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Abstract
In recent years, when the country is suffering from various econom-
ic damages, including cruel sanctions, strategies have been present-
ed by the supreme leader of the revolution; One of the most import-
ant of which is using domestic capacities or pursuing "endogenous 
economic progress". This strategy is undoubtedly one of the main 
pillars of the resistance economy and can reduce the effect of hostile 
foreign policies to a great extent, and its realization mainly requires 
the participation of the three pillars of the people, the elites of the 
society, and the officials. Among these three pillars, this article fo-
cuses on the role of the officials, and with the focus on the Quran, 
traditions, and statements of the leader of the revolution based on 
the analytical descriptive method, it has tried to extract and explain 
this factor. Investigations showed that on the one hand, officials 
have a role in utilizing the natural capacities of the country such as 
mines, fields, and oil; And on the other hand, they are considered as 
a branch of human capacities of the country. This influence includes 
the administration of justice, the fight against corruption, entrepre-
neurship, the prevention of extravagance, etc.
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نوع مقاله: ترویجی

نقش مسؤوالن در »پیشرفت اقتصادی درون زا« با تاکید 
برآموزه  های قرآنی و بیانات رهبر انقالب)حفظه اهلل(

)تاریخ دریافت: 1400/05/06- تاریخ پذیرش: 1401/12/03(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.7.6

بی بی حکیمه حسینی1
رضوان رخشانی2

چکیده
 در ســال های اخیر که کشــور گرفتار آســیب های متنوع اقتصادی از جمله 
تحریم های ظالمانه اســت، راهبردهایی از سوی رهبر معظم انقالب ارائه شده 
اســت؛ که یکی از مهم ترین آن ها، اســتفاده از ظرفیت هــای داخلی یا دنبال 
نمودن »پیشرفت اقتصادی درون زا« است. این راهبرد بی گمان از ارکان اصلی 
اقتصــاد مقاومتی بوده و می تواند اثر سیاســت های خصمانه خارجی را تا حدّ 
زیادی کاهش دهد و تحقق آن، بطور عمده، مستلزم مشارکت سه رکن مردم، 
نخبگان جامعه و مســئوالن اســت. این مقاله از میان این سه رکن، بر نقش 
مســئوالن متمرکز شــده و با محوریت قرآن، روایــات و بیانات رهبر انقالب 
بر اســاس روش توصیفی و تحلیلی، به اســتخراج و تبیین این عامل اهتمام 
ورزیده است. بررسی ها نشــان می دهد، مسئوالن از یک سو در بهره گیری از 
ظرفیت های طبیعی کشور همچون معادن، زمین ها و نفت دارای نقش هستند؛ 
و از ســوی دیگر، خود به عنوان یک شاخه از ظرفیت های انسانی کشور مورد 
توجه اند. این تأثیرگذاری، شــامل: اجرای عدالت، مبارزه با فســاد، کارآفرینی، 

جلوگیری از اسراف و... است.
واژگان کلیــدی: آموزه های اســالمی، آیت اهلل خامنــه ای، رهبر انقالب، 

مسئوالن، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی.

dolatabad@quran.ac.ir .1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد، ایران
 2. دانش آموخته کارشناســی ارشــد، دانشــگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشــهد، ایران، )نویسنده مسؤول(. 

rakhshani.rezvan@yahoo.com

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



148

سال هفتم
شمارة اول
پیاپی: 13
بهار و تابستان
1401

مقدمه
یکی از عواملی که موجب رشــد و ســربلندی اقتصادی یک جامعه می شود مدیران آن 
است؛ چرا که برنامه ریزى درست مدیران ، و اجرای صحیح آن ها سبب رفع بحران هاى 
جامعه می شــود. همچنین بهره گیری از امکاناتی که خداوند برای بشر آفریده است در 
جهت رشد و شــکوفایی و پیشرفت او در وهلۀ اول، بر عهدۀ مسئوالن و برنامه ریزان 
 یک مملکت اســت. نمونۀ قرآنی آن را در آینده نگری و مدیریت حضرت یوسف

به عنوان یک مسئول مملکتی می توان دید. 
بنابراین، دستیابی به یکی از آرمان های ملی کشور در زمینه اقتصادی که تکیه بر توان 
و ظرفیت داخلی اســت، نیازمند اعتقاد راســخ و مدیریت مقتدر مســئوالن در راستای 
اقتصاد درون زاست؛ که در این پژوهش، با تکیه بر بیانات رهبر فرزانه انقالب و استنتاج 
مبانی قرآنی و روایی آن، مطمح نظر قرار گرفته است. الزم به ذکر است اقتصاد درون 

زا به معنی، تکیه بر توان و نیروی داخلی کشور است.
در بررســی پیشــینه موضوع، آثار متعددی به بحث از اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن 

به ویژه اقتصاد درون زا پرداخته اند، مانند: 
شــقاقی شــهری: آثار اقتصاد دانش بنیــان بر درون زایی اقتصاد ایران )در راســتای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(؛ 
همو: اثرات فســاد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران در راستای سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی؛ 
فراهانی فرد: مدلســازی نقش عوامل غیر مادی در رشــد اقتصادی درون زا با تاکید بر 

سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسالمی؛ 
عباسی: بررسی و شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی، از منظر قرآن کریم و...

اما پژوهشی که به بررسی نقش مدیران و مسئوالن به عنوان یک ظرفیت درونی مؤثر 
در پیشرفت اقتصادی کشور آن هم در دو بعد منابع و نیروی انسانی پرداخته باشد، یافت 
نشد. نقش مســئوالن در به فعلیت رساندن پیشرفت اقتصادی را می توان در دو دسته 
بهره گیری از منابع طبیعی و نقش آفرینی به مثابه ظرفیت انسانی مورد بررسی قرار داد 

که در ادامه تبیین خواهد شد.

1. نقش مسئوالن در بهره گیری از منابع طبیعی
بهره گیری از امکاناتی که خداوند برای بشــر آفریده است در جهت رشد و شکوفایی و 
پیشرفت او در وهله اول بر عهده مسئوالن و برنامه ریزان یک مملکت است. قرآن کریم 

در تبیین مدیریت اقتصادی حضرت یوسف7 می فرماید: »قاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَی َدَأبًا َفما 
ــا َتْأُكُلون؛ گفت: هفت سال پیاپى كشت مى كنید،  َحَصْدُتْ َفَذُروُه ِف ُســْنُبِلِه ِإلَّ َقِلیًا ِمَّ
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هر چه درو كردید آن را جزء اندكى كه مى خورید در خوشــه گذارید«  )یوســف/ 47( و 
ْرِض ِإنِّ َحِفیٌظ َعِلمٌی؛ گفت خزینه هاى این ســرزمین را به  آیۀ »قاَل اْجَعْلِن َع  َخزاِئِن اْلَ
من بسپار كه من نگهدار و دانایم« )یوسف/ 55( )هاشمى رفسنجانى، 1383:  142/4(. 
حاکمیت کشور نقش بسیار مهمی در پیشرفت یا پسرفت یک جامعه دارد. آینده نگرى و 
برنامه ریزى بلند مدّت براى مقابله با مشــكالت اقتصادى جامعه، الزمۀ مدیریّت كشور 

است: »َتْزَرُعوَن  ... َفَذُروُه  ... ِإلَّ َقِلیا«)یوسف/ 47(.)قرائتی، 1388:  217/4(.
آیــت اهلل خامنه ای در بیانیۀ گام دوم انقالب دربارۀ نقش حاکمیت در اســتفاده از منابع 
کشور برای رشــد و ارتقای آن فرمودند: فرصت های مادی کشور فهرستی طوالنی را 
تشــکیل می دهد که مدیــران کارآمد و پرانگیزه و خردمنــد می توانند با فعال کردن و 
بهره گیری از آن ها، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند 
و بی نیــاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشــکالت کنونی را برطرف 
نمایند )حسینی خامنه ای، بیانیه گام دوم انقالب، 97/11/22(. البته باید توجه داشت که 
با برداشت بیش از حد و بدون برنامه از منابع، به محیط زیست آسیب نرسانند و با منابع 
به گونه ای برخورد کنند که بتوان ســالیان دراز از آن ها اســتفاده کرد. این مهم نیازمند 
توجه مسئوالن و قانون گذاران است. رهبر انقالب در این راستا به همۀ دستگاه هایی که 
به نحوی با مسئلۀ محیط زیست مرتبط هستند دستور همکاری صمیمانه دادند.)حسینی 
خامنه ای، بیانات در دیدار فعاالن و مسئوالن محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز، 
93/12/17(. ایشــان به منابع طبیعی، شهرداری، محیط زیست و دستگاه های نظارتی 

دستور حفظ محیط زیست و رعایت آن را دادند. 
خداوند نیز به انســان دســتور داده از آن چه در زمین آفریده است به نفع خویش بهره 

ِذی َجَعَل َلُکُم  گیرد. كاوش بر روى زمین و بهره گیرى از نعمت هاى الهى در آیۀ »ُهَو الَّ
ْرَض َذُلــوًل َفاْمُشــوا ِف َمناِكِبها َو ُكُلوا ِمــْن ِرْزِقِه ...«)ملک/ 15( »او است آن كسى كه  اْلَ
زمین را براى شــما رام كرده پس در گوشــه و کنار آن رفت و آمد كنید و از رزق آن 
بخورید ...« به  چشــم می خورد. خداوند دســتور داده بر روى زمین سیر كنند، و از رزق 
خدا بخورند، لیكن بهره گیرى از این نعمت را به كار و تالش وابســته كرده است، چون 
حكمت او اقتضا كرده اســت كه مسبب ها را به سبب ها و نتایج را به مقدمات آن وابسته 
كند.)مغنیه، 1424: 7/ 378( در آیات دیگری نیز بهره گیری از امکانات موجود با عنوان 

»ابتغاء فضل اهلل« مورد ســفارش قرآن قرار گرفته است: »َو ما َیْسَتِوی اْلَبْحراِن هذا َعْذٌب 
ِرُجوَن ِحْلَیًة َتْلَبُسوَنا  ا َو تَْسَتخْ ُفراٌت ساِئٌغ َشــراُبُه َو هذا ِمْلٌح ُأجاٌج َو ِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحمًا َطِریًّ
ُکْم تَْشــُكُروَن« »این دو دریا با هم یكسان  َو َتــَری اْلُفْلَك ِفیِه َمواِخَر ِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َو َلَعلَّ
نیســتند، یكى شــیرین و گوارا و دیگرى شور و تلخ و شما از هر دوى آنها گوشت تازه 
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صید کرده و مى خورید و اشــیاى زینتى اســتخراج نموده و مى پوشــید و كشتى ها را 
مى بینى كه در دریا آب را مى شــكافند تا شــما از فضل خدا چیزى به كف آورید و تا 
شاید شكرگزار او شوید« )فاطر/ 12(. در نتیجه بهره گیری از امکانات موجود در راستای 
تأمین نیازهای انســان، از جمله سنت های خداوند است که با کار و کوشش باید به آن 

دست یافت و برنامه ریزی و به فعلیت رساندن آن بر عهده مسئوالن است. 
رهبر انقالب خطاب به مســئوالن محیط زیســت و با بهره گیری از آیۀ »ُهَو َأنَْشــَأُكْ ِمَن 
ْرِض َو اْســَتْعَمَرُكْ  ِفیها...« )هود/ 61( دستور به فعلیت رساندن ظرفیت های موجود در  اْلَ
زمین را داده اند. ایشان، با اشــاره به وجود ظرفیت های ناشناخته ای که دارای ارزش و 
اهمیت هســتند و هنوز ناشــناخته مانده اند، وظیفه به فعلیت رساندن آن ها را بر عهده 
مســئوالن گذاشتند. رهبر معظم انقالب در ســخنان خود با اشاره به استفاده نکردن از 
حداکثــر ظرفیت های طبیعی مانند خاک، هوا، آب، مواد زیر زمینی و محصوالت روی 
زمین، بشــر را به یافتن ظرفیت های جدید به طور دائم و اســتفاده از این ظرفیت ها 
به نفع زندگی بشــر تشویق کردند.)ر.ک: حســینی خامنه ای، بیانات در دیدار فعاالن و 

مسئوالن محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز، 93/12/17(

1-1. زمین های قابل کشت
یکی از خواســته های آفریدگار از بشــر عمران و آبادى زمین اســت و این مهم جز با 
مدیریت و برنامه ریزی و میســر کردن راه توسط مســئوالن به عنوان برنامه ریزان و 
مجریان مملکت در ســطح کالن میسر نخواهد شــد.)قرائتی، 1388ش، ج 4، ص81( 

َ ما َلُکــْم ِمْن ِإلٍه  وَد َأخــاُهْ صاِلحًا قاَل یا َقــْوِم اْعُبُدوا اللَّ چنانکــه خداوند می فرماید: »َو ِإىل  َثُ
ْرِض َو اْســَتْعَمَرُكْ  ِفیها« »و به ســوى )قوم( ثمود برادرشان صالح را  ُه ُهَو َأنَْشــَأُكْ ِمَن اْلَ َغْرُ
فرستادیم او نیز به قوم خود گفت: اى مردم! خدا را بپرستید كه جز او معبودى ندارید، او 
است كه شما را از زمین )از مواد زمینى( ایجاد كرد و با تربیت تدریجى و هدایت فطرى 
بــه كمالتان رســانید، تا با تصرف در زمین آن را قابل بهره بــردارى كنید«)هود/ 61(. 
خداوند در این آیه به انسان ها می آموزد که شهرها را آباد کنند )بیدختی گنابادی)سلطان 

على شاه(، 1408:  332/2(.
رهبر انقالب با اشــاره به زمین های بسیاری که با کار می توانند آباد شوند و با اشاره به 
این که ایران کشوری است با امکانات فراوان و به معنای حقیقی کلمه غنی، بهره گیری 
از این امکانات را بر عهده مسئوالن گذاشتند و فرمودند طراحی نظام این کار بر عهده 
مسئوالن است )حسینی خامنه ای، 1391: 529(. ایشان، با اشاره به این که سیاست های 
اتخاذ شده باید ثابت ماندگار و پیگیری شده باشد و به مسائل تولیدکنندگان کشاورزی 
رسیدگی شود، یکی از اساسی ترین کارها را، در باب کشاورزی و محصوالت آن دانستند 
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)حســینی خامنه ای، 1391: 526(، چرا که با رونق گرفتن کشــاورزی زمین های قابل 
کشــت زیادی که هم اکنون بی اســتفاده مانده اند، مورد اســتفاده قرار می گیرند. رهبر 
انقالب با اشــاره به این که کشاورزی محور اصلی در اداره کشور است، به مسئولین نیز 
دســتور دادند با این نگاه به امورات مربوط به آن بپردازند؛ این امورات شــامل: تنظیم 
معلومات دانشگاهی ازجمله در تنظیم درس ها، در گرفتن دانشجو، در پرداختن به استاد، 
در تخصیص بودجه و خدمات گوناگونی که دولت می تواند به کشــاورزان بدهد، مانند 
آن چه که مربوط به بانک هاســت، آن چه که مربوط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســت، آن چه که مربوط به خود وزارت جهاد کشــاورزی است و همچنین در گماشتن 

افراد کارآمد و توانا در رأس کارها.)حسینی خامنه ای، 1391: 528(

2-1. جنگل ها و مراتع
جنــگل  در تعدیل آب و هوا و ازدیاد باران و جلوگیرى از ســیل ها تأثیر اساســی دارد.

)بالغى، 1386:  3/ 8( درخت در جنگل  سالها به جاى خود باقى است، اگر آب و آفتاب 
به او برسد به عمل حیاتى و جنبش خود ادامه می دهد و می ماند وگرنه خاصیتش نابود 
می شــود و خشك می گردد.)عاملى، 1360:  5/ 45( در روایات، درختان از عوامل طول 
عمر محسوب شــده و یکی از مواردی هستند که چشم را نورانی می کنند. امام علی7 
میفرمایــد: »از عوامل افزایش طول عمر پرهیز از مردم آزاری و... و قطع کردن و نابود 
کردن درختان اســت مگر در مواردی که ضرورت داشته باشد« )مجلسى، 1403:  73/ 
319(. همچنین روایتی در بیان خاصیت نگاه کردن به درختان آمده اســت: ســه چیز 
اســت که به چشم جال می دهد نگاه به سرســبزی، نگاه به آب جاری و نگاه به چهره 
نیکو )عاملى، 1360:  5/ 340(. بنابراین، با توجه به اهمیت جنگل ها و مراتع مســئولین 
کشــور باید در راستای حفظ و نگهداری از آن ها و اســتفاده از آن ها برای رشد کشور 

تالش بیشتری بکنند. 
رهبر معظم انقالب جنگل ها و مراتع را به عنوان ریه های تنفســی شهرها و به عنوان 
نگهبانان و حافظان خاک معرفی کردند. ایشــان، خطاب به مســئولین از منابع طبیعی 
گرفته تا محیط زیســت تا بقیۀ دســتگاه هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، دســتور 
جلوگیری از هرگونه دســت درازی به مراتع و جنگل ها را دادند. رهبر انقالب از دست 
درازی هایی که به جنگل ها صورت گرفته به بهانه ســاختن شهربازی، جذب گردشگر، 
هتل داری، ســاختن حوزه علمیه و مانند این ها ســخن گفتند و از مسئولین خواستند 
جلوی این تعدی ها را با اســتحکام بگیرند )ر.ک: حســینی خامنــه ای، بیانات در دیدار 
فعاالن و مســئوالن محیط زیست، منابع طبیعی و فضای ســبز، 93/12/17(. ایشان، 
مراتــع و جنگل ها را به عنوان ذخایر عظیم حیاتی کشــور و به عنوان یک منبع حیاتی 
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بزرگ تجدید پذیر معرفی کردند که چنان چه عاقالنه و درســت از آن ها اســتفاده شود 
هرگز تمام نمی شــوند. رهبر انقالب با اشــاره به تمام شــدن منابــع تجدید ناپذیر از 
جمله نفت، فرمودند جنگل ها، مراتع و بوســتان ها در صورت برخورد عاقالنه می توانند 
همیشگی باشند )حسینی خامنه ای، بیانات در مراسم کاشت نهال در هفته منابع طبیعی، 

.)88/12/18

3-1. نفت 
نفــت  كه از گرانبهاترین فرآورده هاســت از هدیه هاى دریا به شــمار مى رود و یکی از 
ظرفیت های با ارزش کشــور محسوب می شود. در زمان هاى قدیم میلیون ها جاندار در 
بســترهاى عظیم دریا گرد آمدند، و چون قارّه ها باال آمد زیر ماســه ها و خاك هایى كه 
بعدًا به ســنگ مبدّل شــد مدفون گردیدند، و نفتى كه از آن حاصل شد در اعماق دریا 
باقى ماند )مكارم شــیرازى، 1386:  278/2(. دریاها سرشــار از معادن هستند؛ قسمتى 
از این معادن در اعماق دریاها اســت، و قسمت مهمّى در آب دریا شناور است )مكارم 
شیرازى، 1386:  2/ 277(. خداوند از معادنی که در اعماق زمین است با عنوان »بَرَكاتٍ 

ماِء  ْ َبَراكٍت ِمَن السَّ
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلمهْیِ مِنَ اأْلَرْض« نام برده است: »َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقری  آَمُنوا َو اتَّ

ْرض...؛ اگــر مردم قریه ها ایمان آورده و پرهیــزكارى كرده بودند بركت هایى از  َو اْلَ
آســمان و زمین به روى ایشان مى گشــودیم...« )اعراف: 96(. برکات را به طور کلی 
نعمت هاى رو به افزایش دانستند. همچنین بركت هاى آسمانى نیز فراوانند كه بارزترین 
آن ها باران اســت. بركت هاى زمین نیز فراوان مى باشد كه آشكارترین آن ها گیاهان و 

معادن، به ویژه طالى سیاه یا همان نفت است )مغنیه، 1424:  3/ 366(. 
مقــام معظم رهبری در بیانات خود، پیرامون اهمیت نفت به عنوان ثروت ملت و دولت 
ایران فرمودنــد: نفت، خون حیات بخش تحرک دنیای امروز اســت. امروزه نفت مایۀ 
تولید، مایۀ گرما، مایۀ نور و روشــنایی و در واقع مایۀ حیات برای خیلی از کشورهاست؛ 
اگر نفت نباشــد، کارخانه ها نیستند، تولیدات نیستند، تجارت  نیست. )حسینی خامنه ای، 
1391: 551(. رهبــر معظــم انقالب، نفت را به مثابۀ خون و بــه مثابه زندگی معرفی 
کردند.)حســینی خامنه ای، 1391: 552(. ایشــان، در مقام بیان اهمیت نفت، فرمودند: 
نفت، جنسی است که اگر امروز آن را به دنیا ندهند همه  جا فاقد نور و حرارت و حرکت 
و صنعت خواهد شــد. همچنین ایشان پایه  تمدن صنعتی را بر ماشین استوار دانستند و 

فرمودند بدون نفت این ماشین از حرکت خواهد ایستاد.
 آیــت اهلل خامنه ای در بیان قدرت نفت و بهره گیری از آن فرمودند: نباید قدرت نفت را 
نادیده گرفت. به وســیله قدرت نفت، ملت ایران می تواند در صحنه سیاست بین الملل، 
ابراز قدرت کند. می تواند همه دنیا و سیاســت ها را تحت تأثیر قرار دهد و هر زمان که 
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بخواهد و با هر قیمتی نفتش را بفروشد.)حسینی خامنه ای، 1391: 552(.

2- نقش مسئوالن به عنوان ظرفیت انسانی کشور
مســئوالن در برطرف کردن مشکالت اقتصادی و یا ایجاد آن ها نقش به سزایی دارند. 
ازاین رو، در انتخاب مدیران و مســئوالن باید دقت بیشتری صورت بگیرد. امام علی 7 
شرط انتخاب مدیران را توانایی اجرای امور و فهم مسائل بیان کردند: »ای مردم همانا 
ســزاوارترین مردم به این امر)خالفت و زمامداری( کسی اســت که تواناترین آنها بر 
اجرای امور و داناترین به فرمان خداوند در فهم مســائل باشد«)شریف رضی، 1414: 

 .)247-248
رهبر معظم انقالب با اشــاره به داشــتن منابع ثروت و درآمد و نیــروی کار فراوان و 
زمینه های متعدد برای شــکوفایی اقتصادی به همت بیش از پیش مســئوالن اشــاره 
کردند و با توجه به این که بخش اقتصادی دولت بزرگ ترین بخش از بدنۀ دولت است 
هیچ گونه درنگی در این زمینه را جایز ندانســتند. ایشان فرمودند: چه مسئوالن ستادی 
اقتصادی و چه مسئوالن اجرایی بخش های گوناگون تولیدی و خدماتی، همه باید یک 
جهت و یکدل مشــغول کار شوند و بدون این که دائمًا بر زبان جاری کنند در عمل به 
مردم نشان دهند. به اعتقاد ایشان، با وجود داشتن زمینه های فراوان، مسئوالن خواهند 
توانســت در مدتی نه چندان طوالنی، به همۀ آحاد ملت بقبوالنند و نشان دهند که در 
وضع معیشتی و وضع عمومی اقتصادی، دگرگونی حاصل  شده است )حسینی خامنه ای، 
1391: 389(. ایشان، عزم ملی و مدیریت جهادی را موجب پیشرفت اقتصاد و فرهنگ 
دانســتند؛ و اذعان کردند کشــوری که در اقتصاد و فرهنگ پیشرفته باشد در اوج قرار 

می گیرد و تحقیر نمی شود )ر.ک: موسسه فرهنگی حماسه، 1385: 72(.

1-2. اجرای عدالت
تالش اقتصادی اگر بدون عدالت اجتماعی باشد به سرانجام نخواهد رسید. برای داشتن 
یک فعالیت اقتصادی رو به رشــد باید قوانین و مقرارت به گونه ای تعبیه شده باشند که 
عدالت را برقرار کنند. تدوین این قوانین و مقرارت و اجرای آن ها بر عهدۀ مســئوالن 
است. پیشوایان معصوم ما نیز برای زدودن شرایط ناعادالنۀ زندگی و دستیابی به عدالت 
اقتصــادی آن هم با توجه به بی عدالتی جامعۀ آنان شــعار عدالت اقتصادی را مطرح 
می کردند و در راه تحقق آن سیاســت هایی را در پیش می گرفتند )حسین زاده، سایت 
old.ido.ir، 98/1/11(. حضــرت علی7 در نامه ای به ســربازان خود چنین می فرماید: 

»حق شــما بر فرمانروا آن است كه با شما انصاف ورزد و عدالت  را میان شما مراعات 
كند)و همه را به یك چشم بنگرد( و غنائم شما را چندان كه كفایتتان كند برساند. پس 
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اگر با شــما چنین كرد فرمانبردارى از او در آن چه مطابق حق است، و یارى دادن به او 
در روشى كه پیش گرفته، و دفاع از حكومت االهى بر شما واجب است، زیرا شما نیروى 
بازدارنده اى از جانب خدا در زمین هســتید« )ابن مزاحم، 1370: 176(. ایشان، در جای 
دیگر می فرماید: »دوست داشــتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، در عدل 
فراگیرترین، در جلب خشــنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم 
خشــم خواص را از بین می برد، اما خشــم خواص را خشنودی همگان بی اثر می کند« 

)شریف رضی، 1414: 429(.
عدالــت اقتصادی را می توان در دو بخش ورودی مشــاغل و خروجی آن ها بیان کرد. 
ورودی مشــاغل به این معنی که هر کس با توجه به استعداد و توان خویش در جایگاه 
درســت قرار گیرد، و خروجی مشــاغل به این معنی که حقوقشان عادالنه میان آن ها 
تقســیم شود و هر کس بر اساس زحمتی که کشیده است دستمزد بگیرد. مدیریت این 
امورات بر عهده دولت اســت. خداوند نیز برای زن و مرد حقی مســاوى در مالكیّت و 
بهره ورى از كار و تالششــان قرار داده است )هاشمى رفســنجانى، 1386:  3/ 295(؛ 

تنها زمانی این حق می تواند به دســت آن ها برسد که در فضای جامعه عدالت باشد. » 
« )نساء/ 32(»هر كسى چه مرد و چه  ا اْكَتَســْنَ یٌب ِمَّ ســاِء صَنِ ا اْكَتَســُبوا َو ِللنِّ یٌب ِمَّ جاِل صَنِ ِلرِّ

زن بهره مندیش از كار و كسبى است كه دارد«.
 در اســالم هرکس بهرۀ تالش خود را می بیند. اسالم به استقالل اقتصادى زن احترام 
گذارده و تفاوتى بین زن و مرد نگذاشــته اســت. زن نیز به عنوان یک رکن اساســی 
اجتماع محســوب می شود )مكارم شــیرازى، 1371:  2/ 163(، اما آن چه مهم است به 
عنوان بخشی از عدالت اجتماعی، قراردادن زنان در جایگاهی است که متناسب با شأن 
و خلقیات آن ها باشــد )ر.ک: مكارم شیرازى، 1371: 165-164(. عالوه بر قرار دادن 
زنان در جایگاه درســت باید به معلوالن نیز توجه ویژه ای داشت، چراکه آن ها هم مانند 
دیگر افــراد از حقوق اجتماعی و اقتصادی برخوردارنــد و می توانند در جهت پیش برد 

اهداف اقتصادی مفید واقع شوند.
رهبر معظم انقالب نیز فعالیت اقتصادی و تالش اقتصادی را ملزم به داشــتن شاخص 
و شــاقول عدالت دانستند و فرمودند، بدون عدالت هر تالش اقتصادی به ضرر منتهی 
خواهد شــد )حسینی خامنه ای، 1391: 179(. ایشان فرمودند: ما پیشرفتِ بدون عدالت 
را هرگز مطالبه نمی کنیم، پیشــرفت باید همراه با عدالت باشد.)رک: حسینی خامنه ای، 
1392ش، ص157( آیت اهلل خامنه ای عدالت را مبنای همه تصمیم گیری های اجرایی 
دانستند و همۀ مسئوالن نظام از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تا مسئوالن 
بخش هــای مختلف اجرایی را به جد و جهــد و با همه اخالص ملزم به رعایت عدالت 
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کردند.)رک: حســینی خامنه ای، 1391: 185؛ حســینی خامنه ای، 1396: 87(. آیت اهلل 
خامنه ای، همۀ مدیران را به مدیریت در بخش اجرا و قضا فراخواندند و به جلوگیری از 
تجاوز از حق و تعرض به یکدیگر دعوت کردند)ر.ک: حسینی خامنه ای، 1391: 179(.

2-2. مبارزه با فساد و انحراف مردم
جامعه وقتى سالم مى شود كه روابط اقتصادى در آن سالم باشد و اگر در میان مردم فساد 
مالى حاكم گردد به تباهى جامعه منجر مى شود مخصوصًا اگر فساد مالى در میان طبقه 
حاكم جامعه مانند كارگزاران دولتى و قاضیان و والیان شایع شود، موجب فساد عمومى 
و تباهى فراگیر در جامعه مى شود. براى حفظ سالمت جامعه از فساد مالى، قرآن كریم 

اِم ِلَتْأُكُلوا َفِریقًا ِمْن  ْلُحکَّ َنُکْم ِباْلباِطِل َو ُتْدُلوا هِبا ِإىَل ا در آیه »َو ل َتْأُكُلــوا َأْمواَلُکْم َبْ
ْثِ َو َأْنُتْ َتْعَلُمــوَن؛ و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى  ــاِس ِبــاْلِ َأْمــواِل النَّ
خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازیر ننمائید با اینكه 
مى دانید كه این عمل حرام اســت« )بقره/ 188(. دستور مى دهد كه اموال خود را میان 
خود به باطل نخورید و به قاضیان رشوه ندهید كه حق را باطل كنند و شما اموال مردم 
را به ناحق بخورید در حالى كه خود مى دانید كه ناحق اســت. در این آیه، نخســت به 
صورت كلى از فساد مالى نهى مى كند، زیرا اكل مال به باطل شامل تمام اموالى است 
كه به طور نامشــروع به دست آید چه از طریق ربا و چه از طریق معامالت باطل و چه 
از طریــق غصب و چه از طریق قمار و یا راه هاى دیگر ولى در میان اینها یك مورد را 
به خصوص نام مى برد و آن رشــوه خوارى است كه بالى خانمانسور در اجتماع بشرى 
اســت و در هر جامعه اى ریشــه بدواند، بدبختى بزرگى را دامن گیر آن جامعه مى سازد.

)جعفری، 1376:  1/ 475(. بنابراین، مبارزه با مفاســد اقتصادی بسیار با اهمیت است و 
باید در اولویت های دولت قرار بگیرد و از اهمیت واالیی برخوردار اســت. در آموزه های 
دینی نیز به برخورد با فســاد بسیار تأکید شده است. امام علی7 در برخورد با مفسدانی 
که امیدی به هدایتشان نیست شدت عمل را توصیه می کنند: »در آنجا که مدارا کردن 
بهتر است مدارا کن، اما آنجا که جز با شدت عمل کارها پیش نمی رود، شدت عمل به 
خرج ده« )شریف رضی، 1414: 421-420(. ایشان، همچنین به سخت گیری در برابر 
مســئوالن و بررسی مداوم اعمال آن ها و مجازاتشان دستور دادند: »رفتار کارگزاران را 
بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی 
تو از کار آنان سبب مهربانی و امانت داری با رعیت خواهد بود؛ و از همکاران نزدیکت 
سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن 
خیانت را تأیید کرد به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه 
از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانت کار بشمار و 
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طوق بد نامی به گردنش بیفکن.« )شــریف رضی، 1414ق، صص435و436( موالی 
متقیان یک لحظه مدارا و سستی با مفسدان را جایز نمی دانند و به پاداری مقررات 
دینی را ضامن پیروزی در آینده می دانند. »ســوگند به جان خودم در مبارزه با مخالفان 
حق و آنان که در گمراهی و فساد غوطه ورند، یک لحظه مدارا و سستی نمی کنم. پس 
ای بندگان خدا از خدا بترسید و از خدا به سوی خدا فرار کنید و از راهی که برای شما 
گشوده بروید و وظایف و مقرراتی که برای شما تعیین کرده به پا دارید، اگر چنین باشد، 
علی ضامن پیروزی شــما در آینده می باشد گرچه هم اکنون به دست نیاوردید« 
)شریف رضی، 1414: 66(. در نتیجه حاکمان در قبال جامعه اسالمی مسئولیت دارند و 

باید در برابر انحرافات مردم پاسخگو باشند )رضایى اصفهانى، 1387:  13/ 96(.
مقام معظم رهبری یکی از عواملی را که موجب پیشــرفت در کارهای اقتصادی و جاری 
کشور می شود مبارزه با فساد دانستند. این امر عالوه بر این که موجب می شود افراد، دقت 
بیشتری بکنند موجب می شــود دست های خیانت کار بترسند و عقب نشینی کنند )ر.ک: 
حســینی خامنه ای، 1391: 210( . ایشان، به لزوم تشــکیل دادگاه های تخصصی برای 
رسیدگی به مفاسد اقتصادی اشاره کردند)حسینی خامنه ای، 1391: 340(، چرا که مبارزه 
با مفاســد اقتصادی و مالی یکی از کارهایی است که به گشایش اقتصادی کشور کمک 
خواهد کرد )حسینی خامنه ای، 1391: 210(. از این رو، بسیار حائز اهمیت است. عمده ترین 

بخش فساد که رسیدگی به آن بسیار مهم است فساد در میان مسئوالن است.

3-2. پاک دستی و حفظ بیت المال
اگر حاكمان  بخواهند حكومت را كه امانت خداست به صورت اجراى عدالت بدون هیچ 
مالحظه ای به اهلش برســانند؛ باید در مســئلۀ حكومت دارى و حكومت كردن، وجود 
مبارك امیرمؤمنان7  را الگو و سرمشــق خود قرار دهند، انسانى كه در مدت نزدیك به 
پنج ســال حكومتش هدفى جز گســتردن عدالت، و تحقق خیر دنیا و آخرت براى فرد 
فرد مردم، و تأمین ســعادت و رفاه براى همگان نداشــت )انصاریان، 1393:  8/ 299(. 
امام علی در زمان حکومتشــان بهترین الگو را برای مسئوالن و مدیران در تمام 
ادوار ترســیم کردند. ایشــان، در نامه معروف خود به »عثمان بن حنیف«، می فرمایند: 
»آگاه باشید كه امام شما از دنیا به دو لباس كهنه و از خوراكى به دو قرص نان بسنده 
كرده است. بدانید كه شما بر این كار توانایى ندارید، ولى مرا با پارسایى و سخت كوشى 
و پاكدامنى و اســتوارى یارى كنید« )شریف رضی، 1414: 417(. مقام معظم رهبری 
در بیان زهد امیرالمومنین7 ایشــان را به عنوان الگوی برتر معرفی می کند و گوش زد 
می نماید که مسئولین کشور نیز باید تا حد امکان چشمشان را بر روی تجمالت دنیایی 

ببندند. 
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آیت اهلل خامنه ای در وهلۀ اول، مســئوالن را به عنوان الگوهای جامعه در ساده زیستی 
و پاک دســتی قلمداد کردند، و افزودند افراد در هر ســطحی از سطوح نباید فکر کنند 
از امکاناتــی که در اختیار آن هاســت می توانند برای تأمین خواســته ها و هوس های 
خود اســتفاده کنند. مسئوالن کشــور باید به معنای واقعی کلمه، از لحاظ زهد – یعنی 
بی رغبتی به زخارف دنیایی- سرمشق دیگران باشند؛ حد آن  هم، حد ورع است.)حسینی 

خامنه ای، 1391: 234-235(.

1-3-2. جلوگیری از اسراف بیت المال
در آیاتی از قرآن به پرهیز از اسراف و تبذیر، در هزینه كردن اموال و مصرف آن ها اشاره 
شــده است)هاشمى رفسنجانى، 1383:  4/ 123(. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار 

است که حتی حاکمان جامعه در رابطه با گرفتن زکات نیز نباید اسراف کنند. در آیه »َو 
وَن َو  ْیُ َتِلفًا ُأُكُلُه َو الزَّ ْرَع ُمخْ َل َو الزَّ خْ اٍت َمْعُروشاٍت َو َغْرَ َمْعُروشــاٍت َو النَّ ِذی َأنَْشــَأ َجنَّ ُهَو الَّ
بُّ  ُه ل ُیحِ َم َحصاِدِه َو ل تُْسِرُفوا ِإنَّ ُه َیْ َر َو آُتا َحقَّ ِرِه ِإذا َأْثَ اَن ُمَتشــاهِبًا َو َغْرَ ُمَتشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَ مَّ الرُّ
اْلُْســِرِفنی؛ او اســت كه باغهاى داربست زده و بى داربست و نخل و كشتزارها كه میوه 
آن مختلف است و زیتون و انار همانند و غیر همانند آفریده، از میوه آن چون میوه دهد 
بخورید و حق خدا را از آن هنگام چیدنش بدهید و اســراف نكنید كه خدا مســرفان را 
دوست ندارد« )انعام/ 141( به لزوم رعایت اعتدال و عدم اسراف  در گرفتن حق زكات 
از سوى حاکمان اشاره شده است.)هاشــمى رفسنجانى، 1383:  24/ 118( در این آیه 
»ال ُتسِْرُفوا« »خطاب« به حّكام و پیشوایان است كه آنها را از زیاده روى در گرفتن حق 

زكات و مصرف بى مورد نهى نموده است )طبرسی، 1372: 4/ 579(.
 اسراف در امور اقتصادی عالوه بر اثرات دنیایی و شکست در دنیا عامل محرومیّت انسان 

ُه  َر َو آُتا َحقَّ ِرِه ِإذا َأْثَ از محبّت خدا است.)هاشمى رفسنجانى، 1383:  3/ 273(. »... ُكُلوا ِمْن َثَ
بُّ اْلُْسِرِفنَی؛ از میوه آن چون میوه آورد بخورید و حق خدا را  ُه ل ُیحِ َم َحصاِدِه َو ل تُْسِرُفوا ِإنَّ َیْ
از آن هنگام چیدنش بدهید و اسراف نكنید كه خدا مسرفان را دوست ندارد.« )انعام/141(. 
بُّ اْلُْسِرِفنَی« »...بخورید و بیاشامید و  ُه ل ُیحِ همچنین فرموده: »...ُكُلوا َو اْشــَرُبا َو ل تُْســِرُفوا ِإنَّ

اسراف نکنید زیرا او اسراف کاران را دوست ندارد« )اعراف/ 31(.
 بهترین روش برای تصمیم گیری ها و کاهش خطاها میانه روی است. حضرت علی
در نامه ای به »زیاد بن ابیه« او را ســفارش به میانه روی و پرهیز از اســراف در اموال 
فرموده است: »ای زیاد از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین.«)شریف رضی، 1414: 
377(. توجــه امام علی به جلوگیری از اســراف و انتخاب میانه روی به گونه ای 
بود که ایشــان در استفاده از مداد و کاغذ و مرکب دولتی دستور استفاده بهینه را دادند. 
امیرالمؤمنین، به مســئولین دولتی در آن روز دســتور دادند: »قلمهایتان را نازك 
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بتراشــید، و سطرها را به یك دیگر نزدیك بنویسید، و چیزهاى زیادى را حذف كنید، و 
مقصود را خالصه بگویید، و از پرگویى )و درازنویسى( بپرهیزید، زیرا كه نباید به اموال 
مسلمانان كمترین زیانى وارد آید« )ابن بابویه، 1362: 310/1(. با تراشیدن سر قلم در 
مرکب و کاغذی که مصرف می شود صرفه جویی می شود؛ با نزدیک نوشتن سطرها نیز 
در مصرف کاغذ صرفه جویی می شــود؛ اصل بر این اســت که تا می توان باید مصرف 

بهینه داشت و از اسراف به خصوص اسراف در اموال دولتی جلوگیری کرد.
مبارزه با اســراف، یکی از اصول مهمی اســت که در اسالم و انقالب و راه امام بر آن  
تأکید گردیده و پایبندی به این ارزش  به خصوص برای مسئوالن واجب و حیاتی شمرده 
شده است.)حسینی خامنه ای، 1391: 223( مقام معظم رهبری اسراف توسط مسئوالن 
را اسراف در ســطح ملی خوانده اند و آن را فراتر از اسراف فردی دانسته اند. نمونه های 
این اســراف را می توان در شــبکه های فرســودۀ انتقال برق و هدر رفتن برق تولیدی 
دانســت. نمونه دیگر هدر رفتن آب در شــبکه های فرسوده انتقال آب است. مسئولیت 
اینگونه اســراف های وسیع بر عهده مسئولین کشور است. ایشان عالوه بر اسراف ملی 
و فردی اسراف در سطح سازمان ها را هم نوعی از اسراف مسئوالن دانستند. تجمالت 
اداره، اتاق کار، تزئینات آن ها، سفرهای بیهوده، مبلمان های گوناگون و.. نمونه هایی از 
این نوع اسراف است. باید با مراقبت و نظارت و برنامه ریزی از آن ها جلوگیری کرد. در 
این راستا قوه مقننه و قوه مجریه به پیگیری، برنامه ریزی، قانون گذاری، و اجرا موظفند.

)حسینی خامنه ای، 1391: 359(. همچنین ایشان در خطاب به مسئولین به لزوم وجود 
یک الگوی مصرف عاقالنه، مدبرانه، اســالمی و به دور از اســراف در مجموعه تحت 

مدیرتشان تذکر دادند.)رک: موسسه فرهنگی حماسه، 1385: 8(.

2-3-2. هزینه نکردن بیت المال در امور شخصی و غیرضروری
یکی از موارد پاکدســتی، هزینه نکردن بیت المال در امور شخصی و غیرضروری است. 
مصرف نکردن بیت المال در امور شــخصی و غیرضروری، در ســیره علوی آن چنان 
اهمیت دارد که امام علی بارها در ســخنان خود به آن اشــاره کرده اند. یکی از 
کارهایی که امام در برابر اســتفاده نابه جا از بیت المــال انجام داده اند تهدید به 
 ســخت گیری در درآمد آن والی و حتی کیفر و شمشیر بوده  است. امیرالمؤمنین
در نامه به زیاد بن ابیه جانشــین فرماندار بصره فرمودند: »همانا من به راســتی به خدا 
سوگند می خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی کم یا زیاد، 
چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان 
شــوی« )شریف رضی، 1414: 377(. ایشان، در مورد دیگری عماًل درس امانت داری 
از بیت المال را داده اســت. امام7 با خاموش کردن چراغ بیت المال)مجلســى، 1403: 
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 41/ 116( بعــد از اتمام کارش به همه حاكمــان و كارگزاران و عمّال دولت ها درس 
امانت  دارى  و چگونه اســتفاده كردن از بیت المال را داده است، و عماًل اعالم كرده اند 
كه حاكم  و كاركنانش نباید از وسایل و ابزار اختصاصى دولت در بیرون از مشاغل ادارى 

و مأموریتى استفاده شخصى كنند.)انصاریان، 1393:  8/ 324(.
بیت المال، به عنوان یکی از امانت های الهی نزد حاکمان اســت که باید در استفاده از 
آن بســیار دقت کرد و افرادی که در این زمینه کوتاهی کنند خائن محسوب می شوند. 
امام علی فرمودند: »کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده 
کند، خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در 
قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا بزرگترین خیانت، خیانت به ملت و رسواترین 
دغلکاری دغلبازی با امامان اســت.«)نهج البالغه، نامه 26( افراد خائن با دسترسی به 
بیت المال مرتکب فســاد و ظلم می شوند. فساد تنها ناشى از مالك ثروت بودن نیست 
ناشــى از تسلط بر ثروت نیز مى شود، آن كسى كه مى خواهد ظلم كند و عیاشى داشته 
باشــد، یك بار با مال خودش این كار را مى كند، یك بار هم با تســلط بر مال دولت 

)طباطبایى، 1390:  539/4(.
در دیدگاه رهبر فرزانه انقالب، بدترین فســادها در جامعه این اســت که کسانی دچار 
فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب 
خود تغذیه کنند.)حســینی خامنه ای، بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن وزارت آموزش 
و پرورش، 81/3/26(. ایشــان، پیوند حقیقی با مردم را مستلزم حضور در میان آنان و 
دور نشــدن از سطح متوسط زندگی آنان دانستند و شــرط الزم برای حفظ این پیوند 
را ساده زیســتی و پرهیز از اســراف و پرهیز از هزینه کردن بیت المال در امور شخصی 
و غیرضروری دانســتند )ر.ک: حســینی خامنه ای، 1391: 239(. به اعتقاد ایشان تغییر 
دکوراســیون ها، خریدن ماشــین های جدید و خرج های مدیران و مسئوالن را نباید به 
حســاب مخارج دولت و مردم گذاشــت، این کار جرم و خطاست. دستگاه ها باید برای 
ایــن خرج و مخارج اضافه حدی معین کننــد. خرید امکانات باید در چهارچوب خاصی 
باشد و نباید از بیت المال خرج کرد، )حسینی خامنه ای، 1391: 238(، چرا که این گونه 

اسراف ها به کشور ضررهای اقتصادی فراوانی وارد می سازد.

4-2. اشتغال زایی و توجه به زیرساخت های اقتصادی 
یکی از وظایف مسئوالن ایجاد شغل برای افراد مختلف جامعه است. مدیران و مسئوالن 
بخش هــای مختلف باید برنامه ها را به گونه ای تدوین و اجــرا کنند که حتی افراد در 
طبقات پایین جامعه نیز بتوانند وارد میدان کار و تولید شــوند. به این ترتیب، جامعه از 
فقر و محرومیت و تبعات آن فاصله گرفته و به ســمت رشد و پیشرفت حرکت می کند. 
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آن چه براى حكومت اســالمى در جهت بى نیاز كــردن توده مردم و رفع گرفتاری هاى 
آنان ضرورت دارد، فراهم آوردن شغل مشروع براى افراد است. اسالم به كار و تخّصص 
اهتمام كامل دارد و سخت درباره استفاده از كار و بدست آوردن درآمد از راه كار تأكید 
مى كند. از این رو بر دستگاه حكومت اسالمى الزم است كه درباره به كار گماشتن افراد 
مردم و آماده ساختن كار براى بی كاران نهایت اهتمام را به جا آورد، تا از این راه مردم 
در زندگى اســتحكام پذیرند، و رفع نیازها براى نیازمندان میسّــر شود، و سطح زندگى 
اجتماعى باالتر رود، و عزت و شــوكت ملّت اسالمى محفوظ بماند، و اخالق اسالمى 
بیشــتر و بهتر رایج گردد، و آثار شوم فقر و بیكارى روى نكند، و فرهنگ و علم و هنر 
زمینه اى براى رشد و انتشار در میان توده ها پیدا كند، و صنایع و اختراعات رواج یابد، و 
آمادگى همگانى براى دفاع از حیثیّت كشور افزون تر شود، و مانند این امور ... )حکیمی، 
1380: 6/ 455-456(. پیامبر اکرم به عنوان حاکم جامعه مســلمانان، نمونه ای 
از کارآفرینی بــرای یکی از افراد جامعه را به ما آموزش دادند. زمانی که یکی از انصار 
نیازمند و ]بی پول[ شد پیامبر خدا 6 اّطالع یافت، فرمود: »هر چه در خانه دارى نزد من 
بیاور! و چیزى را بى ارزش نشمار!« آن مرد یك زیرانداز زین اسب و یك كاسه آبخورى، 
حضور پیامبر آورد، پیامبر خدا فرمود: »چه كسى خریدار اینهاست؟« مردى عرض 
كرد: به یك درهم مى خرم، پیامبر فرمود: »كى بیشــتر مى خرد؟«. مردى گفت: 
دو درهــم. پیامبر فرمود: »آنها مال تو« بعــد رو به آن مرد كرد؛ فرمود: »به یك 
درهــم غذایى براى خانواده ات تهیه كــن، و با درهم دیگر تبرى بخر!« آن مرد رفت و 
تبرى خرید آورد خدمت پیامبر فرمود: »كى یك دسته براى این تبر دارد؟« یكى 
از اصحاب عرض كرد: من دارم. پیامبر خدا6 دســته تبر را از آن مرد گرفت و با دست 
خود، درســت كرد و به آن مرد داد و فرمود: »برو و هیزم جمع كن، و هیچ خار و كنده 
خشك و ترى را ناچیز مپندار« آن مرد تا پانزده شب آن كار را كرد، پس از آن خدمت 
پیامبر آمد، در حالى كه وضع او خوب شــده بــود، پیامبر فرمود: »این حال 
تو بهتر از آن اســت كه تو روز قیامت با حالتى بیایى كه در چهره ات اثر صدقه گرفتن 

است« )ورّام، 1369: 102(.
در بیان اهمیت اقتصادی کار، می توان گفت اقتصاد، مّتكى بر تصرّف كردن در طبیعت 
و هر چیزى اســت كه در آن اســت. و این نتیجه جز با كار به دست نمى آید؛ پس كار 
براى اقتصاد همچون ســتون براى خانه اســت، یعنى همان گونه كه خانه بدون ستون 
پدیــد نمى آید، اقتصاد هم بدون كار معنایى نــدارد؛ و از این لحاظ میان اقتصاد فردى 
و اجتماعى تفاوتى نیســت؛ پس بر آدمى واجب است كه داراى پیشه و كارى باشد، به 
گونــه اى كه نیازمندی هاى خود و اجتماع را تأمین كند و بر ثروت ملّت خویش بیفزاید 
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)حكیمــى، 1380:  5/ 451(. عالوه بــر این، طلب کردن روزی حالل بر هر مرد و زن 
مسلمان واجب است )مجلسى، 1403:  100/ 9(.

معنــای کارآفرینی از نظــر رهبر انقالب به وجود آوردن یک اقتصــاد مقاومتی واقعی در 
کشــور است. ایشان به لزوم به وجود آوردن این اقتصاد مقاومتی و رونق دادن به اشتغال 
و تشویق کارآفرینان و ایجاد بنگاه های کاری، ایجاد کار، تولید، کارآفرینی، پررونق کردن 
روزافزون ایران به عنوان یک کارگاه عظیم تذکر دادند.)حسینی خامنه ای، 1391: 376(؛ 
به عقیده ایشان فراهم کردن زمینه کار یک عبادت است )حسینی خامنه ای، 1391: 372(، 
چرا که عالوه بر ســرکار نشاندن افراد باعث افزایش ثروت برای کشور می شود و از این 
مهم تر یک اســتعداد نهفته کشف و مشغول به کار می شود. رهبر انقالب کارآفرینی را به 
عنــوان یک گنجینه درونی با اهمیت معرفی کردند کــه عالوه بر جنبه اقتصادی، جنبه 
انسانی واالیی دارد )حسینی خامنه ای، 1391: 371(. ایشان ایجاد بسترهای مناسب برای 
اشــتغال و کارآفرینی و پرداختن به زیرساختهای اقتصادی را به مسئولین گوشزد کردند، 
چرا که مسئله اشتغال و کارآفرینی مسأله ی بسیار مهمی است )حسینی خامنه ای، 1391: 
299-301(. از اثرات این کار ایجاد اشتغال، کمک به پیشرفت کشور، از بین بردن فقر و 

محرومیت است )ر.ک: حسینی خامنه ای، 1391: 337(.

5-2. برنامه ریزی برای تولید
زیان هــای اقتصادی چه فقــر و چه ثروت، موجب زیان های اجتماعی می شــود برای 
جلوگیــری از رخ دادن چنین امری و رســیدن به اقتصادی متــوازن باید برنامه ریزی 
صورت بگیرد.)حکیمی، 1380:  6/ 579( باید وظیفه برنامه  ریزى  اقتصادى- به صورت 
كامل- به كارشناســانى پرهیزگار و هوشمندانى مدبّر، و كارگزارانى زاهد، سپرده شود، 
كه نســبت به ضعفاى اجتماع و زندگى آنان حساســیّت داشته باشند، و امیال و هواها، 
آنان را از انجام وظیفه درســت خویش منحرف نساخته باشد، و فزون طلبی هاى مادّى 
وســیله  گمراهى ایشان نشــود، و هیچ گونه وابســتگى با متكاثران و زندگى و احزاب 
و روزنامه ها و ســازمانهاى آنان نداشته باشــند.)حکیمی، 1380:   319/6 و318( امام 
صادق7 می فرمایند: مؤمن با صالحیّت نخواهد بود، مگر آن كه داراى سه خصلت باشد: 
یکی از آن خصلت ها این است که برنامه  ریزى  كننده خوب نسبت به امور زندگى باشد.

)اسکافی، 1388: 157( برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و داشتن اقتصاد درون زا و 
متکی به توان داخلی در ابتدا باید برنامه ریزی درستی صورت بگیرد.

آموزه های قرآنی حاکی از آن است که رسیدن به اقتصاد پیشرفته مستلزم داشتن برنامه 
اســت، چنان که حضرت یوسف برای رهایی از مشکالت اقتصادی سرزمین خود 
با تدبیر و برنامه ریزی، بحران را مدیریت کرد )هاشــمى رفسنجانى، 1383: 404/33( 
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ا َتْأُكُلوَن  ُثَّ َیْأِت ِمْن  »قاَل َتْزَرُعوَن َســْبَع ِســِننَی َدَأبًا َفما َحَصْدُتْ َفَذُروُه ِف ُســْنُبِلِه ِإلَّ َقِلیًا ِمَّ
ِصُنوَن؛ گفت هفت ســال پیاپى  ا ُتحْ نَّ ِإلَّ َقِلیًا ِمَّ ْمُتْ َلُ َبْعِد ذِلَك َســْبٌع ِشــداٌد َیْأُكْلــَن ما َقدَّ
كشت مى كنید، هر چه درو كردید آن را جزء اندكى كه مى خورید در خوشه گذارید. آن 
گاه از پى این سال ها هفت سال سخت بیاید كه آن چه از پیش براى آن نهاده اید، مگر 

اندكى كه محفوظ دارید به مصرف مى رسانید« )یوسف/48 - 47(.
با توجه به ســیره اهل بیت، برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی در درجه اول اهمیت 
است، چرا که زندگی بدون برنامه محکوم به شکست است. امام علی در راستای 
لزوم توجه به برنامه ریزی صحیح در زندگی و تقسیم اوقات، فرمودند: مؤمن باید شبانه 
روز خود را به ســه قسم تقســیم كند، زمانى براى نیایش و عبادت پروردگار، و زمانى 
براى تأمین هزینه زندگى، و زمانى براى واداشــتن نفس به لّذت هایى كه حالل و مایه 
زیبایى است )شریف رضی، 1379: 725(. همچنین ایشان نمونه بارزى از برنامه  ریزى  
اسالمى در زمینه اصول حاكم بر مدیریت اسالم و نظام اجرائى در حكومت اسالمى را 
در فرمان مالك اشــتر كه نمونه كامل نظام اجرائى از جهت آیین كشور دارى است را 

بیان کرده اند )ر.ک: مكارم شیرازى، 1386:  10/ 103-104(.
ــْمُس َو اْلَقَمُر  خداوند نیز در آفرینش جهان با برنامه و تدبیر عمل کرده اســت. از آیه »الشَّ
ِبُحْسباٍن « »خورشید و قمر با نظم و حسابى كه او مقرر كرده در حركتند.« )الرحمن: 5(، 
می توان دریافت که نظام ثابت حرکت ماه و خورشــید كه سبب پیدایش منظم شب و 
روز سال و ماه و فصول مختلف است، سبب نظم زندگى انسان ها و برنامه  ریزى  براى 
امور مختلف زندگی انســان شده كه اگر این ســیر منظم نبود زندگى بشر هرگز نظام 

نمى یافت )مكارم شیرازى، 1371:  110/23(.
رهبر انقالب به لزوم داشــتن برنامه های بلند مدت تأکید کردند. ایشان در بیانات خود 
فرمودند: اگر برنامه ریزی نشــود، نه تنها ده ســال بلکه اگر ده ها سال دیگر هم بگذرد 
فایده ای نخواهد بخشــید.)ر.ک: حسینی خامنه ای، 1392: 75( یکی از مصادیق برنامه 
ریــزی برنامه ریزی برای تولید اســت. رهبر حکیم انقالب یکــی از مواردی را که به 
پیشــرفت اقتصادی کشــور کمک می کند و دولت باید به آن اهمیت بدهد بحث تولید 
کشور دانستند. ایشان، مدیریت و برنامه ریزی برای تولید را بر عهده دولت و دستگاه های 

دولتی بیان کردند.)ر.ک: حسینی خامنه ای، 1391: 404(.

6-2. انتخاب مدیران یا کارگزاران کارآمد
در نظام اسالمی باید دقت به سزایی در انتخاب مدیران به عمل آید و از کارگزاری مدیران 
ناالیق و بی ایمان جلوگیری شــود. در قرآن کریم نیز به لزوم همكارى با مؤمنان و عدم 
استفاده از غیر مسلمین در پســت هاى كلیدى كه سبب تسلط آن ها بر مسلمانان گردد، 
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بیان شده است )مكارم شیرازى، 1386:  107/10(. قرآن کریم در این باره می فرماید: »...َو 
کاِفریَن َعَ اْلُؤمننَی َسبیًا؛ ...و خدا تا ابد اجازه نداده كه كافران كمترین  ُ ِلْ َعَل اللَّ َلْن َیجْ
تسلطى بر مؤمنان داشــته باشند«)نساء/ 141(. عالوه براین، در آیات قرآن شرایطى نیز 
براى كارگزاران حكومت ذكر گردیده اســت )ر.ک: مكارم شــیرازى، 1386:  10/ 106(. 
مهمترین و اصولى ترین شــرایط مدیریت به صورت كلى و فشــرده در داستان حضرت 
موسی و شــعیب8، قوی بودن و امین بودن بیان شده است. منظور از قدرت تنها قدرت 
جسمانى نیست، بلكه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئولیت است )مکارم شیرازی، 1371: 

 66/16(، چنان که قرآن کریم می فرماید: قاَلْت ِإْحداُها یا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْرَ َمِن اْسَتْأَجْرَت 
ِمــنُی ؛ یكــى از آن دو زن به پدر خود گفت چه خوب اســت او را اجیر كنى كه  اْلَقــِویُّ اْلَ
بهترین اجیر آن كس اســت كه هم نیرومند باشــد و هم امین« )قصص: 26( .بنابراین، 
حكومت اســالمى در اســتخدام افراد و مدیران  كه اجیران حكومت هستند، باید افرادى 
را برگزیند كه هم توانایى و تخصص آن كار را داشــته باشــند و هم امانت دارو دل سوز 

بیت المال مسلمانان باشند.)مركز فرهنگ و معارف قرآن، 1382:  113/2(.
در سه آیه از قرآن مجید به طور صریح و در چندین آیه دیگر به طور اشاره، به صفات و 
ویژگى هاى كارگزاران الیق حكومت پرداخته شده است. نخست در قّصه طالوت و بنى 
اسرائیل دو شرط عمده رئیس حكومت اسالمى، و در مرحله بعد همه كارگزاران را علم 
و قدرت مى شمرد. در داســتان یوسف7 نیز به دو شرط دربارۀ مدیران  و كارگزارن رده 
باالى حكومت مانند: حافظان بیت المال)وزیر دارایى( اشــاره مى كند )مكارم شیرازى، 
1386: 10/ 105(، آن جا که می فرماید: »قاَل اْجَعْلن َع َخزاِئَن الْرِض اّن َحفیظ َعلمی؛ 
گفت خزینه هاى این ســرزمین را به من بسپار كه من نگهدار و دانایم«  )یوسف: 55(. 
و در داســتان حضرت شعیب چنان که پیش تر بیان شد، قوی بودن و امین بودن 
را مطرح کرده اســت. به این ترتیب علم و آگاهى و خردمندى و قوّت و قدرت و امانت 
و درســتكارى را در تمام سطوح از رئیس حكومت گرفته تا وزراء و حّتى كارمندان جزء 

شرط مى كند )مكارم شیرازى، 1386: 10/ 106(.
بخش اعظم مشــکالت اقتصادی کشور ناشــی از به کار گماردن افراد ناالیق، سست 
ایمان و غیر انقالبی اســت. باید دقت داشــت براى اداره یك كشــور آباد هم وسیله 
ارتباطى ســریع الزم اســت، و هم به كار گرفتن نیروهاى مختلف، و هم جلوگیرى از 
نیروهاى مخرب، هم توجه به مســائل عمرانى، هم تولید ســرمایه از طریق استخراج 
منابع مختلف، و هم دادن اختیارات به مدیران  الیق )مكارم شیرازى، 1371:  19/ 290(.

رهبر انقالب به طور قاطع می فرماید: اگر مدیریت در بخش های مختلف کشور متدین، 
انقالبی و کارآمد باشــد همۀ مشکالت کشــور حل خواهد شد )رک: حسینی خامنه ای، 
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1396: 32(. ایشــان یکی از تالش های دشــمن را نسبت دادن ناکارآمدی و نتوانستن 
حل مشکالت به کشور ایران و نظام دانستند در حالی که مشکالت و ضعف ها را مربوط 
به مدیرانی بیان کردند که در بخش های مختلف مشــغول به کارند )حسینی خامنه ای، 
1396: 27(. طبق بیانات رهبر مســئوالن باالی کشور باید مدیران کارآمد و متدین و 
متعهد را برای بخش های مربوط به تولید انتخاب کنند )حسینی خامنه ای، 1396: 56(.

7-2. تصویب قوانین ضروری
یکی از راه های پیشرفت کشور تصویب قوانین ضروری و یکی از راه های سنگ اندازی 
در پیشرفت آن وضع قوانین دست و پاگیر و پیچیده است. بازداشتن مردم از راه خدا، در 
قالب هاى متعدّدى مى تواند صورت گیرد که یکی از آن ها وضع قوانین دســت و پاگیر 
اســت )قرائتى، 1388:  9 /98-97(. قوانین  مانند لباس اســت كه باید متناسب با اندام 
كسى باشد كه مى خواهد بپوشد و تقلید از آن موجب تضییع مقصود از قانون و از دست 

دادن هدف و نتیجۀ آن است )عاملى، 1360:  1/ 285(.  
آن چه از اصول اجتماعی به دســت می آید این اســت که یک اجتماع به هیچ وجه قادر 
به حفظ حیات خود نیست، مگر با قوانینی که بر اساس فطرت و غریزه افراد آن جامعه 
باشــد و بر طبق شــرایط روز وضع شده باشــد و مهمتر از آن بر اساس منافع مادى و 
معنوى باشد. برای تأثیرگذاری بیشتر این قوانین نیاز به قوانین جزایی است تا از حریم 
آن قوانیــن محافظت کند. هر قدر حکومتی در اجــرای این قوانین بهتر عمل کند آن 
جامعه کمتر از مســیرش منحرف می شود. عالوه براین، تقویت ایمان به این قوانین نیز 

بسیار می تواند مفید باشد.)رک: طباطبایى، 1390:  1/ 184-186(
آن چه مى تواند صلح و عدالت را در جامعه حاكم ســازد و از هرگونه خطا و نقص به دور 
باشــد، قوانین الهى است كه توسط پیامبران به بشر عرضه شده است. قوانینى كه خالق 
انســان بر پایۀ علم و حكمت و لطف بى نهایت وضع كــرده و آورندۀ آن، اوّلین عامل به 
آن است )قرائتى، 1388:  177/9(. قوانین  الهى، در طول زمان كهنه و ناكارآمد نمى شود.

ِ َتْبِدیًا؛ این  ِة اللَّ َد ِلُســنَّ )قرائتى، 1388:  137/9(. همچنان که قرآن کریم می فرماید: »َلْن َتجِ
ســنت خدا است كه تا امروز همواره جریان داشته و تو هرگز براى سنت خدا دگرگونگى 

نخواهى یافت«)فتح/ 23(. چرا که مبناى قوانین  الهى طبق آیه 185 ســوره بقره)...ُیِریُد 
ُ ِبُکُ اْلُیْســَر َو ل ُیِریُد ِبُکُ اْلُعْســر...(، آســان گیرى است، نه سخت گیرى )رضایى اصفهانى،  اللَّ
1387:  2/ 111(. بخشــی از این قوانین الهی به مســائل اقتصادی پرداخته است. قوانین  
اقتصادى و اجتماعى )از جمله ممنوعیت خودكشــى( براساس لطف و رحمت الهى پایه 
گذارى شــده است )رضایى اصفهانى، 1387:  4/ 107(.  به عنوان نمونه، در آیه 29 سوره 
نســاء، بیان قوانین  خانوادگى و اجتماعى اســالم به منظور قانونمند كردن جامعۀ نوپاى 
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مسلمانان وضع شده و هم اکنون نیز کارایی دارد )رضایى اصفهانى، 1387:  4/ 22(.
رهبر انقالب به لزوم توجه به ثبات و انســجام و شــفافیت در سیاســت ها و مقررات 
اقتصادی و هماهنگــی میان آن ها پرداختند )ر.ک: حســینی خامنه ای، 1392: 178(. 
برخی قوانین معارض با رشــد تولید ملی اســت که رهبر دســتور به عالج آنها دادند.

)ر.ک: حســینی خامنه ای، 1392: 177(. ایشان، با تذکر این نکته که باید قوانین مزاحم 
را شناسایی و اصالح کرد.)ر.ک: حســینی خامنه ای، 1392: 209( بیان کردند: بایستی 
فعاالن اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایه گذاران و دانشمندان احساس کنند که با 
موانع غیر معقول مواجه نیستند و بتوانند حرکت کنند.)رک: قدوسی زاده، 1396: 141( 
آیت اهلل خامنه ای به لزوم اصالح قوانین دســت و پاگیر و ثبات آن ها نیز اشــاره کردند.

)ر.ک: حســینی خامنه ای، 1392: 60-59(. همچنین، ایشان افزودند ایجاد برنامه ها و 
تصویب قوانین باید به گونه ای باشد که به رشد اقتصادی کشور و خود کفایی آن کمک 
کند. قوانینی هم برای مبارزه با مفاســد باید در نظر گرفته شــود و مهمتر از آن اجرای 

این قوانین است )ر.ک: موسسه فرهنگی حماسه، 1385: 120(.

8-2. شفاف سازی مناسب
مســئوالن  باید كارگزاران خود را نســبت به برنامه ها و طرح ها كامــاًل توجیه كنند تا 
مدیران موفقى باشند. چنان که یوسف7 در ماجرای اتهام سرقت به برادرش بنیامین، به 
همه فهماند كه هدف از این كار، بازگشت این كاروان است )قرائتى، 1388:  4/ 242(. 

ُهْم َیْعِرُفوَنا ِإَذا اْنَقَلُبوا  ْم َلَعلَّ ْ ِف ِرحاِلِ چنان که قرآن می فرماید: »َو قاَل ِلِفْتیاِنِه اْجَعُلوا ِبضاَعهَتُ
ُهْم َیْرِجُعوَن؛ سپس به كارگزاران و غالمان خویش گفت: آن چه را به عنوان  ِإىل  َأْهِلِهْم َلَعلَّ
قیمت پرداخته اند در بارۀ ایشــان بگذارید، تا شــاید پس از مراجعت به خانواده خویش 
آن را بشناســند و شاید برگردند«)یوسف/ 62(. آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأکید امام 
علی7 بر شفافیت مسئوالن ایشان نیز فرمودند: مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و 
اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. 

.)11/2/1400( KHAMENEI.IR

نتیجه
1. بررســی ها نشان می دهد، مسئوالن از یک سو در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی 
کشــور همچون معادن، زمین ها و نفت دارای نقش هســتند؛ و از سوی دیگر، خود به 
عنوان یک شــاخه از ظرفیت های انسانی کشور مورد توجه اند. این تأثیرگذاری، شامل: 
اجرای عدالت، مبارزه با فساد، کارآفرینی، جلوگیری از اسراف مسئوالن، هزینه نکردن 
بیت المال در امور شــخصی و غیرضروری، اشــتغال زایی و توجه به زیرســاخت های 
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اقتصادی، برنامه ریزی برای تولید، انتخاب مدیران یا کارگزاران کارآمد، تصویب قوانین 
ضروری و شفاف سازی مناسب است.

2. آموزه های قرآنی حاکی از آن اســت که رســیدن به اقتصاد پیشرفته مستلزم داشتن 
برنامه اســت، چنان که حضرت یوسف برای رهایی از مشکالت اقتصادی سرزمین خود 
با تدبیر و برنامه ریزی بحران را مدیریت کرد. بنابراین، باید در انتخاب مدیران متدین و 
با صالحیت اهتمام بیشتری صورت گیرد. عالوه براین، ضرورت برنامه ریزی صحیح و 

تدوین برنامه هایی برای اجرای صحیح آن ها نیز به چشم می خورد.
3. رهبر انقالب در بیانیه گام دوم فرمودند: فرصت های مادی کشــور فهرستی طوالنی 
را تشــکیل می دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می توانند با فعال کردن و 
بهره گیری از آن ها، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند 
و بی نیــاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشــکالت کنونی را برطرف 

نمایند.
4. امام علی به ســخت گیری در برابر مســئوالن و بررسی مداوم اعمال آن ها و 
مجازاتشان دستور دادند. ایشان در برخورد با مفسدانی که امیدی به هدایت شان نیست، 
شــدت عمل را توصیه کردند. رهبر انقالب به لزوم تشکیل دادگاه های تخصصی برای 

رسیدگی به مفاسد اقتصادی اشاره کردند.
5. بخش اعظم مشــکالت اقتصادی کشور ناشی از به کار گماردن افراد ناالیق، سست 

ایمان و غیر انقالبی است.
6. بدون وضع قوانین مفید و اصالح قوانین مزاحم و تصویب قوانین جزایی برای حفظ 
و حراســت از آن ها  رشد و پیشرفتی حاصل نمی شود. به عالوه، قوانین باید به گونه ای 
باشــند که عدالت را برقرار کنند. بــه فرموده رهبر انقالب، بــدون عدالت هر تالش 

اقتصادی به ضرر منتهی خواهد شد.

یادداشت ها
1. بعضی از کارمندان، حقوقی که دریافت میکنند در ســطح زحمتی که کشــیدهاند نیست؛ یا مثال معلمان یا . 1

استخدام زن به عنوان منشی و مربی مهد و ... در حالی که حقوقی بسیار ناچیز دارند ... یا زنان سرپرست خانوار. 
2. »... ولتســرفوا إّنه لیحّب الســرفنی«)انعام/141( ؛ »... وكلوا واشربا ولتســرفوا إّنه لیحّب . 2

الســرفنی«)اعراف/31(؛ »وءات ذا القــرب  حّقــه والســكنی وابــن الّســبیل ولتبــّذر تبذیــرا إّن 
البّذرین اكنا إخون الّشــیطنی واكن الّشــیطن لرّبه كفورا«)اسراء: 26و27( ؛ »واّلذین إذا أنفقوا ل 

یسرفوا ول یقرتوا واكن بنی ذلك قواما«)فرقان/67(
3. بقره: 247.. 3
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