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 چکیده

و  هاسازمانگرایی و اسراف در و پرهیز از تجمل یهای غیر ضرورتای کاهش هزینهانضباط مالی در راس

رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون الزامی به نظر میاداری  ی هادستگاه

نوع کاربردی بوده که با انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از  فرایند، هاآن توجه به

ی آماری شامل بیانات مقام معظم رهبر ةبر این اساس جامع روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است.

برای انضباط مالی احصاء گشت که عبارتند از:  مؤلفه 87بررسی و  4909-30 ةتعالی(، در طول دوراهلل)حفظه

در دستگاه قضایی، پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی، هماهنگی جویی، عدم افراط و تفریط، اصالحات صرفه

بندی مصارف، صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف، مبارزه با فساد مالی، انضباط میان سه قوه، اولویت

و  هاتقوّ اندوزی، شناساییگرایی و ماللبه خدا و داشتن شجاعت، داشتن تقوا، دوری از تجمّ توکّلاجتماعی، 

، هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید، گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل، مدیران مؤمن و ریزی، برنامههاضعف

 بندیبا جمع گیری انحصار خصوصی.دولت، جلوگیری از شکل ةگرایی مدیران، کوچک شدن اندازمعتقد، قانون

. در نهایت نیز با استفاده از دست آمدبهلی تمل بر ملزومات انضباط ماالگویی مش ،بنیاد کلی ابعاد تحلیل داده

 گردیدند. بندیاین الزامات اولویت AHPو روش  توزیع پرسشنامه

 (، ملزومات.AHPتعالی(، انضباط مالی، تحلیل سلسله مراتبی )اهللای )حفظهامام خامنه کلیدی: هایهواژ

                                                            
 شگاه عالی دفاع ملیدکتری مدیریت دفاعی، دان 4
 )ع(دانشجوی دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه افسری امام علی 8
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 مقدمه

های پولی و مالی تحت تخاذ سیاستها و اگیریموضوع انضباط مالی و توجه به آن در تصمیم

 هاآن هر شرایطی، از اهمیت باالیی برخوردار است. در شرایطی که رکود و بحران و آثار ناشی از

گردد. وقوع بحران شود، ضرورت اقدام برای انضباط مالی بیشتر میدر ساختار اقتصاد نمایان می

المللی، به سایر بازارهای مالی بین مالی اخیر در ایاالت متحده آمریکا و سرایت تدریجی آن

ها به فکر چاره باشند و با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب، آثار سبب شد تا تمامی دولت

منفی ناشی از بحران را کنترل نمایند. اینکه هر کشوری با توجه به ساختار و وضعیت اقتصادی 

ط اقتصادی در جهت تعدیل آثار و خود، چه نوع سیاست اقتصادی را با در نظر گرفتن انضبا

 ای است.پیامدهای ناشی از بحران و رکود انتخاب نماید، دارای اهمیت ویژه

جویی از مقام معظم رهبری همواره رعایت انضباط مالی، قناعت و صرفه ،ایرانکشور در 

 ئلهمسهای مهم ایران مطرح نمودند. این را به عنوان اولویت مسئوالنسوی مردم و مخصوصاً 

همچنین بیانگر وضعیت روز  است؛ن ایرانی اسالمی گیری تمدّگر اهمیت اقتصاد در شکلنشان

جویی به عنوان اولویت و صرفه مالیهای متمادی به انضباط کشور است که ایشان در سال

 اند.کشور اشاره نموده

یات موضوع، برای در این مقاله ابتدا به مفهوم انضباط مالی اشاره شده و پس از مروری بر ادب

 4909های سال العالی(، بیناستخراج ملزومات انضباط مالی، بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

مفهومی مرتبط با موضوع  الگوی ،داده بنیاد راهبرده از روش دو با استفابررسی  4930تا 

 استخراج گردیده است.

 بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق

ات جامعه از بهبود اوضاع اقتصادی به شدت باال رفته است. گذشت به دالیل مختلف انتظار

تراز ایران در وضعیت اقتصادی کشور با کشورهای هم ة، مقایساز پیروزی انقالب اسالمیها سال

و  ، ترکیه)کره، مالزی اندتر از ایران بودهنقاط مختلف جهان که قبال از لحاظ اقتصادی ضعیف

مبنی بر حل مشکالت  )؟( های دولتهای اخیر و نیز وعدهت در سال، افزایش درآمد نف...(

توان از جمله عوامل شته را میذهای گولتهای دهای انقالبی و نفی سیاستاقتصادی با روش

در افزایش انتظارات عمومی نسبت به بهبود سریع اوضاع اقتصادی دانست. این وضعیت  مؤثر

 دهدافزایش  ،ویژه در مناطق محرومبه ،ی اقدامات عاجل دولتتواند فشار افکار عمومی را برامی
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عمل کند. حال اگر دولت در این  ،عاملی در جهت تشویق افزایش مخارج دولت به مثابه و

هایی که تاکنون سیاست ةی نداشته باشد، ممکن است در ادامراه اقتصادی صحیح ةنقش ،شرایط

را  در محیط اقتصادی کنونی کشور عدم تعادل اتخاذ کرده است، اقداماتی را انجام دهد که

 نهایت بحرانی فراگیر در اقتصاد کشور به وجود آورد. و در کندبیشتر 

تشکیل  ،اصلی اقتصاد کشور ة، مسئلبنگریممسئله این الن اقتصادی به ک اگر از سطح کامالً

( و افزایش تولید گذاری باالتری داردوری سرمایهخصوصی که بهرهویژه توسط بخش)به سرمایه

تورم چنین مهو  شودمیاشتغال و درآمدها  چرا که این امر، باعث افزایش ؛هاستدر همه بخش

هایی که صورت گرفته است، ریسک گیریبا اقدامات و جهت .کندمیمتوقف را ها قیمت

در نتیجه نرخ رشد عرضه  ،شده است های گذشته بیشترگذاری و تولید نسبت به سالسرمایه

رویه مخارج دولت افته است؛ در حالی که در همان زمان تقاضای کل با افزایش بییکل کاهش 

اقتصادی  که از عملکرد نظام -هاتکای بودجه دولت نه به مالیاتافته است. از آنجا که ایافزایش 

به مثابه متغیری  ،ز فروش منابع ثروت ملی نفت استبلکه به درآمد حاصل ا -شودحاصل می

انبساط مالی دولت در ایران از  .کندمیهای دولت در اقتصاد کشور عمل زا از طریق بودجهبرون

 ،عمومی ةن در بودجمحل تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت به ریال و لحاظ کردن آ

همراه داشته است. خطر آن  به از تشدید فشارهای تورمی و تبعات آنرا هایی همواره نگرانی

، افزایش فشارهای تورمی، تالش برای که بازخوردهای تصاعدی افزایش مخارج دولتوجود دارد 

ها از طریق تثبیت اداری قیمت کاالها و نرخ بهره و افزایش بیشتر مخارج دولت، کنترل قیمت

 (4920اقتصاد کشور را دچار بحران کند. )عسلی، 

، پول و سرمایه است. ، کاراتو خدم حاصل عملکرد بازارهای کاال ،اقتصادیعملکرد هر نظام

های نامناسب های اقتصادی کشور، بیشتر از طریق سیاستکنیم که سیاستحال مشاهده می

اقتصادی در نظام  این بازارها و تشدید عدم تعادلموجب اختالل در  ،انضباط مالی نبودمالی و 

 شده است.

 ماهیت انضباط مالی

کی دیدگاه کالن که در آن دولت، مقامات یو بررسی است:  انضباط مالی از دو دیدگاه قابل تأمل

ها و مؤسسات دولتی موظف به اجرای انضباط مالی در دولتی و بانک مرکزی، و دستگاه

دیگری دیدگاه  ؛ولی و مالی در سطح کشوری هستندهای پو انتخاب سیاست هاگیریتصمیم
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ا یسسه، شرکت و بنگاهی که دولتی رد است که در این دیدگاه انضباط مالی در سطح هر مؤخُ

 گیرد.تحت نظارت دولت باشد مورد توجه و اجرا قرار می

بینی شده برای کل مخارج بخش عد کالن، رعایت سقف پیشمنظور از انضباط مالی در بُ

بودجه بین ة مالی و تقسیم بهینة ک دوریعمومی در چارچوب درآمدهای قابل تحقق در 

است که  گفتنیشود. ت دولتی اجرا میها و مؤسساتوسط دستگاه های مختلف است کهبرنامه

بلکه منظور از تعادل مالی  ،عمومی دولت نیست ةتوازن بودج صرفاً ،منظور از انضباط مالی

نیازی به استقراض توسط بخش عمومی برای انجام وظایف خود و ارائه کاالها و دولت، بی

 خدمات بخش عمومی است.

 شود:عد کالن در پیگیری دو هدف مهم خالصه میانضباط مالی از بُ

یی که دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی نیستند و تقسیم مناسب هاالف( حذف برنامه

 . ههای محولها و مؤسسات مختلف برای اجرای برنامهدولت بین دستگاهة بودج

 (.4920دولت در چارچوب درآمدهای قابل تحقق )شقاقی، ة ب( کنترل حجم کل بودج

کی از مهمترین عواملی که در ایجاد انضباط اقتصادی در سطح کالن مؤثر بوده است، ی

چه قدرت استقراض بخش عمومی محدود باشد و بخش عمومی اجازه نانضباط پولی است. چنا

انضباطی نداشته باشد که بیشتر از درآمدش در هر سال هزینه نماید، این فشارها به ایجاد بی

های مختلف جایی بودجه بین برنامهشود، بلکه تنها به جابهمنجر نمی مالی در سطح کالن

انجامد. به طور کلی مسائلی که باعث از بین رفتن انضباط اقتصادی در نظام پولی و بانکی می

توان بر اساس وابستگی بیش از حد بانک مرکزی به دولت، عدم وجود نظام شود را میکشور می

گذاری بیش از حد پول داخلی، اتکای بیش عملکرد شبکه بانکی، ارزش ارزیابی و نظارت مؤثر بر

خام و وجود نرخ سود تسهیالت کمتر از  از حد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد

 (.4939بندی نمود )طیبی، نرخ تورم طبقه

هر دستگاه،  بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکاناتة رد با استفادانضباط مالی در سطح خُ

یابد. شوند، ارتباط میا شرکت دولتی که به نحوی از منابع عمومی منتفع مییمؤسسه، نهاد و 

شود. ک بنگاه اقتصادی در چارچوب اهداف و وظایف آن بنگاه تعیین مییدر مجموع، بازدهی 

ارزش محصول تولید شده توسط  ؛دارای قیمت بازاری است محصول یک بنگاه خصوصی معموالً

توان با توجه به درآمد و هزینه، مالی قابل محاسبه است و به راحتی میة بنگاه در هر دور
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ک شرکت خصوصی یها را ارزیابی کرد. در چنین شرایطی، انضباط مالی برای سودآوری شرکت

در دستیابی به بهبود شرایط سوددهی با استفاده از منابع و امکانات مالی موجود تعریف 

 شود.می

ک نظام یدر مجموعه ارکان  ،رد و کالننظر هر دو دیدگاه خُی انضباط مالی از مَبرقرار

د محیط کسب و کار ارزشمند و با اهمیت است و در نهایت بهبو ،های گوناگوناقتصادی از جنبه

عنی یاقتصاد ة ک نظام اقتصادی منوط به کارایی بازارهای چهارگانیکارایی  را در پی دارد.

 ،اقتصادی خدمات، بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه است. زیرا عملکرد هر نظامِبازارهای کاال و 

از طریق  های اقتصادی کشور عمدتاًنش متقابل و همزمان این بازارهاست و سیاستبرآیند کُ

 این بازارها و تشدید عدم تعادل انضباط مالی باعث اختالل در نبودو  های نامناسب مالیسیاست

  (.4920اقتصادی شده است )عسلی، در نظام 

ة دهندنشان این امرشود که انضباط مالی باعث اتالف منابع و کاهش کارایی آن می نبود

مانند  ،های مختلف است. وجود رویدادهای اقتصادی اخیری دولت برای هدایت برنامهناتوان

قتصادی و همچنین اتخاذ المللی و بحران ارزی، ضرورت برقراری انضباط مالی و اهای بینتحریم

دهد. در واقع عدم رعایت های جدید ارزی توسط دولت را بیش از پیش نشان میسیاست

در بازارهای پولی و ارزی و سپس  عدم تعادلفاق افتاد، انضباط مالی که در چند سال اخیر ات

 لی،. همچنین عدم انضباط مارا افزایش داده است رد و کالنعدم تعادل در هر دو سطح خُ

. با افزایش در پی داشتبه صورت توأمان  را نظر رکود و تورموخیم شدن اوضاع اقتصادی از مَ

ها، انضباطیتأمین هزینه این بی برایهای دولتی و افزایش بودجه انضباطی در دستگاهبیة دامن

 (.4939گردد )طیبی، های مکرر اجتناب ناپذیر میمتممة اصالح بودجه و ارائ

 هشپژو ةپیشین

( بر اهمیت تدوین سازوکار اجرای انضباط مالی برای بهبود وضعیت 8748باتینی و همکاران )

ریاضت اقتصادی به عنوان الگویی برای انضباط مالی  ةدر مطالع هاآن اقتصادی تأکید دارند.

های تدریجی و مالیم به موفق در ایاالت متحده آمریکا، اروپا و ژاپن دریافتند که تثبیت

ویژه برای اقتصادهای در رکودی که با خطر باالی بدهی مواجه های تهاجمی و تندرو، بهتثبیت

 شود.هستند، ترجیح داده می
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 سیاست مدیریت بد از ناشی کالن اقتصاد هایهزینه به شناخت (8772) میهوف و فتس

 ه رفتارک دهدمی نشان هاآن تحلیل و تجزیه د.انکشورها پرداخته از بزرگیة در نمون مالی

بیشتری  هایمحدودیت با که هاییدولت دارد. سیاسی بستگی و نهادی محیط به مالی سیاست

 هاآن کنند. استفاده احتیاطی مالی هایاز سیاست که دارد وجود کمتری احتمال هستند، مواجه

 و دهد ارائه کمتر هایهزینه با مزایای مشابهی تواندمی ضمنی هایمحدودیت که دهندنشان می

 .نیست مالی هایدر سیاست انضباط تحمیل راه تنها ،مالی قوانین پذیریانعطاف

اقتصادهای ة نرخ رشد پایین در آلمان، فرانسه و ایتالیا، نتیج ،( معتقد است8778) هگن

های رفاهی مانع از اشتغال نظامرفتار بار مالیاتی سنگین و بیش از حد مقرراتی بوده است که گ

دو راهکار در نظر گرفته شده  ،اروپا ةدر چارچوب انضباط مالی در اتحادین حال، اند. با ایشده

و دیگری  مدتهای مالی کوتاهگرفتن جریان بیشتر با در نظر پذیریانعطافة کی اجازیاست؛ 

ک نهاد یهای نظارت که در آن عملکردهای مالی باید تحت نظارت مداوم از سوی تقویت روش

 شورای اروپا باشد.ها و مستقل از دولت

 87، برای 4399-4334زمانی  ةهای مربوط به دور، از طریق داده(8774مونته و پاپانجی )

به این نتیجه  ،یاهای تابلویی به روش حداقل مربعات دو مرحلهداده تکنیکمنطقه در ایتالیا و 

خصوصی باعث های گذاریانضباطی مالی و فساد بر بازدهی مخارج سرمایهرسیدند که اثر بی

درآمدهای  ،بر قید بودجه تأثیرگذاری عمومی منفی است. فساد با کاهش کارایی مخارج سرمایه

کید أچنین تشود. همدهد و به دنبال آن، باعث کاهش رشد اقتصادی میدولت را کاهش می

موجب کاهش کارایی مخارج دولتی  ،های خصوصیگذاریفساد بر سرمایه منفیِ تأثیردارند که 

 شود.یم

(، اثر انضباط مالی و فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت به 4937سعید کریمی و همکاران )

ند. در این راستا با استفاده از یک پانل، شامل اههمراه سایر عوامل را مورد توجه قرار داد

ا به کشور منتخب در حال توسعه، ابتد 94، برای 8777-8770های اطالعات آماری سال

پرداخته شد و سپس با استفاده از تکنیک  هاآن بلندمدت بین ةمتغیرها و وجود رابط همانندی

بود که این های تابلویی، اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت بررسی شد. نتایج حاکی از داده

دهد، به طوری که در قرار می تأثیرفساد مالی ترکیب مخارج دولت را به طور معناداری تحت 

انسانی و مخارج ة هم نسبی مخارج جاری، مخارج سرمایمالی و کاهش فساد مالی، سپی انضباط 

 یابد.آموزشی و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش می
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 اهداف تحقیق

 ایخامنه امام قوا کل فرماندهی منظر از یمال انضباط الزامات شناسایی 

 یرهبر معظم قامم اناتیب با منطبق یمال انضباط یمفهوم یالگو استخراج 

 سواالت تحقیق

 چیست؟ ایخامنه امام قوا کل فرماندهی منظر زا یمال انضباط الزامات 

 ست؟یچ یرهبر معظم مقام اناتیب با منطبق یمال انضباط یمفهوم یالگو 

 است؟ چگونه یمال انضباط الزامات بندیتیالو 

 روش تحقیق

 الگویبه منظور احصاء  30تا  09سال های مقام معظم رهبری از سخنرانی ةکلی در این پژوهش

ها دو روش قابل استفاده است. روش برای استخراج محتوای این سخنرانی .گیردمیمبنا قرار 

ها و در روش تحلیل محتوا گاهی بر فراوانی استفاده از واژه تحلیل محتوا و روش داده بنیاد.

 مد نظر نیست. شود که در اینجاکلمات تاکید می

بر اساس آن بیانات حضرت آقا شده است؛ استفاده روش داده بنیاد از  ،وهشدر این پژ

ها استخراج و بر اساس آن الزامات انضباط مقوله ،کدگذاری شده و از طریق کدگذاری محوری

ای تنظیم و در اختیار . در نهایت پرسشنامهشده استمالی از دیدگاه مقام معظم احصاء 

( این الزامات AHPو با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) گرفتههان نزاجا قرار هفرماند

 . اندشدهبندی رتبه

د. با توجه به حجم ندهنزاجا تشکیل می کارکنانهان و هنفر از فرماند 07آماری ما را  ةجامع

محاسبات انجام شده بر اساس قواعد آماری و با توجه به جدول مورگان، تعداد  آماری و ةجامع

آماری پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه تهیه شده  ةهان نزاجا به عنوان نمونهز فرماندنفر ا 03

 پرسشنامه برگشت داده شد 00، میانهان نزاجا توزیع گردید. از این هنفر از فرماند 03در بین 

 پرسشنامه کامل و قابل استفاده بودند. 04که با بررسی انجام شده، 
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 روش داده بنیاد

های منتشر شده مبتنی های کیفی، به ویژه پژوهشگرایش به انجام پژوهش ،خیرهای ادر سال

 بر روش داده بنیاد رو به فزونی است.

های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان کی از انواع روشیروش داده بنیاد 

ها در بستر پدیده فراینداست. این شیوه برای تبیین  نظریهای اجتماعی و پژوهش فرایند

از مشاهده  روشی در جهت تعمیم نتایج حاصل و گیردمورد استفاده قرار می هاآن اجتماعی

یابد. ها رشد و تکامل میای که در زندگی روزمره انسانتر است. نظریهای جامعخاص به نظریه

ای برای روش داده بنیاد به عنوان شیوه ،است نهفته «گراندد» ةگونه که در معنای واژهمان

های فرایندشود. این شیوه بهترین روش برای کشف ها در نظر گرفته مینظریه از دادهخلق 

 های شکل ذهن است.اجتماعی و ساختار و روند

های جدید برای معنا دادن به گر کشف راهر کلیدی پژوهشنخستین کا ،این طرح ةبر پای

 ةرسمی برای درک پدید یارچوبچفراهم ساختن  ،هدف تحلیل اینکه دنیای اجتماعی است. دوم

 ؛نه آنکه بر آن تحمیل شود ،دار شودها زمینهباید به وسیله داده نظریهمورد بررسی است. این 

نه تکنیکی برای  ،ستهابه بیان دیگر روش داده بنیاد به طور اساسی روشی برای تحلیل داده

به منظور  الگو ک نظریه وی. از آنجا که هدف پژوهش حاضر خلق و پرورش هاگردآوری داده

ای دست آمده از بیانات امام خامنهههای بتبیین انضباط مالی با مفاهیم منتج شده از داده

العالی( بود، پژوهشگران روش داده بنیاد را به عنوان روش پژوهش برای این مطالعه )مدظله

 انتخاب نمودند.

 روش داده بنیاد راهبردمراحل 

 :است روش داده بنیاد به شرح زیر بردراههای عمده با این اوصاف رویه

ها های پدیدهنام گذاری مفاهیمی که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونه کدگذاری باز: -

 هستند.

ی مستمر با هم مقایسه فرایندها در داده هاآن هایی که از طریق: رویهکدگذاری محوری -

 ا مشخص شود.همقوله میانشوند تا پیوند بعد از کدگذاری باز می
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ها، مند آن با دیگر مقولهمحوری، پیوند نظام ةانتخاب مقول فرایندکدگذاری انتخابی:  -

 هایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتر دارند. و درج مقوله هاآن گذاری روابطارزش

ود شن میک کد معیّیها احصاء و برای هر نکته ها، ابتدا نکات کلیدی دادهبر اساس این رویه

مشترک پدیده مورد بررسی دارند،  ةک جنبیکدها چند کد که اشاره به  ةو سپس با مقایس

ک مقوله و چند مقوله در قالب نظریه یگیرند. آنگاه چند مفهوم ک مفهوم به خود مییعنوان 

 شود.ی میمتجلّ

 تجزیه و تحلیل

 کدگذاری باز

 ها هستند.های پدیدهو دیگر نمونهبندی سخنان که بیانگر رویدادهای قطعی گذاری طبقهنام

 کدگذاری باز -1 جدول

 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

4 

جویی کنید؛ در جویی است، صرفههای عالج صرفهکی از راهی

ها راه ها را رعایت کنید؛ اینتقسیم و توزیع منابع داخلی، اولویت

، مشکل ما است، نه بستی وجود ندارد. کمبود منابععالج است. بن

نشدنی ما؛ یک مشکلی است، این مشکل را باید برطرف  گره باز

 کرد.

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 شورای مجلس

 اسالمی

9/9/4930 

 جوییصرفه

هم اولِ سال گذشته مسائل اقتصادی، من هم اولِ امسال و ة دربار

دشمن تذکر دادم و گفتم: امروز  -ن، هم به مردم هم به مسئوال -

اس اقتصادی است تا بلکه بتوانند این کشور حسّة چشمش به نقط

توانند اختالل چه می را از لحاظ اقتصادی دچار اختالل کنند. هر

توانند، در تبلیغاتشان وانمود کنند که ایجاد کنند و هرچه هم نمی

اختالل هست! این کاری است که امروز در تبلیغاتِ دشمنان ما، با 

گیرد. راه مقابله هم انضباط های مختلف انجام میقدرت و به شکل

 است. ییگرابه مصرفة و نگاه پرهیزگران ییجومالی و صرفه

 دیدار در بیانات

 شیراز مردم

44/8/20 
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 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

8 

انضباط مالی و اقتصادی به مفهوم ویژه ه ب ،انضباط در همه امور

خرج کردن و در جای خود خرج به اندازه خرج کردن، درست »

بسیار مهمی است که استانداران باید با دقت آن را  مسئله «کردن

رعایت  ةکشور به مقررات، الزم مسئوالنرعایت کنند. احترام 

های مالی که انضباطیمقررات از سوی مردم است و بسیاری از بی

ناشی  مسئوالنانضباطی در رفتار شوند، از بیمردم مرتکب آن می

 شود.می

 مسئوالن دیدار

 با ورکش وزارت

 انقالب رهبر

9/47/4909 

قانونگرایی 

 مدیران

9 

پس در اموال شخصی و مالی که از راه حالل هم به دست آمده 

وپاش غلط و خالف انضباط است. کسانی که اموال باشد، ریخت

کنند، دیگر بیشتر. من از مسئوالن امور دولتی را مصرف می

جاهایی که مصرف اموال عمومی، در  ةخواهم جّداً در زمینمی

ولو ممکن است مورد نیاز هم باشد، اما نیاز درجه  -اولوّیت ندارد 

خودداری کنند. آن جایی که امر دایر است بین نیازِ  -یک نیست 

اولوّیت، خودداری کنید. آن جایی که نیاز با اولوّیت و نیاز بی

نیست و حاجت نیست، حتماً مصرف نشود. آن جایی که حاجت 

االتری نیز هست آن جا هم مصرف نشود و این هست، اما حاجت ب

 .امکان مالی در حاجت برتر و باالتر مصرف گردد

 پیام متن

 مقام نوروزی

 رهبری معظم

4/4/4900 

بندی اولویت

 مصارف

0 

کنیم؟... اینکه ما منابع مالی کشور را کجا بیشتر مصرف می

دوستان تکیه کردید که ما این مقدار را به بخش خصوصی از 

اب ذخیرة ارزی یا از منابع دولتی تزریق کردیم؛ این فلسفة حس

 درست و سیاست درستی است...

 دیدار در بیانات

 و جمهوررئیس

 هیئت اعضای

 دولت

کوچک شدن  0/9/4929

 اندازه دولت

بنده از قدیم معتقد  -اقتصاد را معتقدیم که ]نباید دولتی باشد[ 

ما دنبال اقتصاد دولتی  هایبودم، یعنی همان زمانی هم که دولتی

هایی ای نداشتم؛ برایشان برای این معنا مثالبودند، بنده عقیده

 زدم.هم می

 دیدار در بیانات

 شورای اعضای

 انقالب عالی

 فرهنگی

43/3/4938 
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 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

0 

ام که فساد در ام و تکرار کردهام، مثال زدهمن بارها این را گفته

ندین لولة قطور آب به دستگاه اجرایی مثل این است که ما چ

شود؛ این همه تالش کنیم؛ اما استخر پُر نمیاستخری وارد می

حال انسان زوایای خالی را مشاهده  عین گیرد، درانجام می

شود به فساد مالی و ی از این، مربوط میاکند، که بخش عمدهمی

های اخالقی که در مجموعة دستگاه در سطوح مختلف به رخنه

 ها مبارزه و مقابله کنید.باید با اینوجود دارد. 

 دیدار در بیانات

 و جمهوررئیس

 هیئت اعضای

 دولت

0/9/4929 

مبارزه با فساد 

 مالی

9 

کند، یک وقت بازِ باز؛ ک وقت انسان دستش را جمعِ جمع میی

نه، هیچکدام از اینها نباشد. منظور این است که در امور مادی و 

داشته باش، نه ولخرجی داشته  مالی و اقتصادی، نه مشت بسته

 باش.

 دیدار در بیانات

 هیئت اعضای

 دولت،

49/9/4922 

عدم افراط و 

 تفریط

0 
نقاط ضعف را کم کنیم، نقاط قوّت را اضافه کنیم و در شناخت 

 نقاط قوّت و ضعف، اشتباه نکنیم.

 دیدار در بیانات

 جمهوری رئیس

 هیئت اعضای و

 ،دولت

0/9/4927 

شناسایی 

و  هاقوت

 هاضعف

2 

من در عید نوروز امسال، همه آحاد مردم را به انضباط اجتماعی و 

اقتصادی دعوت کردم. حال زمان رعایت آن است. همه انضباط را 

رعایت کنند. همه دقّت داشته باشند که درست حرکت کنند. کار 

غیرقانونی نکنند؛ کار غیراخالقی نکنند؛ سوءاستفاده نشود؛ از 

 و خرج نشود...المال صرف بیت

 در بیانات

 هایخطبه

 نمازجمعه،

87/44/4900 

انضباط 

 اجتماعی
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 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

3 

ّ نظم هم این است که میان کارکرد ما در جامعه ک مصداق مهمِی

و افکار و عقاید و شعارهای ما هماهنگی برقرار باشد. از 

ای های بسیار خطرناک یکی همین است که در جامعهنظمیبی

و باورهایی که جامعه به آن ایمان و اعتقاد مبانی فکری و عقیدتی 

دارد، یک چیز باشد؛ اما رفتارهایی که براساس همین قواعد و 

باورها باید شکل بگیرد و هنجار عمومی اجتماعی را تشکیل دهد، 

 با آن باورها و فکرها و مبانی منطبق نباشد.

 در بیانات

 هایخطبه

 ،نمازجمعه

4/3/4924 

هماهنگی 

فکار کارکرد با ا

 و عقاید

47 

اگر جرم و جنایت هست؛ اگر دسترسی به قضاوتِ عادالنه نیست؛ 

ها ها مدتشود و پروندههای قضایی طوالنی میاگر رسیدگی

ها فساد است و باید اصالح شود. باید از جرم و جنایت ماند، اینمی

کند و پیشگیری کرد. انقالب، ما را به ایجاد این اصالحات امر می

 .دهدمی فرمان

 در بیانات

 نماز هایخطبه

 ،تهران جمعه

89/4/4903 

اصالحات در 

 دستگاه قضایی

44 

انضباط »یا « انضباط اجتماعی»، «وجدان کاری»ما گفتیم: 

مسئوالن کشور، دولت، قوّه قضایّیه و «. اقتصادی و مالی

ریزی کنند تا این کارها انجام گیرد، نمایندگان مجلس، باید برنامه

ا با اینکه تعریف کنند فالنی چه حرف خوبی زده، که کار تمام و الّ

 شود!نمی

 دیدار در بیانات

 از جمعی

 و کارگران

 معلمان،

49/8/4900 

 ریزیبرنامه

48 

های عدالت، مبارزة با فساد مالی و اقتصادی است کی از مصداقی

که بایستی جدی گرفته شود... خوب، کسانی که بخواهند این 

را چه در زمینة پیشرفت، چه در زمینة عدالت  کارهای بزرگ

انجام دهند، باید مدیرانی باشند که به این چیزها معتقد باشند؛ 

حقیقتاً عقیده داشته باشند که باید عدالت برقرار شود، باید با 

فساد مبارزه شود. مدیران معتقد و مؤمن به این مبانی که دارای 

ای تدبیر و عزم راسخ شجاعت باشند، دارای اخالص باشند، دار

توانند این مقاصد و این اغراض عالی الهی را باشند، قطعاً می

 .ق ببخشندتحقّ

 دیدار در بیانات

 مجاوران و زائران

 حضرت بارگاه

 موسیبنعلی

 الرضا،

4/4/4922 

مدیران مؤمن 

 و معتقد
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 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

49 

ک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ ی

عنی تولید جامعه همیشه یای به سود تولید؛ ایستهیک نسبت ش

باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود 

کشور استفاده کند؛ آنچه که زیادی هست، صرف اعتالی کشور 

جوری نیست. مصرف ما به نسبت، از  شود. امروز در کشور ما این

 رساند؛یتولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب م

 دیدار در بیانات

 مجاوران زائران

حضرت  بارگاه

 موسیبنعلی

 الرضا،

4/4/4922 

صرف منابع 

مالی در تولید 

به جای 

 مصرف

40 

نگذارید در هیچ جای شهرداری فساد رخنه کند. البته کارِ 

دشواری است. شهرداری جایی است که انسان در آن با پول، با 

که حاضرند برای بعضی از مقاصد مردم، با مراجعان و با کسانی 

طور جاها خیلی باید شود. اینخود ولخرجی کنند، مواجه می

خورد. تقوا زرهی جاست که تقوای الهی به درد میمراقب بود. این

است که اگر انسان آن را پوشید، تیرهای زهرآگین فساد و گناه در 

 او کارگر نخواهد شد و او را از پا نخواهد انداخت.

 دیدار در تبیانا

 شورای اعضای

 شهردار و شهر

 3/4928/ تهران،

 داشتن تقوا

40 

شکنی های ملی و از قانونتصوّر نکنید کسانی که از مصادره زمین

های مالی را با اند و جریانحساب دست یافتههای بیبه سرمایه

اند، االن هایشان سرازیر کردههای خود به سمت جیبخواریویژه

اید، آرام بنشینند و دست از پا خطا نکنند؛ کار آمدهکه شما سرِ 

نخیر، اینها توطئه خواهند کرد؛ از نقاط ضعف استفاده خواهند 

ها استفاده کنند. باید کرد؛ نقاط ضعفی خواهند آفرید تا از آن

ها باشید. پس، هم به خدا توکّل کنید و هم مراقب مراقب این

 بینند...ه میکسانی باشید که از صحّت عمل شما ضرب

 دیدار در بیانات

 شورای اعضای

 شهردار و شهر

 3/4928/ تهران،

توکّل به خدا و 

داشتن 

 شجاعت

49 

من چه در آن وقتی که در مأموریت ریاست جمهوری مشغول بودم و چه غیر 

آن زمان، نسبت به دیوان محاسبات، خیلی تأکید و حسّاسیت داشتم. خوب، 

حاال فعّال است و کارهایی از قبیلِ مسئله تفریغ  بحمداللَّه، دیوان محاسبات

بودجه، نظارت بر بعضی از کارهای مربوط به بودجه کشور و صرف و خرج پول 

ارزش و خوب است. بدون  کند. این کارها واقعاً باجویی را پیگیری میو صرفه

شک، دولت سالم، خوب و خدمتگزار ما، از نقش مجلس خشنود است؛ چون 

که جای ضبط و  -ت اصالح امور کشور و ضبط امور مالی مجلس در جه

 کمکِ دولت است. -انضباط زیادی هم دارد

 دیدار در بیانات

 نمایندگان

 مجلس،

2/9/4900 

پررنگتر شدن 

نقش نهادهای 

 نظارتی



 4930 تابستان پانزدهم، سال ،02 شماره نظامی، مدیریت فصلنامه / 472

 مفهوم )کد( شناسه گزیده بیانات )داده( ردیف

40 

ها استفاده نعمت و برکات خدا، مال همه است و همه باید از آن

رداختن به مال و کنند. اما پرداختن به دنیا و شهوات، پ

اندوزی، پرداختن به خود بیش از پرداختن و اندیشیدن به مال

جمع و هدف و خدا و دین خدا، دچار شدن به فساد اخالقی اعم 

از فسادهای مالی، جنسی، اداری و اختالفات داخلی که این هم 

 .یک نوع فساد بسیار خطرناک است

 دیدار در بیانات

 و فرماندهان

 سپاه اعضای

 انقالب ارانپاسد

اسالمی، 

 روز بمناسبت

 4909 پاسدار

دوری از 

گرایی و تجمل

 اندوزیمال

42 

کنم، لکن نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می

ای بکند؟ مگر وضعیت این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه

برای شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط 

امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری  مناسب و

بین مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام 

طور ملموس مشاهده کنند. توقع ه گیرد که نتیجه را همه بنمی

من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، 

بگیرند و اجرا  ایتصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظه

 کنند.

 در بیانات

 ملی همایش

 سالمت ارتقای

0/3/4939 

گرفتن 

تصمیمات 

قاطع و اجرا 

 در عمل

43 

سازمان بازرسی کل  :های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیلبخش

کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطالعات باید با همکاری 

شور را صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی ک

درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئوالن ه ب

 زدایی در هر مورد را یاری رسانند.آسیب

 هشت فرمان

 سران به ایماده

 مبارزه درباره قوا

 مفاسد با

 اقتصادی،

47/8/4927 

هماهنگی 

 میان سه قوه

87 

شما در زمینة اقتصاد هم معتقدید که اقتصاد دست مردم باید باشد؛ ما 

این معنا را تبیین  00مان همین است و در تفسیر اصل هم عقیده

دهد یک نفری ب، معنای آن این نیست که دولت اجازه میکردیم. خُ

فعالیت اقتصادی بکند و یک انحصاری را در اختیار بگیرد که این 

گیرید شما؛ جلوی انحصار در نهایت به ضرر مردم است؛ جلوی او را می

گیرید، جلوی فساد مالی را رید، جلوی تجاوز را میگیانحصارات را می

 .گیریداستفاده از منابع دولتی و عمومی را می گیرید، جلوی سوءمی

 دیدار در بیانات

 شورای اعضای

 انقالب عالی

 فرهنگی

43/3/4938 

جلوگیری از 

گیری شکل

 انحصار



 473/  اهلل تعالی(ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری )حفظه

 کدگذاری محوری

کشف کرد  هاآن اشتراک بیشتری را میان هایتوان زمینه)کدها( مختلف می با مقایسه مفاهیم

های یکسان را فراهم خواهد ساخت. بندیمفاهیم مشابه در قالب طبقه بندیکه امکان طبقه

 باشد:ها میمؤلفه گیریکه شکل فرایندحاصل این مرحله از 

 کدگذاری محوری -2 جدول

 مفاهیم هامؤلفه ردیف

 اعتدال 4
 جوییصرفه

 یطعدم افراط و تفر

 نظارت قوی 8

 اصالحات در دستگاه قضایی

 پررنگ شدن نقش نهادهای نظارتی

 هماهنگی میان سه قوه

 هان اولویتیتعی 9
 بندی مصارفاولویت

 صرف منابع مالی در تولید به جای مصرف

 همت جمعی 0
 مبارزه با فساد مالی

 انضباط اجتماعی

 معنویت 0

 تبه خدا و داشتن شجاع توکّل

 داشتن تقوا

 اندوزیگرایی و مالدوری از تجمل

 تعیین چارچوب 9
 هاو ضعف هاقوت شناسایی

 ریزیبرنامه

 انضباط عملیاتی 0
 هماهنگی کارکرد با افکار و عقاید

 گرفتن تصمیمات قاطع و اجرا در عمل

 سالمت مدیران 2
 مدیران مؤمن و معتقد

 گرایی مدیرانقانون

 صارزداییانح 3
 دولت ةکوچک شدن انداز

 گیری انحصار خصوصیجلوگیری از شکل
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 انتخابی کدگذاری

ی سرآمده از مراحل قبلی شناسایی شده و با توجه به هامؤلفهوجوه مشترک  ،در این مرحله

 دهی شدند.تر و محدودتری سامانکلی بندیدر دسته هاآن اشتراکات

 کدگذاری انتخابی -3جدول 

 )موضوع( متغیر وابسته (Dimensionsابعاد) (Components) هامؤلفه

 اعتدال
 الزامات اجتماعی

ی
مال

ط 
ضبا

ت ان
وما

لز
م

 

 همت جمعی

 سالمت مدیران
 الزامات اخالقی

 معنویت

 انحصارزدایی
 الزامات پیشگیرانه

 نظارت قوی

 انضباط عملیاتی

 تعیین چارچوب الزامات اجرایی

 هایتتعیین اولو

 

 های تحقیقافتهی

 سازیالگوطرح نظریه و 

گیرد. با توجه به ین نظریه، در این مرحله، صورت میتجزیه و تحلیل پایانی به منظور تکو

گردد. در ، فراهم میهامؤلفهتری از مفاهیم و ی پدیدار شده از دل بیانات، تصویر غنیهامؤلفه

یند، در نهایت، اقبلی پرداخته شده و با طی این فری هارمزگذاری گزینشی، به پاالیش یافته

 چارچوب نظری زیر حاصل شده است:



 444/  اهلل تعالی(ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری )حفظه

 
 الگوی مفهومی -1 نمودار

 دیدگاه از الزامات این( AHP) مراتبی سلسله تحلیل روش و پرسشنامه طریق از نهایت در

 . گرفت قرار بندیرتبه مورد نزاجا فرماندهان
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  امهنپرسش روایی و پایایی آزمون

 مقدار چون. گرفت قرار سنجش مورد کرونباخ، آلفای ضریب از استفاده باپرسشنامه  ایاییپ

 از تربزرگ مقدار این و است 32/7 با برابر شد محاسبه Spss افزار نرم توسط که رونباخک آلفای

 .است برخوردار مناسبی پایایی از پرسشنامه بنابراین ؛باشدمی 0/7

 امهپرسشن پایایی آزمون -4 جدول

 رونباخک آلفای هاگویه تعداد

47 32/7 

 

 شده استفاده محتوا اعتبار روش از تحقیق این در پرسشنامه روایی و اعتبار تعیین برای

 ،استادان توسط و تهیه پرسشنامه اولیه طرح مربوط، منابع مطالعه با روایی تعیین برای. است

 نکات و گردید پیشنهاد اصالح تجه مواردی نتیجه در. شد بررسی متخصصان و کارشناسان

 و شد اصالح داشتند، تحقیق اهداف با کمتری ارتباط که هاگویه برخی و برطرف نارسا و مبهم

 .گردید تدوین نهایی پرسشنامه

 :است آمده زیر در الزام چهار این بین زوجی مقایسات جدول

 جدول مقایسات زوجی -5جدول 

  
الزامات 

 اجتماعی

الزامات 

 اخالقی

زامات ال

 پیشگیرانه
 الزامات اجرایی

 87/7 8 07/7 4 الزامات اجتماعی

 99/7 0 4 8 الزامات اخالقی

 49/7 4 80/7 07/7 الزامات پیشگیرانه

 4 2 9 0 الزامات اجرایی

 

 به زیر صورت به هاوزن جدول. گردید استخراج تحلیل این مراحل طبق بر هاوزن سپس

 :آمد دست

 



 449/  اهلل تعالی(ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری )حفظه

 هاجدول وزن -6جدول 

 هاوزن الزامات اجرایی الزامات پیشگیرانه الزامات اخالقی الزامات اجتماعی  

 48/7 48/7 49/7 44/7 48/7 الزامات اجتماعی

 89/7 87/7 80/7 84/7 80/7 الزامات اخالقی

 79/7 72/7 70/7 70/7 79/7 الزامات پیشگیرانه

 03/7 97/7 09/7 99/7 03/7 الزامات اجرایی

 

 :بود خواهد زیر شکل صورت به الزامات این بندیویتاول بنابراین

 هااولویت -7جدول 

 هاوزن الزامات انضباط مالی هااولویت

 03/7 الزامات اجرایی 4

 89/7 الزامات اخالقی 8

 48/7 الزامات اجتماعی 9

 79/7 الزامات پیشگیرانه 0

 

 
 الزامات بندیاولویت -2نمودار 
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 گیرینتیجه

 جهت مالی و پولی هایسیاست اتخاذ در بحران و رکود وقوع هنگام به تنها نه مالی انضباط

 آن به باید و است اهمیت دارای نیز اقتصاد عادی شرایط در بلکه بحران، از ناشی آثار با مقابله

 گرفته کاربه کشور یک در مالی انضباط از کاراتری و ترمتنوع ابزار چه هر. شود کافی توجه

 پذیریبیآس اقتصادی، هایبحران بروز یا و اقتصادی مشکالت با مواجهه در کشور آن شود،

 .داشت خواهد کمتری

-4930 هایسال بین( العالیمدظله) رهبری معظم مقام بیانات بر مروری با پژوهش این در

 راهبرد الگوی از استفاده با. گردید مالی انضباط ملزومات و هامؤلفه استخراج به اقدام 4909

 استخراج مالی انضباط به دستیابی برای مؤلفه 87 و گردید کدگذاری لهمعظم بیانات بنیاد دهدا

 :از عبارتند هامؤلفه این. گردید

 نهادهای نقش شدن پررنگ قضایی، دستگاه در اصالحات تفریط، و افراط عدم جویی،صرفه

 جای به تولید در یمال منابع صرف مصارف، بندیاولویت قوه، سه میان هماهنگی نظارتی،

 تقوا، داشتن شجاعت، داشتن و خدا به توکّل اجتماعی، انضباط مالی، فساد با مبارزه مصرف،

 کارکرد هماهنگی ،ریزیبرنامه ،هاضعف و هاتقوّ شناسایی اندوزی،مال و گراییتجمل از دوری

 قانونگرایی تقد،مع و مؤمن مدیران عمل، در اجرا و قاطع تصمیمات گرفتن عقاید، و افکار با

 .خصوصی انحصار گیریشکل از جلوگیری دولت، اندازه شدن کوچک مدیران،

. شدند بندیدسته مفهوم 3 قالب در و شد شناسایی هامؤلفه این بین اشتراک نقاط سپس

 :از عبارتند مفهوم 3 این

 انضباط قوی، نظارت انحصارزدایی، ت،معنویّ مدیران، سالمت جمعی، همت اعتدال،

 .هااولویت تعیین چارچوب، تعیین لیاتی،عم

 اجرایی و گیرانهپیش اخالقی، اجتماعی، الزاماتة مقول 0 قالب در مفاهیم این سرانجام

 توزیع از استفاده با نیز نهایت در. گردید استخراج نظر مورد مفهومی الگوی و گردیدند متجلی

 .گردیدند بندیاولویت الزامات این AHP روش و پرسشنامه

 

 



 440/  اهلل تعالی(ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری )حفظه

 هاراهکار

 از هاییسیاست و ابزار عنوان به تواندمی که شودمی اشاره راهکارهایی از تعدادی به زیر در

 :شود گرفته کاربه اقتصادی بحران با مقابله در مالی انضباط

 و گردش در پول رشد نرخ بر مرکزی بانک استقالل درجه پولی، هایسیاستة حوز در -

 میزان و بیکاری تورم، نرخ مانند اقتصادی کالن متغیرهای و دارد ییبسزا تأثیر جامعه نقدینگی

 چه هر نتیجه، در. دارند قرار مرکزی بانک استقالل و اعتبار تأثیر تحت ها،دولتة بودج کسری

 باشد، داشته دولت به کمتری وابستگی و باشد برخوردار بیشتری استقالل از مرکزی بانک

 دولت شرایطی چنین در و شودمی محدودتر نقدینگی افزایش و مرکزی بانک از دولت استقراض

 هایگیریتصمیم در مالی انضباط رعایت به ناچار و نماید هزینه درآمدهایش، از بیش تواندنمی

 .است خود سیاستی

 را کشور ارزی درآمدهای و دهد اهمیت مالی انضباط موضوع به خود عملکرد در دولت اگر -

 را آن از بخشی خود، جاری هایهزینه مالی تأمین جای به آید،می دست به نفت صادرات از که

 مرکزی بانک المللیبین ذخایر عنوان به را دیگر بخش و تولیدی و گذاریسرمایه هایپروژه در

 هایبحران یا و المللیبین هایتحریم مانند ،اقتصادی مشکالت بروز هنگام به نماید، انباشت

 .شد نخواهد مواجه نشده بینیپیشة بودج کسری با جهانی، مالی

 کسری مالی تأمین برای گیریتصمیم هنگام به دولت هایبرنامه در مالی انضباط وجود -

 مانند دیگر مختلف هایراه از مرکزی، بانک از استقراض جای به دولت که شودمی باعث بودجه

 کاهش سبب که جایی تا هاتمالیا افزایش خود، غیرضروری مخارج کاهش قرضه، اوراق انتشار

 هایبخش بین اعتبارات و بودجه تخصیص در تغییر یا و نشود هابنگاه توسط گذاریسرمایه

 بودجه کردن عملیاتی در نوین هایشیوه اتخاذ. نماید جبران را خود بودجه کسری مختلف،

 .است مطرح کالن سطح در مالی انضباط از مصداقی عنوان به دولت

 از خروج کالن، و ردخُ سطح در تولید سازمان اصالح و کار و کسب فضای بهبود بدون -

 با مبارزه طریق از اقتصادی هایفعالیت مبادلهة هزین کاهش. نیست پذیرامکان اقتصادی رکود

 در تداوم و پویایی منزلة به اقتصادی تامنیّ ایجاد و کار قانون اصالح بوروکراسی، حذف انحصار،

 .است اقتصادی رشد و گذاریسرمایه تحریک برای مناسبی ارابز و مالی انضباط
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 :قبیل از هقوّ سه در نظارتی مختلف هایبخش، رهبری معظم مقام بیانات به توجه با -

 نقاط صمیمانه، همکاری با باید اطالعات وزارت و محاسبات دیوان کشور، کل بازرسی سازمان

دادگاه  تشکیلبا  .کنند ییشناسا درستی هب را کشور اقتصادی و مالی گردش در آسیب دچار

طور هب ها، از اطاله دادرسی جلوگیری شود و پروندهبا شعب کافی امور اقتصادی به اختصاصی

ضاتی آشنا به مسائل اقتصادی حل و فصل شود. همچنین استقالل قضات نیز تخصصی توسط قُ

 ر بگیرد.ها باید مد نظر قرابرای تحت الشعاع قرار نگرفتن این پرونده
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