
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ها و بایدهای اصالح ساختار بودجهضرورتاهمیت، 
 (1398تا  1382های )بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب در سال

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش

 :ی در بخش های زیر در دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  پژوهشگر: امید جلوداریان
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  مقدمه 

ها و بایدهای اصالح ساختار ضرورتابی و محوربندی بیانات رهبر انقالب درباره اهمیت، این پژوهش به بررسی، شاخص ی

 کشور اختصاص دارد.  بودجه

های قاطع و راهگشا درخصوص اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم 97رهبر معظم انقالب مهرماه سال 

مؤکد کردند و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکالت  های مهم اقتصاد کشور توصیهمسائل اصلی و چالش

 . های جدی و عملیاتی بگیریدریزی باید تصمیمبودجه نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند

ل سال ار ماه اوّقرار بر این شد که در چه "تصریح کردند: ی هشدارگونهتأکیداردیبهشت امسال نیز رهبر انقالب بار دیگر در 

را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، االن دو  بودجه ساختاری ، مجلس و دولت با همکاری ]همدیگر،[ این مشکل9۸

ارها بر . پیش از این نیز رهبر انقالب ب"ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد

ر بودجه و قطع وابستگی به نفت تاکید کرده بودند که نشان دهنده اهمیت و ضرورت این موضوع برای ضرورت اصالح ساختا

 کشور است.

برطرف  برایمجلس و دولت ضرورت همکاری  جانبه برای اصالح ساختار بودجه،مدیریت جهادی و شجاعانه و تالش همه

درخصوص  شورای عالی هماهنگی اقتصادی یهای قاطع و راهگشاتصمیمضرورت  ،بودجه ساختاری مشکل کردن

کشور برای اصالح ساختار بودجه و ضرورت منفعل نشدن  قوانین و ساختارهای تشکیالتی و اداری لزوم تغییر ،ریزیبودجه فرایند

 ح( از جمله نکات مهمی است که رهبر انقالب درخصوص اصالشرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم این و آن) در برابر دشمن

 کنند.ساختار بودجه بر آنها تاکید می

 بار در مصرف انرژیاسراف بسیار خسارت ،وری پایینبهره، مشکالت نظام مالیاتیاقتصاد،  دولتی بودن، نفتی بودن اقتصاد

 اره و بر رفعاز جمله مشکالتی هستند که رهبر انقالب در مسیر اصالح ساختار بودجه به آنها اش )لزوم اصالح نظام یارانه انرژی(،

 کنند.آنها تاکید می

 ییزادرونبرای اصالح ساختار بودجه است.  ی مناسبحلّراهی، اقتصاد مقاومت یهااستیساز دیدگاه رهبر انقالب، توجه به 

-تیّبا استفاده از ظرف ییگرابرونو  دولت کردنن یگریکردن اقتصاد و تصدّ یردمم ،شدن انیبنمولّد شدن و دانش ،اقتصاد کشور

 موجود از مواردی است که رهبر انقالب در این خصوص به آنها اشاره کرده اند. یها
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ضرورت ها و اهمیت، 

بایدهای اصالح ساختار 

 بودجه:

 الف( اهمیت اصالح ساختار بودجه:

های متمادی درخصوص لزوم اصالح تاکیدات مکرر رهبر انقالب در سال -1

 ساختار بودجه

 ۹۸چهار ماه اوّل سال  تعیین مهلت برای اصالح ساختار بودجه حداکثر در -2

 

 جانبه برای اصالح ساختار بودجه:ب( مدیریت جهادی و شجاعانه و تالش همه

مدیریّت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی با اصالح ساختار بودجه نیازمند  -1

 اِشراف میدانی بر مشکالت

کاری  -2 م ه لت ضـــرورت  لس و دو ج کردن  رایبم طرف  بر

 بودجه ساختاری مشکل

 شورای عالی هماهنگی اقتصادی یهای قاطع و راهگشاتصمیمضرورت  -3

 ریزیبودجه فراینددرخصوص 

صالح ا مرتبط باکشور  قوانین و ساختارهای تشکیالتی و اداریلزوم تغییر -4

 ساختار بودجه:

س بودجه بر اسا بیرون ازهای اقتصادىِ فعالیتبودجه و تنظیم و تصویب لزوم  -4-1

 ساختارهای تغییریافته

 :در برابر دشمنضرورت منفعل نشدن  -5

 شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم این و آنضرورت  -5-1

 شکست تحریم و سیاست فشار حداکثری با قطع وابستگی بودجه به نفت -5-2

 بودجه:ج( لزوم درمان بیماری های مزمن اقتصادی برای اصالح ساختار 

 :نفتی بودن اقتصاد -1

ع قطو لزوم  فروشی نفتو اقتصاد کشور از خام بودجه جدا کردن اهمیت بسیارِ  -1-1

 وابستگی مستقیم بودجه به نفت

 :به نفت یوابستگبه سبب  و نامتوازن وبیمع یبندبودجهجلوگیری از  -1-2

 کشور بودجه ایجاد توازن و کاهش کسریرونق تولید با  -1-2-1

 یتیّریمد یهاو ضعف یساختار وب، از عیبه نفت یوابستگ -1-3

 غلط بودن اداره کشور بر اساس پول نفت  -1-4

  یرنفتیصادرات غ شیافزالزوم  -1-5

 اتیداخلى و مال دیبودجه به تول هیتکضرورت  -1-6

 :اقتصاد مستقلّ تیبر تقو دیتأک -1-7

 تی  فیانبوه و باک دیبر تول یمبتن -1-7-1

 محورعدالت عیتوزمبتنی بر  -1-7-2

 اسرافیاندازه و بمصرف به مبتنی بر -1-7-3

 خردمندانه  یتی ریمناسبات مد مبتنی بر -1-7-4
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ضرورت ها و اهمیت،   

بایدهای اصالح ساختار 

 بودجه:

 

 اقتصاد دولتی بودن -2

 ) لزوم استقرار نظام مالیات بر درآمد( مشکالت نظام مالیاتی -3

 وری پایینبهره -4

 ) لزوم اصالح نظام یارانه انرژی( بار در مصرف انرژیاسراف بسیار خسارت -5

 

اد اقتص)لزوم لحاظ کردن کامل سیاست  ی مناسبحل  راهی، اقتصاد مقاومت یهااستیسد( 

 (:بودجه در قانون مقاومتی

 اقتصاد کشور ییزادرون -1

 شدن  انیبنمولّد شدن و دانش -2

 دولت کردنن یگریکردن اقتصاد و تصدّ یردمم -3

 موجود یهاتیّ با استفاده از ظرف ییگرابرون -4
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 الف( اهمیت اصالح ساختار بودجه:

 

 

 برای اصالح ساختار بودجه:جانبه ب( مدیریت جهادی و شجاعانه و تالش همه

 

 

 

تاکیدات مکرر رهبر انقالب در-1
های متمادی درخصوص لزوم سال

اصالح ساختار بودجه

ار تعیین مهلت برای اصالح ساخت-2
بودجه حداکثر در چهار ماه او ل سال 

۹۸

اصالح ساختار بودجه-1
ه، نیازمند مدیری ت شجاعان
امیدوارانه، جهادی با 
اِشراف میدانی بر 

مشکالت

ضرورت همکاری مجلس و دولت -2
برای برطرف کردن 

بودجهساختاریمشکل

ضرورت تصمیم های -3
قاطع و راهگشای شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی

درخصوص 
بودجه ریزیفرایند
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 ج( لزوم درمان بیماری های مزمن اقتصادی برای اصالح ساختار بودجه:

 

 

 

 

 

 

 

لزوم تنظیم و -4-1
تصویب بودجه و 

های اقتصادىِفعالیت
بودجه بر بیرون از

اساس ساختارهای 
تغییریافته

لزوم تغییر-4
ی و ساختارهای تشکیالت

اداری و قوانین کشور 
تار اصالح ساخمرتبط با 

:بودجه

ضرورت منفعل نشدن در برابر-5
:دشمن

ضرورت شرطی -5-1
نکردن اقتصاد کشور به 

تصمیم این و آن

شکست تحریم و -5-2
ا سیاست فشار حداکثری ب

نفتقطع وابستگی بودجه به

 :نفتی بودن اقتصاد -1
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ی قطع وابستگو لزوم  فروشی نفتو اقتصاد کشور از خام بودجه جدا کردناهمیت بسیار -1-1

 مستقیم بودجه به نفت

 

 :به نفت یوابستگبه سبب  و نامتوازن وبیمع یبندبودجهجلوگیری از  -1-2

 

 کشور بودجه ایجاد توازن و کاهش کسریرونق تولید با  -1-2-1

 

 یتی ریمد یهاو ضعف یساختار وب، از عیبه نفت یوابستگ -1-3

 

 غلط بودن اداره کشور بر اساس پول نفت  -1-4

 

  یرنفتیصادرات غ شیافزالزوم  -1-5
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 اتیداخلى و مال دیبودجه به تول هیتکضرورت  -1-6

 

 :اقتصاد مستقل  تیبر تقو دیتأک -1-7

 

 تی فیانبوه و باک دیبر تول یمبتن -1-7-1

 

 محورعدالت عیتوزمبتنی بر  -1-7-2

 

 اسرافیاندازه و بمصرف به مبتنی بر -1-7-3

 

 خردمندانه  یتی ریمناسبات مد مبتنی بر -1-7-4

 



 

۸ 

 

 ادامه لزوم درمان بیماری های مزمن اقتصادی برای اصالح ساختار بودجه:

 

 (:بودجه در قانون اقتصاد مقاومتی)لزوم لحاظ کردن کامل سیاست  ی مناسبحل  راهی، اقتصاد مقاومت یهااستیسد( 

 

 

دولتی بودن -2
اقتصاد

مشکالت نظام -3
لزوم ) مالیاتی 

ت استقرار نظام مالیا
(بر درآمد

بهره وری پایین-4

اسراف بسیار -5
خسارت بار در 

لزوم ) مصرف انرژی 
اصالح نظام یارانه 

(انرژی

درون زایی اقتصاد کشور-1

مول د شدن و دانش بنیان شدن -2

مردمی کردن اقتصاد و تصد یگری نکردن دولت-3

های موجودبرون گرایی با استفاده از ظرفی ت-4
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  ها و محورهای بیاناتـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 

اهمیت، 

ضرورت ها و 

بایدهای 

اصالح ساختار 

 بودجه:

 الف( اهمیت اصالح ساختار بودجه:

تاکیدات مکرر رهبر انقالب در  -1

های متمادی درخصوص لزوم سال

 اصالح ساختار بودجه

تعیین مهلت برای اصالح  -2

چهار  ساختار بودجه حداکثر در

 ۹۸ماه اوّل سال 

 

ب( مدیریت جهادی و شجاعانه و تالش 

 جانبه برای اصالح ساختار بودجه:همه

اصالح ساختار بودجه نیازمند  -1

مدیریّت شجاعانه، امیدوارانه، 

جهادی با اِشراف میدانی بر 

 مشکالت

مجلس و ضرورت همکاری  -2

برطرف کردن  برایدولت 

 بودجه ساختاری مشکل

های قاطع و تصمیمضرورت  -3

شورای عالی هماهنگی  یراهگشا

  درخصوص اقتصادی

 ریزیبودجه فرایند

ساختارهای لزوم تغییر -4

 قوانین و تشکیالتی و اداری

اصالح ساختار کشور مرتبط با 

 بودجه:

 بودجه وتنظیم و تصویب لزوم  -4-1

ه بودج های اقتصادِى بیرون ازفعالیت

 ساختارهای تغییریافتهبر اساس 

 در برابرشدن ضرورت منفعل ن -5

 :دشمن

شرطی نکردن اقتصاد ضرورت  -5-1

 کشور به تصمیم این و آن

است که اشاره کردند، بنده هم تأکید  بودجه ساختاری ی اصالحاتمسئلهیکی هم » -

، مجلس و دولت با 9۸میکنم؛ بنا بر این شد، قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال 

را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش  بودجه ساختاری همکاری ]همدیگر،[ این مشکل

یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که گذشته، االن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این 

نظام بانکی هم حرفهای زیادی هست و  ساختار ی اصالحبایستی انجام بگیرد. در زمینه

 .ها صحبت کردیمجایش هم در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرّر در این زمینه

ک نیم. یساختارها در این برهه کار ک ی اصالحبه نظر میرسد که میتوانیم در زمینه 

مقداری احتیاج دارد به مدیریّت شجاعانه؛ یک مقدار مسئولین دولتی با شجاعت در این 

ی غیر وظیفه و غیر قانون و غیر مصلحت کشور را نکنند. من قضّیه وارد بشوند؛ مالحظه

مدیریّت شجاعانه، امیدوارانه، جهادی، با اِشراف میدانی بر »ام اینجا یادداشت کرده

از مشکالت را در اتاق اداره و مدیریّت و پشت میز نمیشود فهمید، باید  خیلی-مشکالت 

عدم انفعال در برابر دشمن،  -رفت در صحنه، در عرصه، تا مشکالت را بتوان لمس کرد

 «.1؛ یکی از مسائل مهم این است«شرطی نکردن اقتصاد کشور به تصمیم این و آن

وری بهره»های مزمن اقتصادی از جمله اریبا اشاره به بیم ای()آیت ا... خامنهایشان -

نفتی بودن و دولتی بودن »، «بار در مصرف انرژیاسراف بسیار خسارت»، «پایین

ها در پرتو علم دانشگاه»فزودند: ا بودجه ساختار» و« مشکالت نظام مالیاتی»، «اقتصاد

 شانیا. بپردازندگونه مشکالت های اینحلنافع و ایجاد سازوکار مناسب، به تأمل در راه

در هنگام مواجه شدن دولتها با  «یو فرهنگ یعلم یهاکاهش بودجه»با انتقاد از 

تمر و مس یگذارهیسرما ه،یو پا یادیکردند: الزم است در علوم بن دیتأک یمشکالت مال

ا نشده در عالم رکشف قیبه حقا یابیو راه دست میداشته باش دستانهشیحرکت پ

  .«2یمکن یو ط یسازنهیزم

ساختارهای  ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و درما در نگرشهایمان در مسئله» -

 هایی که هر کدام ازمان، نقشها و سهمتشکیالتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه

دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، 

ی دستگاههای کشور شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمِى همهی خودمان را آینده

بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای  بودجه .است

بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس،  اقتصادىِ بیرون از

   «.3باید انجام بدهندی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که هم دولت، هم قوه

 شیافزا داد،یاقتصاد نشان م ینهیکه باز همت مضاعف را در زم یکارهائ یز جملها»  -

طرف،  نیبه ا شیها سال پکشور ما متأسفانه از ده یاست. بودجه یرنفتیصادرات غ

روش  نیا کنند؛یدلسوز رد م یاقتصاددانها یروش را همه نیبه نفت است. ا یوابسته

در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره 

 نیمن ا یاز آرزوها یکیرا گفتم که  نیا شیاست. من سالها پ یغلط یوهیش نیکنند؛ ا

 کیاگر الزم بود،  یکه حتّ میاداره کن یکشور را جور میما بتوان یروز کیاست که 

 امدهین شیاست که تا امروز پ یزیچ نیو کشور اداره شود. ا میقطره نفت هم صادر نکن

 یرنفتیصادرات غ شیاست. افزا یمشکل اریکار بس ست،یهم ن یاست. البته کار آسان

                                                           
 24/02/139۸ بیانات در دیدار مسئوالن نظام . 1

 0۸/03/139۸ ها با رهبر انقالبدیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه . 2

 30/11/13۸5 یقانون اساس 44اصل  یاندرکاران اجراو دست یمسئوالن اقتصاد داریدر د اناتیب.  3

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3377
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

شکست تحریم و سیاست فشار  -5-2

حداکثری با قطع وابستگی بودجه به 

 نفت

 

ج( لزوم درمان بیماری های مزمن 

 اقتصادی برای اصالح ساختار بودجه:

 :نفتی بودن اقتصاد -1

جدا اهمیت بسیار -1-1

اقتصاد کشور از و   بودجه کردن

ی قطع وابستگو لزوم  فروشی نفتخام

 مستقیم بودجه به نفت

 یبندبودجهجلوگیری از  -1-2

 یوابستگبه سبب  و نامتوازن وبیمع

 :به نفت

ایجاد توازن و رونق تولید با  -1-2-1

 کشور بودجه کاهش کسری

 وب، از عیبه نفت یوابستگ -1-3

 یتیّریمد یهاو ضعف یساختار

غلط بودن اداره کشور بر اساس  -1-4

 پول نفت 

  یرنفتیصادرات غ شیافزالزوم  -1-5

 دیبودجه به تول هیتکضرورت  -1-6

 اتیداخلى و مال

 :قلّ اقتصاد مست تیبر تقو دیتأک -1-7

 تی  فیانبوه و باک دیبر تول یمبتن -1-7-1

 محورعدالت عیتوزمبتنی بر  -1-7-2

یاندازه و بمصرف به مبتنی بر -1-7-3

 اسراف

 یتی  ریمناسبات مد مبتنی بر -1-7-4

 خردمندانه 

 اقتصاد دولتی بودن -2

 ) لزوم مشکالت نظام مالیاتی -3

 استقرار نظام مالیات بر درآمد(

 وری پایینبهره -4

 ۸9. سال ردیگیکار دارد انجام م نیو ا م؛یشو کیهدف نزد نیکه ما به ا شودیموجب م

  .«1راه برداشته شد نیدر ا یگام بلند

قوّت و  ینقطه ،یاست. اقتصاد قو کنندهنییتع یِدیکل ینقطه کیاقتصاد: اقتصاد » -

ضعف و  ینقطه ف،یکشور است و اقتصاد ضع یریو نفوذناپذ یریناپذعامل مهّم سلطه

ر، بش اتیّو معنو اتیّنفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّ  سازنهیزم

است که بدون آن  یالهیامّا وس ست،ین یاسالم یهدف جامعه تّه. اقتصاد البگذاردیاثر م

انبوه  دیبر تول یاقتصاد مستقلّ کشور که مبتن تیبر تقو دی. تأکدیبه هدفها رس توانینم

 یتیّ ریو مناسبات مد اسراف،یاندازه و بمحور، و مصرف بهعدالت عیو توز ت،یّفیو باک

شده،  دیبارها تکرار و بر آن تأک نجانبیا یاز سو ریاخ یخردمندانه است و در سالها

امعه ج یامروز و فردا یبر زندگ تواندیاست که اقتصاد م یشگرف ریتأث نیخاطر همبه

 .بگذارد

و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان  فیراه نجات از اقتصاد ضع یاسالم انقالب

و درون دچار چالش ساخته است.  رونیاقتصاد کشور را از ب ف،یضع یعملکردها یداد، ول

 ،یدشمن است که در صورت اصالح مشکل درون یهاو وسوسه میتحر یرونیچالش ب

 یو ضعفها یساختار وبیعبارت از ع یخواهد شد. چالش درون اثریب یاثر و حتّ کم

 .است یتیّ ریمد

طهیر حد از اقتصاد که ییبودن بخشها یاقتصاد به نفت، دولت یوابستگ وب،یع نیترمهم

اندک از  یاستفاده ،یداخل تیّنگاه به خارج و نه به توان و ظرف ست،یدولت ن فیوظا ی

و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات  وبیمع یبندکشور، بودجه یانسان یروین تیّظرف

انه مسرف یزائد و حتّ  یهانهیو وجود هز تهایّاولو تیرعا عدماقتصاد و  یاجرائ یاستهایس

 لیمردم از قب یمشکالت زندگ نهایا یجهیاست. نت یحکومت یهااز دستگاه ییدر بخشها

 .و امثال آن است فیضع یدر طبقه یجوانها، فقر درآمد یکاریب

 یبرا یاجرائ یهابرنامه دیاست که با یاقتصاد مقاومت یاستهایمشکالت، س نیا حلّراه

در دولتها  ت،یّو احساس مسئول یو با قدرت و نشاط کار هیّآن ته یبخشها یهمه

 یردمشدن آن، م انیبناقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش ییزاو اقدام شود. درون یریگیپ

که قبالً به  ییتهایّبا استفاده از ظرف ییگرادولت، برون ردننک یگریکردن اقتصاد و تصدّ

جوان و دانا و  یمجموعه کی گمانیها است. بحلراه نیمهمّ ا یآن اشاره شد، بخشها

 مقاصد نیدر درون دولت خواهند توانست به ا یاقتصاد یهامؤمن و مسلّط بر دانسته

 .«2باشد یامجموعه نیچن تیّ فعّال دانیم دیبا روشِیبرسند. دوران پ

های رهبر انقالب اسالمی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم»-

د ی مؤکهای مهم اقتصاد کشور توصیهمسائل اصلی و چالشگشا درخصوص قاطع و راه

کردند و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکالت نظام بانکی، 

های جدی و عملیاتی ریزی باید تصمیمبودجه نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند

  .«3بگیرید

ه گاه کشور و مسئوالن به مقولای با تأکید بر ضرورت تغییر ناهلل خامنهحضرت آیت -

براساس برنامه توسعه، نفت باید از منبع درآمد و محل »نفت خاطرنشان کردند: 

                                                           
 01/01/1390 90بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال  . 1
  22/11/1397 رانیخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هیانیب . 2
 19/07/1397کشور  یران قوا در حضور رهبر انقالب درباره مسائل اقتصادجلسه س . 3
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بار در اسراف بسیار خسارت -5

) لزوم اصالح نظام  مصرف انرژی

 یارانه انرژی(

 

ی، اقتصاد مقاومت یهااستیسد( 

)لزوم لحاظ کردن  ی مناسبحل راه

در  اقتصاد مقاومتیکامل سیاست 

 (:بودجه قانون

 اقتصاد کشور ییزادرون -1

  شدن انیبنمولّد شدن و دانش -2

کردن اقتصاد و  یردمم -3

 دولت کردنن یگریتصدّ

با استفاده از  ییگرابرون -4

 موجود یهاتیّظرف

 

 

 
 
 

 

کشور خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود  بودجه تأمین

  .«1و مسئوالن باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را، با قوت ادامه دهند

کشور  یاتّکاء بودجه دیاست که با نیدر مورد اقتصاد کشور ا یاساس یمسئله کی» -

عرض  که من امروز به شما ییحرفها نی. البتّه امیبرس نجایبه ا دیبه نفت قطع بشود؛ با

. است یمشکل یدر مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارها م،یاو مکرّر گفته کنمیم

است امّا معتقدم  یاجرا کار سخت دانمیاست؛ بنده م هودخود من دستم سالها در اجرا ب

 نیتر از حرف زدن است؛ امّا همانجام داد. اجرا کردن سخت توانیکار سخت را م نیا

جوانها، با اعتماد به  نیمردم، با اعتماد به ا نیکار سخت را با همّت، با اعتماد به ا

 شودینصرت داده است، م یوعده همتعال ک یکشور، با اعتماد به خدا یداخل یهاهیسرما

 .انجام داد

بودجه به  یهیتک دی[ بااست که نی]ا -است  نیکار هم نیترکه مهم -از کارها  یکی

دو کلمه  .دهندیم اتیو مال کنندیم دیکه مردم تول یبه درآمد یعنیباشد،  یداخل دیتول

 :عرض بکنم اتیراجع به مال خواهمیم

از کارمند  - میریگیم اتیاست. ما امروز از ضعفا مال ضهیفر کی اتیمن! مال زانیعز 

مّا از فالن ا - میریگیم اتیاز کاسب جزء مال م،یریگیم اتیاز کارگر مال م،یریگیم اتیمال

 دارند؛ یاتیفرار مال م؛یریگینم اتیمال وکتابحسابیفالن درآمدداِر ب دار،هیسرماکالنْ

 ندکیم یبه دولت خوددار اتیکه از دادن مال جرم است. آن یاتیفرار مال ت؛جرم اس نهایا

، او است اریکه حاصل شده و در اخت یکه آن درآمد -به دولت بدهد  دیکه با یاتیو مال

 ند،کیاست که دولت دارد م یوجود آورده است و کاراست که دولت به ییبه برکت فضا

ت به پول مف کندیکشور را وابسته م قتیدر حق دهد،ینم -را بدهد  اتیمال دیپس با

روز  کی: دیآیم شیمشکالت پ نیکشور به پول نفت وابسته شد، هم ینفت، و وقت

 نیکشور به ا کشند؛یوشانه مروز شاخ کی شود؛یروز نفت ارزان م کی شود؛یم میتحر

 نیکه مسئول دمیمهم است. البتّه من شن یلیخ اتیمال ی. مسئلهشودیوضع دچار م

 دیاکارها ب نیا دهند؛یدارند انجام م یخوب یکارها کنند،یم یکشور دارند طرّاح یاتیالم

 دیکمک خواسته بشود و مردم با دیکند؛ از مردم با دایتحقّق پ دیبا رد؛یانجام بگ عیسر

ه است ک نیا رد،یانجام بگ دیکه با یمهمّ  یقلم اوّل. قلم اوّل از کارها نیکمک کنند؛ ا

 نیاز هم یعنیاز درون مردم باشد،  یمدهادرآ یلهیوسدولت، به یدارهکشور، ا یبودجه

  .«2و کسب و کار دیبه تول شودیهم مربوط م اتیکه مال ات،یمال

هایی دارد، حلراه [صورت یک گره درآمده؛ این ]مسئلهای بهی هستهخب، مسئله» -

است؛ اگر این تقویت در درون انجام بگیرد،  تقویتِ درونی ما ها متوقّف بهحل]امّا[ آن راه

انتظار ما های دیگری در هم سریال ایی هستهمسئله آن کار آسان خواهد شد. غیر از

کلفتی مسائل ما با غرب، با آمریکا، با صهیونیسم، با گردنجور نیست که همهاست؛ این

ی ما نیست؛ ای باشد؛ این تنها مسئلهی هستههای اقتصادی دنیا فقط همین مسئله

ی این ؛ حّل همه[]هست -و امثاله و امثاله  حقوق بشر - اش مسائل گوناگوندنباله

خود حل خواهد شد؛ نه، تالش الزم است امّا خودیمسائل آسان خواهد شد، نمیگویم به

ی داخلی را حل حل آن مسائل آسان خواهد شد. اگر چنانچه ما توانستیم این مسئله

ششم کامالً ببینید؛ در ی ی اقتصاد مقاومتی را در قانون برنامهکنیم. این مسئله

ابالغ شده است،   سیاستها البّته .طور کامل ببینیداین را به 95ی سال بودجه قانون

های دولتی کارهای زیادی کردند. کارهایی انجام گرفته است امّا نگاه کنید ببینید دستگاه

                                                           
 22/12/1390رهبر انقالب از پژوهشگاه وزارت نفت  دیبازد . 1
 29/11/1393 جانیمردم آذربا داریدر د اناتیب . 2

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=3634
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5502
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2248
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370
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جدول ناقص است. باالخره اگر یک دارویی را تجویز کنند که عالج قطعی کجای این 

فالن بیماری است و این دارو هم مثالً فرض کنید که پنج جزء دارد، اگر ک جزء از این 

ی این اجزاء وجود پنج جزء نبود، این دارو نیست ولو چهار جزء دیگرش باشد؛ باید همه

ت این فا و نتیجه باشد. نگاه کنید ببینید کدام قسمداشته باشد تا انسان بتواند منتظر ش

خالی است و باید پُرش کرد، آن را پیدا کنید.  -ها این پازل مآبقولِ فرنگیبه -جدول 

  .«1این را کامالً نگاه کنید 95ی بودجه در قانون برنامه، در قانون

ی ودجهب ئوالن بهای با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش مساهلل خامنهحضرت آیت» -

ویژه وزیر محترم علوم، تحقیقات و به--بخش تحقیقات، خاطرنشان کردند: مسئوالن 

باید پیگیر این مسأله در دولت باشند، زیرا امروز تحقیقات، موضوعی تجمالتی  -فناوری

 .«2نیست، بلکه امری حیاتی است

ن هم به آن اشاره ای است که بعضی از دوستاآنچه به نظر من مهّم است، نکته» - 

کردند. آن نکته، نگاه به علم و تحقیق و ساماندهىِ وضع علم و تحقیقات در کشور است. 

این، کار کالنی است که باید حتماً اهتمام جدّی نسبت به آن ورزیده شود. بنده هم در 

  .«3این مورد یقیناً مسؤولیت دارم و دنبال خواهم کرد

در بخش اقتصاد با کشور میشود، عالج را در نگاه به  هایی کهی دشمنیما در زمینه» -

ایم؛ عالج این است. امکانات داخلی ما خیلی ایم و یافتههای داخلی جستجو کردهتوانایی

ه بینی میکردند کها پیشخوب است. همین حاال هم شما مالحظه میکنید، قبالً بعضی

اشاره  9۸در مورد سال  چنین و چنان خواهد شد؛ حاال خود مسئولین کشور 9۸سال 

میکنند که مثالً یک مقداری رشد اقتصادی به صورت نسبی افزایش پیدا کرده. البتّه 

ها دشوار است، امّا اگر چنانچه حرکت را، حرکت قوی وضع مردم سخت است، معیشت

و منطقی و پیگیر و مجاهدانه انجام بدهند، قطعاً در وضع زندگی مردم و معیشت مردم 

  .تدریج اثر خواهد گذاشتبمرور و ب

 و [است] نفت فروش تحریم عمدتاً که-  ی مهم این است که ]این[ تحریمیک نکته 

 کلیمش یک بالشک -است نفت یمسئله به معطوف بیشتر هم حدّاکثری فشار این

مدّت یک سود مدّت است؛ از این مشکل کوتاهاست برای کشور، منتها مشکل کوتاه

آید و آن، انقطاع از نفت است. چند روز قبل مسئولین دولتی بلندمدّت به دست می

را  بودجه -ظاهراً یک تاریخی را هم ذکر کردند-اعالم کردند و گفتند که ما از فالن تاریخ 

بسیار خبر خوبی است، این خیلی دستاورد بزرگی است. از نفت منقطع میکنیم؛ این 

خب ما اگر نفتمان را همین طور مدام بفروشیم و در مقابلش دالر بگیریم و بیاوریم، 

های جاری ی کشور را، مخارج کشور را، هزینهبودجه افتیم کههیچ وقت به فکر نمی

 قتی جلوی فروش نفتافتیم. وکشور را از نفت جدا کنیم؛ هیچ وقت به فکر این نمی

افتیم گرفته میشود، وقتی این درآمد مفت از دولت گرفته میشود، آن وقت به فکر می

 شان بهتر از ما است،که یک کار اساسی بکنیم. خیلی از کشورها االن رشد اقتصادی

شان بهتر از ما است، یک قطره نفت هم، نه دارند و نه میفروشند؛ ]پس[ وضع اقتصادی

ها از آن کشورهایی که اشاره کردم بهتر است، از بعضی انات کشور ما از بعضیمیشود. امک

خیلی بهتر است؛ بنابراین میتوانیم. بنابراین این فشاری که از لحاظ تاکتیکی بر ما وارد 

  .«4میشود، از لحاظ راهبردی به نفع ما است، به ما کمک میکند

                                                           
  06/03/1394 یاسالم یمجلس شورا ندگانینما داریدر د اناتیب . 1
  25/02/13۸6با رهبر انقالب  یخراسان رضو یهادانشگاه دیاسات دارید . 2
  22/02/13۸2 یبهشت دیاستادان دانشگاه شه داریدر د اناتیب . 3
  10/07/139۸فرماندهان سپاه  یمجمع عال داریدر د اناتیب. 4
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 کاهش»، «های مختلف اقتصادیخشتحول در ب»ایشان رونق یافتن تولید را موجب  -

ایجاد توازن و کاهش »و حتی « افزایش ارزش پول ملی»، «بیکاری و تورم و فقر

ی کسانی که دولت، مجلس و همه»خواندند و تأکید کردند: « ی کشوربودجه کسری

رو ی تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبهتوانایی ورود به حیطه

  .«1هستند

ایشان در مسائل اقتصادی، چند موضوع را دارای اهمیت مضاعف برشمردند و گفتند:  -

و  بودجه جدا کردن»، «وکاربهبود فضای کسب»، «ارزش پول ملی»، «رونق تولید»» 

تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت »، «فروشی نفتاقتصاد کشور از خام

ی هااقتصادی یعنی اختالسگران، دزدان، تروریستبریدن دست مفسدان »، و «دولت

از جمله مسائل اصلی است که باید « رحم از اقتصاد کشوراقتصادی و قاچاقچیان بی

  .«2مسئوالن متفقاً بر روی آنها متمرکز شوند و از حواشی و مسائل فرعی بپرهیزند

های اقتصادی دولت ی برنامهی دوّم در مورد اقتصاد مقاومتی این است که همهنکته» -

ی ی اقتصاد مقاومتی و در این سیاستها بگنجد؛ حتّی برنامهبایستی در این مجموعه

های سالیانه، همه باید براساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ بودجه ششم و برنامه و

کدام از اینها در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاستها نباشد؛ نه اینکه فقط یعنی هیچ

  .«3لفت نداشته باشد بلکه کامالً منطبق با این سیاستها باشدمخا
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