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چكيده
مقام معظم رهبری سال  1390را که سومین سال از دهة چهارم انقالب (دهة
پیشرفت و عدالت) است جهاد اقتصادی نامگذاری کردند .هدف این نوشتار،
بررسی این سؤال است که چه ارتباطی میان دهة پیشرفت و عدالت و شعار
جهاد اقتصادی وجود دارد .پاسخ به سؤال مزبور با عنایت به بیانات مقام معظم
رهبری در خصوص دهة پیشرفت و عدالت و جهاد اقتصادی و با استفاده از
روش تحلیل محتوای کیفی است .سعی شده است این رابطه با توجه به
مؤلّفههای جهاد اقتصادی و الزامات تحقق پیشرفت و عدالت (الزامات تحقق
عدالت ،الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت)
بررسی شود.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مؤلّفههای جهاد اقتصادی ارتباط
تنگاتنگی با الزامات تحقق شعار دهة چهارم انقالب اسالمی؛ یعنی پیشرفت و
عدالت دارند .لذا میتوان نتیجه گرفت که جهاد اقتصادی ،یکی از اصلیترین
الزامات و نیازمندیهای تحقق شعار دهة چهارم از منظر رهبر معظم انقالب
است .بر این اساس و با توجه به برخی از مؤلّفههای جهاد اقتصادی ،همچون
استمرار و همهجانبگی آن ،میتوان تمامی سالهای دهة چهارم را سالهای
جهاد اقتصادی نیز دانست .لذا در این سالها بایستی روحیة جهادی و تالش
جهادگونه به عنوان یکی از رویکردهای مسئوالن و مردم باشد.
واژگان كليدي:
جهاد اقتصادی ،عدالت ،پیشرفت ،دهة پیشرفت و عدالت.
 .1دکتری علوم اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع).
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مقدمه
مقام معظم رهبری سال  1390را که سومین سال از دهة چهارم انقالب است جهاد
اقتصادی نامگذاری کردند .دههای که ایشان شعار محوری پیشرفت و عدالت را به
عنوان رویکرد و گفتمان اصلی کشور در این دهة انتخاب کردند تا در این دهه،
تمامی نیروها و امکانات کشور ،در راستای رسیدن به یک پیشرفت همهجانبه و
فراگیر و یک عدالت گسترده ،مجتمع و متمرکز شوند .ایشان سال اول دهة چهارم
را به عنوان سال «اصالح الگوی مصرف» ،سال دوم را به نام سال «همت مضاعف
و کار مضاعف» و سال سوم را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کردند.
هر سه سال رویکرد اقتصادی در دهة پیشرفت و عدالت دارد و بیانگر این است که
ایشان در دهة چهارم ،مهمترین و اصلیترین حوزه و به تعبیر بهتر؛ حوزة دارای
اولویت را حوزة اقتصادی در نظر گرفتهاند.
در سال جهاد اقتصادی ،حضور جهادگونه و داشتن روحیة جهادی در عرصه
فعالیتهای اقتصادی ،وظیفة تمامی مسئوالن و مردم است .لذا به نظر میرسد تبیین
رابطة شعار جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت بتواند در راستای توضیح بخشی
از اهمیت و ضرورت این نامگذاری و اصالح رویکردها مؤثّر باشد .بدین منظور ،این
مقاله در پی بررسی و تبیین رابطة جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت از منظر
و نگاه رهبر معظم انقالب است؛ چرا که بهترین منبع دادههای مورد نیاز بررسی
رابطة مذکور ،تبیین نقطه نظرات ایشان است؛ زیرا هر دو رویکرد و شعار از سوی
ایشان تعیین و ابالغ شده است.
با توجه به اینکه سال جهاد اقتصادی یکی از سالهای دهة پیشرفت و عدالت
است و نیز با توجه به اینکه سیاستگذاریها و اتخاذ رویکردهای کالن از سوی مقام
معظم رهبری همیشه با نوعی تناسب و هماهنگی صورت میگیرد ،به نظر میرسد
بتوان این فرضیه را مطرح کرد که جهاد اقتصادی یکی از نیازمندیها ،مقدمات و
الزامات دهة پیشرفت و عدالت است.
برای آزمون این فرضیه در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام
معظم رهبری استفاده شده است .روش کار به این صورت است که با شیوة گفته
شده ،ابتدا مؤلّفهها و ابعاد جهاد اقتصادی مشخص شده و در گام بعدی ،الزامات
تحقق دهة پیشرفت و عدالت در سه دستة الزامات تحقق عدالت ،الزامات تحقق
پیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت استخراج خواهند شد .در گام
بعدی ،به رابطة مؤلّفههای جهاد اقتصادی و الزامات شعار دهة چهارم پرداخته،
الگوی مفهومی آن ترسیم خواهد شد.

ترتیب مطالب ارائه شده در مقاله به این صورت است که ابتدا مفاهیم واژگان
توسعه ،پیشرفت،عدالت ،جهاد ،روحیة جهادی و جهاد اقتصادی ارائه شدهاند .در
ادامه ،مختصری در خصوص روششناسی مقاله؛ یعنی تحلیل محتوا و مراحل آن
توضیح داده شده و سپس ،ابعاد و مؤلّفههای جهاد اقتصادی از منظر رهبر معظم
انقالب ارائه شده است .مفهوم ،ابعاد ،مؤلّفهها و الزامات دهة پیشرفت و عدالت از
منظر ایشان مطلب بعدی است و در نهایت ،با ارائة الگوی مفهومی ،رابطة جهاد
اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت از نگاه مقام معظم رهبری نشان داده شده است.

مفاهیم واژگان و اصطالحات
توسعه
توسعهدر معنایلغوى ،معادل Developmentو در مقابل واژة Envelopment
قرار دارد كه به معناى پوشش و لفاف است .پس توسعه يافتن به معناى خروج از
پوشش و لفاف است(خاكبان ،1375 ،ص  .)65لذا معنای لغوی توسعه عبارت است از:
رشد ،تر ّقی ،تکامل ،رشد تدریجی .اما از لحاظ اصطالحى با توجه به ديدگاههاى
مختلف ،تعاريف متفاوتى از اين واژه ارائه شده است(جهانيان ،1377 ،ص .) 110نوسازی،
مدرنیته ،غربیسازی ،فرایند حرکت از وضع موجود و به وضع مطلوب برخی از
مفاهیمی هستند که در تعریف اصطالحی توسعه بیان شدهاند.
جرالد ميیر توسعه را رشد اقتصادي توأم با تح ّوالت تعريف ميکند و
تح ّوالت را به تغييرات در دو حوزه منوط ميکند :نخست ،ارزشها و نهادها و دوم،
تغييرات فني(.مییر)1995 ،
ويليامسون فرايند توسعه را در سطح اول ،وقوع توسعه به ايجاد تغييرات
بنياني در ارزشها منوط میداند ...مرحلة بعدي اين فرايند ،مقطعي است که قوانين
اقتصادي ،کارکردي نزديک به قواعد و قوانين مکانيکي مييابند .به عبارت ديگر؛
تبيين ،تحليل و پيشبینی پديدههاي اقتصادي در چارچوب الگوهاي نئوکالسيک و
صورتبندیهاي رايج قابل انجام است(ویلیامسون ،2000 ،ص .)597آمارتيا سن توسعه
را عبارت از افزايش توانمندیها و بهبود استحقاقها ميداند(.آمارتیا سن)1983 ،
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 .1واژة  Developmentدر حدود سال  1750با اشاره به روندهاي تغيير و پيشرفت در هر شكلي از فعاليت انسانها،
سازمانها و نهادها وارد زبان انگليسي شده است .در برخي كتابهاي فرهنگ لغات ،با اين توضيح كه اين واژه از لفظ
التين  deو  voluteبه معناي آشكار ساختن ،گرفته شده است Development ،را آشكار كردن تدريجي معنا
كردهاند(IDRC).
2. Gerald Meier
3. Oliver E. Williamson
4. Amartya Sen
5. Capability
6. Entitlements
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توسعه در نگرشی ساده ،در همة جوامع به وضعيتي اطالق میشود که حداقل
سه هدف يا شرط را محقق کند :اولين هدف ،امکان دسترسي بيشتر به کاالها و
خدمات تداومبخش حيات انسان است؛ مانند غذا ،مسکن و پوشاک .دومين هدف،
افزايش سطح و استانداردهاي زندگي و بهرهمندي انسانها از مواهب مادي است.
سومين هدف که غايتي کام ً
ال کيفي است ،عبارت است از گسترش دامنة گزينهها
و انتخابهاي افراد و ملل در زندگي؛ ارتقای ظهور قابليتهاي افراد ،برابري در مقابل
قانون و برابري فرصتها(.متوسلي ،١٣٨٢ ،ص )14
از ديدگاه نظرية نوسازى ،فرايند توسعه عبارت است از نبردى بر ضد س ّنتگرايى،
ساختهاى فئودالى و اديان آخرتگرا .از نظر برخی دیگر ،توسعه فرايندى اجتماعى
است مبتنى بر عقالنيت عمل كه در آن ،جامعه از وضعيت غير عقالنى نامطلوب
به سوى وضعيت عقالنى مطلوب گذر مىكند(جهانيان ،1377 ،ص  .)111چنين تعريفى
هر چند مىتواند جامع انواع افراد توسعه باشد ،اما با توجه به اين مطلب كه توسعه
مفهومى ارزشى است و با جهانبينىها و نگرشهاى جامعه نسبت به عالم و آدم و
دنيا و آخرت ارتباط مستقيم دارد .بنابر این ،به نظر مىرسد واژة «توسعه» از قبيل
مشتركات لفظى است كه وجوهى از اشتراك را هم در بر دارد .عالوه بر آن ،توجه
به تعريف مزبور و امثال آن ،نشان میدهد كه توسعه از مقوالت ارزشى است؛ برای
مثال ،كلمة «عقالنيت»« ،وضعيت عقالنى نامطلوب» و «وضعيت عقالنى مطلوب»
كه در تعريف توسعه آمده ،مفاهيمى ارزشى و اعتبارىاند كه بستگى به عقايد و
خلقيات يك جامعه دارند .برخى از انديشمندان تصريح كردهاند كه «هيچ اتفاق
نظرى در محافل علمى اروپايى و آمريكايى وجود ندارد كه آيا مراد ،رشد فنى است
يا رشد معنوى يا رشد بيولوژيكى يا رشد سياسى يا تركيبى از اينها(رفيعپور.)1377 ،
برخی دیگر در تعريف توسعة اقتصادى گفتهاند« :توسعة اقتصادى فرايندى است
كه طى آن ،مبانى علمى و فنى توليد از وضعيت س ّنتى به وضعيت مدرن متح ّول
مىشود(.عظيمى ،1371 ،ص )178
مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم توسعه میفرمایند« :امروز توسعه در
اصطالحات سياسى و جهانى و بينالمللى حرف رایجى است ...وقتى ميگويند كشور
توسعه يافته؛ يعنى كشور غربى! با همة خصوصياتش :فرهنگش ،آدابش ،رفتارش و
جهتگيرى سياسىاش؛ اين توسعهيافته است .در حال توسعه؛ يعنى كشورى كه در
حال غربى شدن است .توسعهنيافته؛ يعنى كشورى كه غربى نشده و در حال غربى شدن
هم نيست .اين جورى ميخواهند معنا كنند .در واقع؛ در فرهنگ امروز غربى ،تشويق
كشورها به توسعه ،تشويق كشورها به غربى شدن است!»(.مقام معظم رهبری)1388/2/27 ،
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1. Modernization

پیشرفت
معنای لغوی پیشرفت یا رشد جلوتر رفتن ،تر ّقی و ارتقاست .معنای اصطالحی
پیشرفت نیز عبارت است از تکامل مبتنی بر شرایط و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی
خاص هر جامعه.
با مروری به عقاید اقتصادی دانشمندان سابق اقتصاد از جمله :اسمیت،
شومپیتر ،روزنشتاین -رودن ،نورکس ،لیبن اشتاین ،میردال ،لوئیس
و روستو در مورد توسعه و نیز با بررسی الگوهای ساختارگرا ،نئومارکسیسم و
همچنین نظریة وابستگی ،نووابستگی ،نئوکالسیکی و نهادگرایی و نیز دیدگاه
تحلیل تاریخی نورث ،دیدگاه زیادهطلبی (رانت) یا مکتب گزینش عمومی ،دیدگاه
گزینش جمعی و در نهایت ،توسعة انسانی ،این نتیجه حاصل میشود که با وجود
سابقة چند صدساله برای واژة رشد در ادبیات اقتصادی ،پیشینة مفهوم توسعه به
طور عمده به بعد از جنگ جهانی دوم و دهة  1950میالدی برمیگردد .ضرورت
بازسازی و ایجاد رفاه در کشورهای درگیر جنگ از یک سو و نوسازی و پیشرفت
در کشورهای رها شده از استعمار از سوی دیگر ،در خلق و ترویج این مفهوم مؤثّر
بوده است(.میر)1948 ،
1

1. Progress
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عدالت
«عدالت دغدغة هميشگى و تاريخى بشر بوده .به تبع احساس نياز به عدالت كه در
طول تاريخ تا امروز در مردم عموميت داشته ،متف ّکران بشر ،فيلسوفان و حكما در
اين مقوله وارد شدند و دغدغة آنها بوده است .بنابر این ،از قديمترين دورانهاى تاريخ
تا امروز دربارة عدالت و عدالت اجتماعى به همين معناى عام ،بحث شده ،نظريه
داده شده است»(.مقام معظم رهبری)90/2/27 ،
«عدالت واژهاي است اجتماعي و براي توصيف حكومت يا نظام اجتماعي -فرهنگي
ميبايست استعمال شود؛ هر چند در نگرش اسالمي ،حكومت عدل بدون رهبر و فرد
عادل تحقق نمييابد .اما به هر حال ،سعادت فرد يا افراد بشر در اين نيست كه عادل
باشند ،بلكه آنها ميبايست كامل باشند و به مقام قرب و جانشيني خداوند برسند ،و
عدالت فردي براي انسان كم است .حتي در سطح فردي ،جود و احسان از عدل بهتر
و بافضيلتتر است و علماي اخالق بر اين نكته تأكيد میکنند .در مقابل ،در سطح
اجتماعي ،عدل برتر از جود و احسان است»(.مطهرى ،1370 ،ص )15-17
عدالت در آیات قرآن :واژة عدل و مشتقات آن و نیز مفاهیم نزدیک به آن
همانند قسط ،در مجموع  29بار در قرآن به كار رفته است(عبدالباقي ،1364 ،ص )448؛
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از جمله در آیات ذیل:
«−لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس
بالقسط»(حديد ،آیه )25؛ به راستي (ما) پيامبران خود را با داليل آشكار روانه
كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرو فرستاديم تا مردم به اقامة قسط و
عدل برخيزند.
«−ان اهلل يأمر بالعدل و اإلحسان»(نحل آیه )90؛ به راستي كه خداوند دستور
میدهد كه به عدل و احسان رفتار كنيد.
«−فاحكم بينهم بالقسط ،إن اهلل يحب المقسطين»(مائده ،آیه )42؛ در ميان
آنان به قسط حكم كن ،به راستي كه خداوند كساني را كه به قسط رفتار
میكنند دوست دارد.
 ...«−و أمرت ألعدل بينكم»(شوري ،آیه )15؛ به من دستور داده شده كه ميان
شما به عدل رفتار كنم.
عدالت در روايات :پيامبر اسالم ،حضرت محمد(ص) ،عدل سلطان و پايين بودن
قيمتها را عالمتي براي رضايت خداوند از مردم و بر عکس آن ،جور سلطان و باال بودن
قيمتها را نشانة غضب خداوند از آنان میدانند( .شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،7ص  ،158روايت )700
حضرت علي(ع) عدالت را ماية حيات و زندگي جامعه (خوانساري ،1366 ،ج  ،1ص ،)104
اساس حكومت (حكيمي ،1377 ،ج  ،6ص  )330و عامل سامانيابي مردم (همان ،ص )400
میدانند .ايشان عدالت را مهمترين عامل رفاه جامعه دانسته ،عدم اجراي آن را مساوي
با ستمكاري و بيدادگري ميشمرند و نتيجة آن را جنگ و آشوب و خونريزي بیان
میکنند (.نهجالبالغه ،حكمت  ،476ص )742
آن حضرت ،عدالت را قانوني عام تعريف كردهاند كه شامل همة اجتماع میشود
و مانند بزرگراهي دانستهاند كه همه بايد از آن عبور كنند(مطهري 1373 ،ص  .)111آن
حضرت دوام حكومتها را به اقامة عدل و اجتناب از ظلم و معیار حكمراني صحيح را
اجرای عدالت دانستهاند (آمدي ،بيتا ،ص  )157و در مقابل ،ظلم را عامل تفرقه در جامعه
برشمرده و فرمودهاند :عدل باعث الفت و ظلم باعث جدایی میشود (همان ،ص .)50
1

2
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« .1عالمه رضي اهلل في خلقه :عدل سلطانهم و رخص اسعارهم و عالمه غضب اهلل عن خلقه :جور سلطانهم و
غالء اسعارهم».
« .2العدل حياه».
« .3العدل نظام األمره».
« .4الرعيه ال يصلحها اال العدل».
« .5إستعمل العدل و احذرالعسف و الحيف ،فإن العسف يعود بالجالء و الحيف يدعو الي السيف».
« .6ثبات الدولة باقامة سنن العدل».
« .7مالك السياسه العدل».
« .8العدل مألوف و الجور معسوف».

« .1إن أفضل قرة أعين الوالة إستقامة العدل في البالد».
« .2العدل یضع االمور فی موضعه و الجود یخرج من مواضعه».
« .3إن اهلل لم يترك من صنوف االموال اال و قد قسمه و أعطي كل ذي حق حقه  ،الخاصة و العامة و الفقراء و
المساكين و كل صنف من صنوف الناس  ...لو عدل في الناس الستغنوا».
« .4لو عدل في الناس الستغنوا».

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری  /حجتاهلل عبدالملکی

ایشان رعايت عدالت را عامل جذب قلبها به سوي مسئوالن شناخته ،آن را ضامن
استحكام اركان دولت معرفي كردهاند .همچنين بهترين روشني چشم براي حاكمان را
گسترش عدل و داد معرفي کردهاند(1نهجالبالغه ،نامه  .)53آن حضرت در مقام ادارة جامعه،
عدل را برتر از جود و بخشش میدانند؛ چرا که «عدل ،امور را در جاي خود مینهد؛
اما جود ،امور را از جهت اصلي خارج میكند»(2.نهجالبالغه ،حکمت )429
امام صادق(ع) فرمودهاند« :خداوند هيچ گونه مالي را رها نگذاشته ،بلكه آن را
قسمت كرده است و حق هر صاحب حقي را داده است .خواص و عوام و فقيران و
بينوايان و همة قشرهاي مردم . ...اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود ،همه بينياز
میشوند»(3.كليني ،1362 ،ص )568
امام موسي كاظم(ع) به همين سياق فرمودهاند« :اگر ميان مردم به عدالت رفتار
شود ،بينياز میشوند»(4.مجلسي ،1361 ،ص )25
«عدالت ،به حسب ظاهر ،مفهوم سادهاى است و همه مىگويند و آن را تكرار
مىكنند؛ منتها در مصداق و در عمل ،رسيدن به عدالت خيلى دشوار است؛ همان
نكتهاى كه اميرالمؤمنين در بارة حق فرموده است :الحق اوسع االشياء فی التواصف
و اضيقها فی التناصف ،در مورد عدل هم عيناً همينطور است؛ چون عدل هم حق
است و اص ً
ال از هم جدا نيستند .به يك معنا ،حق همان عدل است؛ عدل همان
حق است؛ تواصفش آسان است ،اما در عمل ،رسيدن به عدالت مشكل است؛ ح ّتى
شناختن موارد عدالت و مصاديق عدالت هم گاهى خيلى مشكل است؛ كجا عدالت
است ،كجا بىعدالتى است»(.مقام معظم رهبری)1384/06/08 ،
شهید مطهری يكي دیگر از معاني عدالت را تساوي و نفي تبعيض ذكر میكند و
ميگويد« :گاهي ميگويند فالني عادل است؛ منظور اين است كه هيچ گونه تفاوتي
ميان افراد قائل نمیشود؛ از اين نظر ،عدالت به معناي مساوات ميباشد .اما اين تعريف
نيازمند توضيح است؛ اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب ميكند كه هيچ گونه
استحقاق رعايت نشود و به همه چيز و همه كس به يك چشم نگريسته شود ،اين
عدالت عين ظلم است .اگر اعطاء بالسويه عدل باشد ،منع بالسويه هم عدل خواهد
بود .جملة عاميانة ظلم بالسويه عدل است ،از چنين نظري پيدا شده است؛ و اما
اگر مقصود اين باشد كه عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي متساوي،
البته معني درستي است .عدل چنين مساواتي را ايجاب ميكند و اين چنين مساوات
از لوازم عدل است؛ ولي در اين صورت بازگشت اين معني به معني ديگر عدل است؛
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يعني رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذيحق ،حق او را .بنابر این ،ظلم عبارت
تصرف در حقوق ديگران»(.مطهري ،1352 ،ص  59به بعد)
است از پامال كردن حقوق و ّ
شهيد مطهري معنای ديگر عدالت را موزون بودن میداند و میافزايد« :اگر
مجموعهاي را در نظر بگيريم كه در آن اجزا و ابعاد مختلفي به كار رفته است و
معيني در آن از حيث مقدار الزم هر
هدف خاصي از آن مورد نظر است ،بايد شرايط ّ
جزء و كيفيت ارتباط اجزا با يكديگر رعايت شود و تنها در اين صورت است كه آن
مجموعه ميتواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را بر جا بگذارد و نقش منظور شده
را ايفا كند»(همان ،ص  .)54-58استاد مطهري اشاره ميكند كه حتي اگر معناي عدالت
توازن باشد ،باز از معناى «اعطاء ّ
ذىحق حقه»(نهجالبالغه ،حكمت  ،235ص  )171بيرون
كل
ٍ
نيست .چرا؟ توازن اجتماع به اين است كه حقوق همة افراد رعايت بشود ،حق
اجتماع هم رعايت بشود(.مطهرى ،1373 ،ج  ،1ص )329-330
در مجموع ،شهيد مطهرى چهار معنا برای عدل بیان میکنند که عبارتند از:
الف) موزون بودن :كه نقطة مقابل ظلم نيست ،بلكه در مقابل بىتناسبى است؛
ب) تساوى و نفى هر گونه تبعيض؛
ج) رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذىحق ،حق خودش را؛
د) رعايت استحقاقها در افاضة وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه
امكان يا كمال وجود دارد.
از میان معانی مذکور ،چنانچه معنای سوم؛ یعنی اعطای حقوق هر ذیحق،
مبنای اجرای عدالت قرار گیرد ،این مسئله مستلزم شناسایی درست حقوق و
صاحبان آنها و در نهایت ،واگذاری حقوق هر یک از صاحبان حق است .بنابر این،
تحقق عدالت اقتصادی مستلزم شناخت حقوق اقتصادی و صاحبان این حقوق و
بررسی نحوه و شرایط واگذاری این حقوق به صاحبان آن است.

جهاد و جهاد اقتصادی
کلمة جهاد که از ریشة «جهد» است ،به معنای تالش و کوشش فراوان و
طاقتفرساست .جهاد فی سبیل اهلل در کنار سایر فروعات ،از جمله :نماز ،زکات،
خمس و  ،...به عنوان یکی از واجبات دین اسالم است .واژة جهاد؛ يعني به کارگيري
تمام وسع ،توان و طاقت خود ،هنگامي معنيدار میشود که در مقابله با دشمن قرار
بگیرد و با وجود ميل او و به عنوان نوعي پاسخگویي سلبي در برابر خواست دشمن
عمل شود .این مفهوم بر خالف مفاهیمی مانند هجرت و تقوا که به نوعی احتراز و
دوری از درگیر شدن هستند ،به مقابله و مواجهه با دشمن میپردازد و به همین
دلیل ،جهاد در مواجهه و با حضور دشمن معنا میشود.

جهاد اقتصادی از دو کلمة جهاد و اقتصادی تشکیل شده است؛ لذا عالوه بر
اینکه دارای مفهوم جهاد و تمامی ابعاد آن است ،به نحوی در حوزة مسائل اقتصادی
تخصیص خورده است .به عبارت دیگر؛ مفهوم جهاد اقتصادی عبارت است از :جهاد
با تمام ابعاد و مؤلّفههای مربوط در عرصة اقتصادی.

اهداف میانی و نهایی خلقت از نگاه اسالم
تقرب و کمال مطلق و تربیت انسان
از نظر آموزههای اسالمی هدف نهایی خلقتّ ،
کامل است .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :خلق نکردم جن و انس را مگر برای
بندگی» (الذاریات ،آیه  )56که حقیقت آن ،بریدن از خود و دیگران در جهت گرایش
تام به معبود و ذکر اوست(طباطبایی ،1417 ،ج  ،18ص  .)388در راستای این هدف نهایی،
اهداف دیگری به صورت پیشنیاز و تحت عنوان اهداف میانی مطرح است که یکی
از مهمترین آنها از نظر اسالم ،تحقق عدالت در بُعد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی است؛ چنانکه در قرآن کریم ،هدف از فرستادن پیامبران و کتب آسمانی
را برپایی عدالت و قسط در جامعه میداند(.حدید ،آیه )24
مقام معظم رهبری در این خصوص میفرمایند« :در نهايت آن چيزى كه از نگاه
اسالم براى انسان مطرح است و اهم است ،نجات خودش است .ما بايد خودمان
را نجات دهيم .نجات ما به اين است كه به وظایفمان عمل كنيم؛ كه البته آن
وقت وظایف اجتماعى ،استقرار عدالت ،ايجاد حكومت حق ،مبارزة با ظلم ،مبارزة
با فساد ،اينها همه جزء مقدمات همان نجات است .بنابر این ،اصل اين است .همه
چيز مقدمه است؛ جامعة اسالمى هم مقدمه است؛ عدالت هم مقدمه است .اينكه
در قرآن كريم هست كه ليقوم النّاس بالقسط -كه به عنوان هدف انبيا ذكر شده-
قطعاً عدل هدف است ،منتها اين هدف ميانى است؛ هدف نهایى عبارت است از
رستگارى انسان؛ اين بايستى مورد توجه باشد»(.مقام معظم رهبری)89/9/10 ،
«هدف نهایى ،تعالى و تكامل و قرب الهى است .هدف پایينتر از آن،
انسانسازى است؛ هدف پایينتر از آن ،ايجاد جامعة اسالمى است با همة
مشخصات و آثار ،كه استقرار عدالت در آن باشد ،توحيد باشد ،معنويت باشد.
اينها اهداف هستند»(همو .)90/4/13 ،ذکر این نکته الزم است که «پيشرفت مادى
مطلوب است ،اما به عنوان وسيله .هدف ،رشد و تعالى انسان است»(.همو)86/2/25 ،
1
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ون»(الذاریات ،آیه  )56نقل شده است
 .1از امام صادق(ع) در توضیح آیه « َو ما خَ لَق ُ
ْس إ ِ اَّل ل َِي ْع ُب ُد ِ
ْت الْجِ َّن َو الإْ ِن َ
«ان اللهَّ ّ
جل ذكره ما خلق العباد الاّ ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه و إذا عبدوه استغنوا
(به نقل از امام حسین(ع)) کهّ :
بعبادته عن عبادة من سواه»(.تفسیر صافی ،ج  ،5ص )75
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تحلیل محتوا (روششناسی مقاله)
این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی رهنمودهای مقام معظم
رهبری در خصوص جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت میپردازد تا بدین
وسیله ،ابعاد ،مؤلّفهها و الزامات تحقق آنها را استخراج و در نهایت ،رابطة این دو را
تبیین کند.
تاريخچة تحليل محتوا :به نظر ميرسد استفادة تاريخي تحليل محتوا در
بعد علمي آن را ميتوان به بهرهگيري از تحليل محتوا در شناخت كلمات ،لغات و
مقدس ،مثل تورات ،انجيل ،قرآن نسبت داد .با توجه به عمق
اصطالحات كتابهاي ّ
مفسران به تحليل محتواي لغات و مفاهيم آن ميپرداختند.
معاني در كتابهاي ّ
مقدسّ ،
مقدس نسبت داده شده بود ،به واسطة
از سوي ديگر ،براي تفكيك عبارتي كه به متون ّ
تحليل محتوا مورد شناسايي قرار ميگرفت(.ساروخاني ،1382 ،ج  ،2ص )300
تعريف تحليل محتوا :تحليل محتوا ،روش تحقيقي است براي گرفتن نتايج
معتبر و قابل تكرار از دادههاي استخراج شده از متن(رایف و همکاران ،1385 ،ص .)23
همچنین ،تحليل محتوا عبارت است از :فني كه به وسيلة آن مشخصات خاص
پيام به طور روشمند و دقيق برای استنباط علمی شناسایی ميشوند .دقت و
متضمن آن است كه تحليل ،مبتني بر قواعد مشخصي باشد تا به
عينيت امر،
ّ
دانشپژوهان امكان دهد از پژوهشهاي مختلف به نتايج يكسان مورد نظر دست
يابند(طالقاني ،1381 ،ص  .)95-96واحدها و طبقات مختلف تحلیل محتوا عبارتند از:
کلمه(کوچکترین واحد تحلیل محتوا) ،موضوعها(جمله ساده) ،شخصیتها یا
اسامی ،بندها و مقوالت یا موارد(همان ،1381 ،ص  .)97محورهاي مناسب براي تحليل
محتوا نیز عبارتند از :گزارشهاي بايگاني شده ،اسناد و مدارك ،نامهها ،خاطرات،
مقاالت روزنامهها ،يادداشتهاي جلسات زنده ،فيلمها ،برنامههاي همايش راديو و
تلويزيون.
كاربردهای تحليل محتوا :معمولترين استفاده از تحليل محتوايي ،توصيف
خصوصيات پيام است .این روش كمك ميكند تا اهداف فرستندة پيام ،داليل
ارسال پيام ،شناخت اثر پیام بر روی مخاطبان و نتايج مترتب بر آن مورد بررسي
قرار گیرد .همچنین در تحليل محتوا ،پژوهشگران به دنبال شناخت اثر پيام بر
روي مخاطبان و گيرندة آن و نیز شناخت اثر و نویسندة آن با تمرکز بر واژههای
به کار رفته در متن میباشند .از دیگر کاربردهای آن ،بررسي جنبههايي از فرهنگ
و تغييرات فرهنگي است(طالقاني ،1381 ،ص .)99-98تحليل محتوا منحصر به مقولة

1

1. Theme

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری  /حجتاهلل عبدالملکی

خاصی نيست ،بلكه با توجه به متن محور پژوهش ،ساليق و توانايي محقق ،ميتوان
از مقولههاي مختلف استفاده کرد که عبارتند از :سبکشناسی متن ،موضوعبندی
مقولهها ،مقولهبندی ارزشی و مقوله از حیث ساختی(.ساروخاني ،1382 ،ج  ،2ص )301-302
تحليل محتواي ك ّمي و تحليل محتواي محتوایی(معنايي) :دادههاي كيفي
از روشهاي گوناگوني جمعآوري ميشوند که برخي از آنها عبارتند از :يادداشتهاي
ميداني ،مصاحبهها ،اسناد پژوهشي ،نامهها ،متون چاپي ،سخنرانیهاي شخصيتهاي
سياسي ،پروندههاي دادرسیهاي قضايي و اشكال بسيار متن ّوع ديگر .رويكردي كه بر
پژوهش كيفي حاكم است ،بيشتر جنبة اثباتگرايانه و تفسيري به خود ميگيرد .از
اين رو ،تحليل دادهها با توجه به آن رويكرد انجام ميگيرد(سید امامی ،1386 ،ص  .)461يكي
از اموري كه در تحليل محتواي كيفي بايد مورد توجه قرار گيرد ،تعيين چارچوب
نظری براي تحليل دادههاست(.رفيعپور ،1382 ،ص)119
كمي يا محتوایی باشد.
تحليل محتوا و نمادهاي موجود در متن ممكن است ّ
كمي را ميتوان به واسطة رايانه و نرمافزارهاي خاص شناسايي کرد ،ولي
نمادهاي ّ
واحدهاي معنايي را نميتوان به طور آشكار بيان و معرفي کرد كه تم يا موضوع
نامگذاري شده است .بنابر این ،محقق بايد كلمات خاص يا معناي كلمه را مورد
كمي و كيفي ،ابتدا
ارزيابي قرار دهد(طالقاني ،1381 ،ص  .)97-98تفاوتهاي روش پژوهش ّ
از نوع دادههايي كه در اين دو گونه تحقيق به كار گرفته میشود ،تمايز مييابد؛
كمي بر آمار و ارقام استوار است؛ در حالي كه دادههاي كيفي از اين
زيرا دادههاي ّ
معين
قاعده متابعت نمىكند .عالوه بر این ،روشهاي تحليل ّ
كمي از منطق و ضوابط ّ
كه مبتني بر آمار و احتماالت است ،پيروي ميكند .در مقابل ،در تحليلهاي كيفي
محقق معموالً به سادگي دست به نوآوري و ابداع ميزند و از شيوهاي بهره ميگيرد
كه در تحليل دادههاي خود راحتتر سود جويد .هر چند اين بدان معنا نيست كه
قواعد كلي بر فرايند تحقيق را ناديده بگيرند(.سید امامی ،1386 ،ص )491-492
مزايا و معایب تحليل محتوا :تحليل محتوا از لحاظ هزينه و به لحاظ زماني،
نسبت به انواع ديگر تحقيقات ،بسيار مقرون به صرفه است .به همين دليل ،هر
پژوهشگر به راحتي ميتواند به تحليل محتواي يك موضوع بپردازد .براي تحليل
محتوا به تجهيزات زيادي نياز نيست .محقق در صورت دستيابي به منابع و اطالعات
ميتواند به تحليل آن بپردازد(رضوانی .)1389 ،از ديگر مزاياي تحليل محتوا اين است
كه در صورت غفلت محقق در ايام انجام كار ،به راحتي ميتوان بخش مورد غفلت
قرار گرفته را بازنگري کرد(ساروخاني ،1382 ،ج  ،2ص .)307فن تحليل محتوا از اين
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جهت ارزشمند است كه از طريق آن ميتوان به تحليل محتوا و منابعي پرداخت
كه در زمانهاي گذشته يا در فرهنگهاي ديگر توليد شدهاند؛ زيرا مطالعة اين
آثار به صورت مستقيم براي ما مقدور نيست و از طريق تحليل محتوا ميتوان
به پردازش اطالعات در مورد آنها پرداخت(.رضوانی)1389 ،
مراحل تحلیل محتوا :مراحل انجام تحلیل محتوا به ترتیب عبارتند از:
−تعیین اهداف و چارچوب نظری؛
−مطالعة با دقت موضوع و تعیین حدود و ثغور آن؛
−تعیین جامعة آماری و نمونة تحلیل؛
−مطالعة چندین بارة نمونههای انتخاب شده؛
−تصحیح فرضها و فرضیههای مطرح شده و احتماالً جایگزینی فرضیههای جدید؛
−آزمون فرضیه و نتیجهگیری.
توجه به این نکته ضروری است که مقولههايي كه تحليل محتوا بر اساس آن
انجام ميگيرد ،بایستی از ويژگي فراگير ،طرد مقابل و همگوني برخوردار باشند.
این مقولهها عبارتند از :مقولههاي ساختي ،مقولههاي موضوعي ،مقولههاي ارزشي
و(. ...همان)
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مفهوم ،ابعاد ،ضرورتها و الزامات جهاد اقتصادی از منظر رهبر معظم انقالب
مفهوم جهاد و روحیة جهادی
مقام معظم رهبری در خصوص معنای جهاد میفرمایند« :جهاد يك با ِر معنایی ويژهاى
دارد .هر تالشى را نمیشود گفت جهاد .در جهاد ،حضور و رويارویی با دشمن ،مفروض
است .انسان يك تالشى ميكند ،دشمنى در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست .اما يك
وقت شما ميخواهيد يك تالشى را انجام دهيد كه به خصوص يك دشمنى سينه به
سينة شما ايستاده است؛ اين میشود جهاد»(مقام معظم رهبری« .)1390/1/8 ،هر تالشى كه
در مقابلة با دشمنان باشد ،مجاهدت است و در عرف اسالمى اسمش جهاد است؛
اگر با اخالص و درست انجام بگيرد»(همو« .)1385/11/30 ،جهت دومى كه در مفهوم
جهاد حتماً بايستى مالحظه بشود ،استمرار و همهجانبگى است ،هوشمندانه بودن
تحركى اسمش جهاد است»(همو.)1390/5/26 ،
است ،مخلصانه بودن است .اینجور ّ
ایشان در تبیین معنای روحیة جهادی میفرمایند« :روحية جهادى داشته باشيم؛
جديت و به صورت خستگىناپذير انجام دهيم -نه فقط به
يعنى كار را براى خدا ،با ّ
عنوان اسقاط تكليف -بالشك اين حركت پيش خواهد رفت»(.همو)1390/1/1 ،

در آموزههای اسالمی و از جمله در جهاد ،تأکید اصلی بر نیت و باطن اعمال
است؛ به نحوی که بسیاری از اوقات این تأکید بر مفهوم و واژة مورد نظر اضافه
میشود؛ همانند جهاد فی سبیلاهلل .لذا رهبر معظم انقالب در این خصوص
میفرمایند« :جهاد اسالمی ،جهاد فی سبیلاهلل استّ .نیت اگر خدایی شد ،جهاد
انسان فی سبیلاهلل است .وقتی انسان برای اعالی کلمة حق ،اعالی کلمة اسالم،
ع ّزت بخشیدن به امت اسالمی و ملت مؤمن و مسلمان ایران تالش میکند ،این
جهاد میشود جهاد فی سبیلاهلل»(.همو)1390/1/8 ،

مؤلّفههای جهاد اقتصادی
با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی رهبر معظم انقالب در خصوص مفهوم جهاد،
جهاد اقتصادی و روحیة جهادی ،مؤلّفههای جهاد اقتصادی عبارتند از:
•روحیة جهادی؛
•مقابله با دشمن؛
•فداکاری و ایثار؛
•استمرار و همهجانبگی؛
•بصیرت و هوشمندانه بودن؛
•اخالص و نیت عمل هلل؛
•محوریت مسائل اقتصادی.

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری  /حجتاهلل عبدالملکی

مفهوم جهاد اقتصادی
رهبر معظم انقالب در خصوص معنای جهاد اقتصادی میفرمایند« :جهاد اقتصادى
يعنى حركت مستم ِر همهجانبة هدفدا ِر ملت ايران با نيت خنثی کردن و عقيم
كردن تالش خصمآلود و غرضآلود دشمن»(همو .)1390/5/26 ،با توجه به این مطلب،
در خصوص سال جهاد اقتصادی میفرمایند« :معنايش اين است كه ملت ايران در
اين برهة از زمان ،جهادش به طور عمده در عرصة اقتصاد است»(.همو)1390/1/8 ،
«جهاد اقتصادى ،صرفاً تالش اقتصادى نيست ...جهاد اقتصادى يعنى مبارزة
اقتصادى(»...همو .)1390/1/8 ،پس جهاد اقتصادى الزم است؛ يعنى همين مبارزه،
همين پيكار ،منتها جهادگونه ،با همة توان ،با همة وجود ،با قصد خالص ،با فهم و
بصيرتِ اينكه داريم چه كار ميكنيم»(.همو)1390/2/27 ،
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ضرورتهای جهاد اقتصادی
ضرورتهای و مسائلی که باعث شدهاند تا رهبر معظم انقالب در سال  1390به
مسائل اقتصادی و معیشتی توجه کنند ،به شرح ذیل است:
الف) اهمیت مسائل معیشتی مردم از نظر نظام اسالمی« :پيشرفت
اقتصادى ،رونق اقتصادى ارتباط مستقيم دارد با معيشت مردم .معيشت مردم جزء
اولين اهداف همة دولتهاست در همه جاى دنيا و در همة دوران تاريخ؛ هر دولتى
كه بخواهد به مرد ِم خودش خدمت كند ،اولين مسئلهاش ،مسئلة معيشت مردم
است كه بتواند مردم را اداره كند .خب ،اين به اقتصاد وابسته است .يك اقتصاد
خوب ،سالم ،وافر و پيشرو ميتواند وضع زندگى مردم را خوب كند»(.همو)1390/6/6 ،
ب) مقابله با توطئههای دشمنان« :جهاد اقتصادى متوجه يك نكتة
اساسى است در مسئلة ادارة كشور و مديريت كشور و آن اين است كه امروز
دشمن براى مبارزة با اسالم و جمهورى اسالمى ،بر روى مسئلة اقتصاد متمركز
شده است(همو« .)1390/2/27 ،سياست استكبارى ،زمين زدن ملت ايران و نظام
جمهورى اسالمى از راه اقتصاد است .تحريمها گر چه بهانهاش مسئلة انرژى
هستهاى است ،اما دروغ ميگويند؛ عامل طرح مسئلة تحريمها ،انرژى هستهاى
نيست ...هدف تحريمها ،فلج كردن اقتصادى است»(همو .)1390/5/26 ،لذا «به زانو
درآوردن كشور از لحاظ اقتصاد ،عقب راندن و پس راندن كشور در زمينة اقتصاد،
كه منتهى بشود به فلج پايههاى اقتصادى ،منتهى بشود به نوميدى مردم ،يكى از
كارهاى اساسى دشمن است»(همو« .)1390/3/8 ،همین تحریمهایی كه دشمنان ملت
ایران زمینهسازی كردند یا آن را علیه ملت ایران اعمال كردند ،به قصد این بود
كه یك ضربهای بر پیشرفت كشور ما وارد كنند و آن را از این حركت شتابنده
بازبدارند»(همو« .)1390/1/1 ،بايستى در مقابل تحریمها مجهز بود .جبهة مقابل را
بايد شناخت ،ابزار و سالح او را بايد شناخت و ضد آن سالح را بايد آماده كرد؛ اين
جهاد اقتصادى ميخواهد»(.همو)1390/5/26 ،
ج) سومین سال دهة پیشرفت و عدالت« :توجه دارید كه ما االن در این
ساعت داریم وارد سومین سال دهة پیشرفت و عدالت میشویم ...حركت ما باید به
نحوی باشد كه بتوانیم این دهة را به معنای حقیقی كلمه مظهر پیشرفت و مظهر
ِ
حركت
استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهیم». لذا بایستی «در عرصة اقتصادی با
جهادگونه كار كنند ،مجاهدت كنند .حركت طبیعی كافی نیست؛ باید در این
میدان ،حركت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم»(.همو)1390/1/1 ،

الزامات و نیازمندیهای جهاد اقتصادی
الف) روحیة معنویت و تدین جوانان« :اگر يك ملت جوانانش متديّن
باشند ...،از چيزهایی كه جوان را زمينگير ميكند ،دور خواهند شد؛ استعداد آنها
به كار مىافتد ،كار میکنند ،تالش میکنند؛ در زمينة علم ،در زمينة فعاليتهاى
اجتماعى ،در زمينة فعاليتهاى سياسى ،كشور پيشرفت ميكند .در اقتصاد هم
همين جور است .روحية معنويت و تديّن ،نقش بسيار مهمى دارد»(.همو)1390/1/1 ،
ب)اتحاد و انسجام ملی« :يك شرط ديگر ،حفظ اتحاد و انسجام ملى است.
اين اتحادى كه امروز در ميان مردم و در بين مردم و مسئولين وجود دارد ...بايستى
باقى بماند و روزبهروز تقويت شود ...مسئولين كشور سعى كنند اگر گلهاى از هم
دارند ...اين گله را در معرض افكار عمومى مطرح نكنند؛ اين ضربة به اتحاد ملى
است؛ اين را همه توجه داشته باشند»(همو« .)1390/1/1 ،بايد مسابقة در خدمت و
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د) تحقق اهداف چشمانداز« :يك مسئلة ديگر ،مسئلة رسيدن به چشمانداز
است .اين چشمانداز هدفگذارى شده است ،يك سند باالدستى است؛ بايد ما
اين را حتماً رعايت كنيم .بدون جهاد اقتصادى ،به چشمانداز نخواهيم رسيد .در
چشمانداز ،قدرت اول اقتصادى منطقه هم مطرح شده»(همو« .)1390/6/6 ،بايد به
اين رتبه برسيم .اين رتبة اول بودن هم فقط يك هوس نيست كه بگویيم اول
بشويم؛ نه ،اين به خاطر اين است كه سرنوشت ملتها امروز به اين وابسته است.
اگر يك كشورى نتواند از لحاظ اقتصادى ،از لحاظ علمى ،از لحاظ زيرساختهاى
پيشرفت ،خودش را تأمين كند و رشد پيدا كند ،بيرحمانه مورد تطاول قرار
خواهد گرفت»(.همو)1390/5/26 ،
ه) توجه به مسائل اساسی کشور« :در بسيارى از اوقات يك مسئلة اصلى
در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين مسئلة اصلى بروند؛
بايد مسئلة كانونى كشور اين باشد؛ اما ناگهان مىبينيم از يك گوشهاى يك صدایی
بلند میشود ،يك مسئلة حاشیهاى درست میکنند ،ذهنها متوجه آن میشود...
ما بایستی توجه كنیم به اساسیترین مسائل كشور ،و محور همة اینها به نظر من
مسائل اقتصادی است ...به نظر صاحبنظران ،امروز در اين برهة از زمان ،مسئلة
اقتصادى از همة مسائل كشور فوريت و اولويت بيشترى دارد»(همو« .)1390/1/1 ،ما
جهاد اقتصادى را يك ضرورت براى كشور ميدانيم ،نه صرفاً يك اولويت؛ يك نياز
قطعى است»(.همو)1390/6/6 ،
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مسابقة در كار و تالش ،به جاى مسابقة در تخريب ،سوءظن ،هتاكى و يأسآفرينى
وجود داشته باشد ....اين ملت بزرگ و شجاع و مؤمن و با قابليت ،وقتى میتواند به
هدفهاى واالى خود دسترسى پيدا كند كه بهجاى تزريق يأس و نوميدى ،اميد و
آفاق روشن را در مقابل چشم نسل جوان اين كشور بگشايد و به جاى ايجاد سوءظن
و بدبينى ،روح برادرى ،وحدت ،يگانگى و همدلى در ميان مسئوالن و از قِبل
مسئوالن ،در ميان مردم توسعه پيدا كند»(همو« .)1384/1/1 ،اينها همه اجزایی است
از مجموعة يك جهاد عظيم و همهجانبة اقتصادى .با همكارى ،همدلى ،احساس
برادرى ،احساس عمل للهَّ و كار براى خدا ،اين ملت ميتواند جايگاه شايستة خود
را پيدا كند»(.همو)1390/1/8 ،
ج) تکیه به نیروی درونی و ذاتی و اعتماد به نفس ملی...« :احساس
توانایی در يك ملت ،بزرگترين سرماية معنوى و روحى براى آن ملت است و
ملت ما اين احساس را دارد؛ شواهدش هم در همة بخشها دارد مشاهده میشود...
آنچه كه ما به مسئولين محترم بخشهاى گوناگون توصيه ميكنيم ،اين است كه
مستقيم تكية به نيروى درونى و ذاتى خود و ايجاد استغناى از ديگران
همين خط
ِ
ِ
جديت تمام دنبال كنند»(.همو)1390/1/8 ،
را با
د) نیروی انسانی توانمند و با ایمان :گاز ثروت است ،نفت ثروت است؛ اما
انسانى بااستعداد و عالقهمند و داراى توان كار
از اين ثروتها خيلى مهمتر ،نيروى
ِ
است .ما اين ثروت را داريم؛ اصل اين است .اگر يك ملتى اين نيروى انسانى را
داشت ،ميتواند ثروتهاى طبيعى خودش را هم استحصال كند و در خدمت ملت
قرار دهد»(همو« .)1390/1/8 ،دلهاى خوب ،ايمانهاى خوب ،همتهاى خوب ،دستهاى
تواناى خوب ،چشمهاى بيناى خوب در كشور فراوان است .اين كشور شأنش خيلى
باالتر از اين است كه به عنوان يك كشور درجة دوم در دنيا محسوب شود .اين
كشور بايد در سطح باالى كشورها و ملتها قرار داشته باشد ...سابقة تاريخى ما،
ميراث فرهنگى ما ،تواناییهاى مردمى ما ،ظرفيتهاى طبيعى ما ،همه به ما اين را
امال و ديكته میکنند»(.همو)1390/5/26 ،
ه) افزایش آگاهی و توانمندی مردم« :مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد،
الزم است .اين نيازمند توانمند شدن است ،نيازمند اطالعات الزم است؛ كه اينها
را بايد مسئولين در اختيار مردم بگذارند و اميدواريم انشاءاللهَّ اين روند روزبهروز
توسعه پيدا كند .البته رسانهها نقش دارند ،راديو و تلويزيون نقش دارند ،ميتوانند
مردم را آگاه كنند؛ دولت هم بايد فعال برخورد كند»(.همو)1390/1/1 ،

نتایج جهاد اقتصادی
از منظر رهبر انقالب ،نتایج و دستاوردهای تحقق شعار جهاد اقتصادی عبارتند از:
پیشرفت و ع ّزت کشور ،نشان دادن قدرت نظام اسالمی در حل مشکالت اقتصادی
و الگو شدن به عنوان کشور پیشرفتة اسالمی .لذا در این خصوص میفرمایند« :اگر
كشور عزيز ما بتواند در زمينة مسائل اقتصادى ،حركت جهادگونهاى انجام بدهد،
اين گام بلندى را كه برداشته است ،با گامهاى بلند بعدى همراه كند ،بالشك براى
كشور و پيشرفت كشور و ع ّزت ملت ايران تأثيرات بسيار زيادى خواهد داشت .ما
بايد بتوانيم قدرت نظام اسالمى را در زمينة حل مشكالت اقتصادى به همة دنيا
نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم تا ملتها بتوانند ببينند كه يك ملت در ساية
اسالم و با تعاليم اسالم چگونه ميتواند پيشرفت كند»(.همو)1390/1/1 ،

دهة پیشرفت و عدالت از منظر مقام معظم رهبری
تعریف ،ابعاد ،شاخص و مؤلّفههای پیشرفت
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الف) تعریف پیشرفت
«ما وقتى ميگویيم پيشرفت ،نبايد توسعه به مفهوم رایج غربى تداعى بشود...
ممكن است پيشرفتى كه ما میگوییم ،با آنچه كه امروز از مفهوم توسعه در دنيا
فهميده میشود ،وجوه مشتركى داشته باشد -كه حتماً دارد -اما در نظام واژگانى
ما ،كلمة پيشرفت معناى خاص خودش را دارد كه با توسعه در نظام واژگانى امروز
غرب ،نبايستى اشتباه بشود .آنچه ما دنبالش هستيم ،لزوماً توسعة غربى -با همان
مختصات و با همان شاخصها -نيست»(.همو)1388/02/27 ،
«مفهوم پيشرفت ،براى ما مفهوم روشنى است .ما پيشرفت را به كار میبریم و
تعريف میكنيم كه مقصود ما از پيشرفت چيست»(همو« .)1389/9/10 ،مقصود ،پيشرفت
همهجانبه است؛ يعنى پيشرفت مادى و پيشرفت معنوى ...آن خوشبختىاى كه ما
براى جامعة اسالمى ،برخوردارىاى كه براى جامعة اسالمى قائليم ،فقط اين نيست
كه شما اينجا نگاه ميكنيد؛ بلكه برخوردارى مادى و معنوى؛ يعنى فقر نبايد باشد،
عدالت بايد باشد ،تقوا و اخالق و معنويت و پرهيزگارى هم بايد باشد .اين ،آن هدفى
است كه بايد دنبال او برويم»(.همو)1387/07/07 ،
«پيشرفت كه براى انسان و به وسيلة انسان است ،در منطق و فلسفة غرب معناى
ديگرى پيدا میکند تا در منطق اسالم .پيشرفت از نظر غرب ،پيشرفت مادى است؛
محور ،سود مادى است؛ هر چه سود مادى بيشتر شد ،پيشرفت بيشتر شده است؛
افزايش ثروت و قدرت .اين معناى پيشرفتى است كه غرب به دنبال اوست؛ منطق
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غربى و مدل غربى به دنبال اوست و همين را به همه توصيه میکنند .پيشرفت
وقتى مادى شد ،معنايش اين است كه اخالق و معنويت را میشود در راه چنين
پيشرفتى قربانى كرد؛ يك ملت به پيشرفت دست پيدا كند ،ولى اخالق و معنويت
در او وجود نداشته باشد .اما از نظر اسالم ،پيشرفت اين نيست .البته پيشرفت مادى
مطلوب است ،اما به عنوان وسيله .هدف ،رشد و تعالى انسان است»(همو.)86/2/25 ،
«پيشرفتى كه در خدمت طبقة سرمايهدارها باشد ،پسرفت است .پيشرفتى كه با
باختن هويت مستقل ملى همراه باشد و انسان خودش را از دست بدهد ،پيشرفت
نيست»(.همو)1385/8/18 ،

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج  /سال پانزدهم  /شماره / 55تابستان 1391

22

ب) ابعاد پیشرفت
رهبر معظم انقالب در تبیین ابعاد پیشرفت ،ضمن تأکید بر همهجانبه بودن پیشرفت از
نظر نظام اسالمی میفرمایند« :پيشرفت در يك جهت محض نيست .مقصود از پيشرفت،
پيشرفت همهجانبه است .از همة ابعاد در كشور ،اين ملت ،شايسته و سزاوار پيشرفت
است :پيشرفت در توليد ثروت ملى ،پيشرفت در دانش و ف ّناورى ،پيشرفت در اقتدار
ملى و ع ّزت بينالمللى ،پيشرفت در اخالق و در معنويت ،پيشرفت در امنيت كشور-
هم امنيت اجتماعى ،هم امنيت اخالقى براى مردم -پيشرفت در ارتقاى بهرهورى؛
همچنين پيشرفت در قانونگرایی و انضباط اجتماعى ،پيشرفت در وحدت و انسجام
ملى ،پيشرفت در رفاه عمومى ،پيشرفت در رشد سياسى ،پيشرفت در مسئوليتپذيرى،
عزم و ارادة ملى ،در همة اين زمينهها بايد پيشرفت بشود»(همو« .)1388/1/1 ،كشور ما از
لحاظ مادى بايد در آن علم و تجربه و ف ّناورى در سطوح باال قرار بگيرد .از لحاظ
ساخت و ارتباطات اجتماعى مردم ،در زمينة اقتصاد و بقية موارد ،ارتباط مردم با
يكديگر ،بايد ارتباطات سالم ،قوى و نشاندهندة پيشرفت و شكوفايى باشد؛ بايد
استعدادها در آن جامعه بشكفد .همة انسانها بتوانند در آن با توان خدادادی خود در
پيشبرد اهداف زندگى ،به يكديگر كمك و با هم همكارى كنند»(.همو)1385/08/20 ،
ج) شاخص پیشرفت اسالمی
شهید مطهری در بحث از شناخت مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف بر این نکته
تأکید دارند که بهترین و جامعترین راه شناخت هر مکتب ،شناخت انسانشناسی
آن مکتب و نحوة نگاه به انسان است .به همین دلیل ،رهبر معظم انقالب در خصوص
شاخصة اصلی پیشرفت اسالمی و معیار تمییز آن از پیشرفتهای دیگر میفرمایند:

«اساس نگاه اسالمى به پيشرفت ،بر پاية اين نگاه به انسان است :اسالم انسان را
يك موجود دوساحتى ميداند؛ داراى دنيا و آخرت .اين پاية همة مطالبى است كه
فارق عمده اين
در باب پيشرفت بايد در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده اين است؛ ِ
است .كشور ما و جامعة اسالمى آن ،وقتى پيشرفته است كه نه فقط دنياى مردم
را آباد كند ،بلكه آخرت مردم را هم آباد كند .پيغمبران اين را ميخواهند :دنيا و
ٌ
مغفولعنه واقع بشود به تو ّهم دنبالگيرى از آخرت ،نه
آخرت .نه دنياى انسان بايد
ٌ
مغفولعنه واقع بشود به خاطر دنبالگيرى از دنيا ...تعادل دنيا و آخرت
آخرت بايد
و نگاه به دنيا و آخرت -هم در برنامهريزى ،هم در عمل شخصى و هم در ادارة
كشور -الزم است .اين يك شاخص عمدة پيشرفت است»(.همو)1388/02/27 ،

تعریف ،ابعاد ،شاخص و مؤلّفههای عدالت
مقام معظم رهبری ،عدالت را به معنای فرصت برابر استفاده از امکانات و امکان
پیشرفت و بروز استعدادها دانسته ،میفرمایند« :عدالت به معناى تقسيم منابع
حياتى كشور ميان آحاد مردم؛ عدالت به معناى تقسيم درست فرصتها ميان مردم
[است]»(همو .)1390/05/16 ،به همین جهت« ،به نظر ما عدالت ،كاهش فاصلههاى
طبقاتى است ،كاهش فاصلههاى جغرافيایی است .اینجور نباشد كه اگر يك مركزى،
يك استانى ،يك شهرى ،يك كورهدهى از مركز دور است ،در يك نقطة دور جغرافيایی
كشور قرار گرفته است ،دچار محروميت باشد؛ اما آنجایی كه نزديك است ،برخوردار
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د) عرصههای پیشرفت
مد نظر رهبر معظم انقالب ،چهار عرصة فکر ،علم ،زندگی و معنویت را
پیشرفت ّ
شامل میشود:
«در درجه اول ،پيشرفت در عرصة فكر است .ما بايستى جامعه را به سمت يك
جامعة متف ّکر حركت دهيم.
عرص ة دوم -كه اهميتش كمتر از عرصة اول است -عرصة علم است.
همة چيزهایی كه در زندگى يك جامعه به عنوان مسائل اساسى و خطوط
اساسى مطرح است ،در همين عنوان عرصة زندگى ميگنجد؛ مثل امنيت ،مثل
عدالت ،مثل رفاه ،مثل استقالل ،مثل ع ّزت ملى ،مثل آزادى ،مثل تعاون ،مثل
حكومت؛ اينها همه زمينههاى پيشرفت است كه بايد به اينها پرداخته شود.
عرصة چهارم كه از همة اينها مهمتر است و روح همة اينهاست -پيشرفت در
عرصة معنويت است»(.همو)89/9/10 ،
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باشد؛ اين عدالت نيست .هم فاصلههاى طبقاتى بايد برداشته شود ،فاصلههاى
جغرافيایی بايد برداشته شود ،هم برابرى در استفادة از امكانات و فرصتها بايد به وجود
بيايد .همة آحاد كشور ،آن كسانى كه استعداد دارند ،آن كسانى كه امكان دارند،
مقدم
بتوانند از امكانات عمومى كشور استفاده كنند .اینجور نباشد كه نورچشمىها ّ
باشند و افراد متقلّب و خدعهگر جلو بيفتند .كارى كنيم كه افراد گوناگون كشور ،همه
بتوانند در برابر امكانات كشور ،از فرصت برابر استفاده كنند»(.همو)1388/01/01 ،
در خصوص معنای عدالت دو نظر متضاد و البته غلط وجود دارد .نظر اول که
طرفداران نظامهای لیبرال بیان میکنند ،این است که عدالت ،توزیع فقر است.
رهبر معظم انقالب در این معنا میفرمایند« :بعضىها مىگويند عدالت؛ يعنى توزيع
فقر .نخير! كسانى كه بحث عدالت را مىكنند ،به هيچ وجه منظورشان توزيع فقر
نيست ،بلكه توزيع عادالنة امكانات موجود است»(همو .)1384/06/08 ،دستهای دیگر که
مارکسیستها و طرفداران آنها میباشند ،معتقدند که عدالت به معنای برابری در
برخورداری و استفادة افراد مختلف بدون توجه به تالش یا شایستگی آنان است .لذا
مقام معظم رهبری با رد این معنا نیز میفرمایند« :عدالت به معناى يكسان بودن همة
برخورداریها نيست؛ به معناى يكسان بودن فرصتهاست؛ يكسان بودن حقوق است.
همه بايد بتوانند از فرصتهاى حركت و پيشرفت بهرهمند شوند»(.همو)1385/08/20 ،
ایشان در خصوص مبارزه با متجاوزان به حقوق مردم ،از جمله ستمگران و
مفسدان ،میفرمایند« :يكى از مصداقهاى عدالت ،مبارزة با فساد مالى و اقتصادى
جدى گرفته شود»(همو .)1388/01/01 ،ضمن اینکه« :بايد سرپنجة
است كه بايستى ّ
عدالت گريبان ستمگران و متجاوزان از حدود را بگيرد و مردم به اين ،اطمينان پيدا
كنند»(.همو)1385/08/20 ،

دهة پیشرفت و عدالت از منظر رهبری
در سه دهة اول انقالب اسالمی ایران شاهد «توطئههاى گوناگون ،از موذيگرىها
و توطئههاى براندازى و كودتا كه در سالهاى اول دهة اول انقالب بود ،تا جنگ
تحميلى ،تا توطئههاى به اصطالح نرم از بعد از دهة اول و بعد از پايان جنگ به اين
طرف تا امروز»(همو )1387/09/24 ،بودیم .حال در دهة چهارم انقالب و با فراهم آمدن
بسترها و ظرفیتهایی ،انقالب اسالمی در مرحلهای قرار گرفته است که به تعبیر
رهبر معظم انقالب ،میتواند یک جهش و گام بلند به سمت اهداف و آرمانهای
واالی خود داشته باشد.

ارتباط معنایی جهاد اقتصادی با دهة پیشرفت و عدالت مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری  /حجتاهلل عبدالملکی

الف) تعریف دهة پیشرفت و عدالت
رهبر معظم انقالب در خصوص دهة چهارم انقالب میفرمایند« :اين دهه را 10
سال پيشرفت و عدالت كشور و نظام جمهورى اسالمى ناميديم؛ در حالى كه از آغاز
انقالب ،ملت ايران با حركت عظيم خود و با ايجاد و استقرار نظام جمهورى اسالمى،
به سمت پيشرفت و عدالت حركت كرده است 10 .سال آينده چه خصوصيتى دارد
كه آن را به عنوان دهة پيشرفت و عدالت نامگذارى كردهايم؟ به نظر ما تمايز 10
سال آينده با سه دهة گذشته ،در آمادگىهاى بسيار وسيع و عظيمى است كه در
كشور عزيزمان براى پيشرفت و عدالت به وجود آمده است ،كه اين آمادگىها به
ملت بزرگ و مصمم ما اجازه ميدهد كه در اين زمينه يك جهش و يك گام بلند
نشان بدهد ....عنصر ديگر ،زيرساختهاى كشور است .امروز كشور ما مثل دهة اول
يا دهة دوم انقالب نيست كه زيرساختهاى علمى و مورد نياز را در كشور فاقد باشد.
امروز جوانهاى ما و متخصصين ما و دانشمندان در هر رشتهاى كه وارد ميشوند،
ميتوانند كارهاى بزرگ انجام دهند؛ لذا امروز در كشور آن چيزهایی كه براى يك
پيشرفت وسيع در زمينة ارتباطات ،در زمينة مواصالت ،در زمينة تحقيقات علمى،
در زمينة ساخت و سازها مورد نياز است ،بحمداهلل آماده است .ما از لحاظ راههاى
مهم و بينالمللى ،از لحاظ ساخت فرودگاه ،از لحاظ ارتباطات بیسیم و با سیم،
شبكههاى ارتباطى ،از لحاظ ساخت سدها ،احتياجى به ديگران نداريم ...عالوة بر
اينها ،تجربة مديران ،يك تجربة بسيار عميق و وسيعى است .كشور امروز در مقابل
چشم مديران و نخبگان كشور ،مثل يك صحنهاى است كه میتوانند براى پيشرفت
آن برنامهريزى كنند»(.همو)1388/01/01 ،
بنابر این ،اکنون و در دهة چهارم انقالب اسالمی« ،گفتمان اصلی انقالب،
پيشرفت و عدالت است؛ پيشرفت در همة ابعاد علمی و اقتصادی و اخالقی و
فرهنگی ،و عدالت همهجانبه در توزيع فرصتها و امكانات مادی و معنوی .عنصر
پيشرفت ،بايد نگاه ما را به استعدادهای بيشمار پراكنده در ميان ملت معطوف کند
و ظرفيتهای توليد و خالقيت و درخشش تواناییهای گوناگون در همة زمينهها را
در نگاه ما برجسته كند و عنصر عدالت بايد نابرخورداران از فرصتها و تواناییهای
كشور را ،از اين مواهب الهی و عمومی برخوردار سازد»(.همو)1387/03/07 ،
رهبر معظم انقالب در خصوص وضعیت شعار پیشرفت و عدالت از اول انقالب
تا دهة چهارم و نیز ضرورت روشن شدن ارتباط این دو مفهوم میفرمایند« :اين دو
شعار ،شعار دهة آينده است :پيشرفت ،عدالت .نه اينكه تا حاال پيشرفت نكردهايم،
نه اينكه تا حاال به كلى به عدالت بىاعتنایی شده باشد؛ نه ،ما مىخواهيم در اين
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وسيع همهجانبه اتفاق
جهشى همهجانبه و يك عدالتگسترى
دهه يك پيشرفت
ِ
ِ
بيفتد»(.همو« .)1387/02.06 ،لذا امروز ،به خصوص بايد توجه به عدالت زياد باشد؛ به
خصوص رابطة پيشرفت و عدالت مشخص شود»(.همو)1390/02/19 ،
ب) اهداف دهة پیشرفت و عدالت
رشد و تعالی و آسایش انسان« :پيشرفت كشور و تح ّولى كه به پيشرفت منتهى
میشود ،بايد طورى برنامهريزى و ترتيب داده شود كه انسان بتواند در آن به رشد
و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقير نشود .هدف ،انتفاع انسانيت است ،نه طبقهاى از
«تمدن و
انسان .اين پيشرفت ،براى كل بشريت و براى انسانيت است»(همو.)1386/2/25 ،
ّ
فكر اسالمى ،پيشرفت مادى را مىخواهد؛ اما براى امنيت مردم ،آسايش مردم ،رفاه
مردم و همزيستى مهربانانة مردم با يكديگر»(.همو)1385/08/20 ،
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ج) نتایج تحقق شعار پیشرفت و عدالت
الگو شدن برای سایرین« :بدون عدالت ،پيشرفت مفهومى ندارد و بدون
پيشرفت هم عدالت مفهوم درستى پيدا نمیکند؛ بايد هم پيشرفت باشد و
هم عدالت .اگر بخواهيد الگو بشويد و اين كشور براى كشورهاى اسالمى الگو
بشود ،بايستى گفتمان حقيقى و هدف وااليى كه همه براى او كار میکنند ،اين
باشد»(.همو)1387/06/02 ،
تأمین امنیت کامل« :وقتى يك ملت قوى شد ،اعتالی مادى و معنوى پيدا
كرد ،امنيت او هم كامل خواهد شد؛ يعنى آسيبپذيرى او از بين خواهد رفت؛
دشمنان ديگر طمع نمیکنند .اگر ملت ما ميخواهد به امنيت كامل برسد،
اگر ميخواهد دشمنان ديگر جرئت تهديد او را پيدا نكنند ،بايد همين راه را
برود»(همو« .)87/3/14 ،دهة چهارم اين انقالب دهة عدالت و پيشرفت توأمان باشد؛
يعنى پيشرفت چشمگير و عدالت محسوس در سطح كشور .برنامهها را بايد اينجور
تنظيم كرد و اين ،ملت و كشور ما را آسيبناپذير میکند»(.همو)1387/06/30 ،
الزامات تحقق پیشرفت و عدالت
الزامات و نیازمندیهای تحقق پیشرفت و عدالت از منظر مقام معظم رهبری را
میتوان در سه دسته ارائه کرد :دستة اول ،الزامات تحقق عدالت؛ دستة دوم ،الزامات
تحقق پیشرفت؛ دستة سوم ،الزامات عمومی تحقق اهداف پیشرفت و عدالت .البته
«اين ،كار و تالش الزم دارد؛ اين ،مردان مؤمن و فداكار و شجاع الزم دارد؛ اين،
پيوند روزبهروز افزايندة ميان ملت و دولت را الزم دارد»(.همو)1385/08/20 ،
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الف) الزامات تحقق عدالت
توجه به این نکته الزم است که استقرار عدالت و به تبع آن فراهم شدن زمینهها
و الزامات تحقق عدالت ،از مشکلترین کارهاست« .از حفظ مردمساالرى و
بقية كارهایی كه در جمهورى اسالمى شده است ،استقرار عدالت اجتماعى كار
سختترى است؛ بسيار كار دشوارى است .نميگويم هم كه ما تا امروز توانستيم
به طور كامل عدالت اجتماعى را مستقر كنيم؛ نه ،هنوز خيلى فاصله داريم .آن
عدالتى كه اسالم از ما خواسته است با آنچه كه امروز در جامعة ماست ،فاصلة
زيادى دارد؛ اما حركت به سمت عدالت اجتماعى متوقف نشد و ادامه پيدا كرد
و روزبهروز شديدتر شده است»(.همو)1389/11/15 ،
نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص الزامات تحقق عدالت بیان میفرمایند،
برگرفته از اندیشه و جایگاهی است که عدالت در نظام اسالمی و اندیشههای
حضرت امام خمینی(ره) دارد .لذا در این خصوص میفرمایند« :عدالت و عدل،
مهمترين ارزش در جامعه است« :بالعدل قامت السموات واالرض»؛ آسمان و زمين
به عدالت وابسته است .نظام اجتماعى هم به عدالت وابسته است .اگر عدالت
نباشد ،هيچ چيز در جامعه نيست»(همو« .)1377/04/07 ،در انقالب اسالمى ما -كه
يك حركت دينى بود -به طور طبيعى عدالت جايگاه ممتازى داشت و دارد .در
شعارهاى مردمى ،در قانون اساسى ،در بيانات امام راحل(رضوان اللهَّ عليه) ،در
گفتمانهاى موضعى و در زمانهاى مختلف و به مناسبتهاى مختلف كه جمهورى
اسالمى مطرح كرده ،اين جايگا ِه ممتاز ديده میشود ...آن چيزى كه ما دنبالش
هستيم ،عدالت حداكثرى است ،نه صرفاً در يك حد قابل قبول؛ نه ،ما دنبال عدالت
حداكثرى هستيم»(همو .)1390/02/27 ،با توجه به این جایگاه ،ایشان الزامات تحقق
عدالت را در موارد ذیل برمیشمارند:
همراهی عدالت با معنویت و عقالنیت« :بديهى است كه بدون معنويت و
بدون عقالنيت ،عدالت تحقق پيدا نمىكند ...اگر معنويت نشد ،عدالت تبديل مىشود
به ظاهرسازى و رياكارى؛ اگر عقالنيت نشد ،عدالت اص ً
ال تحقق پيدا نمىكند و آن
چيزى كه انسان تص ّور مىكند عدالت است ،مىآيد و جاى عدالت واقعى را مىگيرد.
بنابر این ،معنويت و عقالنيت در تحقق عدالت شرط است»(.همو)1387/06/02 ،
«عدالت بايد با معنويت همراه باشد؛ يعنى بايد شما براى خدا و اجر الهى دنبال
عدالت باشيد؛ در اين صورت مىتوانيد با دشمنان عدالت ،مواجهه و مقابله كنيد.
البته معنويت هم بدون گرايش به عدالت ،يكبُعدى است .بعضىها اهل معنايند،
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ِ
معنويت بدون نگاه به مسائل
اما هيچ نگاهى به عدالت ندارند؛ اين نمىشود .اسالم،
يهتم بامور المسلمين فليس
اجتماعى و سرنوشت انسانها ندارد" :من اصبح و لم
ّ
بمسلم"»(.همو)1384/06/08 ،
«عدالت؛ يعنى امكاناتى كه در كشور هست ،عادالنه و عاقالنه تقسيم كنيم -نه
عادالنة بىحساب و كتاب -و سعى كنيم همين امكانات را بيشتر كنيم تا به همه
بيشتر برسد؛ نه اينكه به قشر خاص و به دستة خاصى بيشتر برسد ...اگر بخواهيد
عدالت را به درستى اجرا كنيد ،احتياج داريد به محاسبة عقالنى و به كار گرفتن
خرد و علم در بخشهاى مختلف ،تا بفهميد چه چيزى مىتواند عدالت را برقرار كند
اعتدال خدادادى مىدانيم و
و اعتدالى را كه ما بناى زمين و زمان را بر اساس آن
ِ
مظهرش در زندگى ما عدالت اجتماعى است ،تأمين كند»(.همو)1384/06/08 ،
اعتقاد به مبدء و معاد« :در مسئلة عدالت ،اعتقاد به مبدء و معاد يك نقش
اساسى دارد؛ ما از اين نبايد غفلت كنيم .نميتوان توقع داشت كه در جامعه،
عدالت به معناى حقيقى كلمه استقرار پيدا كند ،در حالى كه اعتقاد به مبدء و
معاد نباشد .هر جا اعتقاد به مبدء و معاد نبود ،عدالت يك چيز سربار ،تحميلى
و اجبارى بيش نخواهد بود ...نقطة مقابلش هم همين است .اين اعتقاد ،به انسان
نشاط ميدهد ،نيرو ميدهد .انسان بداند كه رفتار ظالمانه ،ح ّتى انديشة ظالمانه،
تجسم اعمال در قيامت ،چه بالیی به روز او مىآورد ،طبعاً به عدالت
در عرصة ّ
نزديك میشود»(.همو)1390/02/27 ،
مطالبة عدالت توسط دانشجویان و جوانان« :مطالبة عدالت به معناى اين
است كه عدالت ،گفتمان غالب در محيطهاى جوان و دانشجويى شود؛ عدالت را
مطالبه كنند و آن را از هر مسئولى بخواهند»(.همو)1383/08/10 ،
انجام کارهای نظری« :يكى از مهمترين كارها در عرصة نظرى اين است كه ما
عدالتپژوهى را در حوزه و دانشگاه به عنوان يك رشتة تعريفشدة علمى بشناسيم،
كه اين امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد ،نه در دانشگاه»(.همو)1390/02/27 ،
ب) الزامات تحقق پیشرفت
مبارزه و داشتن روحیة جهادی :رهبر معظم انقالب در خصوص روحیة
جهادی و ضرورت آن میفرمایند« :خداى متعال نعمتهاى معنوى را هم مثل
نعمتهاى مادى ،آسان و ارزان نمىدهد و اگر بدهد ،آن را آسان و ارزان براى ما
حفظ نمىكند .همچنان كه همة دستاوردهاى بشر به تبع تالش و پيگيرى است،
حفظ آنها هم به تبع تالش و مجاهدت و فداكارى است .اگر مشاهده مىكنيد
كه ملتهايى پيشرفتهاى علمى و تكنولوژيكى يا سيادت سياسى و اقتصادى پيدا
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كردهاند ،ثروتمند شدهاند و ع ّزتى پيدا كردهاند ،هر چه هست ،تابع تالش است ...هر
كس كه تالش كرد ،در همان راهى كه تالش كرده است ،خدا به او كمك مىكند.
تالش ،معيار و ميزان براى به دست آوردن دستاوردهاست»(.همو)1382/11/21 ،
اشاره شد که در مفهوم جهاد ،تالش و کوشش در حد نهایت و طاقت وجود
دارد؛ لذا «بدون جهاد ،هيچ چيز به دست انسان نمىآيد؛ نه دنيا و نه آخرت.
ِ
گرگ بىدست و پاى بيابان هم نمىشود ايستاد؛ چه رسد
بدون جهاد ،در مقابل
به گرگهاى بسيار بسيار خطرناك دنياى سياست و دنياى اقتصاد و سرپنجههاى
خونينى كه ميليونها انسان را دريدند و نابود كردند و خوردند و بردند! مگر يك
ملت بدون جهاد مىتواند سرش را باال بگيرد؟ مگر يك ملت بدون جهاد مىتواند
طعم ع ّزت را بچشد؟ مگر يك ملت بدون جهاد مىتواند در ميان ملتهاى دنيا شأن
و موقعيتى پيدا كند؟»(همو .)1377/07/26 ،بنابر این« ،اگر ميخواهيد پيشرفت كنيد،
بايد مبارزه كنيد .عافيتطلبى ،يك گوشهاى نشستن ،دستها را به هم ماليدن و به
حوادث دنيا نگاه كردن و وارد ميدانهاى بزرگ دنيا نشدن ،براى هيچ كشور و هيچ
ملتى ،پيشرفت به بار نمىآورد .بايد وسط ميدان برويد .اين ميدان لزوماً هم ميدان
جنگ نظامى نيست»(.همو)1388/02/27 ،
تعیین الگوی پیشرفت اسالمی-ایرانی« :پيشرفت براى همة كشورها و
همة جوامع عالم ،يك الگوى واحد ندارد .پيشرفت يك معناى مطلق ندارد؛ شرایط
گوناگون -شرایط تاريخى ،شرايط جغرافيایی ،شرايط جغرافياى سياسى ،شرايط
طبيعى ،شرايط انسانى و شرايط زمانى و مكانى -در ايجاد مدلهاى پيشرفت اثر
ميگذارد .ممكن است يك مدل پيشرفت براى فالن كشور يك مدل مطلوب باشد؛
عيناً همان مدل براى يك كشور ديگر نامطلوب باشد ...مبانى معرفتى در نوع
پيشرفت مطلوب يا نامطلوب تأثير دارد .هر جامعه و هر ملتى ،مبانى معرفتى ،مبانى
فلسفى و مبانى اخالقىاى دارد كه آن مبانى تعيينكننده است و به ما ميگويد چه
نوع پيشرفتى مطلوب است ،چه نوع پيشرفتى نامطلوب است .مبانى معرفتى ما به
ما ميگويد اين پيشرفت مشروع است يا نامشروع؛ مطلوب است يا نامطلوب؛ عادالنه
است يا غير عادالنه(».همان)
ع ّزت و اعتماد بهنفس ملی« :راه اين ملت بزرگ ما كه پروردة بيانات امام
و هدايتهاى امام است ،براى رسيدن به اوج اعتال و پيشرفت ،عبارت است از اينكه
اين ع ّزت ملى را در همة عرصهها حفظ كند»(همو« .)1387/03/14 ،در همان روزهای
اول جنگ تحمیلی كه عدهای آیة یأس و ناامیدی میخواندند ،امام بزرگوار(ره)
كه متصل به منبع عظیم نور الهی بود ،با قدرت ایستاد و گفت میتوانیم و در
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نهایت نیز توانستیم .امروز هم كه ملت ایران بر خالف دوران جنگ تحمیلی،
صاحب پیشرفتهای بزرگ و منابع عظیم انسانی است ،ادامة مسیر پیشرفت فقط
با چنین روحیهای امكانپذیر است»(همو .)1390/05/01 ،بنابر این« ،يكى از اين
مقدمات ،همين خودآگاهى ماست كه احساس كنيم كه بايد و احساس كنيم كه
میتوانيم»(.همو)1387/09/24 ،
تولید علم و نهضت نرمافزاری« :از موجودى اين دانشها در دنيا استفاده
كنيم؛ بر آن چيزى بيفزاييم و نقاط غلط آن را برمال كنيم .اين از جملة كارهایی
است كه جزو الزامات حتمى پيشرفت است»(همو .)1388/02/27 ،يكى ديگر از
مقدمات ،تهية نقشة علمى جامع كشور است كه كشور از لحاظ تحصيل علم و
ّ
طلب علوم مختلف دچار سردرگمى نباشد»(همو« .)1387/09/24 ،بايد دقت كرد ،بايد
تعقيب كرد ،بايد تحقيق كرد .صاحبان فكر در دانشگاهها بنشينند و روى اين
مسائل مطالعه كنند؛ تبيين علمى بشود؛ مدلسازى علمى بشود تا بتوانيم اين را
به برنامه تبديل كنيم و بيندازيم در ميدان اجرا تا در پايان  10سال ،ملت احساس
كنند كه پيشرفت حقيقى پيدا كردند»(.همو)1388/02/27 ،
حفظ استقالل کشور« :هر الگوى پيشرفتى بايستى تضمينكنندة استقالل
كشور باشد؛ اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب بيايد .هر الگویی از الگوهاى
طراحى شوندة براى پيشرفت كه كشور را وابسته كند ،ذليل كند و دنبالهرو
كشورهاى مقتدر و داراى قدرت سياسى و نظامى و اقتصادى بكند ،مردود است؛
يعنى استقالل ،يكى از الزامات حتمى مدل پيشرفت در دهة پيشرفت و عدالت
است»(.همان)
فراگرفتن خلقیات نیکو از سایر ملتها« :ما اگر نقاط افتراق پيشرفت با
منطق اسالمى را با توسعة غربى ميشماريم ،نبايد از نقاط اشتراك غفلت كنيم؛
روح خطرپذيرى -كه انصافاً جزء خلقيات و خصال خوب اروپاییهاست -روح ابتكار،
اقدام و انضباط ،چيزهاى بسيار الزمى است؛ در هر جامعهاى كه اينها نباشد،
پيشرفت حاصل نخواهد شد .اينها هم الزم است .ما اگر بايد اينها را ياد بگيريم،
ياد هم ميگيريم؛ اگر هم در منابع خودمان باشد ،بايد آنها را فرا بگيريم و عمل
كنيم»(.همان)
ج) الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت
حفظ روح و سیرت انقالب« :امام بزرگوار ما از اول انقالب تا روز آخر و در
وصيتنامة خود تأكيد میکند كه روح انقالبى ،روح حركت به جلو است ،روح
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پيشرفت است ،روح ابتكار و نوآورى است و اين در واقعيت ملت ايران هم تحقق
پيدا كرد»(همو« .)1387/03/14 ،عدالت ،كرامت انسان ،حفظ ارزشها ،سعى براى ايجاد
برادرى و برابرى ،اخالق ،ايستادگى در مقابل نفوذ دشمن؛ اينها آن اجزای ساخت
حقيقى و باطنى و درونى نظام جمهورى اسالمى است ...اگر اين مغزهاى حقيقى
و اين بخشهاى اصلى هويت واقعى جمهورى اسالمى از دست برود و ضعيف شود،
ساخت ظاهرى جمهورى اسالمى خيلى كمكى نمیکند؛ خيلى اثرى نميبخشد و
پسوند اسالمى به تنهایی كارى صورت نميدهد ...ما بايد خودمان مراقب باشيم كه
از درون پوك نشويم؛ از درون پوسيده نشويم .از دشمن بيرونى ،آن وقتى كه ما
سالمت معنوى خودمان را حفظ كرديم ،راهى را كه اسالم و جمهورى اسالمى به
ما نشان داده ،پيش رفتيم و از آن راه منحرف نشديم ،مطلقاً ترسى نداريم؛ به ما
آسيبى نميزند؛ نميتواند آسيب بزند»(.همو)1387/09/24 ،
پایبندی به مکتب امام خمینی(ره) و پیروی از آن« :ملتها تص ّور ميكردند
يا بايد عقبمانده بمانند يا بايد غربزده شوند؛ امام نشان دادند كه نه ،يك راه
مستقيم ،يك صراط مستقيم وجود دارد كه انسان اسير غرب هم نشود ،غربزده
هم نشود؛ اما راه تر ّقى و پيشرفت و تعالى را طى كند .ملت ايران اين راه را طى
كرده است .جوانهاى عزيز! براى پيشرفت و تعالى كشورتان ،هر چه ميتوانيد به
تمسك كنيد .با اتّكا به خداى متعال و اعتقاد به نيروى درونى
اين صراط مستقيم ّ
خود ميتوانيد همة موانع را از سر راه برداريد»(همو« .)1387/03/14 ،ارادت مردم به
امام بزرگوار ،به معنى پذيرش مكتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حركت
عمومى و همگانى ملت ايران است؛ يك راهنماى نظرى و عملى است كه كشور و
ملت را به ع ّزت و پيشرفت و عدالت ميرساند»(.همان)
ایجاد گفتمان عدالت و پیشرفت در جامعه« :اعالم كردهايم كه اين دهه،
دهة پيشرفت و عدالت باشد .البته با گفتن و با اعالم كردن ،نه پيشرفت حاصل
میشود و نه عدالت؛ اما با تبيين كردن ،تكرار كردن و همتها و عزمها را راسخ
كردن ،هم پيشرفت حاصل میشود و هم عدالت .ما ميخواهيم مسئلة پيشرفت و
عدالت ،در دهة چهارم به يك گفتمان ملى تبديل بشود .همه بايد آن را بخواهيم؛
تا نخواهيم ،طراحى و برنامهريزى و عمليات تحقق پيدا نخواهد كرد و به هدف هم
نخواهيم رسيد؛ بايد تبيين بشود»(همو« .)1388/02/27 ،با بحث نظرى و تعريف شفاف
بين نخبگان،
و ضابطهمند از پيشرفت ،قصد داريم يك باور همگانى در درجه اول در ِ
بعد در همة مردم به وجود بيايد كه بدانند دنبال چه هستيم و به كجا ميخواهيم
برسيم و بخشهاى گوناگون نظام بدانند چه كار بايد بكنند»(.همو)1386/02/25 ،
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وجود مدیران معتقد به عدالت و پیشرفت« :كسانى كه بخواهند اين
كارهاى بزرگ را چه در زمينة پيشرفت ،چه در زمينة عدالت انجام دهند ،بايد
مديرانى باشند كه به اين چيزها معتقد باشند؛ حقيقتاً عقيده داشته باشند كه بايد
عدالت برقرار شود ،بايد با فساد مبارزه شود .مديران معتقد و مؤمن به اين مبانى كه
داراى شجاعت باشند ،داراى اخالص باشند ،داراى تدبير و عزم راسخ باشند ،قطعاً
ميتوانند اين مقاصد و اين اغراض عالى الهى را تحقق ببخشند»(.همو)1388/01/01 ،
تدبیر و برنامهریزی« :نگاه دين ،نگاه اسالم ،نگاه قرآنى به انسان اين است
كه انسان بايد تالش كند؛ تالش با نظم ،با برنامهريزى و بىوقفه تا بتواند به
نتایج برسد»(همو« .)1387/07/07 ،البته با حرف نمیشود ،با الفاظ نميتوان كارى
تحرك و برنامهريزى الزم
انجام داد ،نوشتن اين چيزها روى كاغذ اثرى ندارد؛ ّ
دارد»(.همو)1388/01/01 ،
وجود امنیت« :اگر امنيت نباشد ،فعاليت اقتصادى هم ديگر نخواهد بود .اگر
امنيت نباشد ،عدالت اجتماعى هم نخواهد بود .اگر امنيت نباشد ،دانش و پيشرفت
علمى هم نخواهد بود .اگر امنيت نباشد ،همة رشتههاى يك مملكت به تدريج از
هم گسسته خواهد شد .لذا امنيت ،پايه و اساس است»(.همو)1379/01/06 ،
پایداری بر حرف و موضع حق« :اينكه يك ملتى پاى حرف خود بايستد ،اين
همان چيزى است كه كليد اصلى پيشرفت ملتها محسوب میشود؛ ...باطلالسحر
ِ
حركت دشمنان همين است كه يك ملتى حرف حقى را انتخاب كند ،پاى آن
حرف بايستد»(.همو)1390/02/03 ،
اصالح الگوی مصرف« :يك اقدام اساسى در زمينة همين پيشرفت و عدالت،
مسئلة مبارزة با اسراف ،حركت در سمت اصالح الگوى مصرف ،جلوگيرى از
ولخرجىها و تضييع اموال جامعه است؛ اين بسيار مسئلة مهمى است...صرفهجویی
به معناى مصرف نكردن نيست؛ صرفهجویی به معناى درست مصرف كردن ،بجا
مصرف كردن ،ضايع نكردن مال ،مصرف را كارامد و ثمربخش كردن است .اسراف
در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند ،بدون اينكه اين
مصرف ،اثر و كارایی داشته باشد .مصرف بيهوده و مصرف هرز ،در حقيقت هدر
دادن مال است ...اسراف ،هم لطمة اقتصادى ميزند ،هم لطمة فرهنگى ميزند.
وقتى جامعهاى دچار بيمارى اسراف شد ،از لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأثيرهاى
منفى ميگذارد»(.همو)1388/01/01 ،

نیروی انسانی توانمند و معتقد« :دست يافتن به آرزوهای بزرگ ملی،
نيازمند فكر روشن و عزم راسخ و شجاعت و اخالص است و جوان مؤمن ،كه مبانی
جمهوری اسالمی و راه امام بزرگوار را عميقاً پذيرفته است ،اميدبخشترين نيرويی
است كه ميتواند ملت ايران را در رسيدن به آرزوهای بزرگش ياری برساند .نقشة
راه برای رسيدن به پيشرفت و عدالت در دهة چهارم را فقط با اذعان به اين حقيقت
ميتوان ترسيم كرد»(.همو)1387/06/04 ،
«من به مسئوالن كشور توصيه ميكنم كه در زمينة اهميت ارتقای سهم
بهرهورى در رشد اقتصادى كشور با مردم حرف بزنند؛ بگويند ارتقای سهم بهرهورى
در رشد اقتصادى كشور(پیشرفت) و همچنين كاهش فاصلة درآمدى دهكهاى باال
و پایين جامعه (عدالت)چقدر اهميت دارد .اين فاصلهها و شكافها مطلوب ما نيست؛
اسالم اين را نمىپسندد»(.همو)1390/01/01 ،
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رابطة جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت(الگوی مفهومی)
در شکل ذیل ،الگوی مفهومی برگرفته از این مقاله ارائه شده است .در سمت راست
شکل ،الزامات تحقق شعار دهة چهارم انقالب؛ یعنی پیشرفت و عدالت ،در سه دسته
الزامات تحقق عدالت ،الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و
عدالت ،آمده است .در سمت چپ نیز مؤلّفههای جهاد اقتصادی ذکر شده که عبارتند
از :روحیة جهادی ،مقابله با دشمن ،فداکاری و ایثار ،استمرار و همهجانبگی ،بصیرت
و هوشمندی ،اخالص و عمل هلل و باالخره اولویت مسائل اقتصادی.
همان گونه که در شکل نشان داده شده است ،مؤلّفههای جهاد اقتصادی با
الزامات تحقق شعار دهة چهارم؛ یعنی پیشرفت و عدالت(الزامات تحقق عدالت،
الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت) ارتباط تنگاتنگی
دارند و جهت پیکانهای نشان داده شده نیز از مؤلّفههای جهاد اقتصادی به سمت
مقدمه بودن مؤلّفههای جهاد
الزامات دهة پیشرفت و عدالت است که به معنای ّ
اقتصادی برای دهة پیشرفت و عدالت است .در مجموع میتوان گفت که جهاد
اقتصادی به عنوان یکی از الزامات اصلی و مهم دهة پیشرفت و عدالت مطرح است
و شاید بتوان گفت یکی از اهداف رهبر معظم انقالب از نامگذاری یکی از سالهای
دهة چهارم(سال سوم) به عنوان جهاد اقتصادی ،همین مطلب باشد .ضمن اینکه
ایشان در بیانات خود به این مطلب به عنوان یکی از ضرورتهای جهاد اقتصادی
اشاره کرده بودند.
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جمعبندی
مقام معظم رهبری سال  1390را که سومین سال از دهة چهارم انقالب است ،سال
«جهاد اقتصادی» نامگذاری کردند .دههای که شعار محوری آن ،پیشرفت و عدالت،
به عنوان رویکرد و گفتمان اصلی کشور در این دهه خواهد بود تا در سایه توجه
به آن ،تمامی نیروها و امکانات کشور در راستای رسیدن به پیشرفت همهجانبه
و عدالت فراگیر ،مجتمع و متمرکز شوند .ایشان سال اول دهة چهارم را به عنوان
«اصالح الگوی مصرف» ،سال دوم را به نام «همت مضاعف و کار مضاعف» و حال
سال سوم را به عنوان سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری کردند .هر سه سال رویکرد
اقتصادی داشته و بیانگر این مطلب میباشند که ایشان ،مهمترین و اصلیترین
حوزه و به تعبیر بهتر؛ حوزة دارای اولویت در سالهای اخیر از دهة پیشرفت و عدالت
را حوزة اقتصادی میدانند.
در سال جهاد اقتصادی ،حضور جهادگونه و داشتن روحیة جهادی در عرصة
فعالیتهای اقتصادی ،وظیفة تمامی مسئوالن و مردم است .لذا به نظر میرسد
تبیین رابطة شعار جهاد اقتصادی و دهة پیشرفت و عدالت بتواند در راستای توضیح
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بخشی از اهمیت و ضرورت این نامگذاری و اصالح رویکردها به سمت پیشرفت و
عدالت توأمان مؤثّر باشد .بدین منظور ،این مقاله با بیان مؤلّفههای جهاد اقتصادی و
الزامات تحقق پیشرفت و عدالت در سه دسته الزامات تحقق عدالت ،الزامات تحقق
پیشرفت و الزامات تحقق توأمان پیشرفت و عدالت ،به بررسی و تبیین رابطة این
دو از منظر رهبر معظم انقالب پرداخته است؛ زیرا هر دو رویکرد و شعار از سوی
ایشان تعیین و ابالغ شده است .از آنجا که هر دو شعار از سوی مقام معظم رهبری
تعیین و ابالغ شده است؛ بنابر این ،بهترین منبع دادههای مورد نیاز بررسی رابطة
مذکور ،تبیین نقطهنظرات ایشان است.
با توجه به اینکه سال جهاد اقتصادی یکی از سالهای دهة پیشرفت و عدالت
است و نیز عنایت به تناسب و تعادل در سیاستگذاریها و اتخاذ رویکردهای کالن
از سوی مقام معظم رهبری ،که خاص شخصیت و منش مدیریتی ایشان است ،این
فرضیه مطرح شد که جهاد اقتصادی یکی از نیازمندیها و الزامات دهة پیشرفت
و عدالت است.
برای آزمون این فرضیه ،با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،که از روشهای
تحقیق کیفی و متنمحور است ،بیانات مقام معظم رهبری با توجه به فرضیة مذکور
مورد تحلیل و دستهبندی موضوعی و محتوایی قرار گرفت .در گام اول با تحلیل
محتوای سخنان ایشان در خصوص جهاد اقتصادی ،مفهوم ،مؤلّفهها و ابعاد آن
مشخص شد .در گام بعدی ضمن تحلیل محتوای بیانات ایشان در خصوص دهة
پیشرفت و عدالت و نیز الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،عالوه بر مفهوم ،ضرورت،
ابعاد و نتایج این شعار ،الزامات تحقق پیشرفت و عدالت در دهة چهارم انقالب ،در
سه دسته الزامات تحقق عدالت ،الزامات تحقق پیشرفت و الزامات تحقق توأمان
پیشرفت و عدالت استخراج و در نهایت ،رابطة مؤلّفههای جهاد اقتصادی و الزامات
شعار دهة چهارم انقالب به صورت نموداری و در قالب الگوی مفهومی ارائه شد.
بر اساس الگوی ارائه شده ،مؤلّفههای جهاد اقتصادی با الزامات تحقق شعار دهة
چهارم؛ یعنی پیشرفت و عدالت ،ارتباط تنگاتنگی داشته و جهت پیکانهای نشان
داده شده نیز از مؤلّفههای جهاد اقتصادی به سمت الزامات دهة پیشرفت و عدالت
است که به معنای مقدمه بودن مؤلّفههای جهاد اقتصادی برای دهة پیشرفت و
عدالت است .نتیجه اینکه ،جهاد اقتصادی به عنوان یکی از الزامات اصلی و مهم
دهة پیشرفت و عدالت مطرح است و میتوان گفت یکی از اهداف رهبر معظم
انقالب از نامگذاری یکی از سالهای دهة چهارم(سال سوم) به عنوان جهاد اقتصادی،
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پیگیری تحقق پیشرفت و عدالت از مجرای شعار جهاد اقتصادی است .هر چند
شرایط داخلی ،از جمله :برنامهها و سیاستهای کالن اقتصادی همانند اصل ،44
سند چشمانداز ،طرح تح ّول اقتصادی و ...و نیز شرایط بینالمللی از جمله فشارها و
تحریمهای اقتصادی دشمنان در انتخاب عنوان جهاد اقتصادی برای سال  90تأثیر
مهمی داشتهاند.
با توجه به نتیجة این مقاله و با توجه به برخی از مؤلّفههای جهاد اقتصادی،
همچون استمرار و همهجانبگی آن ،میتوان تمامی سالهای دهة چهارم را سالهای
جهاد اقتصادی دانست .لذا در این سالها بایستی روحیة جهادی و تالش جهادگونه
به عنوان یکی از رویکردهای مسئوالن و مردم در عرصههای مختلف ،به خصوص
عرصة اقتصادی باشد.
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