
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "امل تحول و پیشرفت کشوروعاز ، غیرنفتی اقتصاد "
 (1398تا  1373براساس بیانات رهبر معظم انقالب از )

 :دسترس استی در بخش های زیر قابل های خبری و تولیدات پژوهشفرآورده

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

 اميد جلوداريانپژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 

 سياسي اهياداره ژپوهش
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  مقدمه 

 

بررسی،  "اقتصاد غيرنفتی "درباره ( 1398تا  1373های )در فاصله سال انقالبمعظم بيانات رهبر اين پژوهش در 

  است.شدهيابی و محوربندی شاخص

کی ويژگی اقتصاد متورده را آناشی از توليد نفت و تبديل نکردن نفت به فر افزودهرهبر انقالب استفاده نکردن از ارزش 

 کنند.تاکيد می فروختن نفت خامدانند و در اين باره بر نبر نفت می

 یهابيآس نيترسخت پذيرش و های تحريمتاثيرپذيری از آسيب ،نگاه به بيرون، منبع محور بودن اقتصاد نفتی

 .انداز معايب اقتصاد نفتی از منظر رهبر معظم انقالب یاقتصاد

 سبب ،سبب قوی شدن اقتصاد کشور و قطع وابستگی ،دستاوردی بزرگرهبر انقالب همچنين اقتصاد بدون نفت را 

 یاستقالل اقتصادتحقق و عامل  یاقتصاد مقاومتاجرای سبب  ،جلوگيری از ناامنی اقتصادعامل  ،هدرندادن سرمايه ملی

 دانند.می

بزرگی  بالیو  ايران بزرگ اقتصاد بيع ،کشور یعامل عمده مشکالت اقتصاد ،به نفتی وابستگاز نگاه رهبر انقالب، 

 را در پی دارد. یگوناگون داخل یهاتيّاستعدادها و ظرف کم توجهی بهاست که  برای کشور

شاخص ديگری است که از بيانات رهبر معظم انقالب به دست آمده است؛  "نفتی و آسيب پذيری سياسیاقتصاد "

عاملی ا راقتصاد غيرنفتی کنند و ره میاشا نگرانی دشمن از غيرنفتی شدن اقتصاد ايرانبه  رهبر انقالب دراين باره

راهی برای شکستن تهديد تحريم و به فرصت تبديل کردن  و برابر دشمن برای جلوگيری از آسيب پذيری کشور در

 دانند.می آن

حاصل  ینگاه به نفت و گاز و درآمدها رييتغلزوم "نيز به مواردی نظير  بايدهای اقتصاد غيرنفتیرهبر انقالب درباره 

-برنامه"، "یاصالحات اقتصاد یاجرا " ،"یاقتصاد ندهيزا یهاهيبه منابع و سرما یبودجه عموم نياز آن، از منبع تأم

 "،"یمقاومتو  هيپابه اقتصاد مستقل، دانش یاقتصاد نفت ليتبد "، "یرنفتيغ یهادرآمدبرای اداره کشور با دقيق ريزی 

 "، "یبه اقتصاد مولد و مردم یو نفت یکشور از اقتصاد رانت یاقتصاد یريگجهت رييتغ "،  "فرآوردهتبديل نفت به 

از  یسهم صندوق توسعه مل ساالنه شيافزا "،"به جای نفت گريد یدرآمدزا یِاقتصاد یهاتيفعالاستفاده از معادن و 

ی رنفتيصادرات غ شيافزاهمت مضاعف برای  "،  "بودجه به نفت یمنابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ

اشاره  "ناشی از وابستگی به نفتخأل برای پرکردن  انيبندانش عيصنالزوم استفاده از  "و  "و کاهش اتکا به نفت 

 کنند. می

 

 

 هاي خبريمديريت پژوهش
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 منظور از اقتصاد نفتی:الف(  

راشــی از تولید ردت و تبدیل  افزودهاســتداده ردردا از ارز   -1

 ردردا ردت به فراورده

 فروختن ردت خام -2

 

 ب( معايب اقتصادي نفتی:

 منبع محور بودا اقتصاد ردتی: -1

  هيسرمافروختن و خوردن  -1-1

 رگاه به بیروا -2

 های تحریم تاثیرپذیری از آسیب -3

 نىیرزمیاقتصاد متّدى به منابع زها در شناسایی رشدا رخبه -4

 و ثروت بادآورده

 یاقتصاد یهابیآس نیتراز سخت، به ردت یوابستگ -5

 ردت، کاالیی که اختیار  دست دیگراا است  -6

 

 اقتصاد منهاي نفت:ج( اهمیت 

دستاوردی بزرگ و سبب قوی شدا اقتصاد کشور و قطع  -1

 وابستگی

 هدرردادا سرمایه ملی ردت -2

 جلوگیری از راامنی اقتصاد -3

  یاقتصاد مقاومتاجرای  -4

 یاستقالل اقتصادتحقق  -5

 

رگ بز بیعکشور و  يعامل عمده مشکالت اقتصاد ،به نفت یوابستگد( 

 ايران: اقتصاد

 اقتصاد ردتی بالی بزرگی برای کشور: -1

 کشور یعموم اتياز بل به درآمد نفت یوابستگ -1-1

اسـتددادها و  اقتصاد ردتـی اـاملی بـرای کـم تـوج ی بـه -2

 ی:گوراگوا داخل یهاتیّظرف

و  هاتيبه امکانات، ظرف با توجهتحقق پذير بودن قطع اتکا به نفت  -2-1

 کشور یانسان یروين
 

 

 اقتصاد غیرنفتی:
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 :اقتصاد غیرنفتی

 

 نفتی و آسیب پذيري سیاسی:اقتصاد ه( 

 رگراری دشمن از غیرردتی شدا اقتصاد ایراا: -1

اقتصاااد غيرنفتاای عاااملی باارای جلااوگيری از آساايب پااذيری  -1-1

 کشور دربرابر دشمن

هـا و شدسـتن ت دیـد تحـریماقتصاد غیرردتی راهی برای  -2

 به فرصت تبدیل کردا آا:

 ها، عمده تحريمفروش نفت ميتحر -2-1

 

 ي کشور:رپايد و مشکالت مزمناز  به نفت یوابستگو( 

صاد ایراا به ردت،  -1 ستگی اقت شدلواب از  هبازماردو  یخیتار یم

 یطاغوت یهادوراا

 ایراا شوم صد ساله راثیم ،ی به ردتوابستگ -2

سه یبنا تیدیکغلط بودا  -3 شور هند صاد ک  میاز دوراا رژ اقت

 یپ لو وابسته

 

 اقتصاد غیرنفتی:ز( بايدهاي 

و اقتصـاد کشـور از ردـت خـام  جـهبند راف بودلزوم بریدا  -1

 و فرو  ردت خام و تجارت ردت خام

حاصـل از آا،  یرگاه به ردـت و گـاز و درآمـدها رییتغلزوم  -2

 یهـاهیمنـابع و سـرما»بـه  "یبودجـه امـوم نیمنبع تأم"از 

 «یاقتصاد ندهیزا

جــداکردا تــدریجی  هــایاز راه صــندوت توســدهتشــدیل  -3

 اقتصاد کشور از ردت
 برای قطع وابستگی به ردت یاصالحات اقتصاد یاجرالزوم  -4
ــا  -5 ــور ب ــرای اداره کش ــزی ب ــه ری ــزوم بررام ــدل  یهادرآم

 ی:رردتیغ

پلمااک کااردن و  کشااور از راه دانااشباارای درآمااد لاازوم کسااب  -5-1

 نفت یهاچاه درِ

 :نيروى زم ريذخالزوم استفاده از  -5-2
 هوش جوانان و استعدادهاى درونى  -5-2-1

 سرشارانسانى  روىين -5-2-2
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 هیـپابـه اقتصـاد مسـتقل، دارش یاقتصاد ردتـ لیتبدلزوم  -6

 یمقاومتو 

 لزوم تدریجی بودا قطع اتدای اقتصاد کشور به ردت -7

 و توقف خام فروشی فرآوردهلزوم تبدیل ردت به  -8

ــزوم  -9 ــتغل ــت ریی ــاد یریگج  ــور از  یاقتص ــاد »کش اقتص

 «یاقتصاد مولد و مردم»به  «یو ردت یرارت

یـد داخـل و از بـین ، تقویـت تولاقتصادلزوم دروری کردا  -10

 بردا رکود

ــزوم اســتداده از مدــادا و  -11  یِاقتصــاد یهــاتیــفدالل

 به جای ردت گرید یدرآمدزا

از منـابع  یس م صـندوت توسـده ملـ ساالره شیافزالزوم  -12

بودجـه بـه  یحاصل از صادرات ردـت و گـاز تـا قطـع وابسـتگ

 ردت

ی و رردتـیصـادرات غ شیافـزالزوم همـت ماـااف بـرای  -13

 کاهش اتدا به ردت 

خـ  بـرای پـر کـردا  اایـبندارش عیصنالزوم استداده از  -14

 راشی از وابستگی به ردت

 منظور به یردتریصادرات غ شتریب گستر  هرچهلزوم  -15 

 اقتصاد به ردت یکاهش اتدا

 

 

 

 اقتصاد غیرنفتی:
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 منظور از اقتصاد نفتی:الف( 

 

 ب( معايب اقتصادي نفتی:

 

 ج( اهمیت اقتصاد منهاي نفت:

 

استفاده نکردن از ارزش -1
بدیل افزوده  ناشی از تولید نفت و ت

وردهآنکردن نفت به فر

فروختن نفت خام-2

:منبع محور بودن اقتصاد نفتی-1

فروختن و خوردن سرمایه-1-1

نگاه به بیرون-2

تاثیرپذیری از آسیب های تحریم -3

وردهشناسایی نشدن نخبه ها در اقتصاد متّکى به منابع زیرزمینى و ثروت بادآ-4

وابستگی به نفت، از سخت ترین آسیب های اقتصادی-5

نفت، کاالیی که اختیارش دست دیگران است -6

ب دستاوردی بزرگ و سب-1
قوی شدن اقتصاد کشور و

قطع وابستگی

هدرندادن سرمایه ملی -2
نفت

جلوگیری از ناامنی -3
اقتصاد

ادیتحقق استقالل اقتص-5اجرای اقتصاد مقاومتی -4
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 ايران: بزرگ اقتصاد بیعکشور و  يعامل عمده مشکالت اقتصاد ،به نفت  یوابستگد( 

 

 

 نفتی و آسیب پذيري سیاسی:اقتصاد ه( 

 

 ي کشور:رپايد و  مشکالت مزمناز  به نفت یوابستگو( 

 

 

وابستگی به -1-1
درآمد نفت از بلیات 

عمومی کشور

الی اقتصاد نفتی ب-1
:ربزرگی برای کشو

ن تحقق پذیر بود-2-1
توجه قطع اتکا به نفت با

به امکانات، ظرفیت ها و
نیروی انسانی کشور

املی اقتصاد نفتی ع-2
برای کم توجهی به 
استعدادها و ظرفیّت
:های گوناگون داخلی

:نگرانی دشمن از غیرنفتی شدن اقتصاد ایران-1

ر دشمناقتصاد غیرنفتی عاملی برای جلوگیری از آسیب پذیری کشور دربراب-1-1

:ل کردن آنبه فرصت تبدیشکستن تهدید تحریم ها و اقتصاد غیرنفتی راهی برای -2

تحریم فروش نفت، عمده تحریم ها-2-1

اد وابستگی اقتص-1
لی ایران به نفت، مشک

تاریخی و بازمانده از
دوران های طاغوتی

ت، وابستگی به نف-2
میراث شوم صد ساله

ایران

ت غلط بودن کیفی-3
اقتصادبنای هندسه

کشور از دوران رژیم 
پهلویوابسته
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 ز( بايدهاي اقتصاد غیرنفتی:

 

 

 

 

فروش لزوم بریدن بند ناف بودجه و اقتصاد کشور از نفت خام و-1
نفت خام و تجارت نفت خام

لزوم تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از -2
«تصادیهای زاینده اقمنابع و سرمایه»به "منبع تأمین بودجه عمومی"

اد تشکیل صندوق توسعه از راه های جداکردن تدریجی اقتص-3
کشور از نفت

تلزوم اجرای اصالحات اقتصادی برای قطع وابستگی به نف-4

ور لزوم برنامه ریزی برای اداره کش-5
:با درآمد های غیرنفتی

ز لزوم کسب درآمد برای کشور ا-5-1
راه دانش  و پلمپ کردن درِ چاه های 

نفت

لزوم استفاده از ذخایر روى -5-2
:زمین

استعدادهاى درونى و هوش -5-2-1
جوانان 

نیروى انسانى سرشار-5-2-2
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 یمقاومتو  هیپابه اقتصاد مستقل، دانش یاقتصاد نفت لیتبدلزوم  -6

 لزوم تدریجی بودن قطع اتکای اقتصاد کشور به نفت -7

 و توقف خام فروشی فرآوردهلزوم تبدیل نفت به  -8

 «یاقتصاد مولد و مردم»به  «یو نفت یاقتصاد رانت»کشور از  یاقتصاد یریگجهت رییتغلزوم  -9

 ، تقویت تولید داخل و از بین بردن رکوداقتصادلزوم درونی کردن  -10

 به جای نفت گرید یدرآمدزا یِاقتصاد یهاتیفعاللزوم استفاده از معادن و  -11

از منززابع حاصززل از صززادرات نفززت و گززاز تززا قطززع  یسززهم صززندوق توسززعه ملزز سززاالنه شیافزززالزززوم  -12

 بودجه به نفت یوابستگ
 

 ی و کاهش اتکا به نفت رنفتیصادرات غ شیافزالزوم همت مضاعف برای  -13

 ناشی از وابستگی به نفتخأل برای پر کردن  انیبندانش عیصنالزوم استفاده از  -14

 اقتصاد به نفت یبه منظور کاهش اتکا ینفتریصادرات غ شتریگسترش هرچه بلزوم  -15
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 ها و محورها به استناد عین عباراتج ـ جدول شاخص

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

 

اقتصاد 

 غیرنفتی:

 

 نفتی:منظور از اقتصاد الف( 

استداده ردردا از ارز   -1

شی از تولید ردت  افزوده را

به  دت  یل ردردا ر بد و ت

 فراورده

 فروختن ردت خام -2

 

 ب( معايب اقتصادي نفتی:

منبع محور بودا اقتصاد  -1

 ردتی:

فااروخااتاان و خااوردن  -1-1

 سرمايه

 رگاه به بیروا -2

سیب -3 -تاثیرپذیری از آ

 های تحریم 

-شناسایی رشدا رخبه -4

اقتصاد متّدى به ها در 

و ثروت  نىیرزمیمنابع ز

 بادآورده

از ، به ردت یوابستگ -5

 یهابیآس نیترسخت

 یاقتصاد

که  -6 یی  کاال دت،  ر

ــت دیگراا  یار  دس اخت

 است 

 

 ج( اهمیت اقتصاد منهاي نفت:

ا ر يیفرصااتها یاديفرصاات باشااد که تا کنون هم تا حدود ز کي توانديم ميتحر نيهم» -

. اورديما به وجود ب یفرصت بزرگ را برا کي توانديهم م نيما به وجود آورده، بعد از ا یبرا

اقتصاااد کشااور را از اتّکا  به نفت ن ات  توانديم م،يعمل بکن ارانهيهوشاا نياگر ما مساالول

صادبدهد، بندِ نافِ اق صاد ت ما  یرا از نفت بِبُرد و قطع کند. عامل عمده و مهمّ مشکالت اقت

ست: نيا ستگ ا شده برا یواب داخل و جوشش  یرويدرآمد کشور، به ن یبه نفت که موجب 

ها ،یداخل عداد ناگون و ظرف یبه اسااات هايّگو ناگون داخل یت نشاااود،  یتوجّه چندان یگو

 یخواهد شاد؛ عامل عمده نيتأم کشاوردرآمد  م،يفروشايخاطرمان جمع باشاد که نفت م

ست. اگر چنانچه ما بتوان نيمشکالت کشور ا ت را فرص نيبهتر م،يکار را ان ام بده نيا ميا

شمن  دياز تهد سته -ميتحر نياز هم یعني-د ست ب یبرا مياتوان  کما .مياوريخودمان به د

و  جيرا که گ يیالبتّه؛ آنها شااانيها. باهوشميرا هم عرض بکن نيآنها هم متوجّهند؛ ا نکهيا

شها نيه اتوجّه ب شانيهاباهوش م؛يکار ندار ستنديگمند و ملتفت ن  یينکته دارند. در گزار

 نياقتصااااد بدون نفت را ت ربه کند؛ ب ران،يا ديکه نگذار کننديم هيکه توصااا دميبنده د

راه  کياقتصااد بدون نفت را ت ربه کند.  ران،يا ديکه نگذار شاوديگفته م نيشاان ايخودها

 ديدرست کن د،يکن دايرا پ یراه کيامّا  د،يداريرا برنم مهايحاال تحر د،يدرست کن یایپشت

 نيا به ا. آنهیرنفتيسراغ اقتصاد غ روديمنقطع نشود، چون اگر منقطع شد م یبکلّ رانيکه ا

سمان جمع باشد. مسلول یستيبا نيما مسلول روند؛يم نبالشتوجّه دارند و د شور، ک نيحوا

 .«1حواسشان جمع باشد ديبا یاقتصاد نيبخصوص مسلول

 یالبتّه قدرت فقط قدرت نظام... بشوند. یباشد که قو نيهمّتشان ا ديبا رانيا زيعز ملّت» -

 یستيبا به نفت یشود، وابستگ یقو دياقتصاد کشور با ست؛ين یقدرت، قدرت نظام ست؛ين

 دياب یو فنّاور یاقتصااادمان به نفت؛ جهش علم یاز وابسااتگ ميکن دايتمام بشااود، ن ات پ

 .«2در صحنه است زمانيهم حضور مردم عز نهايا یهمه ینهکند؛ پشتوا دايادامه پ

صون کيتاکت کي ميزدن تحر دُور» - ست، م شور در مقابل تحر یسازا راهبرد  کي م،يک

ست، با س ميکرد که ما در مقابل تحر یکار ديکار را کرد، با نيا ديا ش ريپذبيآ . االن مينبا

صاد ما متّک ست،يجور ن نيا شبختانه با تحر یاالن اقت ست؛ حاال خو  کي، نفت ميبه نفت ا

شده، ترک صولیفرق کرده امّا عل یبازرگان تراز بيخرده کمتر  صاد ما متّک اال به نفت  یاقت

نه فقط -دولت  یبودجه یکه ما برا یاسااات؛ وقت ريپذبيآسااا زيچ کياسااات. خب نفت 

از پول  ميخواهيم -انمیجار یبودجه یبرا یکشااور، حتّ یو سااازندگ یعمران یهابودجه

ستفاده کن ضع پ نيهم م،ينفت ا س د،يآیم شيو عالج  ديرا با نيما ا م،يشويم ريپذبيما آ

 .«3ميکن

ست[ و ا ميکه عمدتاً تحر- ميتحر» - شار حدّاکثر نيفروش نفت ]ا ف معطو شتريهم ب یف

سلله ست یبه م شک  -نفت ا شکل کيبال ست برا یم شکل کوتاه یا شور، منتها م  مدّتک

و آن، انقطاع از نفت  ديآیسااود بلندمدّت به دساات م کيمدّت مشااکل کوتاه نياساات؛ از ا

سلول ست. چند روز قبل م  کي ظاهراً- خيکردند و گفتند که ما از فالن تار الماع یدولت نيا

                                                           
 19/11/1398 ارتش يیهوا یرويفرماندهان و کارکنان ن داريدر د اناتيب . 1
 27/10/1398 نماز جمعه تهران یهاخطبه . 2
 28/08/1398 یو فعاالن اقتصاد نانيکارآفر دکنندگان،ياز تول یجمع داريدر د اناتيب . 3
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دستاوردی بزرگ و  -1

سبب قوی شدا اقتصاد 

 کشور و قطع وابستگی

هدرردادا سرمایه ملی  -2

 ردت

جلوگیری از راامنی  -3

 اقتصاد

  یاقتصاد مقاومتاجرای  -4

استقالل تحقق  -5

 یاقتصاد

 

عامل  ،به نفت  یوابستگد( 

ر کشو يعمده مشکالت اقتصاد

 ايران: بزرگ اقتصاد بیعو 

ــالی  -1 ــی ب ــاد ردت اقتص

 بزرگی برای کشور:

بااه درآمااد  یوابسااتگ -1-1

 یعماااوم اتيااااز بل نفااات

 کشور

 اقتصاد ردتـی اـاملی -2

ــه ــوج ی ب ــم ت ــرای ک  ب

-تیّـــاســـتددادها و ظرف

 ی:گوراگوا داخل یها

تحقاااق پاااذير باااودن  -2-1

باا توجاه قطع اتکاا باه نفات 

و  هااااتيباااه امکاناااات، ظرف

 کشور یانسان یروين

ت، اساا یخوب خبر اريبساا نيا م؛يکنيبودجه را از نفت منقطع م -را هم ذکر کردند یخيتار

و در  ميطور مدام بفروشاا نياساات. خب ما اگر نفتمان را هم یدسااتاورد بزرگ یليخ نيا

کشاااور را، مخارج  یکه بودجه ميافتیوقت به فکر نم چيه م،ياوريو ب ميريمقابلش دالر بگ

. ميافتینم نيوقت به فکر ا چيه م؛يکشاااور را از نفت جدا کن یجار یهانهيکشاااور را، هز

آن  شااود،يدرآمد مفت از دولت گرفته م نيا یوقت شااود،يفروش نفت گرفته م یجلو یوقت

 .«1ميبکن یکار اساس کيکه  ميافتیوقت به فکر م

اساات که نفت را از چاه  یراه درآمد راحت کيکشااور؛  یاساات برا یبزرگ یبال کي نيا» -

 یرانهااز دو-درآمد مفت و آسان! از اوّل  کي م؛يبفروش یمتيق کيبه  ميو برو رونيب ميبکش

شده.  نيا م؛ياعادت کرده وهيش نيبه ا -قبل ضرر ما تمام  شده، واقعاً به  ضرر ما تمام  به 

 یها[ گشااتند، راهی]ول شااود،ينم ديقطره نفت هم در آنها تول کيهسااتند که  يیکشااورها

 رشايان تمام شااد. نفت اختکردند، به نفعشاا دايرا پ یبهتر یهاکردند، راه دايرا پ یگريد

 ینه فقط ]هنگام[ مسلله گر؛يد دينيبیم ست،ينفت ن یدکنندهيدست تول ست،يدست ما ن

ض زيچ کي ميحاال تحر- ميتحر ست یعار  نفت ست،ين ميهم که تحر ی[ آن وقتیتّ]ح -ا

اروپا  و کاينفت دست آمر ارياست؛ اخت ايکلفت متعارف دنگردن یهاکنندهمصرف اريدر اخت

گوناگون دساات آنها اساات،  یدساات آنها اساات، کارها یگذارمتياساات، ق نهايو اتباع ا

 «.2مينرا در کشور حل ک نيا ديما با نيآنها؛ ... بنابرا یهاها و حملهتوطله

وجود دارد که من چند  یمهمّ نيوجود دارد، عناو یایاقتصاد، مسائل اصل یمسلله در» -

سلله یکي: ميگويموردش را م ست،  ديرونق تول یم سلله یکيا ست،  یارزش پول ملّ یم ا

سلله یکي ضا یم ست،  یبهبود ف سب و کار ا سلله یکيک شور از  یم صاد ک جدا کردن اقت

ست  شور را از نفت خام و فروش نفت خام و  جهبند ناف بود-فروش نفت خام ا صاد ک و اقت

 «.3ما است یِاز مسائل اصل یکي نيا م؛يببُر یستيت ارت نفت خام با

سلله نيهم» - ستگ یم صاد ما به نفت و نفت یواب صاد، دولت یاقت صاد،  یبودنِ اقت بودنِ اقت

شکالت نظام مال شکالت نظام بودجه ،یاتيم ست؛ و در همه نهايا یهمه ،یزيرم شکالت ا م

 یاساات. ]مثالً[ طرحها یامر الزم کيو دانشااگاه  یدولت یهادسااتگاه نيارتباط ب نهايا ی

ستن تحر شور نيل. ما اوّميشک شورها م؛يشويم ميکه تحر ميستين ايدر دن یک  یاديز یک

 یراه حلّ علم ميبا تحر یوجود دارد؛ در مواجهه يیراه حل دارد؛ طرحها مياند[؛ تحر]بوده

ست و کرد، پ نيا ديوجود دارد؛ با ست؛ ج سلول دايراه حل را جُ  ايارائه کرد.  نيکرد و به م

منافع و  کيدارد امّا  یمشاااکالت ،یرن  کي ميرچون تح م؛يوب از تحرمطل یاساااتفاده

. ميخودمان مراجعه کن یدرون یهايیبه توانا نکهيبه ا کنديهم دارد که ما را وادار م یديفوا

ال که ما امس «ديرونق تول» نيهم ايان ام داد.  شودياست که م يیکارها نهايا نيپس بنابرا

 یدر دانشگاه بررس یستيبا نهايا دارد؛ یخب راهکار علم م،يبه عنوان شعار سال مطرح کرد

 .«4محکم الزم است یکار اراده نيا یبشود. برا

 ،ميادرآورده نيزم رِيرا از ز عيما نيبه نفت اساات. ما ا یبزرگ اقتصاااد ما وابسااتگ بيع» -

نه ارزش افزوده چيبدون ه قد را  نيا یاگو قد اساااات-پول ن ثل پول ن دالر  مياداده -م

                                                           
  10/07/1398 فرماندهان سپاه یم مع عال داريدر د اناتيب. 1
 30/05/1398 دولت لتيه یو اعضا جمهورسيرئ داريدر د اناتياز ب یادهيگز . 2
 14/03/1398 اهلل()رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيامیدر مراسم س اناتيب . 3
 08/03/1398 هااز استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه یجمع داريدر د اناتيب . 4
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ــاد ه(  یب اقتص س نفتی و آ

 پذيري سیاسی:

ـــمن از  -1 ـــی دش رگرار

غیرردتــی شــدا اقتصــاد 

 ایراا:

اقتصاااااد غيرنفتاااای  -1-1

جلااوگيری از عاااملی باارای 

آساااايب پااااذيری کشااااور 

 دربرابر دشمن

ـــی  -2 ـــاد غیرردت اقتص

ــرای  ــی ب ــتن راه شدس

بــه ت دیــد تحــریم هــا و 

 فرصت تبدیل کردا آا:

، فااروش نفاات ميتحاار -2-1

 هاعمده تحريم

 

ــتگو(  ــت یوابس ــه نف از  ب

ي رپــايد و  مشــکالت مــزمن

 کشور:

صاد ایراا  -1 ستگی اقت واب

شدلبه ردت،  و  یخیتار یم

رد ما  یها از دوراا هباز

 یطاغوت

ــتگ -2 دتوابس ر به   ،ی 

 ایراا شوم صد ساله راثیم

 یابن تیدیکغلط بودا  -3

سه شور هند صاد ک از  اقت

 یپ لو وابسته میدوراا رژ

 

ست. اني]ا م؛ياکرده یو امور زندگ یخرج امور جار م،ياگرفته  یاصندوق توسعه ني[ غلط ا

خودمان را از نفت جدا  جيبتدر ميبود که ما بتوان نيبه خاطر هم م،يداد ليکه ما تشاااک

صت خوبميکن ست؛  ی. االن هم فر کالن  یهایزيردر برنامه ديکه واقعاً با يیاز کارها یکيا

ت به نف یکه وابساااتگ ميکن یکار دياسااات: با نيهم رديما قرار بگ یاقتصااااد نيمسااالول

 .«1روز کمتر بشودروزبه

ابع که از من يیت ربه نشان داده است کشورها رايفرصت باشد؛ چرا؟ ز توانديم ميتحر امّا» -

ستند، هر وقت درآمدها -مثل نفت- یعيطب منابع کاهش  نيا یهياز ناح شانيبرخوردار ه

صاد یبه فکر اجرا نهايا کند،يم دايپ صالحات اقت  یزهيانگ کنند،يم دايپ زهيانگ افتند،یم یا

 ن ات بدهند و یکه خودشاااان را از وابساااتگ کننديم دايپ زهيانگ کنند،يم داياصاااالحات پ

 یعياست که درآمد حاصل از آن منابع طب یمال وقت ني. ادهنديرا ان ام م یاقدامات مناسب

ند؛يم دايکاهش پ که اب ک حال اوّل برم نيعد  به  باره  نابع دو مال گردديم نابع  مورد  یِو م

 .کننديفراموش م کنند،يکار اصالحات غفلت م یکند، از ادامهيم دايپ شيآنها افزا یاستفاده

 یما، ]بلکه[ برا یفقط براحُساان بزرگ را نه  نيا ،یعيپس فشااارِ کاهش درآمد منابع طب

تک  نياز ا ،یعيمنبع طب نيبه ا یمشااابه ما دارد که آنها را از وابسااتگ یکشااورها یهمه

صول صاد نفت نيبودن، از ا یمح صاد ما ا نيتراز بزرگ یکيکه - یاقت شکالت اقت ست  نيم ا

جور است؛ االن در  نين ات خواهد داد. واقعاً هم هم -است، وابسته به نفت است یکه نفت

وع شر یعيمطالعات وس ،یو دانشگاه یقاتيطوح تحقهم در س ،یکشور، هم در سطوح دولت

 نيا م؛ياداره کن یرنفتيغ یهاکشااور را با درآمد ميما چگونه بتوان نکهيا یشااده اساات برا

 .«2است یمهم و خوب زيچ یليخ

طهيح از اقتصاد که در يیبودن بخشها یاقتصاد به نفت، دولت یوابستگ وب،يع نيترمهم» -

اندک از  یاسااتفاده ،یداخل تيّنگاه به خارج و نه به توان و ظرف ساات،يدولت ن فيوظا ی

و نامتوازن، و ساااران ام عدم ثبات  وبيمع یبندکشاااور، بودجه یانساااان یروين تيّظرف

 مسرفانه در یزائد و حتّ یهانهيو وجود هز تهايّاولو تيرعا عدماقتصاد و  یاجرائ یاستهايس

 ليمردم از قب یمشااکالت زندگ نهايا ی هياساات. نت یحکومت یهااز دسااتگاه يیبخشااها

 .«3و امثال آن است فيضع یدر طبقه یجوانها، فقر درآمد یکاريب

س یاز کارها یکي» - سا صاد ینهيکه ما در زم یایا سائل اقت شور و آ یم شور  یندهيک ک

 یرا همه نياقتصااااد کشاااورمان به نفت اسااات؛ که ا یقطع وابساااتگ م،يان ام بده ديبا

 کي نياند؛ و ااند و تکرار کردهنه امروز ]بلکه[ بارها، سالها گفته م،يوارد و فه یهااقتصاددان

، ما که ممکن است يیکنند تا آن ا یسع مياگفته نيهمواره به مسلول هماست. ما  یتيّواقع

درواقع  م،يفروشاااينفت خام را م مي. ما که دارمياقتصاااادمان را از فروش نفت خام جدا کن

یدرم نيزم رياز ز شااود،يو تمام م سااتيهم ن ديرا که قابل ت د مانیرا و موجود یثروت

شيم ميآور شور م یدارهصرف ا م،يريگيپول م م،يفرو ست! با نيا م؛يکنيک  نيا یستيغلط ا

مصرف کرد که درآمدِ افزوده  ینحوبه کار برد، به ینحواستعمال کرد، به ینحورا به هيسرما

 یگاز اشکاالت مهمّ اقتصاد ما وابست یکي]از نفت[.  ميبکن نهيمصرف به ديباشد؛ ما باداشته 

را  يیهاراه ننديفکرند، اهل کارند، بنشاا لکه اه یکسااانمؤمنِ ما، آن  یاساات. خب جوانها

                                                           
 24/02/1398 مسلوالن نظام داريدر د اناتيب . 1
 01/01/1398 یدر اجتماع زائران و م اوران حرم مطهر رضو اناتيب . 2
 22/11/1397 رانيخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هيانيب . 3
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 ز( بايدهاي اقتصاد غیرنفتی:

بنـد رـاف لزوم بریدا  -1

و اقتصــاد کشــور  جــهبود

ــرو   ــام و ف ــت خ از رد

ردت خام و تجـارت ردـت 

 خام

رگـاه بـه  رییـتغلزوم  -2

 یردـت و گـاز و درآمـدها

ــل از آا، از  ــع "حاص منب

 "یبودجــه امــوم نیتــأم

 یهـاهیمنابع و سـرما»به 

 «یاقتصاد ندهیزا

ـــدیل  -3 ـــندوت تش ص

ــــده ــــای توس  از راه ه

جـــداکردا تـــدریجی 

 اقتصاد کشور از ردت

ـــــزوم  -4  یاجـــــرال

بـرای  یاصالحات اقتصـاد

 قطع وابستگی به ردت

ــزی  -5 ــه ری ــزوم بررام ل

بـــرای اداره کشـــور بـــا 

 ی:رردتیغ یهادرآمد

درآمااد لاازوم کسااب  -5-1

و  کشااور از راه دانااشباارای 

 یهاااچاه درِپلمااک کااردن 

 نفت

لااااازوم اساااااتفاده از  -5-2

 :نيروى زم ريذخا

ستگ نکهيا یکنند برا دايپ شور را ]از واب س یبتوانند ک ستيخارج کنند[. البتّه  کار  نيا یهاا

سعه نيشده؛ ما ا یطرّاح س یملّ یصندوق تو ستهايرا که در  شک یکلّ یا و  مياداده ليت

 .«1ميبه نفت خارج بشو یاز وابستگ مياست که بتوان نيخاطر همبه م،ياابالغ کرده

صاد نفت ليتبد دييمثالً فرض بفرما» - صاد دانش یاقت ستقل، اقت صاد م صاد  ه،ياپبه اقت اقت

ش . اگر ما عناصر نخبهیمقاومت شته با شاط ندا سوز و بان  یبرا ميکنياقدام نم م،يو فعّال و دل

صادمان را تغ نکهيا ساب یآدمها ی]امّا[ وقت م؛يبده ريياقت  اريمند، در اختکار، عالقهپابه ،یح

 .«2گريد کنديکشور هست، طبعاً اقدام م یريگمينظامِ تصم

صل یهيتک یعني- ینفت اقتصاد» - ساس وبياز ع یکي -به فروش نفت خام یا اقتصاد ما  یا

روز با  آن یدولتها نِياز مسلول یسال قبل گفتم و بعض ستيرا که بنده ب یاست؛ آن حرف

 یيبه جا یساااتيزدند و از آن عبور کردند که گفتم ما با یلبخند کي! یجورنگه کردنِ چه

قت اراده کر ميبرسااا چاه ميبتوان ميدکه هرو ند یهادرِ  مان را بب ما  مييبگو م،ينفت قا،  آ

صادر نکن ميخواهيم شد؛ ا اريدر اخت نيو ا ميسه ماه نفت  ستيکاش م یما با  نيا و م؛يتوان

که  شااودياساات ممکن. حاال گفته م یزيچ نيدانساات؛ ا دينبا ديرا بع نيممکن اساات، ا

شتر ست م هایم وجود دارد. ما  نهايا یهمه یبرا يیهاحرفها؛ نه، راه نيو مانند ا روندياز د

س ش ريا س م؛ينفت نبا شت نفت یما تو م،ينفت رِيامروز ما ا ست ما ن م؛يم . تسينفت هم د

ست، ]امّا[ ق دشيتول ست ما ا ست د اشیگذارمتيد ست  گرانيد شش د ست، امکان فرو ا

 دي[ نفت بای]ول م،ينفت رياساات؛ ما در واقع اساا گرانيبه دساات د مشياساات، تحر گرانيد

هيرماس کياست. نفت  یقطع استيس کي نيباشد؛ ا ما اريدر اخت ديما باشد، نفت با رياس

سالها یملّ ی ست. البتّه  شت تا ا یایطوالن یا شود امّا خب  هيسرما نيخواهد گذ تمام ب

یم نيزم ريرا از ز یملّ یرهيذخ نيا یعنيکه نفت را  مياتمام خواهد شاااد. ما عادت کرده

بدون ه رونيب ميآور خب ميفروشااايم یاارزش افزوده چيو  کار کن.  ّاً  ارزش افزوده  م،ياقل

]ارزش افزوده  یمقدار کي[ گاز یحاال ]برا-هم نفت را، هم گاز را  م؛يدرسااات کن شيبرا

ش شکاالت  نهايا -روديدارد م جورنيامّا نفت هم شوديدرست م نهايو مانند ا یميدر[ پترو ا

 .«3ميروز به نفت کم کنرا روزبه یابستگو یستيما است. با یاساس

از مسااائل  یکيامروز  نکهيمناساابت امهم اساات. من به تيّمختلف، امن یهانهيزم در» -

س سا سلله یا شور، م صاد و مع یک صاد هم ن شتياقت شاره کنم که اقت ست، ا  ازمنديمردم ا

ست؛ بنا تيّامن صاد یا شور هم با یاقت شکل م یامن اديبن کيبر  یستيک شود. م ا، نهاده ب

شکل تار شکل بازماند یخيم ستگ ،یطاغوت یما از دورانها یهما، م صاد ما به نفت  یواب اقت

را در همه تيّامن یدغدغه ،یمسائل اقتصاد ینهيموجب شده است که ما در زم نياست؛ ا

شااد، فروش نفت ممنوع شااد،  ادينفت کم شااد، ز متيق م؛يداشااته باشاا اديدورانها، ز ی

 بر محور نفت زيچهمه  یقتنفت پول ما را نداد. و یوآمد نفت مشکل شد، فالن مشتررفت

 . «4امن بشود یستياقتصاد ناامن است؛ اقتصاد هم با چرخد،يدر اقتصاد م

                                                           
 12/08/1397 انيآموزان و دانش ودانش داريدر د اناتيب . 1
 25/07/1397 یبرتر علم ینخبگان و استعدادها داريدر د اناتيب . 2
 02/03/1397 مسلوالن نظام داريدر د اناتيب . 3
 03/08/1396 ارتش یافسر یهادانشگاه انيدانش و یآموختگدر مراسم دانش اناتيب . 4
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و اساااتعدادهاى دروناااى  -5-2-1

 هوش جوانان 

 سرشارانسانى  روىين -5-2-2

اقتصــاد  لیتبــدلــزوم  -6

به اقتصـاد مسـتقل،  یردت

 یمقاومتو  هیپادارش

لزوم تـدریجی بـودا  -7

قطـــع اتدـــای اقتصـــاد 

 کشور به ردت

لزوم تبدیل ردـت بـه  -8

ــرآورده ــام  ف ــف خ و توق

 فروشی

ـــــزوم  -9 ـــــتغل  ریی

 یاقتصـــاد یریگج ـــت

 یاقتصـاد رارتـ»کشور از 

ــ ــه  «یو ردت ــاد »ب اقتص

 «یمولد و مردم

لــزوم درورــی کــردا  -10

ــاد ــت اقتص ــد ، تقوی تولی

ــردا  ــین ب ــل و از ب داخ

 رکود

ـــتداده از  -11 ـــزوم اس ل

ــادا و  ــفدالمد ــاتی  یه

ـــاد ـــدزا یِاقتص  یدرآم

 به جای ردت گرید

 سـاالره شیافزالزوم  -12

ــده  ــندوت توس ــ م ص س

اساات، اقتصااادِ  یاساات که ما اقتصااادمان اقتصاااد نفت یمنطق هم منطق درساات نيا» -

ست منبع سرما فروشرا ب هيسرما طورنيهم یعني-محور ا ست د هيو بخور؛   ديبا نيا -گريا

 . «1بشود بر ارزش افزوده یمبتن ديبکند؛ با دايپ رييتغ

کشااور از  یاقتصاااد یريگجهت رييبر ضاارورت تغ ديبا تأک یاخامنه اهللتيآ حضاارت» -

صاد رانت» صاد مولد و مردم»به  «یو نفت یاقت صاد را از نفت خالص ديافزودند: با «یاقت  اقت

 ريپذکشاااور تحقق یانساااان یرويو ن هاتيهدف مهم با توجه به امکانات، ظرف نيو ا ميکن

 .«2اندکار را کرده نيبدون نفت، ا یکشورها یگونه که برخاست، همان

جدا  جينفت و وابسته بودن به نفت بتدر دنيمک نياز ا راخودمان  ديکه با ميابارها گفته» -

سميکم کن جيبتدر ديرا با نيو ا ميکن ستي.  ست د نيينفت و باال پا ا  گرانيشدن نفت، د

وم اقتصاد کشور را مقا ميبتوان دياست. با گرانيدست د ارشياست؛ نفت مال ما است امّا اخت

 .«3از عوامل اقتدار است یکي نيا. مي]که آن را[ استحکام ببخش ميکن یجور م،يکن

صاد، در م موعه یسازمقاوم» - شور در قلمرو اقت صاد یک شمن نتواند از  یکار اقت که د

کند.  ليخودش را تحم یخودش و اراده یوارد کند و خواسته راقتصاد بر کشور فشا قيطر

که نفت  یآن روز م،يبکن تيرا تقو مانیداخل ديما اگر تول م،يبه نفت نباش یما اگر وابسته

صد دالر م را  یخلدا ديتول مي. ما اگر بتوانلرزديتنمان نم گريدالر، د وچندستيبه ب ديآیاز 

 د،کنيکه دشاامن واردات فالن کاال را محدود م یوقتآن م،يبرب نيرکود را از ب م،يرونق بده

کرد. کشااور، کشااور  تيتقو ديرا با ی. اقتصاااد درونميآوریما خم به ابرو نم کند،يممنوع م

با امکانات فراوان و  ميدار یکشااور م،يکشااور بزرگ و چهارفصاال دار کياساات؛ ما  یبزرگ

سان یرويامکانات ما هم ن نيترمهم ست؛  یان سان یروينما ا ستعداد، کارآمد، جوان،  یان باا

 .4«ميما دار ايدن یرا در کشورها هاکردهليرقم تحص نيشترياز ب یکي. زهيپُرانگ

هم  یليوقت گذشااته )خ گريام، منتها دکرده ادداشااتي ن ايمعدن را هم بنده ا بخش» -

[ ما حدّاکثر اساات که نيگزارش شااده ]ا!( آنچه به من مياوريزاده ننعمت یآقا یفشااار رو

پانزده درصد! ما معدن را  م؛يکنياستحصال م ميکشور را دار یمعدن تيّپانزده درصد از ظرف

که ما  کنميفکر م نيبه ا شهيهم .... ميما بتوان یستيواقعاً با یعني م؛ينفت کن نيگزيجا ديبا

نابراميبکن دايپ نيا یبرا نيگزيجا ديبا از  یکي م،يکن دايپ نيگزيجا مياگر بخواه ني. ب

 .«5معادن است هانيگزيجا نيبهتر

شست یخارج یقدرتها ديکه به ام یقتو» - شما را رونق بدهند و  نديايتا آنها ب دين صاد  اقت

ما نگاه که ش ی. وقتستنديآنها به حدّ کم قانع ن د،يبار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بده ريبا ز

 یهانفت؛ ناگهان قدرت متيمثل کاهش ق یامسلله کيبا  ديشويمواجه م رون،يبه ب ديکنيم

 متيکه ق رسانديم  هينت نيخودشاان متأسّافانه به ا یامنطقه یاديا یمساتکبر با همراه

 ؛یکلمش نيچن کيبا  ديشويکمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه م ینفت را به نصف و گاه

                                                           
 26/07/1396 ینخبگان جوان علم داريدر د اناتيب . 1
 04/06/1396 دولت با رهبر انقالب أتيه یو اعضا جمهورسيرئ داريد . 2
 19/10/1395 مردم قم داريدر د اناتيب . 3
 19/11/1394 ارتش يیو پدافند هوا يیهوا یرويفرماندهان و کارکنان ن داريدر د اناتيب . 4
 04/06/1394 دولت أتيو اعضاى ه جمهورسيرئ داريدر د اناتيب . 5
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ــ از منــابع حاصــل از  یمل

صــادرات ردــت و گــاز تــا 

بودجـه بـه  یقطع وابستگ

 ردت

لزوم همـت ماـااف  -13

ــرای  ــزاب ــادرات  شیاف ص

ی و کــاهش اتدــا رردتــیغ

 به ردت 

ـــتداده از  -14 ـــزوم اس ل

بـرای  اایـبندارش عیصنا

راشــی از خــ  پــر کــردا 

 وابستگی به ردت

ـــزوم  -15  ـــتر  ل گس

ــه ب ــادرات  شــتریهرچ ص

بـــه منظـــور  یردتـــریغ

اقتصـاد بـه  یکاهش اتدا

 ردت

 

 جورنيا گريد د،يبه درون کردشاااما نگاه  یاسااات. وقت نيباشاااد، ا رونينگاه به ب یوقت

 .«1ستين

ضت کاهش خام یاز کارها یکي» - شالزم، نه ست. ا یفرو راجع به  شيپ یمن چند نکهيا

سخنران صادمان به نفت اعتراض کردم و در  سته بودن اقت س نيگفتم، ناظر به ا یواب ت. ما ا

 ديرود؛ باب نياز ب یبکلّ نکهيکند، تا ا دايکاهش پ جيبتدر یفروشاااکه خام ميکن یکار ديبا

  «2کرد.  اديارزش افزوده ا

شکالت» - شکاف شوديرا هم که متوجّه ما م یم ست ب ا از م ديي. حاال مثالً فرض بفرماميدر

س ميديصدمه د ميتحر شده  مياز تحر يیهابيو آ سائل گوناگون ما وارد  صاد ما، به م به اقت

 نيا نديبيکند، م یانسان اگرچنانچه درست موشکاف ست؟ياز چ یناش هابيآس نياست؛ ا

ور مردم از عدم حض یناش شتريب ايما به نفت است مثالً؛  یوابستگاز  یناش شتريب هابيآس

ت. اگر اس نهاياز ا یناش شتريکردن اقتصاد؛ ب ی[ دولتیعنياست، ] یاقتصاد دانيدر متن م

صل ميما نگاه کن س یو عامل ا شنا صل ميرا ب  اي ميتحر م،يعالج کن ینحورا به یو آن عامل ا

شد  اثریب شکم ايخواهد  شمن م نکهي. اداثر خواهد  ست  ميما را تحر توانديد کند و مثالً د

 یاسااات که ما نفت را در زندگ نيخاطر ابه دهد،يما را آزار م نينفت ما بگذارد و ا یرو

 «.3مياخودمان و در اقتصاد خودمان عمده کرده

ماندگار ما اساات و  یهيما نفت را که ساارما یعنيچه؟  یعني[؛ ]اساات یما نفت اقتصاااد» -

خام  رون،يب ميبکشااا نيزم ريدر آن وجود دارد، از ز یبرابر نيچند یامکان ارزش افزوده

 نيخسااارت از ا م؛يکشااور بکن یو صاارف امور جار ميريپولش را بگ ا،يبه دن ميخام بفروشاا

صاد نفشوديباالتر نم ست. خب، نفت را م یجورنيا یت. اقت رده. کرد به فرآو ليتبد شوديا

 یتنف نيا د؛يشا - کنديم دييرا تأ نيهم هم یعلم یاز دقّتها یبعض - دهميبنده احتمال م

 یرجونيو مثالً مصااارف ا ديو نفت ساااف ليو گازوئ نيبه بنز ميکنيم ليکه ما آن را تبد

نکرده اسااات، تا  ديها را تولبشااار آن فراورده که تا امروز، يیهافراورده ديبا تول م،يکنيم

 . «4ميغافل نهايوجود آورد؛ ما از انفت به یبشود ارزش افزوده برا نيصدبرابرِ ا

سلله کي» - س یم سا صاد کشور ا یا ست که با نيدر مورد اقت کشور به  یاتّکا  بودجه ديا

 ني]ا -است  نيکار هم نيترکه مهم -از کارها  یکي ....ميبرس ن ايبه ا دينفت قطع بشود؛ با

 ديکه مردم تول یبه درآمد یعنيباشاااد،  یداخل ديبودجه به تول یهيتک دي[ بااسااات که

 .«5دهنديم اتيو مال کننديم

س حرف» - ستّارى عز اريب ستى را آقاى  صادى  ن ايا زمانيدر شورى و اقت االن گفت: در ک

اساات و ثروت باد آورده در آن کشااور حاکم اساات، نخبه، نه  نىيرزميکه متّکى به منابع ز

د . وقتى قرار ششوديبه نخبه احساس م اجينه اصالً احت شود،ينه جذب م شود،يم ىيشناسا

ش نيزم رِيخودمان را از ز خىيرتا ىرهيثروت ذخ نيکه ما ا شى مدام خام رون،يب ميبک فرو

 دارها که قدر پول راپولمثل بچّه م؛ييبگو جورىنيا -« دارىِ ملّىپولبچّه»به حالت  م،يکن

                                                           
 01/01/1394 یدر حرم مطهر رضو اناتيب . 1
 01/01/1394 یدر حرم مطهر رضو اناتيب . 2
 21/12/1393 اعضاى م لس خبرگان رهبرى داريدر د اناتيب . 3
 29/11/1393 یشرق  انيمردم آذربا داريدر د اناتيب . 4
 29/11/1393 یشرق  انيمردم آذربا داريدر د اناتيب . 5
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خبه آن ا نه ن م،ياداره کن ميکشور را بخواه - کننديخرج م ديايهرجور دستشان ب دانند،ينم

  هيند. نتک فاينقش ا تواندينه نخبه م شود،يم اجياحت اسنه به نخبه احس شود،يم ىيشناسا

شور مى شوديم نيهم هم سرنوشت ک سکه  سانى که  ستيافتد دست آن ک ِن کال گذارانا

 . «1اندنىيرزمينفت و منابع ز اىيدن

ستهايس یهاهفتم ]از مؤلفه ینکته» - ستگیمقاومت یا ست؛  ی[، کاهش واب  یکيبه نفت ا

نعمت بزرگ  نيبه نفت اساات. ا یوابسااتگ نيما هم یاقتصاااد یبهايآساا نيتراز سااخت

یختگيو فرور یاقتصاد یهایختگيفرور یهيها سال ماکشور ما در طول ده یبرا یخداداد

سيس یها سيما  ديشد؛ با یو اجتماع یا سا س مييگوي. ما نمميبکن یک فکر ا تفاده از نفت ا

 توانياز فروش نفت خام اساات؛ نفت را م یحداقل یما بر اسااتفاده یهينشااود، ]بلکه[ تک

شت؛ اريصورت فرآورده در اختبه ستهايس نيکه در ا گذا س کيشده.  دهيد ا سا و  یکار ا

 نيا زدهيکه ما در بند سا دالزم دار یهمت بلند نياسات؛ ا نيا رديان ام بگ ديکه با یمهم

 .«2بشود یاتيبند عمل نيا ديو جداً با ميپرداخت نيبه ا استهايس

ستهايس یهيو عوامل ته هازهيدوم ]از انگ ینکته» - صاد مقاومت یا ست  یمشکالت[، یاقت ا

شکالت د - ميکه دار شکالت مزمن، م صاد کيجز با  نهايکه ا - رپايم  یِ جمع یِحرکت اقت

 «.3ميبه نفت است که عرض کرد یاز آنها وابستگ یکيمهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ 

شد پو نيهدف تأم با» - شاخص اير صاد یهاو بهبود  ست یمقاومت اقت به اهداف  یابيو د

عطاف ان ،یجهاد یکرديبا رو یاقتصاد مقاومت یکل یهااستيس ساله،ستيانداز بسند چشم

ساز، مولد، درون ر،يپذ صت   ساالنه شيافزا -18 ...:گرددیگرا ابالغ مو برون شرويزا، پفر

به  بودجه یاز منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگ یسهم صندوق توسعه مل

 .«4نفت

صاد مقاومت یسللهم» - ست؛ اقت صاد مهم ا صاد مقاومت یاقت ست. البته اقت  یالزامات یمهم ا

که  44اصل  یاستهايس نياست. ا یکردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومت یدارد. مردم

 ی. البته کارهائرديان ام بگ ديکار با نيو ا اورد؛يتحول به وجود ب کي تواندياعالم شاااد، م

شهاان ام گرفته و  ص ديبا یشتريب یتال صو شود. بخش خ ه توانمند کرد؛ هم ب ديرا با یب

صاد تيفعال شو یاقت س قيت شوند، هم  ستگاه یبانک ستميب شور، د شور و ک یدولت یهاک

کمک کنند که  - هيقضائ یمقننه و قوه یمثل قوه -کمک کنند  تواننديکه م یهائدستگاه

از الزامات اقتصاااد  گريد یکيبه نفت  یاقتصاااد شااوند. کاهش وابسااتگ دانيمردم وارد م

فرصت  نياز هم ميماست. ما اگر بتوان یشوم صد ساله راثيم ،یوابستگ نياست. ا یمقاومت

ستفاده کن صاد یتهاينفت را با فعال ميو تالش کن ميکه امروز وجود دارد، ا  یزادرآمد یِاقت

. امروز مياان ام داده داقتصاااا ینهيحرکت مهم را در زم نيبزرگتر م،يکن نيگزيجا یگريد

ست که م یکارهائ یاز جمله انيبندانش عيصنا پر کند.  یاديز زانيخأل را تا م نيا توانديا
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 نيخأل را پر کند. همت را بر ا نيا توانديدر کشاااور وجود دارد که م یگوناگون یتهايظرف

 .«1ميخودمان را کم کن یکه هرچه ممکن است، وابستگ نيبه سمت ا ميبرو م؛يبگمار

از  یکي. ميکن ازينیخودمان را از درآمد نفت واقعاً ب ميو بتوان ميبرسااا ن ايبه ا ديبا ما» -

صاد ما، بلکه بل اتيبل نيبزرگتر صاد ما، و نه فقط اقت ستگ یعموم اتياقت شور، واب ما به  یک

 .«2درآمد نفت است

 شيافزا داد،ياقتصاااد نشااان م ینهيکه باز همت مضاااعف را در زم یکارهائ یجمله از» -

طرف، وابسته نيبه ا شيها سال پکشور ما متأسفانه از ده یاست. بودجه یرنفتيصادرات غ

ست. ا ی صاددانها یروش را همه نيبه نفت ا سوز رد م یاقت شور  نيا کنند؛يدل روش در ک

 .«3ما عادت شده است

 یبودجه عموم نيحاصل از آن، از منبع تأم ینگاه به نفت و گاز و درآمدها رييااا تغ22» -

نامه اساس بيبا تصو یصندوق توسعه مل  اديو ا «یاقتصاد ندهيزا یهاهيمنابع و سرما»به 

اسااتفاده از  یبرا یزيدر سااال اول برنامه پن م و برنامه ر یاسااالم یآن در م لس شااورا

 «.4وابسته بدان  یدست نييو پا یو خدمات یصنعت رهيزن  رنفت و گاز د ینسب تيمز

 یهاو درِ چاه مياوريدساات بمان بهدرآمد کشااور را از راه دانش ميکه ما بتوان یآن روز» -

ست. امروز ما دار یما روز خوب یآن روز برا م،ينفت را پلمب کن . ميخوریم رمانياز ذخا ميا

شور ا یبودجه شتريب ست. نفت ذخ زک ست. گن  یرهينفت ا یم هيتخل ميرا دار ماننهيما

ند. ک ديملت بتواند از دانش خود ثروت تول نيبرسااد که ا یروز ديبا .یناچار یاز رو م؛يکن

به پ ماً هم شااارفتيآن وقت خودِ آن ثروت  هد کرد... دائ وجود به یافزائدانش کمک خوا

 .«5باشد یو اله یدرست و معنو یهایريجهتگ ديبا ها،یريگ. البته جهتديآیم

ست در آ م؛يسوزانيما امروز نفت را م» - شر به  یاز نفت برا یهائیمندبهره نده،يممکن ا ب

نفت را  یقطره کيحاضاار نباشااد  یعاقل چيارزشاامند بشااود که ه یو به قدر ديايدساات ب

شااما  یامروز از زباله د،ينياسااتفاده کنند. شااما بب گريد یهايآن از انرژ یبسااوزاند؛ به جا

 . «6کوچک است یليمثال خ کي ني. خب، زباله زباله است؛ اکننديمواد باارزش م افتِيباز

شد؛ انرژ ميکنيرا م یفکر روز ميامروز دار ما» - شته با دون ب یِانرژ ،یکه کشور ما نفت ندا

 یرژدارد فکر ان اينماند. دن یهم نفت باق ايدر منابع دن ديکه نفت ندارد، شااا ینفت. کشااور

سرهائ ني. ما هم با اکنديآن روز را م ن آ نکهيا یبرا مياستادهيا د،يکنيکه مالحظه م یدرد

ما اثر ا م،يسااتيما ن شااود،يکه نفت تمام م یآن روز م،ي. اگر نکنميکن نيامروز تأم ،را ندهيآ

 .«7بود ميعمل ما آن روز خواهد بود. ما مسلول خواه نيسو  ا
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صاد ما» - ستقالل اقت ست یامروز دنبال ا ستگ م؛يه شور از واب شدن ک ت به نف یدنبال رها 

شود که پا یبيکشور ترت یدر وضع اقتصاد ميخواهیم. امروز ميهست ن آمدن فال نييداده 

 کارها نيبگذارد. ا ريهمه تأث نينفت، نتواند در کشاااور ما ا یبشاااکه کي متيمقدار از ق

اساات که  نياز ا ريغ م،يکن ازينیخودمان را از نفت ب ميخواهچگونه ممکن اساات؟ اگر ما ب

آموزش  یکارگاهها و به مساااأله یبه مساااأله ،یگرکار یکار، به جامعه طيبه مح ديبا

 . «1کارها مشغول است نيبشود؟ البته دولت بحمد اللّه در ا یاژهيکارگران، اهتمام و

 .«2به منظور کاهش اتکا  اقتصاد به نفت ینفت ريصادرات غ شتريگسترش هرچه ب» -

 ند،توانیکه م يیام تا آن اکرده ديطرف، بخصوص تأک نيبه ا شياز سه چهار سال پ من» -

ستگ ديبا صاد یواب شور را به نفت، کم کنند. نفت، کاال یاقت ست که ما دار يیک . البته ميا

ست و با شمند ا شت ا نياز ا ديارز سرنو شود؛ منتها امروز  ستفاده  ست  نيهم ا کاال به د

 یهيه بر پاک یاست اقتصاد یعياست! طب گانگانيبه دست ب ست،ين ميصاحبانش که ما باش

ست که ق يیکاال ست، هم گرانيآن در دست د یگذارمتيا شکالت را هم دارد؛  نيا  کيم

دالر و  ميروز هم ناگهان به هفت و ن کيدالر،  سااتيه ده دالر و ب یابشااکه شااودیروز م

شت دالر تنزّل م سه یبنا تيفي! ککندیه شور یهند صاد ک سته مياز دوران رژ ،اقت  یواب

 . «3بوده است یدادن آن تا امروز، کار دشوار رييبوده که تغ یغلط تيّفيک ،یپهلو

 یخاصاا ینفت به ملتها یعنيجانش به آن بند اسات  ايکه امروز دن یارزشامند یماده» -

ست عمدتاً در هم شت  گريد یهم در جاها یخود ما، مقدار یمنطقه نيمتعلّق ا سرنو اما 

ست د یگذارمتيماده، ق نيا صرفش، د صل گرانيو م صاحبان ا ست و   نيدر آن کمتر یا

 باال یرا اندک متيکه ق کندیاقتضااا م یبه نحو اهآن یاسااتهايروز ساا کينقش را دارند! 

سهاببرند، تا فالن دولت پول شود و برود جن را باال  متيق یها را بخرد؛ لذا مقدارآن یدار 

ستهايس وقتکي. برندیم ضا م ا شور را دچار تنگنا کندیاقت صاد یکه چند ک نند، ک یاقت

م به ه« اوپک»از داخل  د؛يآیم نيينفت پا متيلذا ق د؛يايب نييپا دينفت با متيپس ق

ساس کي دي! دولت و ملت ما باشودیها کمک مآن دو،  من .مشکل بکنند نيا یبرا یفکر ا

 و به مينفتمان را ببند یدرِ چاهها یروز کي کنمیگفتم که آرزو م نيسااه سااال قبل از ا

  «4.ميمدّت نفت نفروش کي ميخواهیکه م مياعالم کن ايدن

را با « نفت یاقتصاااد منها»بر  هياز چند سااال قبل دو، سااه سااال قبل شااعار تک بنده» -

. ستين یها هم انصافاً استقبال کردند. البته کار آسانگذاشتم؛ آن انيکشور در م نيمسلول

 جيبه مرور و بتدر ديبا رد؛يگیسااال و دو سااال و پنج سااال، ان ام نم کيکار در طول  نيا

واردات و  یگوناگون کشااور، برا یکارها یامور کشااور، برا یاداره یاکه ما بر رد،يان ام گ

شور، برا ش یجار یآموزش و پرورش و بودجه یخدمات ک شور، م بور نبا نفت را که  ميک

ش یرهيذخ ست، بفرو ست ني! اميخشک وارد کن ريش ايو گندم،  ميما  یآن جوانان.. .غلط ا

ندیکه نم ت ميرژ دان ند  نيبا ا هگذشااا بدان کار  یکيکشاااور چه کرده اسااات،  از دهها 

صاد ا نيکه کردند، ا یزيآمانتيخ ست! اقت شور را متّک نيا سان یک  یبه نفت کردند که به آ

صادرات گوناگون ديملت اگر بتواند، با نيداد و دگرگون کرد! ا رييآن را تغ شودیهم نم  با 
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 ،یصاانعت داتيکشااور هساات، تول نياکه در  یصااادرات معادن گوناگون وه،يصااادرات م

 .«1کشور را اداره کند نيو خدمات ا یکشاورز

صر ینگران کيمن  البته» - ست که ا ست؛يکه مربوط به امروز هم ن -دارم یمخت  نيسالها

ست که با نيو آن ا -را دارم ینگران صاد ملت ا ديا شود. ا رانياقت سلله را نياز نفت جدا   م

 یزيرکند و در حال برنامه یزيربرنامه شيکه برا ميابه دولت خدمتگزار ابالغ کرده راًياخ

ست و کارها ست. ما با هم يیا سته به  ران،يکه ملت و دولت ا ميکن یکار ديان ام داده ا واب

ّسفانه، امروز در دن شند. چون متا س اينفت خود نبا ستهاينفت به  و  هايپانکم ،یالمللنيب یا

 . «2خواران و مستکبران وابسته استغارتگران بزرگ و جهان

ه است ک نيا -قابل تحقّق نباشد هايزود نيکه البته ممکن است به ا -من یواقع یآرزو» -

ساس کاالها و محصوالت غ مينفت را ببند یما درِ چاهها صاد خود را برا  اديبن ینفت ريو اقت

ت در کار ممکن اساا نيبه نام نفت ندارد. البته ا يیکشااور، کاال نيا ميفرض کن یعني. مينه

شد. ز یعمل هايزود نياسالها و به  نيا شمنان ا راينبا سد  ميدر دوران رژ رانيد سته و فا واب

اند و چنان ملت و کشااور ما را به نفت وابسااته کرده یکاراز حدّ تصااور خراب شيب ،یپهلو

کار بشود و آن روز،  نيا ديبا یرا کرد. اما روز یکار نيچن یآسان نياند که نشود به انموده

ست که ملت ا یروز سان یخود را مفت و م ّان یهاهيسرما نکهيبدون ا رانيا ست ک  یبه د

ستف یبدهد که با کمال خباثت از ثروت مل شورها ا  ،یاتبر امکانات ذ هيبا تک کنند،یاده مک

 .«3ستديخودش با یپا یرو

س یوقت خطاب به بعض کي» - سياز  فت کننده فعّال ن ديتول گريد یکه در کشورها یونيّا

سؤال ش ی. کشورهاميما امروز نفت دار»مطرح کردم و گفتم:  یهستند، نکته و   جيخل هيحا

ض ض يیقايافر یکشورها یفارس،بع س یکشورها یو بع  ني. اندکنیم ديهم، نفت تول يیايآ

آن،  یقيحق متيبرابر کمتر از ق نيچند یاارزان و به بشااکه یمتهايرا به ق متينفتِ گرانق

دارند، باالجبار آن را با  اجيکشااورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احت ني. اخرندیم نهاياز ا

نفت، حداکثر اسااتفاده را  نيو از ا روندیم نيگاه مسااتکبر. آنفروشااندیم نييپا متيق

 « 4.کنندیم
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