
  

می خواهیم که دست  انقالبی )اقدام و تحول(دولت 

 دزدان بیت المال را قطع کند.

 

 

ه ا و خ ل و ح ت م  د ر م ی  ل د م ه ب  ز  ح
 همت

 آقای دکتر محسن رضایی

 1400انتخابات 

 تحولاقدام و  دولت
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در  1333 وریشهر 10متولد 

دوران  یواست.  یشهرستان الل

 زیرا در شهر نفتخ یو نوجوان یکودک

گذراند. و در سال  مانیمسجدسل

هنرستان  یدر کنکور ورود 1349

شد و با  رفتهیشرکت نفت پذ یصنعت

 یمجتمع آموزش نیرتبه نهم وارد ا

 نفت شد. هیبورس

 یروزیپس از پ یدر سال ها ییمحسن رضا

توجه و لطف  ت،یمورد عناهمواره  انقالب

 وریو در شهر پدرانه حضرت امام )ره( بود

او را احضار کرد و در  حضرت امام)ره( 1360

حضرت  خانه اطیکه در ح یکوتاه دارید

: دیجوان پرس نیاز ا امام)ره( برگزار شد،

سال.  27 :تاو گف د؟یچند سال دار نالشما ا

گرفته ام؛ حکم  یمیتصم :امام )ره( فرمودند

. سمینو یشما م یبرا کل سپاه را یاندهفرم

 .دیجبهه ها بکنی برا یکار دیبرو

 

 

بارها و  زیشما آقا محسن عز

بارها دل امام )ره( را شاد 

 د؛یکرد

من به شما از ته دل اعتماد 

شما را از ته دل  دارم و

 . دوست دارم

 یرهبر معظم انقالب اسالم

 یاهلل خامنه ا تیحضرت آ

 

 توسط رهبر انقالب، یو یپس از قبول استعفا 1376 وریدر شهر

  «مصلحت نظام صیمجمع تشخ ریدب»به عنوان  شانیا یاز سو

 20سند چشم انداز  میتنظ یبرا هی. و مطالعات اولدیمنصوب گرد

 را آغاز نمود. رانیا ۀسال

اقتصاد دانشگاه  یمقطع دکتر خود در التیتحص لیبا تکم یو 

اقتصاد کالن مجمع  ونیسیکم ۀادار تیدار مسئول دهعه تهران،

 ند. مصلحت نظام شد صیتشخ

 کیر قالب د نگاشته شده، 1379که در سال  یو یدکتر ۀرسال

 .کتاب منتشر شده است

 یتخصص یها ونیسیکم تیمسئول رفتنیبا پذ نیهمچن یو

در جذب  نظام یکل یها استیساله، س 20سند چشم انداز 

قانون  44اصل  یکل یها استیو س یخارجی گذار هیسرما

و  یتیریمد یها دگاهید است تا از تجارب و دهیکوش ،یاساس

بلندمدت کشور در حوزه  یگذار استیس یخود برا یاقتصاد

مناسب  یگاهیبه جا یاسالم رانیتا ا دیمختلف استفاده نما یها

 .برسد انیرانیا ۀستیشا یزندگ یبرا

 

 



  

 

در   فرماندهان سپاه پاسداران داریدر  د  یاسالمرهبر معظم انقالب 

 : در خصوص آقا محسن فرمودند  69 وریشهر

 . من به شما از ته دل اعتماد دارم و شما را از ته دل دوست دارم

درست   ای دیگفته بدان نیا ریو غ دهیشن نیاز ا ریغ یاگر کس

محبت و  یلیخ شانیا به ده،منینفهم ایمغرض بوده  ای دهینفهم

دست  یآسان نیکردند  ما به ا الیخ یهم که بعض نیا. عالقه دارم

 .هم کور خواندند نیهم اشتباه است، ا نیا میدار یبر م شانیاز ا

 .میدار اجیها ما بهش احت الحا الآقا حا نیا

 
 

آقا محسن خاطره خود  از فرمانده 

 : کند یم انیب نگونهیسپاه شدن را ا

 یمن مربوط به سالها یناگفته ها کی

گذشته بود  کسالیاول جنگ است که 

استان خودرا از دست داده  5 رانیو ا

مرحوم حاج احمد آقا با  روز کیبود.

با  و گفت که امام)ره( من تماس گرفت

رفتم و  انمن کار دارد.من به جمار

زند و به من  یامام)ره( قدم م دمید

 27سن شما چقدراست؟ گفتم  :گفتند

برو دست  :سال امام)ره( فرمودند

و اوضاع جنگ را عوض  ریپاسداران بگ

 یآن روزحکم فرمانده یکن.فردا

و  خواندند مایسپاه من را از صدا و س

ما  یروهایرفتم جبهه همه ن یمن وقت

و لشکر و  پیت چیههزار نفر بود و  یس

 یتنها س .میهم ندار یتوپ و تانک

بودند که  یشهادت طلب یرویهزار ن

بعد از  کسالیح سبک داشتند اما سال

ما خرمشهر را آزاد  حکم امام )ره(

 یقو اریرزمنده بس پیت 12و  میکرد

تانک و  یادیداده، تعداد ز لیتشک

گرفته  متیعراق به غن ر از خودنفرب

 .میبود
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 آموزش و پژوهشطرح 

با رادیو  قای دکتر محسننن رضننایی در گفتگوی  آ

یکی از کارهایی که دنبال فرهنگ اعالم داشننتند : 

خواهم کرد نظام آموزشننی کشننور را به یک سننبد 

ذهنی حرفه ای تبدیل خواهم کرد. درصنند آموز  

مهدکودک های حرفه ای را افزایش خواهیم داد و از 

ندگی دانش آموزان  با ز یت را  کار و خالق یه  روح

آشتی خواهیم داد و حرفه ای گری و تخصص گرایی 

 .را ترویج خواهیم کرد

 

 هزار تومانی در دولت اقدام و تحول 4۵0یارانه 

ارز   1399سال  رآقای دکتر رضایی بیان کردند د

میلیارد  13۸یارانه های پیدا و پنهان کشور، معادل 

دالر بوده است ولی عمالً کمکی به بهبود معیشت 

چرا؟ چون به درستی توزیع نشده  نکرده است. مردم

و اکثراً به نفع ثروتمندان توزیع شده است و نتیجه 

ای جز مصرف بی رویه و کمک به ثروتمندان باالی 

 .جامعه نکرده است

ملت عزیز و سربلند ایران بداند که با ساماندهی و 

هدفمندی یارانه ها، می توانیم شرایط کشور و 

 .را به سرعت بهبود دهیممعیشت خانواده ها 

 



  

رمزارزها به نفع منافع ملی و سرمایه استفاده از 

 های مردم

مزارزها یک نوآوری بین المللی و فرصت پولی ر

در دولت آقای دکتر رضایی اظهار داشتند هستند. 

ما با هدایت درست و تنظیم مقررات متناسب، از 

رمزارزها به نفع منافع ملی و سرمایه های مردم 

استفاده خواهد شد. اگر دولت کنونی، زودتر چاره 

اندیشی میکرد، مردم و ناظران با شفافیت بیشتری، 

 وارد بازار ارزهای دیجیتالی می شدند

 دولت در سایه

دکتر  هایایده دولت سایه ایده دیگری از ایده

دولت در  ایشانبه نظر  محسن رضایی می باشد.

سایه در کنار دولت رسمی باید متشکل از نخبگانی 

 یشانا .و بهترین کارشناسان کشور تشکیل شود

همیشه تعریف و تمجید شده اما  نخبگاناز  ندمعتقد

. اندکمتر نقشی سازمان یافته در اداره کشور داشته

های نخبگی باید بر ، وزارتخانهاین دیدگاهدر 

های رسمی نظارت داشته باشد تا با انجام وزارتخانه

ها را رصد این نظارت بتوان معایب و محاسن دستگاه

و پیگیری کرد. همچنین تولید فکر، مشاوره و ارائه 

فه دولت در سایه و دولت نخبگی پیشنهاد وظی

  ت.اس
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87


 

  

 بانک مردم

ایده بانک مردم با هدف توسعه کسب و کار خانگی 

میلیون نفر تأسیس داده شد.  5زایی برای و اشتغال

زایی برای زنان بانک مردم که با اولویت اشتغال

اندازی التحصیالن دانشگاهی راهدار و فارغخانه

کار خانگی و رفتن جوانان و شود، کسب و می

 .کنددانشگاهیان به سمت تولید را حمایت می
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 تشکیل صندوق ملی صنعت نفت ایران

شدن نفت، یعنی ملی آقای دکتر رضایی بیان نمودند 

اینکه مالکیت نفت و درآمدهایش متعلق به یکایک 

  .ملت باشد

ای، ملی شدن نفت را به دولتی شدن نفت، تقلیل عده

دادند به طوری که عمالً مردم نقشی در مالکیت نفت 

  .و درآمدهای نفتی نداشته باشند

گویم؛ دولت به ملت عزیز، سربلند و صبور ایران می

ان شاء اهلل با رأی شما ملت عزیز  اقدام و تحول که

 شود، صندوقی را که مالک نفت و گازایران تشکیل می

دهد و و فرآوردهای نفتی و گازی است تشکیل می

درصد سهام آن را برای بهبود معیشت مردم 30

درصد سهام را به 40مستقیماً به یکایک ایرانیان، 

های مختلف های دولت در بخشگذاریتامین سرمایه

های درصد سهام را برای نسل30یشرفت کشور و پ

 .دهدآینده ایرانیان به صندوق توسعه ملی می

 

 

 



  

 اندازایران آینده در افق چشم 

  آئین فتح 

 حلسای مروهیی ناییرافغان جازمای، سهطقنمران ای 

 ی. گنرهت فضهد، نیورشال خبدنب 

  13۸6حسنای پری. 

  13۸9خاص پری. 

 13۸9خواهم مثل ابر بمیرم می. 

 13۸3 1۸6ر های زائتادداشی. 

 راق، ران و عگ ایناره جش دربرسد پنه چخ باسپ 

 ی در تعنوری صرههر باری بجای تهانریر جان آثییبت

 ران،ای

  ،تشکیل سپاه بدر 

 ت، میوری ارز  و قئت 

 ردا، ران فداز ایانمشچ 

  ،حقوق متهم در نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران 

 ان، هنای پهتدس 

  ،رویارویی سوم و جهاد اقتصادی 

 ی، گنرهزی فریهامرنری و بذاگتاسیرای سی بقشرمس 

 ران: هموج دوم انقالب، ت 

 ی، وممادل ععول، اعتبار و ته پظرین 

 یاین رضسحای مههباحصه موعمجان: مایپیت بضهن 

  ،فدرالیسم اقتصادی 

  ... و 
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