها سينه  بينيد كه چگونه كشتی می
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بجوييد )و ” فضل خداوند“بر دريا روان هستند( تا از 

  11بدست آوريد(. ها نعمت
 
 

 امام علي )ع(:
 

طبيعی كه  يها نعمتكسی كه آب و خاک دارد )يعنی  
يروي انسانی خداوند در اختيار او قرار داده را دارد و ن

 بندد( و در عين برداري به كار نمی خويش را براي بهره
 بر او  و لعنتنفرين  كند، حال با فقر و گدايی زندگی می

 10باد. 
قبل به عواملی كه موجب فقر و رشد  يها قسمتدر  

مقابله با آن ذكر شد. در  يها راهشوند اشاره و  بيكاري می
نتايج حاصل از فقر اين قسمت به احاديثی در ارتباط با 

 شود )با توجّه به اينكه بيكاري موجب فقر است(: اشاره می

 13بيم آن است كه فقر به كفر انجامد. •

 02كند.  ناداري مايه اندوه بسيار است و اندوه بدن را منهدم می •

 02ناداري مايه سراسيمگی عقل است. •

                                              
 ۲3سوره نحل آيه  -۵۵ 

به نقل از الحديث، ”... مَن وَجَدَ ماءً و تراباً ثُمَّ افتقو فَاَبَعَدهُ اهلل“  -۵۱

توسط مرتضی ” گفتار فلسفی“احاديث گردآوری شده از کتابهای 

 .۱۶، ص ۹(، ج ۲۹۶۲فريد )تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

، حديث شماره 33۳الفصاحه، ص  لفقر اَن يكون کُفراً: نهجکانِ ا -۵۳ 

۱۲۲3. 

ها به  )در برخی از نسخه” اَلفَقْدْ اَحزان، والحزنُ يَهدِم الجَسَد“-۱۸

، به نقل ۲۵و  ۲۹آمده است. غرر الحكم، صص ” الفقر“، ”الفقد“جای 

 .۹۸۳، ص ۹، ج”الحیاۀ“از: حكیمی، محمدرضا و... 
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 01بدرستی كه فقر نقصی براي دين است. •

ر شود به چهار چيز دچار شده است: هر كس به فقر دچا •

ضعف در يقين، نقصان در عقل، سستی در دين، كمی حيا، 

 03”.بريم از فقر پس به خدا پناه می

هنگامی كه انسان روزي خود را داشته باشد، آرامش  •

 04”.يابد می

هر كس به فقر دچار شود به چهار چيز دچار شده است:  •

ر دين، كمی حيا، ضعف در يقين، نقصان در عقل، سستی د

 03”.بريم از فقر پس به خدا پناه می

هنگامی كه انسان روزي خود را داشته باشد، آرامش  •

 03”.يابد می

                                                                       
، ۲۱۹۱ص ” االسالم فیض“البالغه،  ، نهج”ۀ لِلْعقلاَلْفَقرُ مَدهَشَ» -۱۲

 .۹۲۸، ص ۹به نقل از حكیمی، محمدرضا و... ج  ۱۱۳/۹” عبده“

، ۲۱۹۱، ص ”االسالم فیض“البالغه،  ، نهج”ان الفقر منصه للدنی“-۱۱

 .۹۲۸، ص ۹به نقل از حكیمی، محمدرضا و...، ج  ۹/۱۱۳” عبده“

، چاپ تهران، ۵، ص، ۵۱مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج  -۱۹

همچنین به عنوان نمونه به کتاب زير مراجعه شود. عقیقی بخشايشی، 

پیكار با فاجعه گرسنگی و فقر، )تهران، انتشارات الهام و آئین 

 .۲۹۲۲جعفری، 

، حرّ عاملی، محمدبن ”ان النفس اذا اُخرزت قوّتها، استقرت“  -۱3

 .۹حديث شماره  ۹۱۸، ص ۲۱حسن، ج 

، چاپ تهران، ۵، ص، ۵۱محمدباقر، بحاراالنوار، ج  مجلسی، -۱۲

همچنین به عنوان نمونه به کتاب زير مراجعه شود. عقیقی بخشايشی، 

پیكار با فاجعه گرسنگی و فقر، )تهران، انتشارات الهام و آئین 

 .۲۹۲۲جعفری، 
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 نقش حجاب در پیشرفت
اي عامل مهمی در اجتماعی رايج در هر جامعه يها ارزش

 پيشرفت يا عقب افتادگی آن جامعه دارد.

مستقيم  ريثتأاي از آنجا كه ارزش بودن علم در هر جامعه

در پيشرفت آن جامعه دارد، ميزان و درجه اين ارزش در 

گذار  ريتأثجامعه به همان ميزان در پيشرفت جامعه 

 .باشد یم

اجتماعی  يها ارزشدر جوامع غربی علم ارزش است اما 

پررنگ ديگري نيز وجود دارد كه در بسياري از موارد 

راي كسب و افراد ب دينما یمآموزي تنگ عرصه را بر علم

هاي پررنگ احترام و ارزش اجتماعی به سمت اين ارزش

 روند.می

هاي مهم در جوامع غربی جذابيت فيزيكی يكی از ارزش

اجتماعی است و لذا وقت و انرژي و ثروت كالنی صرف اين 

شود و مسابقات در كسب احترام اجتماعی به امور می

د. انجامفيزيک می يها تيجذابمسابقه در نشان دادن 

مسابقات ملكه زيبايی در اين كشورها نمودي از اين جو 

 حاكم بر جوامع غربی است.

اما در اسالم هر چند جذابيت فيزيكی يک نعمت الهی 

يک ارزش زناشويی است و  صرفاً، ليكن شود یممحسوب 

نبايد به يک ارزش اجتماعی تبديل گردد. به همين لحاظ 

اجتماعی نگردد، نيز براي اينكه اين ارزش وارد روابط 

 اسالم حجاب را مقرر داشته است.

                                                                       
، حرّ عاملی، محمدبن ”ان النفس اذا اُخرزت قوّتها، استقرت“  -۱۶ 

 .۹حديث شماره  ۹۱۸، ص ۲۱حسن، ج 
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يک ارزش اجتماعی  یاي كه جذابيت فيزيك لذا در جامعه

نباشد و در عين حال علم آموزي در حد عبادت خداوند به 

اي  ارزشی واال تبديل گردد، زمينه پيشرفت همه جانبه

 گردد.فراهم می

ساعت ژاپن از فرهنگ كار بسيار بااليی برخوردار بوده و 

مفيد كاري در غرب  ساعتبيشتر از  اش يكارمفيد 

گذشته  يها سالبر خالف غرب، حداقل در  ضمناً، باشد یم

اخالقيات و پوشش زنان بهتر از غرب است، لذا عليرغم 

ويرانی در جنگ جهانی دوم و اصابت دو بمب اتمی به اين 

كشور، توانست گوي سبقت را از غرب بربايد و پيشرفت 

  مگيرتري را تجربه نمايد.بسيار چش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 ششمفصل 
 اه یاستراژت

 

 

 

با مشخص شدن ميزان صادرات نفت به ازاي هر ايرانی در 

 31222اين مبلغ فقط  2332هر ماه كه در بودجه سال 

كه رهايی از وابستگی اقتصاد  شود یمتومان بوده مشخص 

 كشور به صادرات نفت خام كاري شدنی است.

يم خريد نفت ايران توسط كشورهاي غربی را بايد به تحر

عنوان يک فرصت براي بسيج مردم و ايجاد عزم ملی براي 

بايد قدر آن را محسوب كرد و رهايی از اين وابستگی 

 بدانيم.

كليدهاي "كه در دو كتاب  يیها ياستراتژدر ادامه 

و  "و سرمايه پيشرفت، عوامل و موانع فرهنگی كار، توليد

ک بر اساس روش علم مديريت استراتژي "اداري جهاد"

 .مينما یممنتشر  ام نمودهتدوين 
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 "جهاد اداری"الف: کتاب 

 استراتژی اصالح وضعیت اداری
توسط نگارنده )قديري ابيانه(  شده تأليفهاي  يكی از كتاب

 كه در دست انتشار است، كتاب جهاد اداري است. 

در  ويژه بهري، در اين كتاب ضمن ارزيابی مشكالت ادا

در رابطه با چگونگی  رجوع ارباب به رسانی اطـّالعزمينه 

كاهش نياز مردم به مراجعه به ادارات كه نتيجه يک 

علوم دفاعی »تحقيق گسترده و موضوع رسانه دكتراي 

تحت عنوان « استراتژيک با گرايش مديريت استراتژيک

از دولتی  هاي دستگاه رسانی اطـّالعاستراتژي مديريت »

و  ها سياستاست، اهداف، « نگاه توسعه و امنيت ملی

 به شرح زير تدوين گرديده است. ها استراتژي

 

 اهداف
رسانی در  اطـّالع يها در جهت تدوين استراتژي

زير را  اهدافدولتی و حكومتی،  هاي امور اداري دستگاه

 بايد در نظر گرفت: 

 ؛تأمين رفاه مردم .2
 ؛بهبود وضع ترافيک .1
 ؛سوختكاهش مصرف  .3
 ؛از آن یكاهش تصادفات و تلفات ناش .4
 ؛از آن یكاهش آلودگی هوا و تلفات و آثار ناش .3
 ؛هاي قدرت ملی لفهؤتقويت م .3
 ؛توسعه و آبادانی روزافزون كشور .1
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 ؛فقرزدايی و رسيدگی به مردم مناطق محروم .0
 ؛تقويت اعتماد و رضايت عمومی نسبت به نظام .3

 ؛كاهش حجم دولت .22
 تقويت امنيّت ملی. .22

 

 

 یتراتژاس
رسانی در امور اداري،  ه اطـّالعي زير را بايد دربارها سياست

 مد نظر قرار داد:ها  ين استراتژيتدودر جهت 

رسانی و انجام  سازي حداكثري اطـّالع خصوصی .2

 ؛مناسب امور اداري
، شفافيت، يیكارآاصالح ساختار اداري با تأكيد بر  .1

 ؛هاي نو آوري مندي از فن سالمت و بهره
 ؛رفاه مردمتأمين  .3
هاي اضافی و  پرهيز از اتالف وقت مردم در تردد .4

 ؛ترافيک
 ؛كاهش تقاضاي سفر .3
 ؛بهبود وضع ترافيک .3
 ؛كاهش مصرف سوخت .1
 ؛از آن یكاهش تصادفات و تلفات ناش .0
 ؛از آن یكاهش آلودگی هوا و تلفات و آثار ناش .3

برخورداري از تسهيالت عدالت اجتماعی در تحقق .22

 ؛دولتی
 ؛خواري خواري و رانت رشوه مبارزه با فساد و  .22

 ؛گذاري به مردم خدمت
 ؛پاسخگويی به مردم .21
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 ؛سازي اطـّالعات اداري شفاف .23
هاي عمومی براي استفاده  جلوگيري از اتالف سرمايه .24

 ؛بهينه از آن
 ؛اختصاص بهينه بودجه .23
 ؛كاهش حجم دولت .23
 ؛توسعه و آبادانی روزافزون كشور .21
ل هاي دشمنان خارجی و عوام سازي توطئه خنثی .20

 ؛داخلی
 ؛قويت اعتماد و رضايت عمومی نسبت به نظامت .23
 ؛تقويت مقبوليت و مشروعيّت نظام .12
 تقويت مشاركت و حمايت مردمی از نظام. .12

 

با بهره جویی از  ها فرصتبرداری از  های )بهره استراتژی

 نقاط قوت(
استفاده از امكانات موجود و رو به گسترش  .2

برقراري ارتباط براي  -نظير تلفن، پست و ... -ارتباطی

و ادارات براي انتقال اطـّالعات  رجوع ارباب متقابل بين

اداري و پاسخگويی به صورت غير حضوري با هدف 

 كاهش تقاضاي سفر.

رسانی اينترنتی در  هاي اطـّالع گسترش پايگاه .1

هاي دولتی و استفاده از پست الكترونيكی براي  دستگاه

 ري.رسانی و پاسخگويی در امور ادا اطـّالع

شدن نيروهاي آموزش ديده در زمينه فناوري  فعال .3

اطـّالعاتی در بخش دولتی و خصوصی با هدف 

 رسانی در امور اداري. اطـّالع
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نقاط ضعف با بهره جستن از  رفع های استراتژی

 ها فرصت
هاي گروهی و ... براي  سازي از طريق رسانه فرهنگ .2

راي ترغيب و آموزش مردم، كاركنان دولتی و ادارات ب

استفاده از وسايل ارتباطی بر اي انتقال اطـّالعات 

 اداري به مردم با هدف كاهش تقاضاي سفر.

سازي اطـّالعات اداري براي ايجاد امكان  شفاف .1

دسترسی آسان مردم به اطـّالعات اداري با هدف 

 خواري. مقابله با فساد اداري و رشوه

يت و توجّه به وضع دادها برونريزي بر اساس  برنامه .3

رجوع در خارج از محيط اداري و انجام امور  ارباب

با هدف كاهش تقاضاي سفر در اتخاذ  أاداري از مبد

  .تدابير اداري

هاي بانكی و همكاري بين بانكی با  آوري توسعه فن .4

رجوع و  هدف انجام مشترک امور مالی اداري ارباب

هاي سراسري و رُند به  اختصاص شماره حساب

رسانی  با هدف سهولت در اطـّالع هاي دولتی سازمان

 هاي بانكی ادارات. در مورد حساب

رسانی  اختصاص بودجه مناسب براي اطـّالع .3

غيرحضوري در امور اداري به مردم با هدف كاهش 

 تقاضاي سفر و كاهش زمينه فساد اداري.
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 های استفاده از نقاط قوت برای احتراز از  استراتژی

 تهدیدات
رسانی و پاسخگويی از طريق  عايجاد مراكز اطـّال .2

امكانات ارتباطاتی )پست، تلفن، پست الكترونيک و ...( 

با هدف كاهش تردد با هدف كاهش  رجوع ارباب به

اتالف وقت مردم، كاهش ترافيک، كاهش تصادفات و 

جويی در  آلودگی هوا و تلفات ناشی از آن و صرفه

 هاي خانوار و دولت.  هزينه

آوردن  اداري و فراهمسازي اطـّالعات  شفاف .1

دسترسی مردم به اطـّالعات و مقررات اداري از طريق 

هاي اطـّالعات اداري و بانک مركزي  ايجاد بانک

رسانی با  هاي اينترنتی اطـّالع اطـّالعات اداري و پايگاه

 هدف كاهش زمينه فساد اداري.
رسانی براي  استفاده از امكانات اداري و اطـّالع .3

كاهش زمينه فساد اداري،  كاهش تقاضاي سفر،

با هدف افزايش رضايت  رجوع ارباب تسهيل امور

عمومی، مشاركت  مردمی، مقبوليت و مشروعيّت 

 نظام.

 

 های کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدات استراتژی
اصالح فرهنگ عمومی در استفاده از وسايل  .2

ارتباطی  براي كسب اطـّالعات اداري و پرهيز از 

به ادارات براي كسب اطـّالعات مراجعه حضوري 

 اداري.

اصالح فرهنگ اداري و مديريتی كاركنان دولتی  .1

در جهت استفاده از امكانات ارتباطاتی موجود و 
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پاسخگويی غيرحضوري به مردم براي اجتناب از تردد 

به ادارات با هدف كاهش تقاضاي  رجوع ارباب اضافی

 .رجوع ارباب سفر و تسهيل امور براي

در دريافت پاسخ  رجوع ارباب رعايت حقتاكيد و  .4

مكتوب مستند به قوانين و مقررات شفاف اداري در 

 مورد تقاضاهاي خود. 

اختصاص بودجه براي پرهيز از سفر به جاي  .3

اختصاص بودجه به انجام سفر با افزايش بودجه 

كيد بر أرسانی دستگاهی دولتی با ت اطـّالع

اضيان خدمات رسانی اداري غير حضوري به متق اطـّالع

 دولتی.

رسانی اينترنتی و بانک  هاي اطـّالع ايجاد پايگاه .3

رسانی در مورد وجود چنين  اطـّالعات اداري و اطـّالع

سازي و دسترسی مردم به  هايی به منظور شفاف پايگاه

اطـّالعات اداري با هدف كاهش زمينه فساد و كاهش 

 تقاضاي سفر.
 

 های ترکیبی استراتژی
 

و مديريتی كاركنان و  يكارفرهنگ اصالح  .2

ها و  داد برون لحاظ كردنهاي دولتی در جهت  مديريت

وضعيت و منافع متقاضيان خدمات دولتی در برنامه 

ح و اصال أهاي مديريتی و انجام امور مردم از مبد ريزي

رسانی  فرهنگ كاركنان و مديران دولتی براي اطـّالع

تفاده از امور اداري به صورت غير حضوري از طريق اس

امكانات ارتباطاتی در دسترس با هدف جلب رضايت و 
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رجوع و كاهش نياز مردم به مراجعه  تسهيل امور ارباب

 به ادارات.

اختصاص بودجه براي پرهيز از سفر به جاي  .1

اختصاص بودجه به انجام سفر و افزايش بودجه 

رسانی  هاي دولتی با هدف اطـّالع رسانی دستگاه اطـّالع

 به متقاضيان خدمات دولتی.غير حضوري 

رسانی و پاسخگويی به  ايجاد واحدهاي اطـّالع .3

متقاضيان خدمات دولتی در ادارات با استفاده از 

نظير  -امكانات موجود و رو به گسترش ارتباطاتی

براي انتقال اطـّالعات اداري و  -تلفن، پست و ...

به  ،ويژه به صورت غيرحضوري هب ،پاسخگويی

منظور كاهش نياز مردم به مراجعه رجوع به  ارباب

با هدف جلب رضايت بيشتر مردم و  به ادارات حضوري

 بهبود وضعيت ترافيک و هوا. 

سازماندهی ادارات براي پاسخگويی مكتوب و  .4

مستدل و مستند به مقررات شفاف و قابل دسترس 

به متقاضيان خدمات دولتی با  -عندالمطالبه -اداري

خواري و  اداري و رشوههاي فساد  هدف كاهش زمينه

رجوع براي دريافت  شناختن حق ارباب به رسميت

 پاسخ مكتوب.

آوردن  سازي اطـّالعات اداري و فراهم شفاف .3

امكانات دسترسی آسان مردم به اطـّالعات و مقررات 

اداري از طرق مختلف از جمله از طريق ايجاد 

هاي اطـّالعات اداري و بانک مركزي اطـّالعات  بانک

رسانی و با هدف  هاي اينترنتی اطـّالع و پايگاه اداري

افزايش اطـّالعات و آگاهی عمومی در مورد امور 
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اداري، كاهش تقاضاي سفر و كاهش زمينه فساد 

 . خواري اداري و رشوه

شدن نيروهاي آموزش  كردن زمينه فعال فراهم .3

ديده در زمينه فناوري اطـّالعات در بخش خصوصی و 

شاركت بخش خصوصی در دولتی و حمايت از م

 رسانی امور اداري با هدف كاهش تقاضاي سفر. اطـّالع

هاي گروهی و ...  سازي از طريق رسانه فرهنگ .1

براي ترغيب و آموزش مردم، براي استفاده از وسايل 

ارتباطی براي دريافت اطـّالعات اداري مورد نياز با 

 هدف كاهش تقاضاي سفر.

ري بين بانكی هاي بانكی و همكا آوري توسعه فن .0

و  رجوع ارباب با هدف انجام مشترک امور مالی اداري

هاي سراسري و رُند به  اختصاص شماره حساب

رسانی  هاي دولتی با هدف سهولت در اطـّالع سازمان

 هاي بانكی ادارات. در مورد حساب
 

      کلیدهای پیشرفت: عوامل و موانع "ب: کتاب 

  "مایهفرهنگی کار، تولید و سر          
 

 استراتژی اصالح وضعیت اقتصادی کشور
نگارنده در كتاب ديگري تحت عنوان كليدهاي پيشرفت: 

عوامل و موانع فرهنگی كار، توليد و سرمايه كه منتشر 

ها و راهبردهاي )استراتژي(  شده است، اهداف، سياست

اقتصادي كشور را تدوين و پيشنهاد  يتوضعساختار و 

 كرده است:

 باشد: از كتاب مذكور به شرح زير می متن اين بخش
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  های فرهنگی اجتماعی سیاست
 

  براي تحقق اهداف مورد نظر كه در قسمت قبلی به آن

مناسبی كه بايد اعمال شود،  هاي ياستساشاره شد، 

 :عبارتند از

 باورهاي مذهبی از خرافات و تحريفات و  يساز پاک

 سازي مذهب، ناب
  آن،تكيه به ايمان مذهبی و تقويت 
 ،تقويت عِرق ملی، بويژه در مقابل غرب 
 ،تقويت اعتماد عمومی به نظام و اميد به آينده 
  توسعه علمی، فرهنگی و كيفی نيروي انسانی و پرورش

 نيروي انسانی كاردان و كار آفرين،
 اي در سطوح مختلف، تقويت نيروهاي فنی و حرفه 
 ،تقويت فرهنگ و وجدان كاري 
 هاي عمومی و دولتی و  شايسته ساالري در مديريت

 ترجيح آن بر امنيت شغلی،
 ،اصالح ساختار اداري 
  ها آناصالح قوانين و مقررات و ثبات، 
 ،شفافيت در امور اقتصادي و اداري 
  حكومتی به مردم، يها دستگاهپاسخگو بودن 
 ،آمايش سرزمينی 
 ،استفاده از امكانات بالقوه كشور 
  رها براي موجود در ساير كشو يها فرصتاستفاده از

 اعزام نيروي كار مازاد بر نياز كشور،
 ،جلوگيري از فرار مغزها 
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 ،گسترش فرهنگ تحقيق و مطالعه 
   عمومی، هاي یآگاهافزايش 
 ،گسترش مشاركت عمومی و نهادهاي مدنی اسالمی 
  كاهش بار تكفل و افزايش داوطلبان كار در نيروهاي

 بالقوه فعال،
 جانبه كشور  همه استفاده از توان زنان در جهت توسعه

 در چارچوب فرهنگ اسالمی،
 ،با ارزش محسوب شدن هر كار حالل 
  تقويت فرهنگ حفاظت از اموال عمومی و ميراث

 فرهنگی،
 ،تقبيح تقاضاي كمک از بودجه عمومی 
  ترغيب اقامت داوطلبانه در روستاها و نقاط دورافتاده و

 محروم،
 ،كنترل جمعيت 
 ردم،ايجاد آرزوهاي قابل دسترس براي م 
 ،افزايش اعتماد به نظام و اميد به آينده 

 

 ها یاستراتژ
 

نوبت به تدوين  ها ياستسپس از تعيين اهداف و      

تحت چهار عنوان  ها ياستراتژرسد.  فرا می ها ياستراتژ

  :گردند كه عبارتند از مختلف ذكر می

 ،استراتژي اصالح فرهنگ عمومی 
 استراتژي اصالح ساختار اداري و قوانين، 
 ،استراتژي اجتماعی 
 ،استراتژي تأمين اجتماعی 
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فوق بايد توأم با بكارگيري استراتژي  هاي ياستراتژ    

اقتصادي مناسب باشند كه تحت عنوان استراتژي اصالح 

ساختار اقتصادي از آن ياد شده است. در اين موردِ آخر، 

هاي فرهنگی اجتماعی استراتژي اقتصادي نيز ذكر  جنبه

 .شده است
 

 

 استراتژی کلّي  
با توجّه به ابعاد مختلف استراتژي، استراتژي كلّی كه در   

بندي و  است جمع ها ياستراتژبر گيرنده تمامی ابعاد 

 .تنظيم شده است
 

 استراتژی اصالح فرهنگ عمومي
 اصالح فرهنگ كار 
  ترويج فرهنگ مصرف بر اساس الگوهاي مناسب و

 قناعت
 اصالح فرهنگ صادرات 
 گ مالياتاصالح فرهن 
 ترويج فرهنگ پس انداز 
 ها در  گذاري دارايی ترويج فرهنگ مناسب براي سرمايه

 توسعه اقتصادي
 ترويج كار گروهی 
 ترغيب به مشاركت 
 تعديل توقعات 
 سازي باورهاي دينی از خرافات و  و ناب يساز پاک

 انحرافات
 المال ايجاد قبح در استفاده از كمک از بيت 
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 راث فرهنگیترويج فرهنگ حفاظت از مي 
 ترويج فرهنگ حساسيت و حفاظت از اموال عمومی 
 تقويت اعتماد به نظام و اميد به آينده 
 تقويت اعتماد به نفس و احساس عزت 
  فردي هاي یتوانائتقويت خودباوري و اتكاء به 
 ايجاد آرزوهاي  مناسب 
  2424معرفی چشم انداز 
  2412تدوين چشم انداز 

دهد كه وقتی از افراد در  ها نشان می برخی نظر سنجی    

شود، ابتدا برخی آرزوهاي  مورد آرزوهاي آنان سؤال می

شخصی، مثل تحصيل، ازدواج، اشتغال، مسكن، و 

برخورداري از ثروت را براي خود و خانواده خود مطرح 

سازند. و برخی ديگر ابتدا موضوعاتی نظير پيروزي  می

سالمتی  اسالم، سربلندي نظام، اعتالي ملت، طول عمر و

هاي اقشار ضعيف، ذلت و  رهبر، رفع مشكالت و محروميت

خواري مزدوران بيگانه و ضد انقالب،  شكست اسرائيل و 

كنند.  استكبار جهانی و پيروزي ملل مسلمان را آرزو می

ها و آرزوهاي فردي  همه موارد فوق )خواسته يباًتقرگرچه 

 و جمعی( مطلوب هر دو گروه است، ليكن برخی ابتدا

نيازهاي جمعی و سپس نيازهاي شخصی را مطرح 

سازند و برخی ديگر ابتدا نيازهاي شخصی و سپس  می

 .كنند آرزوهاي جمعی را طرح می

بايد برنامه ريزي فرهنگی به سمتی هدايت شود كه     

افراد، نيازهاي جمعی را بر نيازهاي شخصی ترجيح دهند و 

د چنين روحيه جمعی و گروهی تقويت گردد. اگر افرا

اي پيدا كنند، در صورت مواجه شدن با پيشنهاد  روحيه
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تر در كشورهاي بيگانه كشور و ملت خود را  زندگی راحت

رها نكرده و خدمت به بيگانگان را به خدمت به ملت 

اي بنام فرار مغزها  خويش ترجيح نخواهند داد و پديده

 .پديد نخواهد آمد

ترسيم و  2424 و اهداف چشم  انداز ها برنامهمعرفی   

و ترغيب مردم  شمسی 2412ها و اهداف براي سال  برنامه

ها و آرزوهاي دست يافتنی،  به مشاركت در تحقق آن برنامه

 .تواند در اين راستا مؤثر واقع گردد می
 

 استراتژی اجتماعی و اداری
 

 ستراتژی اصالح ساختار اداری و قوانینا

 ،اصالح ساختار قانون كار و ساير قوانين 
 سازي  ايجاد ساختار مناسب حكومتی براي زمينه

 ،...گسترش اشتغال و

 ،حاكميت شايسته ساالري حتی در مقابل امنيت شغلی 
  حكومتی، يها دستگاهشفاف سازي امور مالی و اداري 
 ،مقابله با مفاسد اداري 
  و اطالع رسانی، یگوئ پاسخحاكميت اصل 
 م و حاكميت اصل مردم ساالري )رعايت حقوق و احترا

 ،(شخصيت مردم
 ،جلوگيري از اسراف و تجمل 
  اصالح سيستم اداري براي كاهش نياز به مراجعه

 .مستقيم و حضوري مردم
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اي را كه مناسب است به آن بطور مثال اشاره  نكته     

گويی به مردم است كه شامل حق  گردد، موضوع پاسخ

  .خود است يها درخواستمردم در دريافت پاسخ كتبی به 

ادارات، بايد هر گونه درخواستِ دريافتِ پاسخِ مكتوب از     

سوي مردم اجابت نمايند و هر گونه موافقت و يا مخالفت با 

” كتابموضوع مورد تقاضا را مستدل به مقررات و قوانين 

ابالغ كنند. اين امر در كنار شفافيت اسناد و مدارک و روال 

نين و اداري و امكان دسترسی مردم به اطالعات و قوا

مقررات، زمينه تخلف كاركنان دولت و نيز زمينه بسياري 

برد، حال آنكه در مقطع  از مفاسد اداري را از بين می

كنونی بسياري از ادارات، حتی از دادن رسيد نامه واصله به 

كنند و فقط به اعالم شماره و  متقاضيان نيز خودداري می

حتی از اعالم  نمايند و گاه تاريخ ثبت نامه وارده اكتفا می

 .نمايند شماره وارده نامه نيز خودداري می

ها، براي  همچنين وقت زيادي از مراجعين به دستگاه    

كسب اطالع از چگونگی روال اداري و اطالع از اسناد مورد 

نياز براي ارائه به ادارات و برخورداري از خدمات، تلف 

شود كه با يک اطالع رسانی صحيح قابل اجتناب  می

 .باشد یم

متأسفانه بسياري از ادارات، از پاسخ تلفنی يا مكتوب به     

كنند و از پاسخگويی مكتوب به  متقاضيان اجتناب می

مكاتبات مردم كه از طريق پست واصل شود خودداري 

نمايند. به منظور رعايت وقت، حقوق، و احترام به  می

اي مراجعان، استفاده از پست و ارائه پاسخ مكتوب به تقاض

 .در اصالح سيستم اداري گنجانده شود حتماًمردم، بايد 
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  استراتژی توسعه نیروی انسانی 

 ،پرورش نيروهاي كاردان و كارآفرين 
 ،ارتقاء سطح علمی مردم 
 ،جذب نيروهاي كارآفرين و مغزها 
 اي در مقاطع زير  و حرفه های فنی گسترش آموزش

 ديپلم تا فوق ديپلم،
  هاي یتوانائاتكاء و استفاده تقويت روحيه خودباوري و 

 ذاتی،
  

 استراتژی اجتماعی 

 كه در شرايط  جمعيت در حين تسهيل ازدواج تنظيم(

 (،باشد یمفعلی كشور نياز به افزايش جمعيت 
  كاهش بار تكفل )افزايش داوطلبان كار نسبت به

 نيروهاي بالقوه فعال،
 ،جلب مشاركت عمومی در كليه امور 
 المی،توسعه نهادهاي مدنی اس 
 ،مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اجتماعی 
  

 استراتژی تأمین اجتماعی 

 ،هدفمند در جهت اقشار ضعيف 
 ،هماهنگ با توان اقتصادي كشور 
 ،عدم تشويق تنبلی و كاهلی 
  نقدي بر كااليی يها كمکترجيح، 

  

 استراتژی اصالح ساختار اقتصاد
  اقتصاد كشور به فروش نفت خام، ءاتكاعدم 
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  منابع زير زمينی به عنوان دارايی و نه درآمد،احتساب 
 ها به امر توسعه عمرانی و توليدي و اختصاص دارايی...، 

 اقتصاد به كار و تالش مشروع آحاد مردم، ءاتكا 
 زدايی، گيري عدالت اجتماعی و محروميت جهت 
 پوليتيكی و ژئو اكونوميكی و  استفاده از موقعيت ژئو

 هاي كشور، مزيت
 تصادي،سازي اق شفاف 
  ها يمتقواقعی كردن، 
 هاي كاالها و خدمات مصرفی، حذف يارانه 
 هاي  هاولويت بخشيدن به واقعی كردن قيمت فرآورد

 زا، سوختی و انرژي
 سازي، خصوصی 
 ،اولويت در ساخت امور زيربنائی و توليدي 
  زا، نيمه تمام و اشتغال يها طرحاولويت 
 هاي داخلی، تكيه بر سرمايه 
 هاي خارجی به خصوص در امور  ايهاستفاده از سرم

زا كه امكان صادرات محصوالت آن وجود داشته  اشتغال

 باشد و يا كشور را از واردات بی نياز سازد،
  موجود در ساير كشورها براي  يها فرصتاستفاده از

اعزام نيروي كار مازاد بر نياز ايران به خارج به نحوي 

 كه درآمد ارزي آنان به ايران باز گردد،
 توسعه پايدار( رعايت محيط زيست( 
  باستانی و  هاي يتجذاباستفاده از موقعيت تاريخی و

 .طبيعی
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 اي را كه در اينجا الزم به تأكيد است اين است كه  نكته

متأسفانه اقتصاد ايران از شفافيت الزم برخوردار نيست. 

مواد سوختی و انرژي زا، ي ها ميزان واقعی يارانه مثالً

سمی دولت انعكاس ندارد. از سوي يال در بودجه ر

ها، كه نتيجه  ديگر مردم به دليل وجود عملی اين يارانه

هاي سوختی است، ارزش  العاده فرآورده آن ارزانی فوق

توانند در مصرف آن  و نمی دانند ینم راواقعی اين مواد 

منافع ملی را در نظر بگيرند. نتيجه اين امر، اسراف 

رفتن منابع كشورمی باشد  العاده در مصرف و هدر فوق

و شفاف سازي اقتصاد موجب آگاهی مردم نسبت به 

گردد و در نتيجه  ارزش واقعی محصوالت و كاالها می

شود. بطور مثال افراد  منطقی می ها ينههزمصرف و 

زا  دانند كه يارانه ساالنه مواد سوختی و انرژي كمی می

 چه مقدار است.
 ساختار اقتصادي ذكر كه در استراتژي اصالح  طور همان

 آنهمشده است، اولويت در كارهاي زيربنايی و عمرانی، 

 .هاي زير بنايی است در اتمام طرح

 هاي ذكر شده  در قسمت بعدي با توجه به استراتژي

 .گردد استراتژي جامع پيشنهادي ارائه می
 

 

 استراتژی جامع 

هاي مختلف بيان شده، استراتژي  با توجه به استراتژي    

 :توان به شرح ذيل مطرح نمود را می مناسبمع جا

اصالح ساختار اقتصادي در فضاي تفاهم و هماهنگی     

مختلف نظام، در راستاي اتكاء به كار و  يها ارگانكامل 

تالش مشروع آحاد مردم و عدم اتكاء اقتصاد و امور جاري 
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حاصل از فروش نفت خام و احتساب  هاي يیداراكشور به 

ز منابع زير زمينی به عنوان دارايی و نه ثروت حاصله ا

درآمد، اصالح ساختار اداري و قوانين و حركت به سمت 

 سازي و نيز واقعی سازيخصوصی 
 

 یهاز کار و سرما یتحما ی،مل یدتول یکل های یاستس

  یرانیا
 

 هاي ياستسرهبر معظم انقالب،  2331در آستانه سال 

را ابالغ « يرانیا هياز كار و سرما يتحما ی،مل يدتول» یكل

 فرمودند.

ضروري است كه هر ايرانی از خود بپرسد كه نقش من در 

ها چيست؟ و سپس براي تحقق آنچه بر  تحقق اين سياست

 ريزي و اقدام كند. عهده اوست، برنامه

در  ی،رهبر معظم انقالب اسالم ي،ا اهلل خامنه يتآ حضرت

با ابالغ  یقانون اساس 222اصل  يکِبند  ياجرا

 يهاز كار و سرما يتحما ی،مل يدتول» یكل هاي ياستس

مصلحت  يصكه پس از مشورت با مجمع تشخ «يرانیا

 يعتسر يشده است، دولت را مكلف كردند برا ييننظام تع

زمان ممكن،  ينها در كمتر تياسس ينكردن ا ياتیدر عمل

را انجام  یقانون هاي گيري یو پ ندك يمراهكارها را تنظ

 .دهد

از كار و  يتحما ی،مل يدتول» یكل هاي تياسس متن

مجمع  يسو رئ گانه سه يقوا يكه به رؤسا «يرانیا يهسرما

 :است يرمصلحت نظام ابالغ شده، به شرح ز يصتشخ
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 یماهلل الرّحمن الرّح بسم
 يهاز كار و سرما يتحما ی،مل يدتول یكل يها سياست

 يرانیا
 :با يدوامل تولع يور  بهره يشباالبردن قدرت رقابت و افزا. 2

 ی؛مل يدساختار تول ياصالح و بازساز     -

 يد؛تول يفيتها و بهبود ك ينهكاهش هز     -

 يهی؛و تنب يقیتشو يراتخاذ انواع تداب     -

 يد.تعامل عوامل تول يساز ينهبه     -

ها و   يو توسعه و نوآور يقتحق يتو تقو يتهدا. 1

 :با هدف ها آناز  يريگ و بهره ها آن يربناهايز

 ی؛ملّ يدتول یكمّ يشو افزا يفیك يارتقا     -

 يی؛باالبردن درجه ساخت داخل تا محصول نها     -

 يريگ محصول و بهره يفناور يساز ياز تجار يتحما     -

 يجادروز و ا يها يو فناور یاز جذب و انتقال دانش فن

 ي.نوآور ینظام ملّ
توسعه  بر يدبا تأك يانبن گسترش اقتصاد دانش. 3

 ی،ارتباط يها ساختيرآن، از جمله: ز یاصل يها مؤلفه

 يپژوهش به فناور يدستاوردها يلتبد يلتسه يها ينهزم

از حقوق اشخاص  یقانون يتو گسترش كاربرد آن، حما

و  یعلم يها كردن بخش و مرتبط یو حقوق يقیحق

 .كشور ليديتو يها با بخش یپژوهش

 يازمورد ن يراهبرد يتمحصوالت با ماه يداز تول يتحما. 4

 .كشور يدبخش تول يا یمصارف عموم



  

 

 

 استراتژی ها/ ششمفصل  159 .....................................................

با  يیاز مواد خام تا محصوالت نها يدتول يرهزنج يلتكم. 3

در  یفروش از خام فاصله گرفتنو  يريپذ اصل رقابت يترعا

 .ينمع یبازه زمان

با  ها آن یكه عرضه رقابت یمحصوالت يداز تول يتحما. 3

 .همراه باشد یمنف يبرارز خالص  يامثبت  يخالص ارزآور

 يدتول يازهاين ينبر تأم يدبا تأك يمنابع ارز يريتمد. 1

 .یو ثبات ارزش پول ملّ ينی،و كارآفر یمل

و  یملّ يدتول يشكسب و كار با هدف افزا يبهبود فضا. 0

 .يو ادار يیاجرا ی،قانون ی،فرهنگ يها ينهاصالح زم

 ديدر تول یو خصوص یتعاون يها سهم بخش يشافزا. 3

 :يقاز طر یملّ

 يدر اجرا يعو تسر يدو تأك یو عزم ملّ يزهانگ يتتقو     -

و  یانضباط مال يترعا و 44اصل  یكل يها ياستكامل س

 ؛دولت يا بودجه
 یخصوص يها و بخش یبخش دولت ينب يضرفع تبع     -

 ی؛و تعاون
كوچک و متوسط  يها از بنگاه يتو حما یسامانده     -

 .ها آن يكارآمد سازدر جهت 
در  ياقتصاد یِدولتيرغ یِعموم ينقش نهادها يمتنظ. 22

 .یملّ يدجهت تول

 يلآمار و اطالعات و تسه يساز هنگام و به يساز شفاف. 22

 يها در مورد ابعاد و فرصت یرسان به آن و اطالع یدسترس

مختلف و  يها در رشته يگذار يهگذاران و سرما يهسرما

 .يژهو یاطالعات یگونه دسترسبا استفاده از هر يمقابله جد



 

و اقتصاد استراحتی توهم نفتی  .........................................  160 

 يشكار با افزا يروين يور بهره يو ارتقا يتوانمندساز. 21

مراكز  ينتناسب ب يجادو ا يتمهارت و خالق يزه،انگ

 .بازار كار يازهايبا ن یو پژوهش یآموزش

كار  يروياشتغال و حركت ن یو سامانده يبسترساز. 23

 .یو جهان يا منطقه ی،در سطح مل يرانیا

و  یاجتماع يعی،طب ی،انسان يها يهسرما يرتقاا. 24

رشد  يبرا یمردم يبر توسعه نهادها يدبا تأك يزيكیف

 .یمل يدتول

كار، كاالها و  يه،از سرما يتتوسعه فرهنگ حما. 23

و استفاده از نظرات متخصصان و  يرانیخدمات ا

 .ياقتصاد يماتنظران در تصم صاحب

و  يزيكیف يها يهرماس راكد ماندناز اتالف و  يريجلوگ. 23

و  یو توسعه خدمات فن يجادبر ا يدبا تأك يرانیا یانسان

 ينا يبازده اقتصاد يو ارتقا یفرا بنگاه يا مشاوره

 .يمختلف اقتصاد يها ها در بخش يهسرما

 يهدر بازار سرما يگذار يهسرما يگسترش تنوع ابزارها. 21

 يقیتشو يها ياستآن و اعمال س يساختارها يلو تكم

و  یگذاران داخل يهحضور عموم مردم و سرما يابر

 .يهدر بازار سرما يا منطقه يژهو هب ی،الملل ينب

ورود  يقگذاران و تشو يهاز محققان و سرما يتحما. 20

 يرخطرپذ يگذار يهسرما يها به حوزه يرانیا يها يهسرما

 ياشراكت  يها صندوق يسو توسعه با تأس يقمتضمن تحق

 .حوزه يندر ا يارگذ يهسرما يضمانت برا
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منابع موجود در صندوق توسعه  يريتمد يكارآمد ساز. 23

 يديتول هاي يتظرف يیافزا و هم يساز ينهدر جهت به یملّ

 .يرانیا يهكار و سرما يفیك يو ارتقا

از جمله اصالح  -و مقررات ينو اصالح قوان يحتنق. 12

 يبرا -ها ياتو مال یاجتماع ينتأم ی،و بانك یقانون پول

و رفع موانع  يديتول يها در بخش يتفعال يلسهت

در  یثبات نسب يكردبا رو یدر سطح مل يگذار يهسرما

 .ينقوان

كاالها و خدمات با استفاده  يعنظام توز كارآمد كردن. 12

 يها و كاهش واسطه یرسان و اطالع يساز از سازوكار شفاف

 .ضرور و ناكارآمديرغ

آن در  يريتمد يو كارآمدساز یگسترش منابع مال. 11

 يها ينهو كاهش هز یملّ يدتول يتظرف يشجهت افزا

گسترش و  ی،با سامانده يژهو هب ياز،مورد ن یمال ينتأم

 .يا يمهو ب يا توسعه یمال ياز نهادها يتحما

و تجارت تا  يدانحصار در چرخه تول يجاداز ا يريجلوگ. 13

 .مصرف
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