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جايگاه منافع محرومين و ضرورت تأكيد بر آن در طراحي و تدوين الگوي اسالمي-
ايراني پيشرفت (در چهارچوب ديدگاه هاي مقام معظم رهبري)

عمار خسروجردي1

چكيده
يكي از واقعيت هاي تلخ در عرصه سياست گذاري و طراحي و برنامه ريزي ها در مديريت كالن كشور 

عدم توجه دقيق و جامع به چهارچوبه ها و قيودي است كه مقام معظم رهبري براي مديريت كالن كشور 

ترسيم مي كنند. آنچه كه در اين نوشتار، به دنبال آن هستيم اين است كه با استفاده از متن بيانات مقام 

معظم رهبري و تحليل هايي كه خود ايشان ارائه كرده اند، چرايي تأكيدات ايشان بر منافع محرومين و 

طبقات كم درآمد جامعه، تبيين گردد. بايد با رويكردي نظام  مند و داراي انسجام به مجموعه مباحث مقام 

معظم رهبري توجه نمود وتا جايي كه ممكن است از تفسير به رأي در تبيين مباحث ايشان خود داري 

نمود وسعي كرد كه چرايي ها وعلت هاي تأكيدات رهبري را در دل مباحث خود ايشان جست وجو نمود. 

اين بيان به نوعي روش شناسي نوشتار فوق را نيز نشان مي دهد. اين روش روشي نزديك به روش تحليل 

محتوا است. حتي تا حدي ازروش تفسير متن به متن نيزاستفاده شده است. سپس با استفاده از آيات و 

روايات نشان داده شده است كه اين رويكرد ايشان در تكيه بر منافع محرومين، مبتني بر آيات قرآن كريم 

 در سياست گذاري  هاي حكومتي است و اين انطباق بيانگر 
 عليه السالم

و همچنين نوع نگاه وبينش امام  علي

حقانيت نگاه ايشان در تكيه بر منافع محرومين است. جمع بندي نهائي اين نوشتار اين است كه تكيه بر 

منافع محرومين ومستضعفين الزمه پايداري يك جامعه ديني است واصل حفظ پايداري جامعه ديني،  

اصلي داراي اولويت در هر نوع از الگوهاي سياست گذاري مانند الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت است. 

عالوه براين تكيه بر منافع محرومين يكي از منشأهاي مشروعيت حكومت ديني است.

كليدواژه ها: محرومين، عدالت، پيشرفت، پايداري
khosrogerdi82@gmail.com                                           (عليه السالم) ١. کارشناس  ارشد معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق
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1- مقدمه

ظهور انقالب اسالمي ايران را بايد نقطه عطفي در تاريخ جهان دانست. اين انقالب در دوراني به 

پيروزي رسيد كه دوتفكر حاكم بر جهان آن روز، ليبرال سرمايه داري و ماركسيسم، دين را بر اساس 

مباني خود از عرصه حيات اجتماعي بشر و به خصوص از عرصه حاكميت كنار گذاشته بودند. در 

چنين شرايطي در بحبوحه نزاع ميان اين دوتفكر، انقالب اسالمي ايران به رهبري يك مرجع برجسته 

شيعي، امام خميني (ره)، به پيروزي رسيد.

اين انقالب علي رغم چالش هاي بسياري كه از سوي هر دو جريان فكري سياسي غالب در آن 

دوران، برايش به وجود آمد، توانست از اين چالش ها چون شهادت بسياري از نظريه پردازان خود و 

جنگ تحميلي وفتنه افكني هاي داخلي وخارجي، با رهبري الهي امام خميني (ره) وپس از ايشان، 

مقام معظم رهبري، عبور كرده و به فضل الهي به ثبات در عرصه سياسي دست يابد.

در حال حاضر، انقالب اسالمي در يكي از تاثيرگذارترين دوره هاي خود قراردارد. ماركسيسم 

همان گونه كه امام خميني (ره) پيش بيني فرمودند، به موزه هاي تاريخ پيوست. ليبرال- سرمايه داري 

نيز امروز با بحران هاي مختلف سياسي، اقتصادي و نظري بسياري مواجه است. ادوار مختلف ركود 

و رونق اقتصادي وبه خصوص ركود اخير، يكي از اقسام اين بحران هاست. امروز جهان در عرصه هاي 

مختلف، به خصوص در عرصه نظريات توسعه و به ويژه در عرصه توسعه اقتصادي، نيازمند نظريات 

ودكترين هاي جديد است وانقالب اسالمي ايران، توانايي ارائه نظريات جديد براي توسعه را داراست. 

بيانات حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبري در اين زمينه بسيار راهگشاست.

حضرت امام (ره) در اين زمينه مي فرمايند:

«اگر قوانين اسالم در همين مملكت كوچك ما جريان پيدا كند، روزي بيايد كه پيشقدم در 

تمدن جهان باشد... اول بايد باورتان بيايد كه ما هم انسان هستيم، ما هم قدرت تفكر داريم، ما هم 

قدرت صنعت داريم و اين قدرت در همه ي افراد بشر به قوه هست ... يك ملتي وقتي يك مطلب را 

باور كرد كه مي تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد ... اساس اين باور است كه آنها از ما گرفته بودند، 

آنها ما را از همه چيز تهي كرده بودند، به طوري كه افكار ما و باورهاي ما همه وابستگي داشت. اگر 

افكار يك ملتي وابستگي به قدرت بزرگي داشته باشد، تمام چيزهاي آن ملت وابستگي پيدا مي كند 

... عمده اين است كه افكار شما از وابستگي به قدرت هاي بزرگ آزاد بشود. اگر افكار شما آزاد شد 

وباورتان آمد كه ما مي توانيم صنعت مند وصنعت كار باشيم، خواهيم بود» (خاكبان، ١٣٧٥، ص ٤).

همچنين مقام معظم رهبري هم در اين زمينه مي فرمايند:

«اساس كار در جمهوري اسالمي ايران مبتني بر تحقق آرمان هاي اسالمي است ... هيچ فشار 

سياسي و خارجي و نيز هيچ ضرورت اجتماعي، نبايد موجب صرف نظركردن از آرمان هاي اسالمي شود 

... سازمان برنامه وبودجه در گذشته اساًسا باتفكر آمريكايي و با هدف استفاده از الگوهاي غربي به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    847 

وجود آمد، اما ايران اسالمي، الگوي متناسب با واقعيات خود دارد و بر همين اساس اين سازمان بايد 

در برنامه ريزي هاي خود با روحيه ي كپي كردن نظريات غرب مبارزه كند، چون آنچه را كه در غرب، 

در زمينه توسعه بيان مي كند، از فرهنگ واهداف استعماري جدا نيست.» (خاكبان، ۱۳۷۵، ص ۵)

مقام معظم رهبري به آسيب شناسي نگاه ها در تدوين الگوي توسعه اقتصادي كشور در گذشته 

پرداخته اند ودر اين راستا هم، به نوعي به تدوين كنندگان الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت هم تذكر 

الزم را داده اند وبرضرورت نظريه سازي درزمينه مباحث مربوطبه دهه عدالت و پيشرفت تأكيد دارند.

ايشان مي فرمايند: «اماهميني كه مافهميده ايم كه بايد برگرديم به نقشه اسالمي- ايراني، 

اين خودش موفقيت بزرگي است. اين موفقيت را امروزداريم. خوب، اين مسير پيشرفت است. 

مسيرپيشرفت، مسيرغربي نيست. مسيرمنسوخ وبرافتاده اي اردوگاه شرق قديم نيست. بحران هائي 

كه در غرب اتفاق افتاده است، همه پيشروي ماست، مي دانيم كه اين بحران هاگريبانگيرهر كشوري 

خواهدشد كه از آن مسيرحركت كند. پس مابايستي مسيرمشخص ايراني- اسالمي خودمان را در 

پيش بگيريم واين را باسرعت حركت كنيم، باسرعت مناسب».

راه حلي كه براساس اين مقدمات وجود دارد. اين راه حل راشما بايد پيدا كنيد. شما بايدبه 

نتيجه برسيد، به اين استنتاج برسيد، اما آنچه كه من مي توانم به عنوان راهنمائي و راهبرد كلي 

به شماعرض كنم، تالش و مجاهدت جوانانه وپيگيراست. شماكه دردانشگاهيد، فعاليت شما فعاليت 

دانشگاه است، بايددرس بخوانيد، تحقيق كنيد، به فكرنظريه سازي باشيد. الگوگرفتن بي قيدوشرط 

از نظريه پردازهاي غربي و شيوه ترجمه گرائي را غلط وخطرناك بدانيد (بيانات در ديدار دانشجويان 

دانشگاه هاي استان فارس، ١٤ ارديبهشت ١٣٨٧).

اين بيانات از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري، تكيه بر ارزش هاي اصيل اسالمي و 

خودباوري و استقالل فكري را در عرصه مدل سازي در برنامه ريزي واداره كشور، به خوبي نشان 

مي دهند. بي شك اين نگاه شامل تدوين الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت نيز مي گردد.

در اين مقاله سعي شده است كه با نگاهي فارغ از الگوهاي وارداتي واز ديدگاه مقام معظم رهبري، 

يكي از اولويتها و بايسته هاي سياست گذاري اقتصادي و غير اقتصادي مد نظر ايشان كه تأكيد بر 

منافع محرومين است، تبيين گردد. 

آنچه را كه بايد مد نظر قرار داد اين است كه فرمايشات مقام معظم رهبري داراي يك نظم و 

انسجام هستند. يكي از چالش هايي كه در تبيين بيانات مقام معظم رهبري وبه صورت كلي در تبيين 

بيانات و انديشه ها وجود دارد، عدم توجه به جامعيت انديشه ها وبيانات است. بر اين اساس بايد سعي 

نمود در فرآيند تبيين انديشه ها پيوستگي و جامعيت آنها را حفظ كرد. اين امر به اين معناست كه 

بايد چراها و علت ها واولويت ها و چگونگي ها و روابط ميان مباحث را در خود انديشه مد نظر جست 

وجو نمود. اين امر در مورد انديشه هاي رهبران جامعه ديني بايد بيش از پيش مد نظر قرار بگيرد، 
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زيرا بخش زيادي از بيانات و انديشه هاي اين رهبران در جامعه بايد به عنوان مباني سياست گذاري ها 

مد نظر قرار بگيرد وعدم توجه به جامعيت اين بيانات و انديشه ها، بسترساز نقص در برنامه ريزي ها و 

سياست گذاري ها  خواهد بود. عالوه براين تفسير به رأي اين انديشه ها، بسترساز انحراف در فهم اين 

بيانات و حتي ممكن است كه منجر به انحراف جامعه گردد.

در اين نوشتار نيز سعي شده است كه با توجه به تأكيدات بسيار جدي مقام معظم رهبري بر 

بحث منافع محرومين، چرايي هاي اين تأكيد از دل مباحث ايشان كه اين چرايي ها منطبق بر آيات 

و روايات است جست و جو گردد و از دل اين چرايي ها، منطق تأكيد ايشان مشخص گردد. با فهم 

اين منطق از دل بيانات ايشان نيز، اولويت اين موضوع در طراحي ها و الگوسازي ها و برنامه ريزي ها 

بيش از پيش مشخص خواهد شد. 

در ادامه نوشتار مجموعه اي از بيانات رهبري در مورد دهه عدالت و پيشرفت و همچنين 

بايسته هاي توليد ثروت به عنوان مباحثي مبنايي و جامع كه رهبري در جهت ترسيم مسير آينده 

انقالب به عنوان مباحثي جامع در آنها، بسياري از ديدگاه هاي خود را مطرح فرموده اند، بيان و تبيين 

و تحليل خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه تكيه بر منافع محرومين در سياست گذاري ها و به 

خصوص برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي اقتصادي، عنصري مبنايي است كه مي تواند انسجام 

بيانات و نگاه ايشان را به خوبي نشان بدهد. پس از آن نيز، تبيين دقيق چرايي نگاه ايشان در تكيه 

بر منافع محرومين در چهارچوب آيات و روايات و همچنين بيانات خود ايشان حقانيت اين نگاه را 

به خوبي نشان خواهد داد.

2- دهه چهارم انقالب در نگاه رهبري
از حدود اوايل سال ۱۳۸۵، مقام معظم رهبري، سلسله مباحثي رابابياناتشان آغاز كردند و 

پي گرفتند، كه به عنوان مباني نظري وپيش نيازهاي ورود به دهه چهارم انقالب اسالمي به عنوان 

دهه عدالت وپيشرفت، بايد مد نظر قرار گيرد. مقام معظم رهبري در بيان هاي مختلف خود كه در 

مورد دهه عدالت وپيشرفت بيان نموده اند، به صورت مستقيم و غير مستقيم بر منافع محرومين 

تأكيد نموده اند. در ادامه به بخشي از اين بيانات و داللت هاي اين بيانات در اهميت موضوع منافع 

محرومين اشاره مي گردد.

۲-۱- حرف اول: دهه چهارم، دهه پيشرفت و عدالت

مقام معظم رهبري به تبيين ديدگاه خود در مورد دهه عدالت وپيشرفت پرداخته ومي فرمايند:

«ما وارد دهه ي چهارم عمرنظام جمهوري اسالمي داريم مي شويم ... ما گفتيم كه دراين دهه، 

آنچه كه به عنوان يك هدف وشعار، براي اينكه دنبال كنيم كه مرحله اي رابگذرانيم، بايدموردتوجه 

قراربگيرد، «پيشرفت وعدالت» است. اين راشعار قراربدهيم، پيشرفت وعدالت. پيشرفت راعرض كردم، 
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مقصود، پيشرفت همه جانبه است، يعني يپيشرفت مادي وپيشرفت معنوي. پيشرفت مادي راهم، 

نفي نمي كنيم. يعني مطلقًا مسئله معيشت مردم، مسئله اشتغال مردم، مسئله پيشرفت هاي علمي 

و فناوري رابه صورت مطلق دست كم نمي گيريم. اينها كامًال مهم است و بايددنبال شود، تادراين 

زمينه ها فقرنباشد. بيكاري نباشد، گراني وتورم قيمت هانباشد، در اين ترديدي نيست. اما در كنارش، 

به اين اكتفاهم نمي كنيم، بلكه بايدفكرروشن، اعتقادعميق، انگيزه ي روزافزون وجوشان واخالق 

انساني و واالي اسالمي دركنار اينها گسترش پيداكند ... براي اينكه تفكرانبياء درجامعه پياده شود، 

يك حركت بلندمدت و طوالني الزم بود. اين انقالب با اين هدف به وجودآمد....» (بيانات رهبر معظم 

انقالب در ديدار برگزيدگان دانشجو، ١٣٨٧/٧/٧).

از دل اين بيانات مقام معظم رهبري، نكات متعددي را مي توان استنباط نمود، اما متناسب با 

موضوع اين نوشتار مي توان نكات زير را استنباط نمود.

الف: مقام معظم رهبري در اين بيانات خود، انقالب اسالمي  را استمرار حركت انبياء واولياء،  معرفي 

مي كنند. بنابراين، اين انقالب، بايد مبتني بر شاخصه هاي جريان انبياء واولياء، به مسير خود ادامه 

بدهد. يكي از شاخصه هاي بسيارجدي حركت انبياء ورهبران الهي اين بوده است كه بخش زيادي از 

پيروان رهبران الهي، محرومين ومستضعفين و عموم مردم بوده اند وبخش زيادي از دشمنان ايشان هم 

مستكبران و اغنياء مترف جامعه بوده اند. بنابراين هر الگويي كه بخواهد در جهت منافع اصيل انقالب 

اسالمي به عنوان استمرار حركت انبياء حركت نمايد، بايد منافع محرومين ومستضعفين را تأمين نمايد.

ب: عالوه براين بايد به اين امر توجه نمود كه دو مشكل اساسي بيكاري و تورم، مشكالتي هستند 

كه بيش از پيش طبقات محروم جامعه را آزار مي دهند. بيانات رهبري با صراحت بر اين امرتأكيد 

دارند.

«متأّسفانه بخش عظيم بار مشكالت اقتصادي هم بر دوش طبقات پايين جامعه، مستضعفين 

و محرومين است. مشكالت اقتصادي، بر روي طبقات ضعيف - كارمندان دولت، كارگران، اجزاي 

نيروهاي مسّلح و طّالب علوم دينّيه - فشار مي آورد! از همه هم بدتر، طّالب عاّدي حوزه هاي علميه اند 

كه مردم از وضع آنها خبر ندارند! فشار اقتصادي بر بعضي از كسبه ضعيف هم هست. خوب؛ اين 

مشكالتي كه اين طور بر روي طبقات ضعيف فشار مي آورد، از كجاست؟»(بيانات در ديدار زائرين و 

مجاورين حرم مطهر رضوي،١٣٧٨/١/١)

در بيان ديگري ايشان مي فرمايند: 

«اما خاصيت دوران بازسازي اين است كه پول در جامعه زياد است. زرنگترها، بي مالحظه ترها، 

بي قانون ترها، بي خداترها، كساني كه دلشان به خون امثال شهداي هفتم تير نمي تپد، در چنين 

شرايطي سوءاستفاده مي كنند. كساني كه بارها بر دوش آنهاست، سرشان بي كاله مي ماند؛ يعني 

اكثريت كشور، يعني طبقه مستضعفين، يعني پابرهنه ها، يعني كساني كه بار توّرم بر روي دوش 
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آنهاست و گراني ها بر آنها فشار مي آورد؛ يعني طبقه كارمند، طبقه كارگر، كسبه ضعيف، قضات 

پاكدامن، قاضي اي كه در سنين نزديك به بازنشستگي بايد چند كيلو پرونده را زير بغل بگذارد، به 

خانه ببرد و فصل تابستان در يك اتاق گرم بنشيند، ساعتها بررسي كند. براي اين كه درآمدي در 

مقابل آن داشته باشد! فشارها روي اينهاست؛ اينها عقب مي مانند. اين خالف عدالت است. ما براي 

اين نيامده ايم.» (ديدار با مسئوالن قضائي، ۱۳۷۷/۴/۷)

ايشان با صراحت دراين بيانات خود، به اين امر اشاره دارند كه بار اصلي مشكالت اقتصادي كه 

تورم و اشتغال هم جزئي ازاين معضالت هستند بردوش طبقات محروم جامعه است.

حل اين دو موضوع نيز به عنوان گزاره هاي اصلي در بيان رهبري و جزئي از حركت جامعه در 

مسير پيشرفت ترسيم و بيان شده اند. فراموش نبايد كرد كه تورم بيش ازهمه اقشار جامعه، موجب 

كاهش قدرت خريد گروه هايي ازجامعه مي شود كه درآمد كمتري دارند. عالوه براين كاهش اشتغال 

وبيكاري هم بيش از همه طبقات محروم جامعه مانند كارگران راآزار مي دهد. زيرا اين طبقات به 

صورت معمول، نه سرمايه اي در اختيار دارند كه بتوانند كسب وكاري را فراهم نمايند ونه اينكه 

حمايت مالي را براي تأمين معاش خود دراختيار دارند.

تأكيد رهبري بر حل مشكل اشتغال و تورم در دهه عدالت و پيشرفت به خوبي مي تواند بخشي 

از دغدغه مقام معظم رهبري در مورد محرومين و مستضعفين را نشان بدهد و عالوه براين به 

خوبي بيان مي دارد كه اين مشكالت حل نشده اند ونياز به يك برنامه ريزي همه چانبه براي حل اين 

مشكالت وجود دارد.

۲-٢- پيشرفت بايد در سايه عدالت باشد

يكي از مباحثي كه مي تواند اهميت تكيه بر منافع محرومين ومستضعفين را به خوبي نشان 

بدهد، تأكيد رهبري بر موضوع عدالت در دهه عدالت و پيشرفت است.

ايشان در زمينه لزوم همراهي عدالت و پيشرفت مي فرمايند:

«.......... نه عدالت بدون پيشرفت مطلوب است، نه پيشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پيشرفت 

يعني برابري درعقب ماندگي، برابري درفقر، اين رانمي خواهيم. پيشرفت بدون عدالت راهم هرگز 

مطالبه نمي كنيم، پيشرفت، همراه با عدالت، بايد فواصل طبقاتي كم  بشود. بايدآن كساني كه براي 

تحرك استعداد دارند، فرصت هاي برابردريافت  كنند، اگركسي تنبلي كرد، تنبلي اش به گردن خودش، 

نبايداين جور باشدكه در برخي ازمناطق كشور، مجال براي تالش علمي ياتالش اقتصادي نباشد، 

امابعضي ها ازمنابع وازامكانات كشوربه طور بي نهايت بتواننداستفاده كنند ...كشور بايد پيشرفت  كند، 

پيشرفت درهمه بخش ها: ..... اماهمه اين پيشرفت ها بايددر سايه عدالت ودركنار تأمين عدالت باشد.» 

(بيانات در صحن جامع رضوي، ١ فروردين ١٣٨٧).

ايشان در بيان ديگري به يكي از آثار الگوي عدالت محور اشاره مي كنند و مي فرمايند:
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«همه ي ما پيشرفت هاي اين كشور را در زمينه ي علم، فناوري، تحقيقات و توسعه ي اقتصادي 

مي دانيم و مي بينيم. اين پيشرفت ها براي اين ملت طبيعي است. اگر اين ملت پيشرفت نكند، غير 

طبيعي است. آنچه بايد روي آن تكيه و براي آن تالش كرد، اين است كه اين حركت ها و اين 

پيشرفت ها در سايه ي عدالت اجتماعي انجام بگيرد تا جوانان و همه ي مردم بخش هاي  گوناگون ايران 

بتوانند از امكانات اين كشور استفاده كنند (مقام معظم رهبري در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان، 

.(١٣٨٤/٢/١٨

البته مقام معظم رهبري با صراحت عدالت اجتماعي را كه در حقيقت بروز و ظهور تام و تمام 

عدالت در عرصه اداره جامعه است، را تعريف كرده اند.

«عدالت اجتماعي، بدين معني است كه فاصله ي ژرف ميان طبقات و برخورداري هاي نابحق و 

محروميت ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن ترين و وفادارترين مدافعان 

انقالبند، احساس و مشاهده كنند كه به سمت رفع محروميت، حركتي جدي و صادقانه انجام 

مي گيرد. با قوانين الزم و تأمين امنيت قضايي در زندگي مردم جمع شوند. همه كس احساس كند 

كه در برابر ظلم و تعدي مي تواند به ملجأ مطمئن پناه برد، و همه كس بداند كه با كار و تالش خود 

نخواهد توانست زندگي مطلوبي فراهم آورد.» (جاويدي، ۱۳۸۵، ص ۲۸).

دراين تعريف رهبري، تكيه بر منافع محرومين، اولويتي بسيار جدي راداراست.

با توجه به مجموعه بيانات مقام معظم رهبري در زمينه عدالت همراه پيشرفت، نكات زير قابل 

استنتاج است:

الف: با توجه به اين بيانات مقام معظم رهبري مي توان به اين جمع بندي رسيد كه ما بايد در 

مسيرپيشرفت كشور به دنبال پيشرفت در سايه عدالت باشيم واين امر به اين معناست كه عدالت 

بايد مقدمه و نتيجه پيشرفت باشد. يعني بايد عدالت در توزيع منابع توليد و در روابط اقتصادي 

برقرار باشد و آنچه كه به دست مي آيدنيز، بايد عادالنه توزيع گردد. كه اين امر منجر به الگوي عدالت 

وپيشرفت توأمان خواهد شد.

خداي تبارك وتعالي در آيه ۲۵ سوره مباركه حديد، يكي از فلسفه هاي دعوت انبياء را، اقامه 

قسط معرفي مي كند.

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلَبيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط َوأَنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه 

بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولَِيْعَلَم اهللاَُّ َمن َينُصُرُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْيِب ِإنَّ اهللاََّ َقِويٌّ َعِزيز (حديد/۲۵)

باتوجه به فرمايشات رهبري كه انقالب اسالمي  را انقالبي در مسير انبياء، معرفي مي كنند، تكيه 

بر قسط وعدالت هم، بيانگر تأكيد رهبري بر حركت انقالب و جامعه ما در مسير انبياء واولياءست. 

ب: مقام معظم رهبري در اين بيانات خود به نوعي به نظريه پردازي در باب مسأله عدالت هم 

مي پردازند وبخشي از زواياي عدالت را از ديدگاه خود بيان مي دارند.
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تكيه بر كاهش شكاف طبقاتي و رفع فقر و همچنين تكيه بر توسعه متوازن منطقه اي براي ايجاد 

فرصت هاي برابر براي رشد و تحرك اقتصادي، برخي از زواياي عدالت از نگاه ايشان را به خوبي نشان 

مي دهد. عالوه براين، اين موضوعات به نوعي در دل خود به موضوع محروميت زدايي تأكيد دارند. 

يكي از لوازم اصلي ايجاد توازن منطقه اي و ايجاد فرصت هاي برابر و همچنين كاهش شكاف طبقاتي، 

محروميت زدايي از مناطق محروم و ايجاد بسترسرمايه گذاري در اين مناطق است و همچنين ايجاد 

شرايطي در جهت باالبردن درآمد طبقات محروم است.

ج: تكيه ايشان بر ايجاد فرصت هاي برابر در جهت ايجاد زمينه كار وفعاليت اقتصادي، به خوبي 

نشان مي دهد كه در نگاه ايشان، ايجاد رفاه و رفع فقر وحل مشكالت محرومان و عموم مردم، بايد 

در قالب الگويي توليدمحور و مبتني بر كار وتالش صورت پذيرد. در حقيقت در نگاه رهبري، هدف 

ايجاد يك اقتصاد منفعل كه يك نگاه صدقه اي دارد نيست. بلكه هدف اين است كه با گسترش 

توليد و حفظ كرامت مردم، منافع ايشان ورفاه عمومي تقويت شود. البته يكي از لوازم جدي اين 

الگو، توانمندسازي طبقات محروم جامعه و كساني است كه بنا به هر دليلي، توانمندي الزم را براي 

كار وتالش اقتصادي دارا نيستند. اين امرهم چيزي جز توجه به منافع طبقات محروم جامعه نيست. 

در حقيقت در نگاه نظري مقام معظم رهبري به موضوع عدالت، رفع فقر و محروميت و تكيه بر 

منافع محرومين، نقشي اساسي و بسيار كليدي را دارا مي باشد.

3- بايسته هاي توليد ثروت از نگاه مقام معظم رهبري
يكي از مباحثي كه مي تواند تأكيدات مقام معظم رهبري بر بحث منافع محرومين را به خوبي 

نشان بدهد، صحبت هاي ايشان در زمينه  بايسته هاي توليد ثروت در جامعه اسالمي است. مقام معظم 

رهبري در ديدار با مسئوالن اقتصادي پيرامون اصل ٤٤ قانون اساسي، نكات جالبي را در ارتباط با 

فرهنگ توليد ثروت در اسالم مطرح مي كنند. ايشان ضمن تأكيد بر اين امر كه ثرتمندشدن از راه 

قانوني و مشروع هيچ اشكالي ندارد، مي فرمايند: 

«دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكي، توليد ثروت است. كسي فعاليت كند به شكل صحيحي 

و ثروت توليد كند. يكي، نحوه ي توليد و نحوه ي استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبي است، 

چون هر ثروتي كه در جامعه توليد مي شود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم 

كه بخش حساس است، اين است كه چگونگي توليد مورد توجه قرار بگيرد، از راه هاي غيرقانوني، 

با استفاده ي از تقلبات و تخلفات نباشد، مصرف او، مصرف نامطلوبي از نظر شرع نباشد، بتواند مثل 

خوني در رگ هاي جامعه جريان پيدا كند، صرف در فساد نباشد. اين آيه ي شريفه را مالحظه كنيد، 

سوره ي قصص، آيات مربوط به قارون، قارون يك نمونه ي كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر 

اسالم و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بني اسرائيل، يا حضرت 
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موسي) قرآن نقل مي كند، «قال له قومه»، اين حرف ها از آدم هاي عامي و معمولي نيست، بنابراين 

حرف هاي معتبري است، عالوه بر اينكه خوِد قرآن اين حرف ها را تقرير مي كند، يعني بيان و اثبات 

مي كند كه به او مي گويند: «و ابتغ فيما اتاك اهللاَّ دار األخرة»، آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيله ي 

به دست آوردِن آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الّدنيا علي األخرة»، از اين ثروت 

براي آباد كردن آخرتت استفاده كن. توصيه ي دوم: «و ال تنس نصيبك من الّدنيا»، سهم خودت را 

هم فراموش نكن. خود تو هم سهمي داري، نصيبي داري، آن را هم ما نمي گوييم كه استفاده نكن، 

خودت بهره مند نشو از اين ثروت، نه، بهره مند هم بشو، مانعي ندارد.

سوم: «و أحسن كما أحسن اهللاَّ إليك»، خدا به تو اين ثروت را داده، تو هم وسيله اي بشو 

كه بتواني اين ثروت را به دست مردمي كه نيازمندند، برساني. يعني سهمي از اين را به مردم 

بده ... شمادركتاب هاخوانده ايد، ازاهل منبروخطباهم زيادشنيده ايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادي 

دارد. گفت: «الوقف إّالفيملك». كسي كه مالك نباشد، كه نمي تواندوقف كند. اين اوقاف، امالك 

اميرالمؤمني نبود. اميرالمؤمنين اين امالك رابه ارث كه نبرده بود، باكارخودش توليدكرده بود. درآن 

وضعيت كم آبي، اميرالمؤمنين چاه مي زد، آب بيرون مي آورد، مزرعه درست مي كرد، آباد مي كرد، 

بعد وقف مي كرد. بعضي از اوقاف اميرالمؤمنين، قرن ها مانده. پيداست چيزهاي ريشه دار و مهمي 

بوده است. به هر حال، توليدثروت چيزخوبي است. اگرچنانچه دراين توليدثروت، قصدصرف اوبراي 

كارخير، براي پيشرفت كشور، براي كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد» 

(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي  در ديدار مسئوالن اقتصادي و دست اندركاران اجراي اصل ۴۴ 

قانون اساسي   ۱۳۸۵/۱۱/۳۰)

در اين عبارات هم، رهبر معظم انقالب با تكيه بر بحث قارون، چهارچوب هاي قرآني در آيات 

سوره مباركه قصص را، به عنوان چهارچوبه ها وقيود توليد ثروت در جامعه اسالمي، مطرح مي كنند. 

يكي از اين بايدها تكيه برمنافع محرومين است.

اگر بيانات ديگري از مقام معظم رهبري را در كنار بيان فوق قراردهيم، مي توانيم به نتايج جامعي 

در عرصه  سياست گذاري اقتصادي متناسب با منافع محرومين دست يابيم.

۳-۱- توليد اساس اقتصاد كشور

ايشان بخش توليد را اساس و قائمه اقتصاد در كشور مي دانند. 

«توليد، اساس اقتصاد است؛ قائمه اقتصاد در كشور است ...»(بيانات در ديدار فعاالن و برگزيدگان 

بخش  هاي اقتصادي، ۱۳۹۰/۵/۲۶)

ايشان در بيانات خود در نام گذاري سال ۱۳۹۱ نيز بر اهميت توليد تأكيد كرده ومي فرمايند:

«من امسال تقسيم مي كنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادي را. يك بخش مهم از مسائل 

اقتصادي برمي گردد به مسئله ي توليد داخلي. اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسِخ ملت و با 
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تالش مسئوالن، ما بتوانيم مسئله ي توليد داخلي را، آنچنان كه شايسته ي آن است، رونق ببخشيم 

و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تالشهاي دشمن ناكام خواهد ماند ...اگر ما توانستيم 

توليد داخلي را رونق ببخشيم، مسئله ي تورم حل خواهد شد، مسئله ي اشتغال حل خواهد شد؛ 

اقتصاد داخلي به معناي حقيقي كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده ي 

اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتي دشمن مأيوس شد، تالش دشمن، توطئه ي دشمن، 

كيد دشمن هم تمام خواهد شد.»

۳-۲- مديريت در جهت استفاده همه مردم از فوايد توليد ثروت

«سرمايه گذاري ثروتمندان در بخش هاي توليدي و توليد ثروت در جامعه يك عبادت و ثواب 

است كه اين فرهنگ بايد بيش از پيش در جامعه عموميت يابد، ضمن آنكه مديريت كشور نيز بايد 

به گونه اي باشد كه همه طبقات و قشرهاي مختلف از نتايج اين سرمايه گذاري ها، بهره مند شوند.» 

(بيانات درصحن جامع رضوي،١/۱/١٣٨٨)

اگر با نگاهي ذو ابعاد و جامع، بيانات رهبري مورد تحليل و بررسي قرار بگيرد، مباحث زير قابل 

استنباط است.

١- در نگاه مقام معظم رهبري، توليد ثروت از راه حالل و در مسير قانوني ومشروع و در خدمت 

منافع تمام جامعه به خصوص نيازمندان و البته با حفظ سهم ايجادكننده ثروت، امري ممدوح 

وعبادت است. 

٢- مقام معظم رهبري بر اين نكته تأكيد مي كنند كه ثروت نبايد موجب فساد در جامعه، شود. 

توليد ثروت در جامعه بايد به گونه اي باشد كه ثروت و فرآيند توليد ثروت، موجب فساد در جامعه 

نگردند. اصل مبارزه با فساد بر اصل توليد ثروت مقدم است. مقام معظم رهبري در بياني ديگر ضمن 

تبيين آثار فساد اقتصادي مي فرمايند:

«امروز يكي از مهم ترين مسائل ما، مبارزه با فساد است، اين را بايد همه مسئوالن كشور بفهمند. 

فساد يعني چه؟ فساد يعني اين كه كساني با زرنگي، با قانون داني، با زبان چرب و نرم، با چهره حق 

به جانب، به جان بيت المال اين ملت بيفتند و كيسه هاي خود را پر كنند. اين كار چند ضرر دارد: 

يكي اين كه خزانه اين كشور كه بايد صرف مردم بشود. صرف ساختن پل و راه و سد و آب رساني و 

آبادكردن روستاها و سامان دادن به زندگي مردم شود، به جيب يك نفر يا يك جمع خاص مي رود».

ضرر دوم اين است، كساني كه مي خواهند با پول خود در كشور فعاليت اقتصادي كنند، كارخانه 

تأسيس كنند، مزرعه راه بيندازند و توليد كنند، وقتي ديدند از راه هاي نامشروع مي شود، اين همه 

ثروت به دست آورد، آنها هم تشويق مي شوند كه بروند كار نامشروع بكنند (در ديدار با اقشار مختلف 

مردم قم: ١٣٨٠/١٠/١٩).

در حقيقت بر اساس بيان رهبري، فساد اقتصادي به عنوان مانعي در برابر توليد عمل مي نمايد.
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٣- ايشان بخش توليد را اساس و قائمه اقتصاد در كشور مي دانند وبر گسترش حمايت از 

سرمايه و سرمايه گذاري در بخش توليد تأكيد دارند. با توجه به اين نگاه ايشان بايد شرايط اقتصادي 

را به گونه اي طراحي و مديريت نمود كه فضاي توليد در اقتصاد كشور رونق بگيرد وتوليد بهترين 

واصلي ترين ممر توليد ثروت در جامعه شود. بايد با موانع توليد مقابله نمود وهمه بخش هاي اقتصاد 

در خدمت توليد باشند. آنچه را كه بايد مد نظر قرار داد اين است كه گسترش نگاه توليد محور در 

جامعه اسالمي، مي تواند بسترساز رشد وگسترش اشتغال و حل معضالتي مانند بيكاري و تورم در 

جامعه گردد. فراموش نبايد كرد كه بيكاري و تورم معضالتي هستند كه بيش از پيش طبقات محروم 

جامعه را رنج مي دهند. در حقيقت در رويكرد مقام معظم رهبري به موضوع توليد ثروت، باتبديل 

توليد به بخش اصلي اقتصاد و حمايت از توليد داخلي، در نهايت مشكل بيكاري و تورم به عنوان دو 

معضل اساسي طبقات محروم جامعه برطرف مي گردد. البته در بحث توانمندسازي طبقات محروم 

جامعه جهت فعاليت هاي اقتصادي نيز به نوعي به بحث نگاه توليد محور رهبري در جهت تأمين 

منافع محرومين، اشاره گرديد.

آن  به  صراحت  با  خود  بيانات  در  ايشان  كه  دارد  نيز  جدي  بسيار  الزمه  يك  امر  اين  البته 

اشاره كرده اند و آن اين است كه فرآيند مديريت توليدوتوزيع ثروت در جامعه نيز بايد به گونه اي 

صورت پذيرد كه همه طبقات و قشرهاي مختلف به خصوص محرومين از نتايج اين سرمايه گذاري ها، 

بهره مند شوند. بايد مجموعه بسته هاي سياستي در عرصه هدايت فرآيند توليد و توزيع ثروت به 

گونه اي باشند كه همه طبقات مردم و به خصوص طبقات محروم جامعه از منافع توليد ثروت، بهره 

ببرند. داللت اين نگرش اين است كه مجموعه سياست هاي اقتصادي به خصوص در بازتوزيع ثروت 

بايد به گونه اي باشد كه منجر به گسترش شكاف طبقاتي در كشور نشود.

ايشان بر نظامي از گردش مالي وروابط در اقتصاد كشور تأكيد مي كنند كه در اين نظام،  ثروت 

تنها منجر به رشد اغنياء نگردد،  بلكه بستر رشد مالي واقتصادي براي تمام جامعه به خصوص 
محرومين ومستضعفين، فراهم گردد.

اين نگاه رهبري، منطبق بر آيه ۷ سوره مباركه حشر است كه در آن به يكي از شاخصه هاي 

نظام اقتصادي اسالم تأكيد شده است كه در اين نظام نبايد، ثروت ها، تنها در ميان اغنياء، دست به 

دست گردد. 

ِبيِل  مَّا أََفاء اهللاَُّ َعَلي َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَري َفِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبي َواْلَيَتاَمي َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ
َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْألَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَُّقوا اهللاََّ ِإنَّ اهللاََّ 

َشِديُد اْلِعَقاب (حشر/۷)

«آنچه خدا از امواِل مردم آن آبادي ها، بدون پيكار مجاهدان، به پيامبرش بازگردانيد، سهمي از 

آن به خدا اختصاص دارد كه بايد در راه او هزينه شود، و سهمي از آن براي پيامبر و سهمي براي 
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خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است. اين تقسيم بدان جهت است كه اين 

اموال ميان توانگراِن شما دست به دست نگردد. آنچه را كه رسول خدا به شما پرداخت آن را بگيريد 

و آنچه شما را از آن بازداشت از آن دست بداريد و از خدا پروا كنيد و با پيامبر او مخالفت نكنيد كه 

خدا سخت كيفر است.»

فراموش نبايد كرد كه بر اساس آيات قرآن كريم، زماني كه انسان احساس استغناء نمايد، اهل 

طغيان مي شود.

َكالَّ ِإنَّ اْإلِنَساَن َلَيْطَغي * َأن رَّآُه اْسَتْغَني (علق/۶-۷)

اگر گردش ثروت در جامعه تنها در ميان اغنياء، صورت پذيرد، مي تواند بستر استغناء وبي نيازي 

را در ميان ايشان، گسترش دهد ومنجر به طغيان ايشان گردد. 

البته بايد به يك نكته كليدي توجه كرد وآن هم اين است كه خداي متعال تفاوت در رزق را 

نهي، نفرموده است. خداي حكيم وقدير به تفاوت در رزق و معيشت در آيه ۳۲ سوره مباركه زخرف، 

اشاره كرده است.

ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض  َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُهم مَِّعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ا َيْجَمُعون (زخرف/۳۲) َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِريًّا َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر مِّمَّ

«شگفتا! آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند تا نبّوت را به هر كه بخواهند عطا كنند؟ 

ماييم كه حتي وسيله گذران آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده، و برخي از آنان را بر برخي 

ديگر به درجاتي برتري داده ايم تا يكديگر را به خدمت گيرند و زندگي اجتماعي خود را سامان 

بخشند؛ و نبّوت كه رحمت پروردگار توست بهتر از مال و ثروتي است كه آنان گرد مي آورند. پس 

چگونه ممكن است اعطاي اين مقام را برعهده آنان بگذاريم؟»

البته با توجه مباحثي كه مطرح گرديد، اين تفاوت در رزق، نبايد منجر به نافرماني از امر الهي و 

قيودي كه خداي متعال در استفاده از ثروت بيان نموده است، گردد.

را به عنوان الگوي 
عليه السالم 

۴- عالوه براين، مقام معظم رهبري در اين بيانات خود، حضرت علي 

مطلوب توليد ثروت در جامعه ديني، مطرح مي كنند. وقف اموال به نفع فقرا كه چيزي جز تكيه بر 

در توليد ثروت نقشي كليدي را دارا 
عليه السالم 

منافع طبقات محروم جامعه نيست، در نوع نگاه امام علي 

بوده است. در واقع يكي از انگيزه هاي اصلي ايشان در توليد، وقف بوده است. 

۵- عالوه براين ايشان با تكيه بر بحث ممدوح بودن توليد ثروت درجامعه توسط افراد، برالگوهاي 

كمونيستي و با نگاه سوسياليستي خط بطالن مي كشند. درحقيقت ايشان نگاه دولت ساالري تمام 

عياررا براساس رويكردهاي كمونيستي وسوسياليستي نفي مي كنند و بايسته هاي توليدثروت ازنگاه 

قرآن كريم را به عنوان قيودتوليد ثروت مطرح مي كنند. براين اساس نگاه محروميت زدايي درانديشه 

ايشان، نگاهي با انديشه چپ نيست.
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آنچه كه در جمع بندي نهائي مجموعه بيانات رهبري چه در مورد الگوي اسالمي-ايراني پيشرفت 

و چه عدالت محوري و همچنين موضوع بايسته هاي توليد ثروت مي توان استنباط نمود، اين است كه 

رفع فقر ومحروميت و تكيه بر منافع محرومين، عنصري كليدي در بيانات رهبري و حلقه اي است 

كه مي تواند تمامي اين بيانات را نظام مند نمايد. اين تكيه بر اين موضوع در مباحث مختلفي كه از 

سوي ايشان بيان شده است، بيانگر ضرورت واهميت اين موضوع در نگاه رهبري است.

4- چرايي تأكيد بر منافع محرومين در نگاه رهبري
آنچه كه بيش از پيش جايگاه و ضرورت تأكيد بر منافع محرومين را در تدوين هر برنامه و 

الگويي در مديريت كالن جامعه را برجسته مي سازد، چرايي تأكيد بر منافع محرومين در انديشه 

مقام معظم رهبري است. 

ايشان در اين زمينه مي فرمايند:

«به خصوص طبقات محروم، پابرهنگان ومستضعفين جامعه، بايد براي تمام تالش ها وفعاليت ها 

محور ومعيار باشند. كساني كه به تعبير امام، صاحبان اين كشورند، كساني كه جنگ را، بسيج را، 

دفاع فداكارانه در مقابل تجاوز دشمن را با جان خودشان تحمل كردند. همه چيز بايد براي آنها و در 

جهت منافع آنها باشد و اميدواريم خداوند همه ي ما را موفق بدارد.» (۱۳۷۱/۳/۱۴)

در بيان ديگري ايشان مي فرمايند: 

«مسئوالن بايد دنبال عدالت و دنبال آسان كردن زندگي براي طبقات مستضعف و محروم و 

پابرهنه باشند. مراد كساني است كه در روز خطر اين مملكت را نجات دادند و اگر خداي نكرده 

بار ديگر خطري اين مملكت را تهديد كند، باز هم همين جامعه ي كارگري، همين معلمان، همين 

قشرهاي محروم و همين كارمنداني كه از لحاظ درآمد در سطوح پاييني قرار دارند، مي روند دفاع 

مي كنند و سينه سپر مي سازند.» (بيانات در ديدار كارگران و معلمان به مناسبت روز جهاني كارگر 

و سالگرد شهادت استاد مطهري، ۱۳۷۹/۰۲/۱۴)

اين ديدگاه مقام معظم رهبري رهبري مبتني بر اين كالم اميرالمؤمنين است كه خطاب به 

مالك اشتر فرمودند:

«دوست داشتني ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه ترين، و در عدل فراگيرترين، و در جلب 

خشنودي مردم گسترده ترين باشد، كه همانا خشم عمومي مردم، خشنودي خواص (نزديكان) 

را از بين مي برد، اّما خشم خواص را خشنودي همگان بي أثرمي كند. خواّص جامعه، همواره بار 

سنگيني را بر حكومت تحميل مي كنند زيرا در روزگار سختي ياريشان كمتر، و در اجراي عدالت از 

همه ناراضي تر، و در خواسته هايشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها كم سپاس تر، و به هنگام منع 

خواسته ها دير عذرپذيرتر، و در برابر مشكالت كم استقامت تر مي باشند. در صورتي كه ستون هاي 
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استواردين، و اجتماعات پرشور مسلمين، و نيروهاي ذخيره دفاعي، عموم مردم مي باشند، پس به 

آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد.» (دشتي، ۱۳۸۵، ص ۴۰۵).

رهبري در تفسير اين عبارت از امام علي عليه السالم مي فرمايند: «البته دنبال عدالت بودن، 

هزينه ها و دردسرهايي دارد و موجب دشمني قشرهايي هم مي شود. اميرالمؤمنين در نامه ي خود 

به مالك اشتر متعرض همين معنا مي شوند و مي گويند: آن جايي كه امر داير شد بين توده ي مردم، 

آنهايي كه محتاج عدالت تو هستند، با خواص و مجموعه هاي كوچك و بهره مند و ممتاز جامعه، 

حتمًا توده ي مردم را ترجيح بده. امروز اين معنا بايد شعار ما باشد و معيار درستي كار ما محسوب 

شود و برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها و عملكردهاي ما به دنبال اين قضيه باشد».

رهبري در تفسير عبارت امام عليه السالم عامه مردم را توده هاي مردم معرفي كرده اند. طبقات 

محروم جامعه نيز گروهي ازتوده هاي مردم هستند كه بيش از همه نيازمند برقراري عدالت به 

خصوص درعرصه اقتصاد هستند.

امام علي عليه السالم دربيان خود و در ذيل بيان ايشان، بيانات مقام معظم رهبري، به خوبي در 

اين عبارات، امتيازات طبقات عامه و محروم مردم را بر خواص جامعه، تشريح مي كنند.

اين عامه مردم ومحرومين هستند كه زماني كه دين داري، نياز به مجاهده وتالش وسختي دارد 

مي توانند از خود بگذرند و به ميدان مجاهده بيايند وسختي ها را تحمل كنند. 

عالوه براين مي توان از اين عبارات به اين جمع بندي رسيد كه توده هاي مردم و محرومين 

مي توانند باالترين مشاركت را در اجراي برنامه هاي اقتصادي وغير اقتصادي به خصوص در زمان 

سختي ها داشته باشند. 

بايد به اين امر توجه نمود كه همواره در طول تاريخ، محرومين ومستضعفين و عموم مردم در 

كنار رهبران الهي اعم از پيامبران وساير رهبران الهي قرار داشته اند وجريان خواص واشراف مترف 

ومستكبر و بدنه اجتماعي هوادار اين جريان، در مقابل دعوت انبياء، قرار گرفته اند. اين امر در مورد 

انقالب اسالمي نيز صادق بوده است.

در سياست گذاري ها وبه خصوص سياست گذاري هاي اقتصادي بايد تصميمات وسياست ها، منافع 

عامه مردم را در چهارچوبي عادالنه وفراگير تأمين نمايد. بازخورد بيروني اين نوع از سياست گذاري، 

چيزي جز تقويت جريان حق، نيست.

فراموش نبايد كرد كه در عرصه اداره جامعه ديني، همواره سختي ها وجود دارد. بنابراين الگوي 

توسعه مبتني بر منافع محرومين و عموم و مردم، سبب خواهد شد كه تحمل شدايد و سختي ها 

در تمامي عرصه ها، به خصوص در بحث جنگ ها ومشكالت اقتصادي، براي مردم آسان تر گردد، 

همان گونه كه در دوران جنگ تحميلي اين اتفاق افتاد.

عالوه بر اين امام علي عليه السالم حل معضالت محرومين را يكي از فلسفه هاي اصلي حكومت 
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اسالمي معرفي مي كنند.

«و ما اخذ اهللا علي العلماء ان ال يقاّروا علي كظة ظالم و ال سغب مظلوم ال لقيت حبلها علي غاربها 

و لسقيت آخرها بكأس اولها.» 

«و اگر نبود عهده و مسؤوليتي كه خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته كه در برابر 

شكمخواري ستمگران و گرسنگي ستمديدگان تاب نيارند و سكوت نكنند من مهار شتر خالفت را 

رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم و پايانش را چون آغازش مي انگاشتم و چون گذشته خود 

را به كناري مي داشتم.» (سيد رضي، ۱۳۸۵، ص ۳۱)

در اين بيانات امام علي عليه السالم تكيه بر منافع محرومين و حل معضالت ايشان، به عنوان 

يكي از فلسفه هاي حكومت اسالمي مد نظر قرار گرفته است و بر اساس اين بيان حضرت، تكيه بر 

منافع محرومين در سياست گذاري ها را يكي از منشأهاي مشروعيت حكومت ديني دانست. زيرا اگر 

حكومتي به تكليف الهي خود عمل نكند، مشروعيتي نخواهد داشت. بر اين اساس يكي از منشأهاي 

مشروعيت جمهوري اسالمي به عنوان يك حكومت ديني نيز تكيه بر منافع محرومين است.

البته برخي از آيات قرآن مي توانند به خوبي وحياني بودن چنين رويكردي را نشان بدهند.

آيه ۱۲ سوره مباركه مائده نيزيكي از آيات كليدي در اين زمينه  است.

َالَة  َوَلَقْد َأَخَذ اهللاُّ ِميَثاَق بني اسرائيل َوَبَعْثَنا ِمنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبا َوَقاَل اهللاُّ إِنِّي َمَعُكْم َلِئْن أََقْمُتُم الصَّ

َكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُألْدِخَلنَُّكْم 
َوآَتْيُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَْقَرْضُتُم اهللاَّ َقْرًضا َحَسًنا ألَُّ

ِبيل (مائده/۱۲) َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َفَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَّ

«من با شما هستم! اگر نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و به رسوالن من، ايمان بياوريد 

و آنها را ياري كنيد، و به خدا قرض الحسنه بدهيد (در راه او، به نيازمندان كمك كنيد)، در اين 

صورت گناهان شما را مي بخشم و شما را در باغ هايي از بهشت، كه نهرها از زير درختانش جاري 

است، واردمي كنم. اما هر كس از شما، بعد از اين كافر شود، از راه راست، منحرف گرديده است. »

آيه فوق هرچند كه درمورد بني اسرائيل مطرح شده است، اما بر اساس آيات قرآن كريم مسلمين 

نيز باسد از سرنوشت بني اسرائيل عبرت بگيرند.

خداي متعال در آيه ۶۹ سوره مباركه احزاب، از مؤمنان مي خواهد كه مانند كساني نباشند كه 

موسي را آزار دادند. اين آيه با صراحت نشان مي دهد كه مسلمانان هم مي توانند مانند بني اسرائيل 

باشند كه پيامبر خود را آزار دادند و جانشين او را نيز آزار دادند و تا مرز قتل او هم پيش رفتند. 

امكان بروز تمامي  اتفاقاتي كه براي بني اسرائيل، وجود داشت، براي مسلمانان هم، وجود دارد.

ِ َوِجيًها (احزاب/۶۹) ا َقاُلوا َوَكاَن ِعنَد اهللاَّ َأُه اهللاَُّ ِممَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسي َفَبرَّ

در آيات سوره مباركه حشر هم، خداي متعال از اهل ايمان مي خواهد كه از سرنوشت اهل كتاب، 

درس بگيرند.
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ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمن ِدَياِرِهْم ِألَوَِّل اْلَحْشِر َما َظَننُتْم َأن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا 

ِ َفَأَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوبِِهُم الرُّْعَب ُيْخِرُبوَن  أَنَُّهم مَّانَِعُتُهْم ُحُصوُنُهم مَِّن اهللاَّ

ُبُيوَتُهم بَِأْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن َفاْعَتِبُروا َيا ُأوِلي اْألَْبَصار (حشر/۲)

خداي تبارك وتعالي در آيه ۲ سوره مباركه حشر مي فرمايد: 

«او كسي است كه كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانه هايشان بيرون 

راند! گمان نمي كرديد آنان خارج شوندو خودشان نيز گمان مي كردند كه دژهاي محكمشان، آنها را 

از عذاب الهي مانع مي شود، اما خداوند از آنجا كه گمان نمي كردندبه سراغشان آمد و در دل هايشان 

ترس و وحشت افكند، به گونه اي كه خانه هاي خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران 

مي كردند. پس اي صاحبان چشم، عبريت بگيريد.»

بر اساس آيات فوق و برمبناي آيه ۱۲ سوره مباركه مائده:

الف:نماز و پرداخت زكات و كمك به نيازمندان و سنت الهي قرض الحسنه، شروط همراهي خداي 

متعال همراه يك جامعه ديني است. قرض الحسنه و پرداخت زكات، اعمالي در جهت حل مشكالت 

محرومين و گرفتاران جامعه هستند.

ب: اگر آيه فوق را در كنار آيه ۳۸ سوره مباركه محمد قرار دهيم به نتيجه جالبي مي رسيم: 

ِ َفِمنُكم مَّن َيْبَخُل َوَمن َيْبَخْل َفإِنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسِه  َهاأَنُتْم َهُؤَالء ُتْدَعْوَن لُِتنِفُقوا ِفي َسِبيِل اهللاَّ
َواهللاَُّ اْلَغِنيُّ َوأَنُتُم اْلُفَقَراء َوِإن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ َال َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم (محمد/۳۸)

خداي متعال در آيه ۳۸ سوره مباركه محمد خطاب به اهل ايمان مي فرمايد: «شما كساني 

هستيد كه براي انفاق در راه خدا فرا خوانده شده ايد، پس برخي از شما بخل مي ورزند و هر كس 

بخل ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده وگرنه، خدا بي نياز است و شما نيازمنديد و اگر شما از فرمان 

الهي تبعيت نكنيد، خداي متعال، قوم ديگري را به جاي شما، انتخاب خواهد كرد.»

در حقيقت خداي متعال در اين آيه نافرماني از امر خود در بحث انفاق را عامل نابودي يك قوم 

و جايگزيني قومي ديگر به جاي آن قوم توسط خويش معرفي مي كند. فراموش نبايد كرد كه يكي 

از فلسفه هاي اصلي انفاق تالش در جهت حل معضالت محرومين است.

براين اساس هر نظام اقتصادي كه چهارچوبه خود را مبتني بر حل مشكالت محرومين در 

چهارچوب فرامين الهي قرار ندهد، پايدار نخواهد بود. پايداري نيز بر هرضرورتي درعرصه هاي 

مديريتي وسياستي و اقتصادي، اولويت دارد. 

خداي متعال، در آيه تالش در جهت استيفاي حق مستضعفين را تكليف اهل حق بيان داشته است.

و ما لكم ال تقاتلون في سبيل اهللا و المستضعفين من الرجال و النساء والولدان الذين يقولون ربنا 

اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرًا. (نساء/۷۵)

«چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه (به دست ستمگران) تضعيف شده اند پيكار 
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نمي كنيد؟ همان افراد (ستمديده اي) كه مي گويند خدايا ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند بيرون 

ببر و براي ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از براي ما از طرف خود ياري و ياوري تعيين فرما.»

داللت اصلي آيه فوق اين است كه تالش درجهت استيفاي حق محرومان از ظالمان، تكليف الهي 

جريان حق در تمامي ادوار و زمان هاست. يكي از مصاديق اين استيفاي حق تالش در جهت حل 

معضالت اقتصادي مستضعفيني است كه بنا به هردليلي دچار استضعاف اقتصادي شده اند، بي شك 

در صورتي كه ما در اين زمينه تالش ننماييم، خداي متعال نيازي به ما ندارد و مي تواند قوم ديگري 

را جايگزين ما در اطاعت از امر خويش نمايد. 

5- جمع بندي و نتيجه گيري
با توجه به جميع مباحث فوق مي توان به اين جمع بندي رسيد كه

الف: الگوي پيشرفت اقتصادي مد نظر مقام معظم رهبري كه، الگوي پيشرفتي مبتني بر آموزه هاي 

ناب ديني ودر چهارچوبي بومي است كه سبب پيشرفت اقتصادي و رشد توليد و توليدثروت مشروع 

در كشور مبتني بر منافع عامه مردم ودر جهت رفع فقر ازمحرومين، مي گردد. در حقيقت يكي از 

شاخصه اصلي وكليدي اين الگو، تأكيد بر منافع محرومين، است.

ب: تكيه بر منافع محرومين الزمه پايداري يك جامعه ديني است. زيرا اين محرومين و عامه 

مردم هستند كه زماني كه دين داري نياز به سختي دارد و در حقيقت حكومت و جامعه ديني در 

خطر هستند، بيش از ديگران به صحنه مي آيند و از نظام ديني دفاع مي كنند. عالوه براين برآيند 

آيات مطرح شده هم به خوبي نشان مي دهد كه نظامي كه مبتني بر توجه بر منافع محرومين نباشد، 

پايدار نخواهد بود.

بر اين اساس بي شك مباحثي مانند تكيه بر منافع محرومين، كه به نوعي بر پايداري نظام اسالمي 

تأكيد دارند، بايد در تمامي عرصه هاي نظري، برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها به عنوان مباحث 

اولويت دار انتخاب گردند و به عنوان مبناي اصلي و راهبردي مد نظر قرار بگيرند. يعني اولويت در 

تحقيقات نظري و برنامه هاي پنج ساله كشور و الگوسازي هاي كالن مانند الگوي اسالمي- ايراني 

پيشرفت، مباحث فوق هستند، البته تا زماني كه چالش هاي مربوط به اين موضوعات در جامعه در 

فرآيندي پايدار برطرف گردند.

ج: هدايت فرآيندهاي اقتصادي وبرنامه ريزي در جهت حل معضالت طبقات كم درآمدجامعه، 

مي تواند زمينه مشاركت بيشتر مردم در جهاد اقتصادي و حل معضالت اقتصادي كشور را، فراهم 

آورد. زيرا بر اساس فرمايشات امام علي عليه السالم و در ذيل ايشان، بيانات رهبر معظم انقالب، اين 

توده هاي مردم و محرومين هستند كه در سختي ها و مجاهدت ها همراه حاكميت ديني هستند. 

هدايت برنامه ريزي هاي اقتصادي در جهت منافع محرومين در جامعه دلگرمي ايشان نيز خواهد شد.
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862   مجموعه مقاالت دومين كنفرانس الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت
بر اين اساس به عنوان مثال، هدايت منابع ناشي از هدفمندسازي يارانه ها در جهت كاهش 

هزينه هايي مانند هزينه هاي درماني و يا گسترش وسايل حمل ونقل عمومي، به عنوان بخشي از 

نيازهاي اصلي طبقات محروم جامعه مي تواند به عنوان بخشي از بسته هاي سياستي در اداره كشور 

مد نظر قرار بگيرد. 

عالوه براين ايجاد تسهيالتي مانند نرخ سود پايين بانكي و يا دريافت ماليات كمتر و يا اعطاي زمين 

ارزان در جهت رشد صنايعي كه نيازهاي اساسي و عمومي مردم مانند نيازهاي دارويي و يا مواد غذايي 

را توليدمي كنند نيز مي تواند به عنوان ابزارهايي در سياست گذاري هاي كالن اقتصادي مد نظر قرار بگيرد.

نكته ديگري را كه بايد مد نظر قرار داد اين است كه زماني مردم به عرصه مشاركت در حل 

معضالت وارد خواهند شد كه باالترين اعتماد را به نظام سياسي كشور داشته باشند. الزمه  اين امر 

اين است كه مسئوالن كشور، پاك دست باشند وفساداقتصادي در ميان ايشان، وجود نداشته باشد.

بنابراين برخورد جدي با فساد اقتصادي و بسترهاي آن يكي از لوازم اصلي ايجاد اعتماد عمومي 

به نظام است.

بر اين اساس بسته هاي سياستي كه ضدفساد هستند و بسترساز شفافيت به عنوان الزمه مبارزه با 

فساد در عرصه اداره كشور هستند، بايد به عنوان بخشي از سياست هاي اولويت دارمد نظر قرار بگيرند.

ابزارهايي مانند ماليات بر ارزش افزوده كه فرآيند مبادالت اقتصادي را شفاف مي كنند ويا 

بسته هايي كه با فساد اقتصادي در توليد نيازهاي عمومي مردم مانند مسكن، مقابله مي كنند، 

بسته هاي سياستي اولويت دار هستند. به عنوان مثال ايجاد سامانه معامالت بنگاه هاي مسكن كه 

بسترساز شفافيت در معامات مسكن ومانع از سوداگري در اين بخش بود، يكي از سياست هاي 

مقبول در اين بخش است. 

د: فراموش نبايد كرد كه موضوع تكيه بر منافع محرومين يكي از ابعاد و اولويت هاي مد نظر 

مقام معظم رهبري در اداره كشور است. بي شك بايد اولويت هاي ديگر مد نظر ايشان را نيز در اين 

زمينه شناسايي نمود و با نگاهي نظام مند به اين اولويت ها توجه نمود و نظام سياست گذاري كشور 

نيز بايد اين نگاه را مبتني بر جامعيت  اين اولويت ها قرار دهد.
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