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ما چند س��ال پیش »اقتصاد مقاومت��ى« را مطرح 
کردی��م. همه ى کس��اىن که ناظر مس��ائل گوناگون 
بودند، می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، 
فش��ار اقتصادى بر کش��ور اس��ت. معل��وم بود و 
طراحى ها نشان می داد که اینها می خواهند بر روى 
اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما براى 
آنها نقطه ى مهمى است. هدف دشمن این بود که 
بر روى اقتصاد متمرکز ش��ود، به رش��د مىل لطمه 
بزند، به اش��تغال لطمه بزند، طبعاً رفاه مىل دچار 
اختالل و خطر ش��ود، مردم دچار مش��کل ش��وند، 
دلزده بش��وند، از نظام اس��المى جدا شوند؛ هدف 
فشار اقتصادى دش��من این است، و این محسوس 
ب��ود؛ این را انس��ان می توانس��ت مش��اهده کند.

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(
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سخن رسدبیــــــــر
در تفس��یر مجمع البیان نقل شده اس��ت که هیچ آیه اى بر پیامرب 
اعظم � صىل اللَّه علیه و آله � س��خت تر و پر مش��قت تر از آیه ی 
ا تَْعَملُوَن  ��رَْت َو َمْن تاَب َمَعَك َو ال تَطَْغ��ْوا إمِنَُّه بمِ ْم كَام أُممِ »فَاْس��تَقمِ
بَصیٌر« )هود / 112( نبوده اس��ت. این آیه پس از ذكر رسگذش��ت 
پیامربان و اقوام پیش��ین و رمز موفقیت و پیروزى آنها می باشد، و 
پس از آن، از دل بسنت و گرایش و تکیه به کسانی که ستم کرده اند، 
ُكُم النَّاُر  یَن ظَلَُمواْ فَتََمسَّ نهی ش��دید شده است )َو اَل تَرْكَُنواْ إمِىَل الَّذمِ
��ْن أَْولمِیَاَء ثُمَّ اَل تُن��رَصُون(. پیام این آیه  ن ُدونمِ اللَّهمِ ممِ َو َم��ا لَُك��م مِّ
و آی��ات دیگ��ر، پایداری فردی و جمعی در پ��ی امر الهی و بدون 
افراط و تفریط، و زیاده و نقصان )بدون طغیان( و بدون گرایش و 
یاری خواس��نت از ستم پیشگان است. این پیام، به دقت در مفهومی 
مندرج  می باشد که با عنوان »اقتصاد مقاومتی« با اتکا به استحکام 
س��اخت درونی و مردمی نظام از سوی مقام معظم رهربی مطرح 

شده است.
هامن گونه که در پیش شامره نیز گفته شد، مجله »اقتصاد مقاومتی 
با رویکرد مدیریت جهادی«، درصدد پرداخنت به این مفهوم نوگفته 
و واقعیت دیرپا اس��ت. ای��ن مجله با تأکید بر امیدبخش��ی و در 
عین حال، نقادی خیرخواهانه ی آینه وار، در چارچوب اسالم ناب و 
قوانین کشور و با تبعیت کامل از رهربی معظم انقالب اسالمی، با 

اهداف ذیل در قلمروی تعیین شده، منترش می شود:
1. نظریه پردازی، فرهنگ س��ازی، معرف��ی و ترویج و 

گفتامن سازی؛ 
2. ایج��اد یک جری��ان فکری پویا و س��ازنده و فضای 
مناس��ب فکری، علمی و اطالعاتی برای قانون گذاری، 
سیاس��ت  گذاری، طرح ری��زی، برنامه ری��زی، تخصیص 
منابع و بودجه بندی، اجرا، و ارزیابی )رصد و پایش و 

کلیه مباحث علمی و 
تحلیلی و خربی راهربدی 
تحت پوشش و همچنین 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی 
و جهادی )اندیشه، نظام، 
طرح ها و ...( و مقاومت و 
پایداری و جهاد اقتصادی، 
محور توجه مجله »اقتصاد 
مقاومتی با رویکرد 
مدیریت جهادی« است. 
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داوری( با رویکردی جهادی؛ 
3. نرش دستاوردها، و ارائه نوآوری ها 
پیش��نهادهای  و  خالقیت ه��ا  و 

اثربخش؛ 
4. ایجاد تعامل فکری و شبکه سازی 
و  اندیش��مندان  متفکران،  خربگان، 
دلس��وزان و خیرخواه��ان مج��رب 

انقالب و نظام اسالمی
5. تبیین سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومت��ی بویژه ب��ا جهت گیری از 
رهنمودهای مقام معظم رهربی در 

هر مورد.
کلی��ه مباحث علمی و تحلیلی و خربی راهربدی 
تح��ت پوش��ش و همچنی��ن مرتبط ب��ا اقتصاد 
مقاومتی و جهادی )اندیشه، نظام، طرح ها و ...( 
و مقاومت و پای��داری و جهاد اقتصادی، محور 
توجه مجله »اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت 
جهادی« اس��ت. بنابراین، بر اساس شناختی که 
از اقتصاد مقاومتی داش��ته ایم و به دست آمده 
است، کلیه مباحث مندرج و مرتبط با پیرشفت 
اقتصادی، عدال��ت اقتصادی، پایداری )مقاومت 
و امنی��ت و تاب آوری( اقتص��ادی، ترمیم پذیری 
)انعطاف پذی��ری و بهبودپذیری و اصالح گری و 
...( و جهاد اقتصادی و اقتصاد جهادی و بسیجی 
� که در 1390/7/22 توس��ط مقام معظم رهربی 
از آن نام برده ش��د � با جهت گی��ری آرمان ها و 
اه��داف اقتصاد و نظام اس��المی، در قلمرو این 
مجله ق��رار دارد. بع��الوه، از آنجایی كه  مجله 
به عن��وان متنی  علمی � تحلیلی و حاوی اخبار 
راهربدی و قابل استناد، دارای جنبه دانش افزایی، 
گفتامن س��ازی و آموزشی می باشد، باید مطالبی 
علم��ی، كارب��ردی، خالص��ه و گزی��ده )تألیف،  
ترجمه، مصاحبه، تحلیل پدیده ها و ...( را منترش 
کن��د و ضمن حفظ مؤكد تناس��ب با مقتضیات 
بومی اس��المی و انقالبی كش��ور به طور ویژه، 
حاوی تجربه سایر كشورها در زمینه های ذی ربط 

و ترجیحاً به صورت مقایسه ای نیز باشد. 
در این شامره )شامره اول(، ابتدا شبکه مفهومیمِ 
معیار برای اقتصاد مقاومتی از خالل رهنمودهای 
مقام معظم رهربی و سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی به همراه منوداری، در مطلبی با عنوان 
»مجاهدت گفتامن سازانه مقام معظم رهربی در 
خصوص اقتصاد مقاومتی« ارائه شده است. آنگاه 
مقاله تألیفی »مفهوم شناسی فساد اقتصادی در 
جهت پایش و  ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی« 
به عنوان گامی مقدماتی در جهت سنجش فساد 

اقتص��ادی که عاملی ویرانگ��ر در تحقق اقتصاد 
مقاومتی محس��وب می ش��ود، برای تبادل نظر 
علمی در ای��ن زمینه قرار گرفت��ه، و البته تذکر 
هم داده ش��ده اس��ت که »در این میان، وزن  و 
اهمیت فسادهای مختلف یکسان نیست و باید 
بین انواع فس��اد و همچنین فساد چندین هزار 
میلیارد تومانی و فساد ناشی از قصور چند صد 
هزار تومانی متایز قائل شد«. در مصاحبه با دکرت 
علی احمدی � رئیس کمیس��یون مشرتک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام � ع��الوه بر جنبه های 
مفهوم��ی، عمدتاً به س��ؤاالتی در ب��اره جایگاه 
سیاس��ت های کلی و فراین��د تدوین و ابالغ آنها 
با تأکید بر سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
پرداخته شده اس��ت. از آنجایی که پس از طرح 
مفه��وم اقتصاد مقاومتی از س��وی مقام معظم 
رهربی، »Resiliance« به عنوان مفهومی مرتبط 
با این اصطالح � و با مسامحه، به عنوان ترجامن 
آن � از سوی برخی مطرح گردید، مقاله »مفهوم 
برگش��ت پذیری در قلمروه��ا و علوم مختلف«، 
که برگرفته از ترجمه دو منت انگلیس��ی در باره 
 »Resiliance« مفه��وم و دو رویکرد در زمین��ه
می باش��د، به این موضوع اختصاص یافته است. 
اگرچه حوزه اقتص��اد مقاومتی ظرفیت فعالیت 
علمی فراوانی دارد و فعالیت های انجام ش��ده 
به هیچ وجه درخور اهمیت و رضورت این امر 
حیاتی نیس��ت و هر فعالیت��ی در این حوزه نیز 
عرصه را بر دیگری تنگ منی کند، اما عدم اطالع 
از این امر، موجب ناکارآمدی در تخصیص منابع 
انس��انی و مالی کمیاب و کاستی در هم افزایی 
و تضارب آراء می گ��ردد، و بالندگی را به تأخیر 
می اندازد. از این رو، در »گزارشی از فعالیت های 
علمی در حوزه اقتصاد مقاومتی« س��عی ش��ده 
اس��ت به گوشه ای از این فعالیت ها اشاره شود. 
در پایان نیز تحلیل روند های برخی شاخص های 
کلی��دی اقتصادی )ارز، طال، ب��ورس، نفت، تورم 
و اقتصاد بین امللل( در ش��هریور ماه سال 1393 
ارائه شده است. در این میان، البته جای تحلیل 
و پیش بینی مخترص ماهان��ه تجارت خارجی، و 

همچنین جای چند خرب راهربدی خالی  است.
امید که ای��ن حرکت کوچک ام��ا هدفمند و با 
انگیزه، کمی از جوان��ب موضوع حیاتی تحقق 
اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی در جمهوری 
اسالمی ایران را روشن سازد. در این مسیر، ارائه 
بی پروای تذکرات و پیشنهادهای خیرخواهانه و 
اندیشمندانه ی س��ازنده، موجب امتنان خواهد 

بود. و من الله التوفیق و علیه التکالن.
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مقدمه
مق��ام معظم رهربی تا پای��ان تیر 1393، در 22 س��خرنانی که در 
ای��ن دوره زمانی، نخس��تین آنها در دیدار جمع��ی از کارآفرینان 
رسارس کش��ور در 1389/6/16 و آخرین سخرنانی در 1393/4/16 
در دیدار مس��ئوالن و کارگ��زاران نظام صورت گرفت، به نوعی به 
اقتصاد مقاومتی ترصیح کرده اند. این سخرنانی ها در دیدار اقشار 
و مسئوالن در سطوح مختلف نظام صورت گرفته است. بر حسب 
فراوانی، بیشرتین مطالب در این زمینه، به ترتیب در 1391/5/3 و 

1392/12/20 و 1393/1/1 بیان شده است. 
در 1391/5/3 در دیدار کارگزاران نظام، نخستین سخرنانی مفصل 
مقام معظم رهربی در باره اقتصاد مقاومتی ایراد ش��د، و با تأکید 
بر مترکز چند س��اله ی دش��من بر اقتصاد کشور، الزامات شش گانه 

تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت. 
در 1392/12/20 در دی��دار مس��ئوالن دس��تگاه های مختل��ف، 
فعاالن اقتص��ادی و مدیران مراک��ز علمی، رس��انه ای، و نظارتی، 
فهرستی اجاملی از مؤلفه ها و ویژگی های الگوی اقتصاد مقاومتی 

در سه بخش ذیل مطرح گردید:
بخش اول � فهرست این مؤلفه ها 

بخ��ش دوم � چند نکته ب��رای اینکه ما چ��را اقتصاد 
مقاومت��ی را امروز ی��ک رضورت می دانی��م و دنبال 

می کنیم؛ و 
بخش سوم � الزاماتی که بایستی به آنها پابند باشیم.

در 1393/1/1 در حرم مطهر رضوی نیز پاس��خ به س��ه  سؤال ذیل 
مورد بحث قرا ر گرفت:

سؤال اّول: اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ 
خصوصیّ��ات مثبت آن و خصوصیّات منفی و س��لبیمِ 

آن چیست؟ 
س��ؤال دّوم: آیا اقتصاد مقاومتی که داریم ش��عار آن 
را می دهیم، تحّقق پذیر اس��ت، ممکن اس��ت، یا نه، 

خیاالت خام است؟ 
سؤال سوم: اگر تحّقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، 
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الزامات آن چیس��ت، چه کارهایی 
باید انجام بگیرد؟

شبکه مفهومِی معیار برای اقتصاد مقاومتی
در ی��ک تلخی��ص مقید به الف��اظ مقام معظم 
رهربی1، س��ه منت ذی��ل به عنوان یک »ش��بکه 
مفهوم��یمِ معیار ب��رای اقتص��اد مقاومتی« در 

دسرتس قرار دارد:

1391/5/3
� نتیجه مقاومت مدبرانه در مقابل فش��ارهاى 

دشمن از جمله تحریم ها: 
 کُند شدن حربه فشارها )تحریم و ...(؛

 عبور کشور از این گذرگاه و برهه )رفع امكان 
تكرار چنین فشارهایی در آینده(. 

� وضعیت موجود: وضعیت بدر و خیرب )تهدید 
و چالش هست، اما بن بست نیست2.( 

� رضورت: 
 جلوی چشم بودن )در نظر گرفنت( آرمان ها و 

واقعیت های تشویق کننده؛
 دچار اش��تباه نش��دن در مورد واقعیت های 
منفی )كه در واقع در بعىض موارد واقعیت سازى 

و واقعیت مناىئ است.(
از  پرهی��ز  و  دش��من  نگرف��نت  دس��ت کم    

سهل انگارى و ساده انگارى.
� الزامات اقتصاد مقاومتى:

 مردمى كردن اقتصاد3؛
 كاهش وابس��تگى به نفت4 )بزرگرتین حركت 

مهم در زمینه ى اقتصاد(؛
 مدیریت مرصف با:

 مرصف متعادل و پرهیز از ارساف و تبذیر، به 

عنوان حرکتی جهادی؛
 استفاده از تولید داخىل5؛

 اجرای طرح هاى »اقتصاد مقاومتى«6؛
 اس��تفاده ى حداك��رى از زم��ان و مناب��ع و 

امكانات؛
 حركت بر اساس برنامه7؛

 وحدت و همبستگى.

1392/12/20
� اقتص��اد مقاومتی، م��دل و الگویی از اقتصاد، 
و طرح��ی ب��زرگ و نقش��ه یمِ راهی همه جانبه 
و وس��یع، ب��ا برنامه هایی بلندمدت اس��ت، اما 
دستاوردها و مثرات زودهنگام نیز از آن انتظار 

می رود. 
� گرای��ش بس��یاری از کش��ورها ب��ه اقتص��اد 
مقاومتی، با رشایط خ��اص خود. )بخصوص در 
این سال های اخیر، با تکانه های شدید اقتصادی 
ک��ه در دنیا به وجود آمد، و ب��ا توجه با این که 
اقتصاد جهانی در مجم��وع، یک کل مرتبط به 
یکدیگر اس��ت، کش��ورها درصدد مقاوم سازی 
اقتصاد خود هس��تند تا اقتص��اد مقاومتی را به 
شکل متناسب با کشورهایشان برنامه ریزی کنند 

و تحقق ببخشند.(
� دالیل نیاز بیش��رت جمهوری اس��المی ایران به 

اقتصاد مقاومتی )بیش از کشورهای دیگر(:
 ب��ه دالیل��ی هامنند س��ایر کش��ورها: ارتباط 
اجتناب ناپذی��ر و تعم��دیمِ )نه ج��دا و ُمنعزمِل( 
جمهوری اس��المی ای��ران با اقتص��اد جهانی و 

بنابراین متأثر از آن 
 ب��ه دلیلی خاص: م��ورد تهاجم و س��وءنیت 
بودن جمهوری اسالمی ایران به خاطر استقالل، 

1. اگرچه جمالت ذکر شده، مضمون � نه لزوماً عین � جمالت 
مقام معظم رهربی هستند اما سعی شده است از واژه های 

کلیدی ایشان استفاده شود.
2. در قبال چالش، توان و قدرت و اس��تعداد و ظرفیت هم 

وجود دارد.
3. امکان ایجاد تحول با اجرای سیاستهاى اصل 44، در جهت 
توامنندسازی بخش خصوصی و کمک به مردم برای ورود به 

میدان اقتصاد.
4. جایگزینی نفت با فعالیت هاى اقتصادىمِ درآمدزاى دیگر.

5. دستگاه هاى حاكمیتى، س��عى كنند هیچ تولید غیرایراىن 
را مرصف نكنند. خود م��ردم، راه مرصف كاالهاى خارجى را 

ببندند.
6. نظیر سهمیه بندى بنزین و هدفمند كردن یارانه ها.

7. تصمیم هاى خلق الساعه و تغییر مقررات: رضبه زننده به 
مقاومت ملت.

در این سال های اخیر، با 
تکانه های شدید اقتصادی 

که در دنیا به وجود 
آمد، و با توجه با این 
که اقتصاد جهانی در 

مجموع، یک کل مرتبط 
به یکدیگر است، کشورها 

درصدد مقاوم سازی 
اقتصاد خود هستند 

تا اقتصاد مقاومتی را 
به شکل متناسب با 

کشورهایشان برنامه ریزی 
کنند و تحقق ببخشند.
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عزت مداری ، و ارصار بر تحت تأثیر سیاست های 
قدرت ها قرار نگرفنت )بنابراین ما بیشرت بایستی 
ب��ه محکم کردن پایه ها و مقاوم س��ازی اقتصاد 
اهتامم بورزی��م، و از وضعیتی ک��ه یا حوادث 
و تکانه های ناگزیر و یا س��وءنیت ها بتواند در 

اقتصاد ما اثر بگذارد، جلوگیری کنیم.( 

ـ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 
 سیاس��ت های )تدبیر( راه��ربدی / بلندمدت 
مبنایی. )که بنای اقتصاد کشور بر اینها گذاشته 
می ش��ود: مفید برای ام��روز و همه وقت.( )نه 
حرکت مقطعی در مقابله با تحریم و فش��ار و 

جنگ اقتصادی.(
 قابل انعطاف )نه متحجر و بس��ته( اما بدون 
تغییر خط مستقیم آن. )قابل تکمیل و توسعه: 
توان هضم فکر و طرح جدید و راهی نو که در 

دنیا به وجود آید.
ویژگی های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 

 الگو
 فراگیر و عمومی و کلی

 نه تنها در بر دارنده ی مس��ئله ی نقشه ی راه، 
بلکه متضمن ش��اخص های درس��ْت پیمودن راه 

)مثل عالئم راهنامیی و رانندگی( 
 یک الگوی بومی و علمی برآمده ی از فرهنگ 

انقالبی و اسالمی ما
 متناس��ب با وضعیت امروز و فردای ما )یک 

تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور(
 ت��وانمِ برآورده کردن اه��داف نظام جمهوری 
اس��المی در زمینه ی مسائل اقتصادی و برطرف 

کردن مشکالت
 پوی��ا )قابل تکمیل و قاب��ل انطباق با رشایط 
گوناگون هر برهه8،  نه یک چهارچوب بس��ته و 

متحجر(
 مورد وفاق )تهیه ش��ده ب��ا تالش و همفکری 
افراد صاحب نظر، و با بحث در مجمع تشخیص 

مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئوالن(
 در صورت اعامل شدن: بهرت شدن وضع مردم.
 خصوصیات جمهوری اس��المی ایران که باید 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی لحاظ گردند: 
بزرگ؛ ریش��ه دار؛ دارای موقعیت ممتاز؛ بسیار 
آبرومن��د در دنی��ا؛ دارای فرهنگ مرتقی؛ دارای 
س��ابقه ی درخش��ان؛ مرتق��ی؛ دارای هدف های 

بلند؛ مطرح کننده ی حرفی نو.
اقتص��اد  الگ��وی  ویژگی ه��ای  و  مؤلفه ه��ا   �

مقاومتی، در سه بخش:
 فهرست مؤلفه ها؛

 چ��را اقتصاد مقاومت��ی را امروز یک رضورت 
می دانی��م و دنب��ال می کنیم )انگی��زه و عامل 

تهیه(؛ و 
 الزاماتی که بایستی به آنها پا بند باشیم.

ـ بخش اول: فهرس��ت مؤلفه های سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به عنوان ویژگی ها و مهم ترین 

مشخصه های این سیاست ها:
1. ایج��اد تحرک و پویای��ی در اقتصاد 
کالن9  ش��اخصهای  بهب��ود  و  کش��ور 
)ش��اخص کلیدی عدال��ت اجتامعی10: 

مهم تر از همه ی این شاخص ها.(؛
2. توانایی مقاوم��ت در برابر عوامل11 

تهدیدزا شامل: 
 تکانه های اقتصادی دنیا

 بالهای طبیعی
 تکانه های تخاصمی؛

3. مترک��ز و تکی��ه ب��ر ظرفیت ه��ای12 
داخل��ی  ضمن اس��تفاده ی حداکری از 

امکانات بیرون کشور؛
4. رویکرد جهادی13؛

5. مردم مح��وری14 )تکیه ب��ه مردم به 
عنوان نیروهای مرتاکم و بی پایان کشور، 
و بها دادن به  آنها تا با امکاناتش��ان به 

میدان اقتصادی بیایند.(15؛
6. امنیت اقالم راهربدی و اساسی16 ؛

نف��ت17  ب��ه  وابس��تگی  کاه��ش   .7
)اس��تفاده ی حداقل��ی از ف��روش نفت 

خام، و تبدیل آن به فراورده(؛
8. اص��الح الگ��وی م��رصف18 )مرصف 
خوب و درست، نه مرصف نکردن و نه 

ریاضت کشی(؛ 
9. فسادستیزی19 )مستلزم شفاف سازی، 
مب��ارزه با فس��اد20، و  ایج��اد فضای با 

ثبات و رقابتی(؛
10. دانش محور شدن21.

بخش دوم: چهار نکته ی اصلی به عنوان انگیزه 
و عامل تهیه ی سیاست های اقتصاد مقاومتی:

1. وجود ظرفیت ه��ای معموالً مغفولمِ 
فراوان و وس��یع مادی و معنوی کشور 

به عنوان زیرساخت ها22 ؛
2. وجود مشکالت مزمن23 و عدم امکان 
رفع این مشکالت، جز با یک حرکت )با 
الزامات آن( جهادی، جمعی، دلسوزانه، 

و مستمر؛

8. عم��الً اقتصاد کش��ور را ب��ه حال��ت »انعطاف پذیری« 
می رساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانه های 

گوناگون برطرف می کند.
9. از قبیل رش��د اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، 

افزایش بهره وری، و رفاه عمومی.
10. نبودنمِ تبعیض و اختالف طبقاتی، و متضمن بهره مند شدن 
طبقات محروم از پیرشفت اقتصادی کشور، به معنای واقعی 

کلمه.
11. عوارض مؤثر بر اقتصاد.

12. امکانات و داش��ته های علمی، انس��انی، طبیعی، مالی، 
جغرافیایی و اقلیمی بسیار گسرتده.

13. همت، مدیریت و تحرک جهادی ضمن مالحظه ی الزامات 
حرکت شایسته شامل علمی، پرقدرت، با برنامه، و مجاهدانه 

بودن.
14. با سیاست های اصل 44 و ... .

15. بنا به تجربه و معارف اس��المی، هرج��ا مردم می آیند، 
دست )عنایت و کمک و پشتیبانی( خدا هم هست. یَُد اللهمِ 
َمَع الَجامَعة. دراین میان، وظیفه دولت اساساً عبارت است از 
زمینه سازی، راهنامیی و حامیت مردم، و فقط در »بخش های 

ناگزیر« تصدی را بر عهده می گیرد.
16. در درجه ی اول، خودکفایی در غذا و دارو.

17. نعم��ت ب��زرگ خ��دادادی اما مای��ه فروریختگی های 
اقتصادی و سیاسی و اجتامعی.

18. روحی��ه، خصل��ت و اخ��الق رصفه جوی��ی و پرهیز از 
ریخت وپ��اش و ارساف و هزینه های زائ��د. الگوی مرصف 

الگوی حقیقتاً عاقالنه، مدبرانه، و اسالمی باشد.
19. وج��ود امنیت و احس��اس امنیت، الزم��ه حضور مردم 
در صحنه اس��ت، و این رشایط، با فسادس��تیزی قابل تحقق 

هستند.
20. با بسنت دست مفسد، سوءاس��تفاده چی، و دورزننده  و 

شکننده ی قانون.
21. دانشمند و متخصص و رشکت های دانش بنیان و افراد 
مبتکر، از جمله مهم ترین زیرساخت های اقتصادی هستند. 
حاصل دانش محور شدن، راه افتادن و امتداد یافنت چرخه ی 
علم تا ثروت بویژه در بخش های دارای مزیت خواهد بود.
22. نیروی انسانی؛ رسمایه های معدنی )دارایی نفت و گاز، 
معادن طال، معادن سیامن، معادن فلزهای کمیاب و فلزهای 
ارزشمند.(؛ رسمایه های زیربنایی )مثل راه و سد(؛ و ظرفیت 
و مزیت جغرافیایی )دسرتس��ی به آب ه��ای آزاد، موقعیت 
چهارراهی شامل و جنوب و رشق و غرب برای ترانزیت، تنوع 
اقلیمی، ظرفیت انرژی های پاک مثل انرژی آب و خورش��ید، 

انرژی هسته ای.(.
23. از جمله وابستگی به نفت؛ عادت به واردات )واردات 
بدون اولویت و نگاه به تولید خارج(؛ تورم مزمن؛ بیکاری؛ 
معیوب بودن برخی از س��اختارهای اقتصادی؛ مش��کالت 
نظام��ات مال��ی، پولی، بانک��ی، گمرکی؛ مش��کالت الگوی 

مرصف؛ مشکالت تولید؛ و مشکالت بهره وری.
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3. تبدیل ش��دن تهدیده��ای اقتصادی 
خارجی به یک جنگ متام عیار اقتصادی، 

نه رصفاً تحریم هایی هدفمند24. 
4. بحران های اقتصادی جهانی25.

بخش سوم: الزامات و انتظارات26:
1. تصمیم گی��ری و ع��زم جدی و راس��خ 
مسئوالن و مدیران اصلی و فعاالن مردمی27؛

2. ورود در میدان عمل28 ؛
3. تبدی��ل این نقش��ه ی راه ب��زرگ، به 

برنامه29 و سیاست های اجرایی: 
 با زمان بندی و شتاب گرفنت30 ؛

 تعیین سهم هر قوه و تعیین سهم هر دستگاه 
بویژه دستگاه های قوه ی مجریه؛

 تعیین ش��اخص ها بویژه ش��اخص های زمانی 
جهت ام��کان نظ��ارت و فهم پیرشف��ت کار و 

صحت مسیر.
4. هامهنگی میان بخش های گوناگون 

و سه قوه، با ساز و کار معین؛
5. نظارت در همه ی سطوح31؛

6. رفع موانع غیرمعقول32 ؛
7. گفتامن سازی33 ؛

8. پایش و اطالع رسانی34. 

1393/1/1
� سه عنرص قدرت یک ملت35 عبارتند از اقتصاد، 

فرهنگ، و علم و دانش.
� اقتص��اد مقاومت��ی )اقتصاد مق��اوم( متضمن 
مقاوم س��ازی )محکم س��ازی( پایه های اقتصاد، 
بارور بودن و کمک کار مردم اس��ت و اقتصادی 
می باش��د متکی ب��ه مردم ب��دون تأثیرپذیری [

شدید و] زیر و رو شدنی از:
 تحریکات و تکانه های جهانی

 سیاست ها و تصمیم گیری بیگانگان.
� اقتص��اد مقاومتی، بهرتین راه حّل مش��کالت 

اقتصادی کشور، و راه سعادت است.
� سه سؤال در باره اقتصاد مقاومتی:

 اقتصاد مقاومتی چه هس��ت و چه نیس��ت؟ 
)خصوصیّات مثبت و منفی(

 آی��ا اقتص��اد مقاومتی تحّقق پذی��ر )ممکن( 
است یا آرزو و خیالی خام؟

الزامات اقتصاد مقاومتی کدامند؟
ـ ســؤال اول: اقتصاد مقاومتی چه هست و چه 

نیست؟  
پاسخ )خصوصیات مثبت و منفی(: 

 الگوی علمی متناس��ب با نیازهای کش��ور ما 

اس��ت اّما منحرص به )مخصوص( کشور ما هم 
منی باشد36. 

 درون زا37 اس��ت اّم��ا درعین ح��ال درون گ��را 
)محصور و محدود در خود کشور( منی باشد38. 
 مردم بنیاد39 است، و دولتی و بر محور دولت 

نیست40. 
 دانش بنی��ان41 اس��ت ام��ا در عین ح��ال، به 
دانشمندان منحرص نیس��ت و صاحبان تجربه، 

در آن نقشی مهم دارند.
 عدالت محور42 است و به شاخص های اقتصاد 
رسمایه داری نظیر رش��د و تولی��د ناخالص ملّی 

اکتفا منی کند43.
 همیشگی44 اس��ت و فقط ناظر به مشکالت 
کنونی تحریم و غلط بودن فالن برنامه نیست.

ـ ســؤال دوم: آیا اقتص��اد مقاومتی تحّقق پذیر 
)ممکن( است یا آرزو و خیالی خام؟ 

پاســخ: با توجه ب��ه ظرفیت ه��ای فوق العاده 
کشور از جمله ظرفیت های ذیل کامالً، عمالً، و 

حتامً تحقق پذیر است:
 نی��روی انس��انی )از بزرگ تری��ن فرصت ه��ا 
ج��وان،  جمعی��ت  کش��ور:  ظرفیّت ه��ای  و 

دانش آموختگان، دانشجویان(
 مناب��ع طبیع��ی )نفت و گاز، مع��ادن طال و 
فلزّات کمیاب، س��نگ آهن، سنگ های قیمتی، 
انواع و اقس��ام فلزهای الزم و اساس��ی که مادر 

صنایع محسوب می شوند.(
 موقعیّ��ت و فرصت ه��ای جغرافیایی )پانزده 
همس��ایه )بازار( با 370 میلیون نفر جمعیت و 
رفت و آمد و ترانزیت، دسرتسی به آب های آزاد 

و محدود(
 زیرساخت های نرم افزاری )نظیر سیاست های 
اصل 44 و س��ند چش��م انداز( و س��خت افزاری 

)نظیر جاده و سّد و پل و کارخانه(
ســؤال ســوم: چه کارهایی برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی باید انجام داد؟ 
پاسخ: 

 حامی��ت از تولی��د ملّ��ی به عنوان اس��اس و 
حلق��ه ی اساس��ی پیرشفت اقتص��اد، با حامیت 

قانونی و قضائی و اجرایی )تشویق و ...(؛
 افزایش بهره وری با حّداکر اس��تفاده ی بهینه 
از امکان��ات موج��ود، دقت در انج��ام کار45 و 

کاهش بی تدبیری ها و بی سیاستی ها؛
 ترجیح فعالیت تولیدی بر سایر فعالیت ها46 ؛

 ترویج تولید ملی با مرصف تولیدات داخلی47. 
البته به عهده ی صاحب نظران است که تفصیالت 

اینها را عرض بکنند.

24. علت این جنگ متام عیار عبارت است از استقالل خواهی 
ملت ایران و همچنین داش��نت یک حرف نو بر پایه ی مبانی 
اس��الم )الگو برای کشورهای دیگر و ملت های مسلامن(، نه 
مس��ئله ی هسته ای یا حقوق برش، یا مس��ائل دیگری از این 
قبیل. در مقابل این فشارها، قوی کردن اقتصاد جهت مأیوس 
کردن دش��من از تأثیرگذاری از این ناحی��ه رضورت دارد که 
این کار با مصونیت س��ازی و استحکام بخش��ی بنای داخلی 

امکان پذیر است.
25. ب��ا توجه به ای��ن که نه می توانیم و ن��ه می خواهیم، و 
همچنین نه ممکن اس��ت و نه مطلوب است که ارتباطات 
اقتص��ادی را با جه��ان قطع کنیم، بنابرای��ن تحت تأثیر این 

بحران ها قرار می گیریم. پس باید مقاوم سازی کنیم.
26. فقط مطرح کردن سیاس��ت ها مش��کلی را حل منی کند. 

کارهایی که باید انجام بگیرد.
27. در درجه ی اول، قوه ی مجریه.

لوا الصالمِحات«. 28. عمل صالح و مصداق »َو َعممِ
29. الزمه ایجاد حامسه ی اقتصادی به معنای واقعی.

30. مش��خص شدن میزان پیرشفت کار و زمان انتظار تحقق 
این برنامه سازی. آنگاه اجرا.

31. رؤسای قوا و مجمع تشخیص و رهربی و دستگاه رهربی.
32. تس��هیل حرکت فعاالن اقتص��ادی، کارآفرینان، مبتکران، 
رسمایه گذاران، و دانشمندان، با رفع موانع قانونی )شناسایی و 
ح��ذف قوانین مزاحم و قانون روی قانون( و موانع حقوقی و 

قضائی.
33. ارائه تصویری درست از اقتصاد مقاومتی، تا مردم بدانند 

و معتقد باشند و بخواهند.
34. رضورت وجود مرکز رصد قوی و بینا جهت پایش دقیق 
پیرشفت کار با گردآوری اطالعات؛ پردازش اطالعات؛ استنتاج؛ 
مشخص کردن حرکت رضوری در هر مقطع و مرحله ؛ تعیین 

شاخص سنجش برای هر بخش؛ و اطالع رسانی به مردم. 
35. فقط با تس��لیحات که البته الزم هم هست، هیچ ملّتی 

قوی منی شود.
36. با توّجه به این تکانه های اجتامعی و زیر و روشدن های 

اقتصادی، دغدغه ی بسیاری از کشورهای دیگر هم هست.
37. از دل ظرفیّت های خود کشور و مردم ما می جوشد. رشد 
ای��ن نهال و این درخت، متّکی به امکانات کش��ور خودمان 

است.
38. برون گرا و در تعامل قدرمتند با اقتصادهای جهانی است.
39. اقتصادی مردمی با اراده ، رسمایه ، و حضور مردم است به 
طوری که کار و فعالیت اقتصادی دست مردم و مال آنهاست.
40. البت��ه ب��ا مس��ئولیت آماده س��ازی رشای��ط و تس��هیل 
)برنامه ریزی، زمینه س��ازی، ظرفیّت سازی، هدایت، و کمک( 
و نظ��ارت دولتی به عنوان یک مس��ئول عموم��ی، نه بدون 

هیچ گونه مسئولیت دولتی.
41. اس��تفاده از پیرشفت های علم��ی و تکیه به آنها، و قرار 

دادن اقتصاد بر محور علم.
42. عدال��ت اقتص��ادی و عدالت اجتامع��ی در جامعه به 
معنای تولید ثروت ملّی � نه تقسیم فقر� را محور اصلی قرار 

می دهد.
43. اما در عین حال، به ش��اخص های علمی موجود دنیا نیز 

توجه دارد.
44. در رشایط تحریم و غیر تحریم.
َل َعَمالً فَأَتَْقَنُه. َم اللُه اْمرَأً َعممِ 45. رَحمِ

46. این حسنه، صدقه، و جزو بهرتین کارها است.
47. خرید جنس خارجی حرام نیست اما خرید جنس داخلی 

رضورتی برای مقاوم سازی اقتصاد است.
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چند مالحظه و یک منودار
مروری بر رهنمودها و مخاطبان آنها مالحظات 

ذیل را نشان می دهد:
 مق��ام معظم ره��ربی از خطاب ق��رار دادن 
عم��وم مردم ت��ا مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران 
مراکز علمی، رس��انه ای، و نظارتی عمالً درصدد 
گفتامن سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی هستند 

که خود به رضورت آن بارها ترصیح کرده اند. 
 نوع س��خرنانی ها بعض��اً ی��ادآور کارگاه های 
آموزش��ی ای اس��ت که در صورت برخورد فعال 
مخاطب��ان در مراک��ز علم��ی و اجرایی بس��یار 
کارگشا قلمداد می ش��ود؛ گویی ایشان با توجه 
به خالء ش��دید، خود به صحنه ی گفتامن سازی 
کارگاهی وارد ش��ده اند و البته هنوز حلقه های 
تبیین  ایش��ان، پیگیری علمی در خور توجهی از 

سوی اندیشمندان اقتصادی نشده است.
 در ی��ک س��یر مفهوم��ی، ب��ه نظر می رس��د 
هامن گونه ک��ه مقام معظم رهربی نیز خود در 
باره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ترصیح 
داش��ته اند، مفهوم س��ازی اقتصاد مقاومتی در 
ح��ال تکمیل اس��ت، و از مقاوم��ت در مقابل 
خصومت و خباثت دشمن که در اولین بیان ها 
محور توجه ایش��ان بود، ت��ا مقاومت در برابر 
تکانه ها و نوس��انات اقتصاد بین امللل و بالیای 

طبیعی را پوشش می دهد.
در پای��ان، من��وداری ارائه می گردد ک��ه در آن، 
همه آنچ��ه در زمین��ه خصوصی��ات جمهوری 
اسالمی ایران، ظرفیت های کشور، و کاستی های 
آن، تا الزامات اقتص��اد مقاومتی و ویژگی های 
س��اختاری آن و رسانج��ام، وضعی��ت مطلوب، 
توس��ط مقام معظم رهربی � از جمله در س��ه 
س��خرنانی خالصه ش��ده � بیان گردیده اس��ت، 
به طور خالصه می توان مش��اهده کرد. در این 
من��ودار اگرچه به علت اقتض��ای بیان فرشده ی 
من��وداری، تغییرات��ی جزیی در الف��اظ صورت 
گرفته اس��ت اما ت��ا حد ام��کان، کلیدواژه های 
اصلی ایش��ان حفظ گردیده است. در عرصه ی 
وضعی��ت موج��ود، مق��ام معظم رهربی س��ه 
موضوع »خصوصیات« و »ظرفیت های بی شامر 
ملی / داخلی« و »کاس��تی های دیرپا« را مورد 
توج��ه قرار داده اند که هر یک، عنارص و موارد 
خاص خ��ود را دارند. جن��گ متام عیار اقتصادی 
از س��وی دشمنان به رسکردگی آمریکا نیز تکانه  

و جریان فش��ار خارجی ای اس��ت که وضعیت 
موج��ود را تح��ت تأثیر قرار می ده��د. در کنار 
این تکانه و فش��ار خصامنه، تکانه های ناش��ی 
از بالیای طبیعی و نارس��ایی های محیطی � که 
خش��کی  و امثال آن را نیز ش��امل می ش��ود � ، 
و همچنی��ن تکانه ه��ای ناش��ی از تصمیامت و 
سیاست ها و نوس��انات اقتصادی سایر کشورها 
که با قصد خصومت نیز اعامل منی ش��وند و رخ 

منی دهند، در وضعیت موجود مؤثر هستند. 
از دیدگاه ایشان، اگرچه کاستی های مزمن اقتصاد 
ایران بسیار اساسی و نگران کننده هستند و جنگ 
متام عیار اقتصادی نیز بی امان بر کشور ما تحمیل 
ش��ده اس��ت، و با تعامل خواس��ته و ناخواسته 
کشور با کشورهای دیگر نیز تأثیر نوسانات آنها 
بر کشور ما اجتناب ناپذیر است، اما خصوصیات 
جمهوری اس��المی ایران و ظرفیت های آن، امید 
غلب��ه بر این کاس��تی ها و دس��تیابی به اهداف 
عالی را بس��یار مضاعف می کن��د به گونه ای که 

هیچ گونه واهمه و یأسی نباید شکل بگیرد. 
برای دس��تیابی به اهداف بلند و متعالی، امید 
تنها کفایت منی کند. برخی »الزامات« حرکت در 
جهت تحقق اهداف، توسط مقام معظم رهربی 
بیان شده اند. در منودار، این الزامات در میانه ی 
»وضعیت موج��ود« و »اقتصاد مقاومتی« قرار 
داده ش��ده اند. البته »اقتص��اد« و »فرهنگ« و 
»دانش«، به عنوان سه عنرص اصلی قدرت ملی، 
در ای��ن الزام��ات بروز می یابن��د و از دریچه ی 
آنها، به شکل گیری توانی می انجامند که تحقق 

اقتصاد مقاومتی را میرس می سازد.
در مثل��ث »اقتص��اد مقاومتی ب��ا ویژگی هایی 
س��اختاری«، عنارص مفهوم��ی اقتصاد مقاومتی 
از خ��الل رهنموده��ای مقام معظ��م رهربی � 
بویژه سه سخرنانی یادشده � برشمرده شده اند. 
همه عنارص توان بخش و مزیت آفرین وضعیت 
موجود و الزامات و اقتصاد مقاومتی، در جهت 
دس��تیابی به وضعیت مطلوب هس��تند که بنا 
به ترصیحات مقام معظم ره��ربی، »در فرایند 
ایج��اد دولت اس��المى، ایجاد كش��ور اس��المى 
)در مرحله ی تأللؤ و تشعش��ع نظام اس��المى(، 
و ایجاد دنیاى اس��الم« عبارت اس��ت از ساخنت 
کش��وری منونه با »رفاه ماّدی همراه با عدالت 
اجتامع��ی و توأم با روحی��ه و آرمان انقالبی، با 

برخورداری از ارزش های اخالقی اسالم«. 

8
مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی

سال اول، شامره اول، مهر 1393

اگرچه کاستی های مزمن 
اقتصاد ایران بسیار اساسی 
و نگران کننده هستند و 
جنگ متام عیار اقتصادی 
نیز بی امان بر کشور ما 
تحمیل شده است، و با 
تعامل خواسته و ناخواسته 
کشور با کشورهای دیگر 
نیز تأثیر نوسانات آنها بر 
کشور ما اجتناب ناپذیر 
است، اما خصوصیات 
جمهوری اسالمی ایران و 
ظرفیت های آن، امید غلبه 
بر این کاستی ها و دستیابی 
به اهداف عالی را بسیار 
مضاعف می کند به گونه ای 
که هیچ گونه واهمه و 
یأسی نباید شکل بگیرد. 
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مقدمه
»فساد« یكی از عوامل اصلی و مؤثر بر روند اقتصادی هر كشور 
است که می تواند به صورت مس��تقیم، بر کلیه شاخص های رشد 
اقتص��ادی و تولی��د ملی تأثیر بگذارد. فس��اد فراگیر، مرشوعیت 
حکوم��ت را تحلیل می برد، و در تدارک کاالها و خدمات دولتی 
و در تحمی��ل هزینه ه��ا، حیثیت حکومت هایی را که خواس��تار 
Rose-Acker-  دار می دار می کن��د 

می کش��د و بنابراین می تواند منجر به بی
 )Pellegrini and Gerlagh,2004:440( .یافنت خش��ونت ش��ود
بعالوه، فساد از راه هایی مانند کاهش رشد، گرایش به مالیات های 
کاهش��ی، هدف گیری طرح ه��ای اجتامعی ناکارآمد، دسرتس��ی 
نابرابر به آموزش، انحرافات سیاس��تی به نفع نابرابری در متلک 
دارایی، کاهش هزینه های اجتامعی و افزایش مخاطرات رسمایه 
گذاری ب��رای فقرا، نابراب��ری درآمد و فق��ر را افزایش می دهد 
Gupta and et al,1998:4(  )و ممک��ن اس��ت از طری��ق تض��اد 

)Mo,2001:74(.درآمدی، بی ثباتی سیاسی را تقویت کند
مروری بر رهنمودهای مقام معظم رهربی در خصوص مبارزه با 
فساد، اهمیت پرداخنت به این موضوع را به تأکید نشان می دهد. 
به ترصیح ایشان، »آماج این مبارزه، سه چیز است: یىك فقر است، 
یىك فس��اد اس��ت و یىك تبعیض. اگر با فقر و فساد و تبعیض در 
كشور، مبارزه شود، اصالحات به معناى حقیقى اصالحات انقالىب 
و اس��المى تحقق پیدا خواهد كرد. مش��كالت ما از این سه پایه ی 
ش��وم و از این س��ه عنرص مخرب اس��ت. ناامنى ه��م كه داریم، 
به خاطر همین اس��ت. بس��یارى از ناامنى، به خاطر فقر اس��ت 
و بس��یارى به خاطر فساد اس��ت« )1379/5/3(. همچنین »آنچه 
امروز براى این ملت اهمیت دارد، این است كه مسئوالن كشور 
ب��ا همه ى قدرت و توان، ش��اخص های اصىل را براى اصالح امور 
كش��ور در نظر بگیرند؛ هامن سه شاخص عمده اى كه گفته شد: 
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مجتبی ملکی شهریور1

مفهوم شناسی »فساد اقتصادی« 
در جهت پایش و

ارزیابی تحقق »اقتصاد مقاومتی«

»فساد« یكی از عوامل 
اصلی و مؤثر بر روند 
اقتصادی هر كشور 
است که می تواند 
به صورت مستقیم، بر 
کلیه شاخص های رشد 
اقتصادی و تولید ملی 
تأثیر بگذارد.

1. پژوهشگر گروه اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین )ع(
mojtabamaleki38@yahoo.com

مرشوعی��ت مردمی هس��تند، لک��ه
man,1999:4( ، مرشوعیت مردمی نهادهای سیاسی را به چالش 
 ثباتی سیاسی و جریان 

رشوعی��ت مردمی هس��تند، لک��ه کن��د )



مبارزه ى با فقر، مبارزه ى با فس��اد، مبارزه ى با 
تبعیض. این اساس قضیه است« )1379/7/14(. 
البته مقام معظم رهربی بارها عدم رضایت خود 
را نیز از وضعیت مبارزه با فساد ابراز منوده اند: 
»اگر چه مس��ئوالن از مقابله با فساد اقتصادی 
اس��تقبال کردند اما اگر به ای��ن توصیه ها عمل 
می ش��د، هیچ گاه دچار چنین حوادثی همچون 
فس��اد بانکی اخی��ر منی ش��دیم )1390/7/11(. 
ایش��ان با اش��اره به توصیه ها مبنی ب��ر اینکه 
نباید اجازه ی ریشه دار شدن فساد را داد، تأکید 
کرده اند که درخصوص این موضوع »متأسفانه 
عمل نش��د.« از جمله گالیه ه��ای رهرب معظم 
انقالب، جدی نگرفنت مبارزه با مفاسد اقتصادی 
ب��ا عدم اجرای فرمان 8 م��اده ای بود که در 29 
بهمن 1391 با انتقاد از مسئوالن قوا فرمودند: 
»چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، 
نامه ای به رؤس��ای قوا نوشتم. مکرر می گویند 
که فساد اقتصادی. اما این کار به زبان گفنت متام 
منی ش��ود بلکه نیازمند مبارزه عملی است. در 
عمل چه کار ش��د؟ در عمل چه کار کردید؟ این 

مسائل انسان را متأثر می کند«.
در نام��ه اب��الغ )مقدم��ه( سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی نیز به »عدالت بنیان« ش��دن 
اقتصاد کش��ور با تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره 
شده اس��ت، و به »ارتقاء ش��اخص های عدالت 
اجتامعی« در بند 4 و »سهم بری عادالنه عوامل 
در زنجی��ره  تولید تا مرصف« در بند 5 ترصیح، 
و »شفاف س��ازی اقتص��اد و سامل س��ازی آن و 

جلوگیری از اقدام��ات، فعالیت ها و زمینه های 
فس��ادزا در حوزه های پولی، تج��اری، ارزی و 
...« در بند 19 مطالبه شده است. در این میان، 
عالوه بر شناسایی عوامل ایجاد و افزایش فساد، 
داش��نت ش��اخص خوب برای اندازه گیری فساد، 

یکی از نیازهای اولیه مبارزه با آن می باشد. 
تحقی��ق ح��ارض، ب��ا واکاوی ف��رشده ادبیات 
شناسایی فس��اد، شاخصی برای اندازه گیری آن 
ارائه می کند تا امکان ارزیابی نتیجه عملکردها 
و سیاس��ت های کش��ور از این دیدگاه، فراهم 
گردد. اگرچه در ابتدا، دوره زمانی این بررسی، 
س��ال های 1358 تا 1390 در نظر گرفته ش��ده 
بود، اما به دلیل فقدان آمار س��ال های 1386 و 
1387 و همچنین نارسایی های آماری سال های 
1388 تا 1390، اطالع��ات دوره زمانی 1385-

1358 در ساخنت شاخص فس��اد مورد استفاده 
قرار گرفت.

1ـ مفهوم و ویژگی های فساد
1ـ1ـ مفهوم فساد

»فس��اد« در فارسی به معنای تباه شدن، نابود 
شدن، اضمحالل و ضد صالح، و گرفنت مال کسی 
به ستم تعریف شده است )معین(، و همچنین 
زی��ان، ظلم و س��تم، رشارت و ب��دکاری، عمل 
ناشایست و ناپس��ند، فسق و فجور، دشمنی و 
کینه، فتنه و آش��وب معنا شده است. این کلمه 
از ریشه »فسد« به معنای تباه ساخنت، به ستم 
مال کس��ی را گرفنت و جلوگیری کردن از انجام 

مفهوم شناسی »فساد اقتصادی« 
در جهت پایش و

ارزیابی تحقق »اقتصاد مقاومتی«

عالوه بر شناسایی عوامل 
ایجاد و افزایش فساد، 

داشنت شاخص خوب برای 
اندازه گیری فساد، یکی 
از نیازهای اولیه مبارزه 

با آن می باشد. 
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اعامل درست و سامل است. )دهخدا(.
»فس��اد«، در انگلیس��ی ب��ا »Corruption« با 
ریش��ه التینی »Rumpere« بیان می ش��ود که 
ب��ه معنای شکس��نت و نقض ک��ردن � از جمله 
نقض قوانین و مقررات یا قواعد اداری � است 
)تانزی، 1378( و پاداش��ی نامرشوع اس��ت که 
ب��رای وادار ک��ردن فرد به تخل��ف از وظیفه، 
تخصی��ص داده می ش��ود )Webster(. به بیان 
دیگر، »فس��اد« به رفتار نادرست یا غیرقانونی 
افرادی اطالق می ش��ود که از قدرت برخوردار 

 .)Oxford( هستند
در یک جمع بندی، »فساد« از نظر لغوی یعنی 
هر پدیده ای ک��ه مجموع��ه ای را از اهداف و 
کارکردهای خود ب��ازدارد. اما در اصطالح، به 
هر نوع ت��رّصف غیرقانونی در اموال دولتی و 
سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی 
از اختی��ارات و ق��درت در جهت اس��تفاده از 
امکان��ات مال��ی، اطالق می ش��ود ک��ه دارای 
مصادیق��ی همچون اختالس، رش��وه، اّخاذی و 
رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و ترّصف 
غیرقانون��ی در وج��وه و ام��وال، اس��تفاده از 
امتیازات و بهره برداری های مالی است )دادگر، 
1383: 16(. »فس��اد« می تواند به گونه ای باشد 
ك��ه دو گروه ی��ا دو نفر با مش��اركت یكدیگر 
در انجام آن دخالت داش��ته باشند، و یا توسط 
یك مقام دولت��ی به تنهایی صورت پذیرد. البته 
وقوع فساد در هر دو بخش دولتی و خصوصی 
قابل تصور است )رهرب و همکاران، 112:1381(.

جی اس نای، فس��اد را رفت��اری می داند که به 
دنبال جاه طلبی های ش��خصی، معرف انحراف 
از ش��یوه عادی انجام وظیفه باشد و به صورت 
تخل��ف از قوانین و مق��ررات و انج��ام دادن 
اعامل��ی از قبیل ارتش��اء، پارتی بازی و اختالس 
تجل��ی می کند )قرنی و همکاران، 334:1389(. 
در تعریف کالس��یک کالین نای، فس��اد عبارت 
اس��ت از »انحراف از وظایف رسمی یک مقام 
دولت��ی )انتخابی یا انتصابی( برای رس��یدن به 
رفاه خصوصی )ش��خص، اق��وام نزدیک، گروه 

خاص( به لحاظ افزایش ثروت یا موقعیت. 
جانس��تون 1996( گونه  شناس��ی مهم��ی برای 
تعریف فس��اد فراهم کرده است. او دو گروه 

متف��اوت را در ادبی��ات ای��ن موض��وع مورد 
شناس��ایی قرار داده اس��ت. گ��روه اول )نای، 
کالورن  وان  74:1966؛  فریدری��ش  1967؛ 
ب��ر   )74:1989 هایم��ر  های��دن  74:1989؛ 
جنبه ه��ای رفتاری فس��اد مترک��ز می کنند. این 
پژوهشگران رفتارمحور، فساد را سوءاستفاده 
از منصب عمومی، قدرت و اقتدار برای کسب 
مناف��ع خصوصی تعریف می کنن��د. گروه دوم 
فس��اد را تبانی و فریب کاری در روابط دوگانه 
و یا س��ه گانه میان مدیر � کارمند � ارباب رجوع 
تعریف می کنند )روز-آکرمن، 1978؛ کلیتگارد، 
1988(. ای��ن محققان توجه بیش��رتی به اثرات 
متقابل میان طرف ه��ای درگیر )مدیر، کارمند 
و ارباب رجوع( دارند )جانس��تون، 1996(. بنا 
به تعریف دیگر، فس��اد استفاده از موقعیت و 
قدرت دولتی برای رس��یدن به منافع شخصی 
است. در بیش��رت متون از این تعریف استفاده 
می ش��ود. با این توضیح، در نظامی که مقامات 
و مأموران دولت می توانند بخش چش��مگیری 
از پول و تس��هیالت دولت را به خود اختصاص 
دهند و ثرومتند ش��وند، این امکان وجود دارد 
که از اشخاص س��ومی که مایل اند معامالتی با 
دولت انجام دهند، در مقابل تأمین قراردادها 
و ترتیب��ات دیگ��ر میان دول��ت و این صاحبان 
مناف��ع س��وم، مبال��غ عظیم��ی اخ��ذ کنند یا 
رش��وه بگیرند )هلی��دی، 65:1358(، و در این 
 ص��ورت فس��اد رخ می دهد. موسس��ه گالوپ

 نی��ز ک��ه درزمین��ه ی پژوهش ه��ای کّم��ی و 
ش��اخص های اجتامعی تخصص دارد، فس��اد را 
اقدامات غیرقانونی ای تعریف کرده اس��ت که 
از طریق آنها، ش��هروندان ب��ه مقامات دولتی 
رشوه میدهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند 
یا از مجازات بگریزند، و به طور خالصه، رشوه 
دادن ب��رای فائ��ق آمدن ب��ر قانون ی��ا قواعد 
البت��ه بار  بوروکراس��ی )عطايي، 186:1389(. 
دیگر باید در نظر داشته باشیم که فساد لزوماً 

فقط به بخش دولتی منحرص منی شود.
در تعریف های موجود اش��کاالتی وجود دارد 
زیرا اوالً در تعاریف معموالً فرض بر این است 
که قانون کامل، جامع و بدون خدشه ای وجود 
دارد که عم��ل نکردن به آن از طرف کارکنان، 
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»فساد« از نظر لغوی 
یعنی هر پدیده ای که 
مجموعه ای را از اهداف 
و کارکردهای خود 
بازدارد. اما در اصطالح، 
به هر نوع ترّصف 
غیرقانونی در اموال 
دولتی و سوءاستفاده 
از موقعیت و استفاده 
غیرقانونی از اختیارات 
و قدرت در جهت 
استفاده از امکانات 
مالی، اطالق می شود 
که دارای مصادیقی 
همچون اختالس، رشوه، 
اّخاذی و رانت های 
اقتصادی، برداشت و 
دخل و ترّصف غیرقانونی 
در وجوه و اموال، 
استفاده از امتیازات و 
بهره برداری های مالی 
است.



موجد فس��اد اس��ت؛ درصورتی ک��ه این امکان 
وج��ود دارد ک��ه چنین قانونی وجود نداش��ته 
باش��د و یا قانون به گونه ای نوش��ته شده باشد 
که در آن، فساد قانونی جلوه داده شده باشد. 
همچنین محتمل است که قانون گذاران، قانون 
را به نح��وی تدوین کنند که موارد فس��اد در 
آن نادیده گرفته ش��ده یا قانونی تلقی ش��ود. 
از س��وی دیگر، حالتی محتمل اس��ت که فساد 
مطاب��ق قان��ون اتف��اق بیفتد و دارن��ده مقام 
دولتی، رش��وه بگیرد تا آنچه را مطابق قانون 

وظیفه دارد، انجام دهد. )فاضلی، 23:1388(.
در کنار تعریف هایی که فس��اد را با نسبتی که 
با قانون برقرار می ش��ود، معنا می کنند، برخی 
نیز فس��اد را بر مبنای افک��ار عمومی تعریف 
کرده اند. در این نگرش، »هنگامی که بر اساس 
عالی ترین نظرات و اخالق سیاسی وقت، نیت 
و رشایط یک اقدام را بررسی، و چنین قضاوت 
می کنیم که این عمل منافع عمومی را به دلیل 
نفع ش��خصی قربانی کرده است، چنین عملی، 
فعل فاسد تلقی می شود« )حبیبی، 16:1375(. 
در نظر این گروه، فس��اد با ه��ر آنچه در نظر 
مردم غیراخالقی و مرض است، ارتباط می یابد؛ 
در حال��ی که افکار عمومی نیز خود در معرض 

دست کاری و فریب قرار دارد.
تعریف فساد بر مبنای فرآیند تصمیم گیری نیز 
نوع تعریف دیگری از فس��اد را ارائه می مناید. 
»یک کارمند یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب 
فساد شده است که در اتخاذ تصمیامت اداری، 
تحت تأثیر منافع ش��خصی ی��ا روابط و عالیق 
خانوادگی و دوس��تی های اجتامعی قرار گرفته 
باش��د« )هامن، 18(. در ای��ن تعریف، به جای 
مبن��ا قرار دادن قانون، عالیق خانوادگی یا نفع 

شخصی مبنای تصمیم گیری است. 
به نظر می رسد بحث از تعریف فساد پایان ناپذیر 
اس��ت اما به هر صورت، جهت س��نجش فساد 
ب��رای مبارزه ب��ا آن، تعریف بر اس��اس مبانی 
مختل��ف قانونی، افکار عموم��ی، منافع ملی و 
عرف حاکم بر اجتامع و س��ازمان های اداری و 

امثال آنها، اجتناب ناپذیر می گردد. 
2ـ1ـ انواع فساد

برای روشن تر شدن جنبه های فساد، دسته بندی 

ب��ر اس��اس س��ه رویک��رد اصلی ذی��ل صورت 
می گیرد:

1ـ2ـ1ـ طبقه بندی بر اساس شدت و عمق
فساد ازنظر شدت و عمق، در رده های مختلف 

دولتی بر چند نوع است:
الف ـ فســاد سطح باال و ســطح پائین: فساد 
مقام��ات عال��ی، رؤس��ای دولت ه��ا، وزیران 
فس��اد  را  دولت��ی  عالی رتب��ه  کارمن��دان  و 
س��طح ب��اال ی��ا فس��اد کالن می گوین��د؛ مانند 
)پورس��انت( درصدان��ه  و  رش��وه   دریاف��ت 

 توس��ط یک وزیر در قب��ال خرید هواپیامهای 
گران قیمت، واگذاری امتیازات و منابع طبیعی 
و ی��ا خرید تعداد زی��ادی نیروگاه  ک��ه رسیعاً 
مستهلک می شوند، وابستگی فناورانه شدیدی 
دارند و گران قیمت می باش��ند. فساد سطح باال 
معموالً به ص��ورت باندی و ب��ا ارقام هنگفت 
صورت می گیرد و مجریان پرقدرت و ثرومتند 
آن کمرت تح��ت تعقیب قرار می گیرند. فس��اد 
کارمن��دان ج��زء و رده پائین مانن��د مأموران 
گمرک و افراد پلیس را فس��اد س��طح پائین یا 
فس��اد خرد می گویند؛ مانند پرداخت رشوه به 
یک کارمند سطح پایین برای ترسیع در صدور 
گواهینامه رانندگی )مؤسس��ه تحقیقاتی تدبیر 

اقتصاد، 19:1382(.
ب ـ فســاد اتفاقی، سیستامتیک و سیستمیک: 
فس��اد اتفاقی )ضمن��ی و جزئ��ی( در مقیاس 
کوچک ص��ورت می گیرد که ب��ه عنوان منونه، 
مأموران دولتی جوان مانند مأموران گمرک را 
در بر می گیرد، و اگرچه موجب انزجار عمومی 
می ش��ود اما ب��ه لحاظ کالن اقتص��ادی، هزینه 
کم��ی دارد، و  در عین حال، جلوگیری از آن ها 
غالباً سخت است. فساد نوع دوم، سیستامتیک 
اس��ت. ای��ن فس��اد در ادارات دولت��ی و ی��ا 
نیمه دولتی اتفاق می افتد. این فس��اد می تواند 
اث��ر قابل توجهی در درآمدهای دولت داش��ته 
باش��د و مسیر تجارت و / یا توسعه را منحرف 
کند، و تنها راه برخورد با آن، اصالحات مداوم 
اس��ت. نوع س��وم، فساد سیس��تمیک است که 
با دزدس��االری زمینه می یابد. این نوع فس��اد، 
تأثیر بسیار زیادی بر توسعه دارد و در صورت 
وجود آن، صداقت و درستکاری بی معنی است. 

حالتی محتمل است 
که فساد مطابق قانون 
اتفاق بیفتد و دارنده 

مقام دولتی، رشوه 
بگیرد تا آنچه را مطابق 

قانون وظیفه دارد، 
انجام دهد.
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فساد سیستامتیک و سیستمیک، مصادیق فساد 
سیاسی )خرید آرا، تبعیض در انتخاب نامزدها، 
وجود منابع مش��کوک در منابع مالی احزاب، 
ایجاد ش��غل ب��رای حامیان( و فس��اد از طریق 
روند قانونی )خرید قضات و پلیس و تعقیب از 
)Evans,1999:7(.  را در بر می گیرد )روی عناد

و  ســازمان  اســاس  بــر  طبقه بنــدی  2ـ2ـ1ـ 
فرآیندهای سازمانی

فس��اد تا جایی كه ب��ه س��ازمان و فرآیندهای 
سازمانی مربوط می شود، به اجزای چهارگانه ی 
سیاس��ی، قانونی و اداری و اقتص��ادی )مالی( 

قابل تقسیم است.
الف ـ فساد سیاسی: فساد سیاسی به تخلفاتی 
اطالق می ش��ود که در س��طح صاحبان قدرت 
سیاس��ی به صورت تنظیم و اج��رای قوانین به 
نف��ع خود و حزب و گروه های وابس��ته انجام 
می ش��ود )ربیع��ی، 18:1383(. اص��والً فس��اد 
سیاس��ی و قدرت همزاد یكدیگرند، و تا زمانی 
كه قدرت وجود نداشته باشد، از فساد سیاسی 
هم اثری نخواهد ب��ود. )زاهدی، 237:1375(. 
فس��اد سیاسی، سلس��له گس��رتده ای از اعامل 
غیرقانون��ی و جرامئی را ش��امل می ش��ود که 
رهربان سیاس��ی، قب��ل، بعد ی��ا در حین انجام 

خدمت دولتی مرتکب می شوند.
ب ـ فســاد قانونــی: منظور از فس��اد قانونی، 
وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران 
قدرمتند و طبقات مورد لطف حكومت اس��ت. 
این ن��وع رفتار، این باور عمومی را كه فس��اد 
فقط شامل اعاملی مغایر با قانون می شود را رد 
می كند. برای مثال قوانینی كه بدون هیچ گونه 
توجیه اقتصادی و ی��ا اجتامعی انحصار خرید، 
فروش ی��ا تولید یك محصول را ب��ه یك فرد یا 
گروهی از افراد اختصاص می دهند، منونه هایی 

از این نوع فساد است )حبیبی، 14:1375(.
ج ـ فســاد اداری: صاحب نظ��ران به مقتض��ای 
زاویه ای كه برای نگریسنت به این پدیده انتخاب 
كرده اند، تعریف های مختلف و بعضاً مشابهی 
از فس��اد اداری ارائه منوده اند. در یک تفکیک 
کلی، فساد اداری را می توان به دودسته تقسیم 

کرد )حبیبی، 47:1375(:
ـ فســاد اداری در درون دولــت: م��واردی از 

جمله 1� اس��تفاده شخصی از وس��ایل و اموال 
دولتی؛ 2� کم کاری، گ��زارش مأموریت کاذب، 
رصف وقت در اداره برای انجام کارهایی بجز 
وظیف��ه اصل��ی؛ 3�  دزدی م��واد اولیه و مواد 
مرصف��ی متعلق ب��ه دولت توس��ط کارمندان، 
کارکنان و پرسنل دولتی؛ 4� استفاده از امکانات 
اداری برای پیش��ربد اهداف  سیاس��ی توس��ط 
کارمندان عالی رتبه و سیاس��تمداران؛ 5� فساد 
سیاس��تمداران و کارگ��زاران دول��ت )تصویب 
ی��ا تدوی��ن قوانین، طرح ه��ا، بخش��نامه ها، یا 
دس��تورالعمل هایی که ناظر بر منافع اشخاص، 
گروه ها یا احزاب خاصی اس��ت.(؛ 6� فساد در 
توزیع  حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین 
کارمن��دان؛ و 7� اختالس و سوءاس��تفاده مالی 

)هامن(.
ـ فســاد اداری در روابط دولت با شهروندان: 
م��واردی از قبیل 1� فس��اد در ارائ��ه کاالها و 
خدمات دولتی؛ 2� فساد در فروش اموال  و امالک 
دولتی به ش��هروندان؛ 3� فساد در قراردادهای  
پیامنکاران بخش خصوصی با دولت؛ 4� فس��اد 
در ص��دور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و 
اجتامعی  بخش خصوصی؛ 5� فساد در شناسایی 
و مبارزه با قانون ش��کنی؛ 6� فساد مالیاتی؛ 7�  
فس��اد اس��تخدامی؛ و 8� فس��اد در خریدهای 

دولتی از بخش خصوصی.
ـ فســاد اقتصادی )مالی(: در ارتباط با فس��اد 
اقتص��ادی یا مالی، در مت��ون مختلف تعاریف 
متنوع��ی مط��رح ش��ده اس��ت. س��اده ترین و 
متداول ترین فس��اد مالی، نقض قوانین موجود 
ب��رای تأمی��ن منافع و س��ود ش��خصی اس��ت 
)لطفیان، 1385(، و مواردی از سوءاستفاده های 
مالی از قانون و منصب دولتی مانند ارتش��اء، 
اختالس، پول شویی، پورسانت، و رانت را در بر 

می گیرد. )ربیعی، 18:1383(. 
3ـ2ـ1ـ طبقه بندی بر اساس گونه

بدون در نظ��ر گرفنت دس��ته بندی های متعدد 
فس��اد، گونه های فس��اد اقتص��ادی عبارت اند 
از اخت��الس، ایج��اد فس��ادخانه، پارتی ب��ازی، 
تبارگ��ام   ری، تبعیض گری، کاله برداری )تقلب و 
جعل(، دزدی، رانت خواری، رش��وه، زورگیری، 

فساد در معامالت، و قاچاق. )عزتی،1391(

14
مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی

سال اول، شامره اول، مهر 1393

پژوهشگران بانک 
جهانی، در تحلیل های 
خود از جمله، شاخص 
»ادراک فساد« سازمان 
شفافیت بین املللی 
را به کار می برند، و 
در هامن حال، بهبود 
یافنت ابعاد مختلف این 
شاخص را در چارچوب 
پروژه شاخص حکمرانی 
جهانی، مورد توجه قرار 
می دهند.



2ـ اندازه گیری فساد اقتصادی
1ـ2ـ روشهای اندازه گیری فساد اقتصادی

روشهای اصلی اندازه گیری فساد اقتصادی را در 
سه س��طح کل جامعه )کالن(، بخشی و خرد به 
صورت ذیل سطح بندی می کنند )عزتی، 1391(:

ال��ف � ســطح کالن: 1�  اندازه گیری پیامیش��ی 
ادراک فس��اد؛ 2�  اندازه گیری پیامیش��ی تجربه 
فس��اد؛ 3�  تع��داد قربانی��ان فس��اد؛ 4�  تعداد 
ش��کایت های ارائه ش��ده به مراج��ع قضایی و 
پلی��س )پرونده ه��ای تشکیل ش��ده(؛ 5�  تعداد 
مجرم��ان دستگیرش��ده؛ 6�  تعداد فس��ادهای 
گزارش شده در منابع خربی؛ 7�  تعداد فسادهای 
گزارش ش��ده در گزارش ه��ای دیگر؛ 8�  ممیزی 
ام��ور و فرایندها؛ 9�  مقابله با )کنرتل( فس��اد؛ 
10�  مش��ارکت ب��ازار کار؛ 11�  ان��دازه اقتصاد 
زیرزمینی؛ 12�  تحلیل آماری بین کشوری؛ 13� 
 تقاضای ح��وزه نقدینگی؛ 14�  مازاد مخارج بر 
درآمده��ا؛ 15�  تحلیل پیامده��ا؛ و 16�  تحلیل 

عوامل ایجاد فساد.
ب � ســطح خــرد: 1�  مطالعه موردی فرهنگی 
قومی؛ 2�  اخت��الف یابی؛3�  روش پیامیش ارائه 
خدمات کّمی در س��طح سازمان؛ و 4�   بررسی 

بنگاه.
ج � ســطح بخشی یا شــبکه ای:1�  تحلیل شبکه 
ش��فافیت قیاس��ی )مقایس��ه ای(؛ 2-شبکه های 
4�  س��نجش  و  3�  ارزش ش��بکه؛  غیررس��می؛ 

انحراف در فرایند.
2ـ2ـ شاخص های اندازه گیری فساد اقتصادی

سه دسته ش��اخص های سنجش فساد که بیشرت 
مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: 

الف � ش��اخص های مبتنی بر علل و زمینه های 
فس��اد و راه کارهای مبارزه ب��ا آن که در آنها، 
ش��اخص ها و آمارهای رس��می و غیررس��می 

متغیرهای ذی ربط، استفاده می شوند؛
ب � ش��اخص های مبتنی بر افکارسنجی شامل 
1� ش��اخص ادراک فس��اد س��ازمان ش��فافیت 
بین املللی )CPI(؛ 2� شاخص پرداخت کنندگان 
 رش��وه )BPI(؛ 3� ش��اخص تج��ارت بین املللی
جهان��ی رقاب��ت  گ��زارش  ش��اخص   �4  )BI(؛ 
 )GCR(؛ 5� ش��اخص راهنامی ریسك بین امللل

بین امللل��ی  ش��فافیت  ش��اخص   �6  )ICRS(؛ 

)TI( ؛ و 7� ش��اخص سنجش فس��اد حکمرانی 
جهانی بانک جهانی )کنرتل فساد(؛ و

ج � ش��اخص های مبتن��ی بر آمارهای رس��می 
جرائ��م و تخلف��ات مال��ی و اقتصادی ش��امل 
ش��اخص ها و آمارهای رس��می مراجع قضایی. 

)همدمی خطبه رسا، 51:1383(
پژوهش��گران بان��ک جهان��ی، در تحلیل ه��ای 
خود از جمله، ش��اخص »ادراک فساد« سازمان 
شفافیت بین املللی را به کار میربند، و در هامن 
حال، بهب��ود یافنت ابعاد مختلف این ش��اخص 
را در چارچ��وب پ��روژه ش��اخص حکمران��ی 
جهان��ی، م��ورد توج��ه ق��رار می دهن��د. این 
پروژه، ش��اخص های حکمران��ی منحرصبه فرد 
و کل��ی را برای 212 کش��ور از س��ال 1996 تا 
2008 با 6 ش��اخص حکومتی شامل پاسخگویی 
حکومت، ثبات سیاس��ی، عدم خشونت، کارایی 
حکومت، کیفیت قانومنن��دی، حاکمیت قانون 
و کن��رتل فس��اد، تهی��ه و منترش کرده اس��ت. 
ش��اخص های کلی، دیدگاه های تع��داد زیادی 
از رسمایه گ��ذاران، ش��هروندان و کارگ��زاران 
حکومتی را برای کش��ورهای درحال توسعه و 
صنعتی ترکیب می کند. داده ها، از شاخص های 
جمع آوری ش��ده از تعداد زیادی از مؤسس��ات 
پژوهشی، س��ازمان های غیردولتی و بین املللی 
به دست می آیند. از جمله، برای ایجاد شاخص 
فس��اد به عنوان یکی از شاخص های شش گانه، 
بانک جهانی ش��اخص های ادراک فساد موجود 
را جمعآوری می کند. در نس��خه 2009 شاخص 
حکمرانی جهانی، ش��اخص کنرتل فس��اد به 25 
منبع و 40 شاخص اشاره می کند. آخرین نسخه 
ش��اخص حکمرانی جهانی برای 215 کشور از 
س��ال های 1996 تا 2012 منترش گردیده است. 
مروری بر ش��اخص های ارائه ش��ده ی س��نجش 
و مقایس��ه فس��اد اقتصادی در س��طح جهانی 
نش��ان می دهد که این شاخص ها اگرچه برخی 
ویژگی های مشرتک کش��ورها را لحاظ می کنند 
ام��ا خاص ب��ودن برخ��ی ویژگی ه��ا، از قلمرو 
پوشش و حساس��یت آنها بیرون است، و نحوه 
گردآوری اطالعات اساس��ی آنه��ا و وزنی که در 
س��نجش فس��اد به هر متغیر داده می شود نیز 
همواره م��ورد توجه دقیق بهره ب��رداران نهایی 

سه دسته شاخص های 
سنجش فساد که بیشرت 

مورد استفاده قرار 
می گیرند عبارتند از: 

شاخص های مبتنی 
بر علل و زمینه های 

فساد، شاخص های 
مبتنی بر افکارسنجی و 

شاخص های مبتنی بر 
آمارهای رسمی جرائم 

و تخلفات مالی و 
اقتصادی.
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این گون��ه گزارش ها قرار منی گیرد. تفاوت نظام 
و مبانی فکری و ارزشی کشورها در کنار تفاوت 
قوانی��ن اساس��ی و عادی آنها ک��ه مبنای اصلی 
ش��اخص گزینی بومی هس��تند، ایجاب می کند 
که برای س��نجش مقدار مطلق و ارزیابی روند 
فساد اقتصادی هر کش��ور � از جمله جمهوری 
اس��المی ایران � ، ش��اخص مناس��بی تهیه و به 
صورت نوبه ای و حتی اس��تانی محاسبه شود و 
مورد توج��ه اکید قرار گی��رد؛ اگرچه مروری بر 
نتایج ش��اخص های متداول فس��اد اقتصادی که 
از س��وی برخی مؤسسات و نهادهای بین املللی 
نیز منترش می گردند، حداقل از جهت آگاهی از 
تصویری که از کش��ورها در مجامع جهانی ارائه 

می گردد، مفید خواهد بود.
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تفاوت نظام و مبانی 
فکری و ارزشی 
کشورها در کنار تفاوت 
قوانین اساسی و عادی 
آنها که مبنای اصلی 
شاخص گزینی بومی 
هستند، ایجاب می کند 
که برای سنجش مقدار 
مطلق و ارزیابی روند 
فساد اقتصادی هر کشور 
ـ از جمله جمهوری 
اسالمی ایران ـ ، شاخص 
مناسبی تهیه و به صورت 
نوبه ای و حتی استانی 
محاسبه شود و مورد 
توجه اکید قرار گیرد.
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از زمان��ی که تدوین و ابالغ سیاست های کل��ی، به عنوان چارچوب 
راهن��امی تنظیم برنامه ها و سیاست های اجرایی در دستور کار قرار 
گرف��ت، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان بازوی مشورتی 
رهربی نظام، در این عرصه فعال گردید، تدوین برنامه ها و همچنین 
سیاست گذاری ه��ای عملیات��ی، چارچوب  روش��ن تری در تدوین و 
طراحی به خود گرفتند. ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
این میان، ویژگی  خاصی داش��ت که نو ب��ودن طرح مفهوم اقتصاد 
مقاومت��ی و تأکید بر تدوین عاج��ل و در عین حال، دوراندیشانه ی 
سیاست های مربوط به آن، و ابالغ اولویت دار این سیاست ها نسبت 
به سیاست های دیگ��ری که بعضاً مدتی طوالنی � حتی چند ساله � 
را در فراین��د تدوین و پیشنهاد می گذارنند، به ش��کل گیری سؤاالتی 
مختل��ف در باره آنها انجامید. برخ��ی از این سؤاالت، بیش از جنبه 
محتوایی، به فرایند و نحوه شکل گیری مضمون سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در مقایسه با سایر سیاست های کلی مربوط می شود. 
در مصاحب��ه ای ک��ه با جن��اب آقای دک��رت علی احم��دی1 � یکی از 
دست اندرک��اران اصلی در این فرایند � انجام ش��ده است، عالوه بر 
جنبه ه��ای مفهومی، عمدتاً به سؤاالتی در باره جایگاه سیاست های 
کلی و فرایند تدوین و ابالغ آنها با تأکید بر سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی پرداخته شده است.
 

  ســؤال: سیاست های کلی ای که توسط مقام معظم رهربی ابالغ 
می شــوند چه نوع سیاست هایی هســتند و جایگاهشان در نظام 

قانونی کشور چگونه است.
  بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از بازنگری قانون اساسی خالءی 
در قان��ون اساسی وجود داش��ت که در بازنگری س��ال 1368 قانون 
اساس��ی، این خأل برطرف ش��د و در بند 1 اص��ل 110 قانون اساسی  1. رئیس کمیسیون مشرتک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مصاحبه کننده: علی رضایی

مصاحبه با 
دکرت علی احمدی



»تعیین سیاست های كل��ی نظام پس از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام« به عنوان یکی 
از وظایف رهربی در قانون اساسی ذکر شد، و در 
بند دو همین اصل ذکر ش��د که نظارت بر حسن 
اجرای سیاست های کلی نظام هم بر عهده رهربی 
است. همچنین در اصل 57 قانون اساسی اش��اره 
دارد که »ق��وای  حاكم  در جمهوری اسالمی  ایران  
عبارتن��د از قوه  مقننه ، قوه  مجریه  و قوه  قضاییه  
ك��ه  زیر نظر والیت  مطلقه  امر و امامت  امت  بر 
طبق  اصول  قانون اساسی«  اعامل  می گردند. یکی 
از م��واردی که به اعامل والیت ام��ر در ساختار 
حکومتی مربوط می شود، تعیین سیاست های کلی 
نظام است. بعالوه در مواردی که به حل اختالف 
و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز مربوط می شود، 
یکی از معیارهای ح��ل و فصل این اختالف بین 
قوا هم می تواند سیاست های کلی باش��د. از این 
جه��ت که نظام ما یک نظ��ام والیی است  و ولی 
فقی��ه باید خط مش��ی و چهارچوب های کلی را 
تعیین کند، یکی از راه کارهای اعامل والیت همین 
سیاست ه��ای کلی ست که توس��ط مقام معظم 

رهربی ابالغ می شود. 
در مجم��وع می ت��وان گف��ت ک��ه در حقیقت 
سیاست ه��ای کلی نظام حد فاصل��ی بین قانون 
اساس��ی و قوانین عادی ی��ا سیاست های اجرایی 
می باش��ند. به عبارتی، سیاست ه��ای کلی سندی  
پایین ت��ر از قان��ون اساس��ی و باالدس��ت سای��ر 
قوانی��ن هستند که قوانین و مق��ررات باید با آن 
سیاست ه��ای کلی تطبیق داده ش��وند. بنابراین، 
هم از حیث این که سیاست های کلی، سند مهمی 
هستن��د و به عن��وان سن��دی باالدستی تعریف 
می ش��وند، و ه��م از حیث این که یک��ی از طرق 
اع��امل والی��ت در نظام اسالمی هستن��د، دارای 
جایگاه��ی اساسی و ترجامن قان��ون اساسی در 

کشور ما می باشند.

  ســؤال: آیا سیاســت های کلی، در کشورهای 
دیگر هم به معنایی هامنند جمهوری اســالمی 

وجود دارند؟ 
  ممک��ن اس��ت اصط��الح »سیاس��ت  کل��ی« 
درکشوره��ای دیگر به کار گرفت��ه نشود ولی در 
سای��ر کشورها معم��والً راهربده��ای ملی وجود 
دارن��د. به عنوان مثال در ای��االت متحده آمریکا 
به طور مرتب راهربده��ای امنیتی و راهربدهای 
اقتص��ادی به مدت پنج سال تعیین می گردند. در 
بسی��اری از کشورها هم یک رسی خط مشی ها یا 
راهربده��ای کالن برای اداره کش��ور وجود دارند 

ک��ه برنامه ریزی ه��ای اجرایی و حت��ی قوانین و 
مق��ررات آن کشوره��ا، با توجه ب��ه آن راهربدها 
تعیین می شوند. یک رسی چشم اندازها هم � مثالً 
ده سال��ه، پانزده ساله و بیست ساله � برای اداره 
کشورها طراحی می ش��وند. لذا ممکن است عین 
کلم��ه »سیاست کلی« به کار ب��رده نشود اما در 
حقیقت سیاست کلی به نوعی در ادبیات سیاسی 
هم��ه کشورها وج��ود دارد؛ اما ب��ا عباراتی مثل 

چشم انداز یا راهربد و نظایر آن.

  سؤال: فرایند شکل گیری تا ابالغ سیاست های 
کلی چگونه اســت و جایگاه کمیسیون مشرتک 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام در این بین 

کجاست؟ 
  دوران فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در دو مقط��ع مختلف قاب��ل تقسیم بندی است: 
یک��ی، از سال 1367 تا سال 1376، و دوم، از سال 
1376 تاکن��ون. ای��ن مقطع خود ب��ه دو مرحله 
تقسیم می ش��ود. تا قبل از س��ال 1391، برخی از 
مسائل مهم ی��ا عناوینی که نیاز به سیاستگذاری 
داش��تند، توسط خود مجمع تشخیص مصلحت 
نظام فهرست می ش��دند و این فهرست، به تأیید 
مقام معظم رهربی می رسی��د. بعد از آن، این که 
کدامیک از عناوین ای��ن فهرست، دارای اولویت 
است، و چه رویک��ردی باید بر سیاستگذاری این 
عناوین حاکم باشد، پیش نویس سیاست ها، و نهایتاً 
تصویب سیاست ها، در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام صورت می گرفت و در حقیقت، نظر رهربی 
در مرحل��ه نهایی این سیاست ها اخذ می ش��د و 
اصالح و تصحیح نهایی سیاست ها توسط ایشان 
انج��ام می گرفت. اما با توجه به تجربیاتی که در 
گذشته وجود داش��ت و کارشناسی ای که صورت 
گرفت، در سال های اخیر فرایند تنظیم سیاست ها 
دستخوش تغییر شد؛ چرا که در هامن تجربه قبلی 
هم شاهد بودیم که وقتی فرایند تصویب برخی 
از سیاست های کلی � مثل سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی و سند چشم انداز � آغاز می شد، 
ره��ربی انقالب در بخشی از ای��ن سیاست ها، از 
هامن ابت��دا و مراحل مقدمات��ی و اولیه، درگیر 
تدوی��ن سیاست ها می ش��دند و ب��ه طور مرتب 
کارهایی که صورت می گرفت، به استحضار ایشان 
می رسی��د، و در یک فراین��د رفت و برگشتی این 
اسناد کامل می ش��د. در سال 1390 مقام معظم 
رهربی این فرایند را اصالح فرمودند به گونه ای که 
در فرایند تدوین سیاست های کلی نظام هم بیشرت 
حض��ور دارند و بیشرت درگیر می ش��وند. بعالوه، 
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یکی از مواردی که 
به اعامل والیت امر 
در ساختار حکومتی 
مربوط می شود، تعیین 
سیاست های کلی نظام 
است. بعالوه در مواردی 
که به حل اختالف و 
تنظیم روابط قوای 
سه گانه نیز مربوط 
می شود، یکی از 
معیارهای حل و فصل 
این اختالف بین قوا هم 
می تواند سیاست های 
کلی باشد.

سیاست های کلی نظام 
حد فاصلی بین قانون 
اساسی و قوانین عادی 
یا سیاست های اجرایی 
می باشند.



ب��ا توجه به ارشافی که ایش��ان به مسائل کلیدی 
کشور و گره های اداره مملکت و اولویت ها دارند، 
تعیین عناوین و تعیی��ن اولویت های مربوط به 
این عناوین از طرف خود مقام معظم رهربی و با  

تأیید ایشان صورت می گیرد.
نکت��ه دوم این  که برای جلوگیری از پراکنده کاری 
و ای��ن  که مجموع��ه سیاست ها ی��ک همگونی 
و هم راستایی داش��ته و مکمل همدیگر باش��ند، 
ای��ده اولیه  این عناوی��ن و روش حاکم بر تدوین 
سیاست ه��ا ه��م از ابتدا به تأیی��د اجاملی مقام 
معظ��م رهربی میرس��د، و در نهایت، پیش نویس 
سیاست ه��ای کلی تنظیم می ش��ود، و پس از آن 
که تأیید اجاملی معظم له و نظر مشورتی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام روی آن پیش نویس اخذ 
شد، مراحل بعدی طی می شود. یعنی در حقیقت، 
در این فرایند مجمع تشخیص مصلحت در جایگاه 
واقعی خود به عنوان هیأت مستشاری رهربی قرار 
گرفت. در این روند، کمیسیون مشرتک برای رفع 
ناهامهنگی هایی که ممکن است به وجود آید و 
جهت غنی سازی محتوا و حفظ جهت گیری هایی 
ک��ه مربوط به سیاست های کل��ی و رویکردها و 
ایده ها هست، در این فرایند نقش آفرینی می کند.

  ســؤال: تاکنون چه سیاســت هایی در مجمع 
بررســی شده و چه سیاست هایی در دستور کار 

پیشنهاد به مقام معظم رهربی قرار دارد؟
  در این زمینه هم دو مقطع باید مورد بررسی 
قرار گی��رد. یکی، سیاست های کل��ی  قبل از این 
اصالح فرایند است. تا قبل از اصالح فرایند، حدود 
سی و شش عنوان سیاست کلی � اعم از سیاست 
کلی ای که با یک نگاه میان مدت ده ساله تنظیم 
ش��ده، سیاست های کلی برنامه های پنج ساله و 
همین طور، چشم انداز و نظایر اینها� توسط مجمع 
تشخیص نظام تصویب شده و با تأیید مقام معظم 
رهربی، ابالغ ش��ده است. ام��ا در فرایند جدید از 
سال 1391، مقام معظم رهربی در پیوست حکمی 
که ب��رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ص��ادر کردند، ده اولویت را معی��ن فرمودند که 
عب��ارت بودند از هویت اسالمی � ایرانی انقالبی، 
خانواده، جمعیت، فناوری ارتباطات و اطالعات، 
نخبگ��ان، سالمت اقتص��ادی و مب��ارزه با فساد، 
اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، محیط زیست، 
نظ��آم قانون گذاری کش��ور، و انتخابات. سیاست 
کلی تولید ملی، کار و رسمایه ایرانی هم که شعار 
سال 1391 بود، با توجه به اهمیت موضوع، به آن 

عناوین اضافه، و یازده عنوان شدند.

از این ی��ازده عنوانی که مطرح ش��د، سه عنوان 
»تولید مل��ی، حامیت از کار و رسمای��ه ایرانی«، 
و  اقتص��ادی«  جه��اد  و  مقاومت��ی  »اقتص��اد 
»جمعی��ت«، سیر بررس��ی را در مجمع تشخیص 
مصلح��ت ط��ی کردن��د و توسط مق��ام معظم 
رهربی ابالغ شدند. شش عنوان دیگر هم هست 
که بخش عمده بررس��ی سیاست های کلی آن ها 
به رسانجام رسی��ده و دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصالحت نظام، کارهای کارشناسی خود را انجام 
داده و در کمیسی��ون مشرتک م��ورد بررسی قرار 
گرفته و برای نظر مشورتی ، در دستور کار مجمع 
تشخی��ص مصلحت نظام است، و یکی دو عنوان 
هم هست که در سیر بررسی هست و ان شاءالله 
در آینده نزدیک، در دستور کار مجمع تشخیص 

قرار می گیرند. 

  ســؤال: تاکنون چه سیاســت های کلی ای در 
حوزه اقتصاد ابالغ شده است؟

  سیاست های��ی ک��ه ب��ه نوعی تح��ت عنوان 
سیاست های اقتصادی می توانیم از آنها یاد کنیم، 
یک��ی سیاست های کلی اص��ل 44 قانون اساسی 
است که تصویب و ابالغ شده. دوم، سیاست های 
کلی مربوط ب��ه اصالح الگوی م��رصف است، و 
سوم، سیاست های کلی مربوط به اش��تغال است 
که در رابطه با کار است. چهارم، سیاست های کلی 
مربوط به تولید و حامیت از کار و رسمایه ایرانی، 
و پنجم، رسفصل هایی تحت عنوان سیاست های 
اقتص��ادی هست که ب��رای تدوی��ن برنامه های 
پنج ساله با همین عنوان ابالغ ش��ده اند، و نهایتاً 
می توانیم به سیاست های کلی مربوط به اقتصاد 
مقاومتی اشاره کنیم که در حقیقت سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ضم��ن این که خودش یک 
الگوی اقتصادی را برای کشور ما تعریف می کند، 
می تواند سایر سیاست ها را هم زیر پوشش بگیرد 
و انسجام  بیشرتی ب��ه آن مجموعه سیاست های 

دیگر هم بدهد.

  ســؤال: چه سیاست های کلی اقتصادی ای در 
دستور کار قرار دارند؟

  یک��ی از ارک��ان مه��م اقتص��اد مقاومت��ی، 
سالم��ت اقتصادی و مبارزه با فس��اد است که با 
آسیب ش��ناسی ای ک��ه از اج��رای فرم��ان هشت 
م��اده ای مق��ام معظم ره��ربی ص��ورت گرفته، 
پیش نویس سیاست کلی آن به عنوان مکمل این 
فرمان تهیه شده است. البته یک عنوان سیاستی 
دیگر هم هس��ت که هرچند اقتص��ادی نیست 
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سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی ضمن 

این که خودش یک 
الگوی اقتصادی را 

برای کشور ما تعریف 
می کند، می تواند سایر 
سیاست ها را هم زیر 

پوشش بگیرد و انسجام  
بیشرتی به مجموعه 

سیاست های دیگر 
بدهد.



ولی رابطه بسیار نزدیکی با طرح ها و بحث های 
اقتص��ادی دارد و آن، بحث محیط زیست است 
که پیش نویس  آن هم تهیه ش��ده و به زودی در 

دستور کار قرار می گیرد.

  ســؤال: برخی اعتقاد دارند که سیاســت های 
کلی به خوبی اجرایی نشده اند. ضامنت اجرایی 

برای تحقق این سیاست ها چیست؟
  هامن طور که عرض ش��د، یکی از طرق اعامل 
والی��ت در سطح کش��ور و دستگاه های اجرایی، 
سیاست های کلی نظام است. در عین حال، یکی 
از خالءهایی که در حوزه ی این سیاست های کلی 
وجود داش��ت، چگونگی تحقق و عملیاتی شدن 
و اجرایی شدن آنها بود. بنابراین الزم بود که هم 
فراین��د تنظیم و تدوین سیاست ها اصالح ش��ود 
� که نح��وه اصالح این فرایند قبالً عرض ش��د � ، 
و ه��م مراحل بعد از اب��الغ سیاست ها، تا اجرای 
نهایی تعیین ش��ود. یکی از م��واردی که در دوره 
قبل، در پیوست حک��م مقام معظم رهربی برای 
اعضای مجمع تشخی��ص مصلحت نظام ترصیح 
گردیده است، مشخص منودن فرایند تهیه و تنظیم 
سیاست های کلی از آغاز تا پایان از طریق پیشنهاد 
اولی��ه، و وظیفه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و 
کمیسیون های مجمع در آن، تا ارزیابی کارآمدی 

آن در نظام اجرایی کشور بود. 
برای تحقق و عملیاتی ش��دن سیاست های کلی 
نظ��ام، پ��س از بررسی های مفصل��ی که صورت 
گرفت، سه روش قابل تحقق بود. یکی این که برای 
هریک از سیاست های کلی نظام که توسط مقام 
معظم رهربی ابالغ می شود، الزامات یا جنبه های 
اجرای��ی این سیاست ها هم تنظی��م، و به نوعی 
همراه با سیاست های کلی ابالغ شود. این شکل از 
کار، از جنبه ای خوب بود اما نقصی هم داش��ت؛ 
چرا ک��ه مقام معظم ره��ربی باید رضورت��اً وارد 
بسیاری از جزئیات مربوط به اجرای سیاست های 
کل��ی نظام هم می ش��دند. روش دوم این بود که 
الگویی تدوین ش��ود که سیاست های کلی نظام، 
تبدیل به برنامه شوند و آن موقع، ساز و کار اجرای 
برنامه ها و نظارت بر اجرای آنها هم تنظیم شود. 
این روش اگرچه می توانست بسیاری از مشکالت 
را حل کند اما تنظیم الگویی که جامعیت الزم را 
داش��ته باش��د و همه این سیاست ها را در درون 
خ��ود جا دهد و آن ه��ا را تبدیل به برنامه کند و 
ساز و ک��ار اجرایی و نظارت بر اجرا را هم در بر 
بگیرد، بسیار سخت به نظر می رسید. روش سوم 
این بود که سیاست های کلی نظام، تبدیل به یک 

رسی متون قانونی ش��وند. در این صورت، در منت 
قانون، هم منابع مالی برای اجرا و هم ساز و کار 
اجرایی تعریف می شود و اگرچه در حال حارض، 
ساختارهای نظارتی دارای ایراداتی هستند اما به 
هر صورت، یک رسی ساختارهای نظارتی هم برای 
نظارت بر اج��رای سیاست ها که از نظر حقوقی 

شکل قانون به خود گرفته اند، دیده می شود. 

  سؤال: کدام روش برگزیده شد؟
  به نظر رسید که بهرتین روش، روش سوم باشد؛ 
یعن��ی تبدیل سیاست های کلی نظ��ام به قانون. 
برای ای��ن کار اولین گ��ام را باید دول��ت بردارد؛ 
چراکه تهی��ه و تصویب قانون ی��ا از طریق ارائه 
طرح های قانونی توسط منایندگان در دستور کار 
ق��رار می گیرد، یا از طریق لوایح قانونی ای که در 
قوه قضائیه و قوه مجریه تنظیم، و توسط دولت 
به قوه مقننه داده می شوند. بنابراین، نقش دولت 
در تبدیل منت سیاست به منت قانون، نقش بسیار 
برجسته ای است. ام��ا متأسفانه دولت ها تاکنون 
اراده ای ب��رای تبدیل این متون به قانون و اجرای 
آنها از خود نشان نداده اند، در حالی  که بهرت است 
به جای تشکیل ش��ورایی ب��رای بررسی چگونگی 
تحقق اقتص��اد مقاومتی، کمیسیونی برای تبدیل 
این منت به قانون تشکیل ش��ود، و الیحه ای برای 
این کار به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد. در 
همین جلس��ه ماه مبارک رمضان، با وجود آن که 
مق��ام معظم رهربی و همچنین رئیس جمهور بر 
تحقق اقتصاد مقاومتی تأکید کردند، مقام معظم 
رهربی یک گالیه هم داشتند و آن این که اقتصاد 
مقاومت��ی بای��د از حالت حرف و ش��عار بیرون 
بیاید و وارد عمل ش��وید و برای اقتصاد مقاومتی 

چارچوب های عملی تعریف کنید. 

  ســؤال: آیا روشــی برای اجرای فرامین مقام 
معظم رهــربی در این خصــوص در نظر گرفته 

شده است؟
  بع��د از مرحله تدوین و اب��الغ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، روشی توسط مقام معظم 
رهربی اضافه ش��د که عبارت ب��ود از برنامه ریزی 
زمان بندی ش��ده و تقسیم کار بی��ن قوای کشور 
برای اج��رای این سیاست ه��ا. یعنی هم تقسیم 
ک��ار بین ق��وای سه گانه صورت  گی��رد، و هم در 
ی��ک قال��ب زمان بن��دی، این ها اجرا  ش��وند. در 
سیاست ه��ای کلی جمعی��ت، رهربی معظم یک 
مرحله دیگر هم اضافه فرمودند که عبارت بود از 
رصد و گزارش مستمر تحقق این سیاست ها. ساز 
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و کار نظارتی ای هم که از سوی ایشان ابالغ ش��د 
و در حال حارض توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دنبال می  ش��ود هم یک��ی از مراحلی ا ست 
که می تواند در تکمیل حلقه های اجرایی ش��دن 

سیاست های کلی نظام عمل کند. 
به نظر می رسد که در فرایند مرسوم نهایی شدن 
تصویب قوانین، عالوه ب��ر بررسی عدم مغایرت 
م��واد پیشنهادی مجلس با رشع و قانون اساسی، 
مناسب باشد که عدم مغایرت با سیاست های کلی 
ه��م مثالً با همک��اری مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در دستور کار قرار بگیرد.

  سؤال: سیاست های کلی، از ابتدا تا تصویب و 
ابالغ چه فرایندی را طی می کنند؟

  در فراین��د جدید، ابتدا عناوین و اولویت های 
مربوط به سیاست های کالن را مقام معظم رهربی 
ب��ه مجمع ابالغ می کنند. در مرحله بعد، رویکرد 
حاکم بر این عناوین برای تدوین سیاست ها یا به 
عبارت دیگر، ایده اولیه ای که این سیاست ها قرار 
است آن را تحقق ببخشن��د هم باید پس از متام 
کارهای کارش��ناسی به تأیید مقام معظم رهربی 
می رس��د. پس از تأیید این ایده اولیه، پیش نویس 
سیاست ه��ای کلی بر اساس ایده اولیه و با توجه 
به رویکرد تنظیم شده، در دبیرخانه و کمیسیون 
مشرتک تهیه می ش��ود. به طور روش��ن تر، بعد از 
این ک��ه عنوان ی��ا ایده اولیه و رویک��رد حاکم بر 
تدوین پیش نویس سیاست ها ابالغ شد، دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام سه وظیفه اساسی 
را ب��ه عهده دارد. 1( با بررسی آموزه های دینی و 
دیدگاه ها و نظرات ح��رضت امام و مقام معظم 
رهربی، مطالب��ات و دغدغه های ای��ن بزرگواران 
روشن گردد. 2( نظرات نهادهای ذی ربطی که با 
موضوع درگیر هستند، گرفته شود، و چالش های 
فراروی تحقق ای��ن موضوع و آسیب های عرصه 
اجرای��ی کش��ور در اجرای آن، مشخ��ص گردد. و 
3( در نهای��ت، جلسات کارش��ناسی ای با حضور 
صاحب نظ��ران و نخبگ��ان دانشگاه��ی ش��امل 
کارشناسان نهادهای ذی ربط و کارشناسان مجمع 
تشخیص مصلحت برگزار می ش��ود، و دبیرخانه، 
پیش نوی��س سیاست ها را تنظی��م می کند. البته 
این پیش نوی��س، در سطح باالت��ر دیگری یعنی 
کمیسی��ون مشرتک م��ورد بحث ق��رار می گیرد. 
پیش نویس نهایی ش��ده، برای نظ��ر مشورتی به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود 
و پس از اخذ این نظر مشورتی، نهایتاً مقام معظم 
رهربی منت پیشنه��ادی را بنا به صالحدید، اصالح 

و ابالغ می فرمایند. البته در سال های اخیر، مقام 
معظم رهربی در فرایند تدوین و تهیه پیشنهاد نیز 
بیش از گذش��ته کسب اطالع می کنند و فقط به 

بررسی در مرحله پایانی، بسنده منی کنند. 

  سؤال: برخی مطرح می کنند که سیاست های 
ابالغــی اقتصــاد مقاومتی، عمالً سیاســت های 
جدیــدی نیســتند و در گذشــته هــم منونه ها 
یا مــواردی از این سیاســت ها، در قالب ســایر 

سیاست ها ابالغ شده اند. نظر شام چیست؟
  سیاست های اقتصاد مقاومتی، از این حیث که 
الگویی اقتص��ادی را برای کشور تعریف می کند، 
جدید است. اقتص��اد مقاومتی گفتامن و الگوی 
اقتصادی ای ست که ضمن مقاوم سازی اقتصاد در 
برابر تهدیدات، توان تحریم شکنی با رویکرد عقب 
راندن نظام سلط��ه را دارد و پیرشو، فرصت ساز، 
مول��د، درون زا و برون گراس��ت. ای��ن اقتص��اد 
مقاومتی، دارای محورها و ارکانی می باش��د و بر 
اساس اجبار تنظیم نش��ده است بلکه به اختیار، 
برای تنظیم الگوی اقتصادی کشور، مبنا قرار گرفته 

است. 
ام��ا از جنب��ه ای دیگ��ر، این سیاست ه��ا تکامل 
یافت��ه و ترکیبی از خ��ط مشی ها و سیاست های 
کل��ی اقتصادی قبلی است ک��ه از ابتدای انقالب 
اسالمی تاکنون تصویب و ابالغ ش��ده اند. مواردی 
از خط مشی ه��ا و سیاست ه��ای قبلی می توانند 
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی باش��ند. مقام معظم 
رهربی هم فرمودند ک��ه سیاست های کلی اصل 
44 یک��ی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی است. 
بنابرای��ن، منی ت��وان اقتص��اد مقاومت��ی را بدون 
سیاست ه��ای اصل 44 یا سیاست های تولید ملی 
و حامیت از ک��ار و رسمایه ایرانی یا کارآفرینی و 
بحث اش��تغال در نظر گرفت. به عبارتی، اقتصاد 
مقاومتی سیاست های کلی اقتصادی قبلی را زیر 
یک مجموع��ه و الگوی اقتصادی ب��ه نام الگوی 

اقتصاد مقاومتی قرار داده است. 

  ســؤال: آیــا هنــگام مطــرح شــدن اقتصاد 
مقاومتــی و تدوین سیاســت های کلی برای آن، 
اختالف نظرهایی اساســی در جمع کارشناسی و 
اعضای مجمع مطرح شد؟ اهم این اختالف نظرها 
یا ابهاماتی که مطرح می شد را چگونه دسته بندی 

می کنید؟ نظر خود شام چیست؟
  ما به سمت دسته بندی دیدگاه ها نرفتیم ولی 
به طور اجاملی، برخی معتقد بودند که خیلی از 
این سیاست ها هامن طور که در گذشته گفته شد، 
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به نظر می رسد که در 
فرایند مرسوم نهایی 

شدن تصویب قوانین، 
عالوه بر بررسی عدم 

مغایرت مواد پیشنهادی 
مجلس با رشع و قانون 

اساسی، مناسب باشد 
که عدم مغایرت با 

سیاست های کلی هم 
مثالً با همکاری مجمع 

تشخیص مصلحت نظام 
در دستور کار قرار 

بگیرد.

سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، از این حیث 

که الگویی اقتصادی 
را برای کشور تعریف 
می کند، جدید است. 



در سیاست ه��ای قبلی وجود دارند؛ بنابراین باید 
آسیب شناسی شود که چرا این سیاست ها اجرایی 
نشده ان��د. به جای تدوی��ن سیاست های جدید، 
فراین��د اجرایی ش��دن آن سیاست ه��ا را تعریف 
کنیم. اما هامن گونه که عرض ش��د، از جهتی این 
سیاست ها جدید اس��ت چون الگوی اقتصادی را 

ارائه می کند. 
برخی ه��م این ابهام را مط��رح می کردند که آیا 
اقتص��اد مقاومتی هامن اقتص��اد ریاضتی است؟ 
یعنی اف��راد جامعه باید سختی ه��ای بیشرتی را 
تحم��ل کنند؟ آنها مط��رح می کردند که ریاضت 
اقتصادی، الگوی اقتصادی نیست. همه کشورهای 
اروپای��ی، با ه��امن اقتص��اد لیربالی، ب��ه نوعی 
سیاست ه��ای ریاضتی را در پی��ش گرفته اند. آیا 
منظ��ور ای��ن است ک��ه اقتص��ادی ریاضتی مثل 
کشوره��ای اروپای��ی را دنبال کنی��م؟ پاسخ داده 
ش��د که اقتصاد مقاومتی اص��الً اقتصاد ریاضتی 
نیست؛ اگرچه ممکن است بنا به مقتضیات، بعضاً 
سختی ه��ا و ریاضت هایی هم مطرح باش��د، اما 
اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادی نیست. اقتصاد 
مقاومت��ی، گزینه بومی الگ��وی اقتصادی کشور، 
در برابر الگوهایی است که جهانی ش��دن بدون 
ح��د و مرز اقتصاد کشور را ک��ه به معنی هضم 
و ادغ��ام ش��دن در اقتصاد رسمای��ه داری جهانی 
است، ترغیب می کنند. اقتصاد مقاومتی الگویی 
ب��رای خوداتکایی و مقاومت اقتصادی در رشایط 
بحرانی اس��ت و هدایتگر پیرشف��ت اقتصادی و 

ثروت افزایی در رشایط رونق است.
مسئله ی  دیگر هم این بود که آیا اقتصاد مقاومتی 
ه��امن اقتصاد بسته یا اقتصادی فقط محدود به 
مرزه��ای ملی و محص��ور در امکانات و نیازهای 
اقتص��ادی آن اس��ت. پاس��خ این ابه��ام هم این 
ب��ود که اقتص��اد مقاومتی، اقتص��ادی درون زا و 
برون نگر اس��ت. یعنی با اتکا به امکانات داخلی 
و مزیت ه��ای آن، در پاسخ به نیازهای داخلی و 
ثروت افزای��ی از طریق مشارک��ت در فرآیندهای 
تأمین نیازه��ای اقتصادی منطقهای و جهانی، در 
تعامل با سایر اقتصادها است و ابداً قصد محدود 
ماندن ب��ه مرزهای ملی و انقط��اع از فعالیتهای 

اقتصادی جهانی را ندارد.
در کن��ار مسائ��ل مذک��ور، ی��ک رسی مشکالت 
ساخت��اری در ح��وزه مباح��ث اقتص��ادی وجود 
دارد ک��ه برخی از آنه��ا، به ابهام در متولی اصلی 
اقتص��ادی کشور ب��از می گردد. مث��الً در کشور، 
فرهنگ یک متولی دارد که ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگ��ی است. به این که خ��وب کار می کند یا 

خی��ر، فعالً  توجه نداریم.  امنیت، متولی دارد که 
ش��ورای عالی امنیت ملی کشور است. اما متولی 
ام��ر اقتصاد کیست؟ چه کس��ی می تواند متولی 

مرجع امر اقتصاد در کشور ما باشد؟ 
انتظ��ار می رفت که سیاست ه��ای کلی اصل 44، 
بخش��ی از مشکالت ساخت��اری را حل کند، اما با 
موانعی روبرو ش��د؛ زیرا ف��ارغ از این که تحریم 
باشد یا نباش��د، به سبب نهادینه شدن رویه ها و 
فرایندهایی در کشور، بازار و مناسبات اقتصادی 
موج��ود، در برابر هر تغیی��ری، سخت مقاومت 
می کنن��د. اصالً چرا سیاست ه��ای کلی اصل 44، 
قبل از تشدید تحریم ها کام��الً اجرایی نشد؟ به 
نظ��ر می رسد که بدنه و ساختار موجود، در برابر 
هر تغیی��ری مقاومت می کند و اج��ازه تغییر را 
منی دهد. بنابراین، ابتدا باید این موانع ساختاری 

بر طرف شوند.

  ســؤال: آیا چالش های کلیدی دیگری هم در 
حوزه اجرا می توانید برشمرید؟

  برخی چالش ها، به دولت ها مربوط می شوند. 
تفاوتی هم بین دولت سازندگی، اصالحات، و نهم 
و دهم و یازدهم هم نیست. باالخره دولت ها هم 
در کنار سیاست ه��ای کلی نظام که رهرب معظم 
انقالب اب��الغ می فرمایند، یک رسی سیاست هایی 
دارند که چون ابزار � اع��م از ابزار برنامه ریزی و 
اداری و مال��ی � هم در اختیار خودش��ان است، 
متایل دارند آن سیاست ها را اعامل کنند. بعالوه، 
ی��ک رسی فشارهای خارجی هم بر کشور تحمیل 
ش��ده است که منی ت��وان آنها را نادی��ده گرفت. 
در حقیقت، اقتص��اد مقاومتی قرار است به این 

تحریم ها و تهدیدها هم پاسخ دهد. 
مجموع��ه سیاست ه��ای کلی ای ک��ه تاکنون در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، 
با این رویکرد ب��وده است که به این چالش های 
اساس��ی  پاسخ ده��د. اما مهم تری��ن مسئله این 
است ک��ه دولت از مرحله ش��عار بی��رون بیاید. 
دولت از مرحله رصف��اً گفتامنی، خودش را فارغ 
کن��د. الزم است به جای این ک��ه فرامین و اوامر 
والیت را فقط در هال��ه ای از تقدس قرار دهیم، 
آنها را عملی و اجرای��ی کنیم. اراده  کنیم  که این 
سیاست ه��ا، به قان��ون تبدیل ش��وند و در بدنه 
اجرای��ی کش��ور جریان یابند. در متن��ی که برای 
تدوین سیاست ه��ای کلی اقتص��اد مقاومتی به 
مجم��ع فرستاده ش��د، ایجاد یک پایگ��اه و مرکز 
اقتص��اد مقاومتی با ریاست رئی��س جمهور »در 
جهت بسیج امکانات و اجرای به موقع سیاستها و 
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اگرچه ممکن است بنا 
به مقتضیات، بعضاً 
سختی ها و ریاضت هایی 
هم مطرح باشد، اما 
اقتصاد مقاومتی ریاضت 
اقتصادی نیست. اقتصاد 
مقاومتی، گزینه بومی 
الگوی اقتصادی کشور، 
در برابر الگوهایی است 
که جهانی شدن بدون 
حد و مرز اقتصاد کشور 
را که به معنی هضم و 
ادغام شدن در اقتصاد 
رسمایه داری جهانی 
است، ترغیب می کنند. 
اقتصاد مقاومتی الگویی 
برای خوداتکایی و 
مقاومت اقتصادی در 
رشایط بحرانی است 
و هدایتگر پیرشفت 
اقتصادی و ثروت افزایی 
در رشایط رونق است.



تعیین اقتضائات اقتصاد مقاومتی و الزامات آن با 
مشارکت قوا و دستگاه های کشور« پیشنهاد شده 
بود تا اقتصاد هم ی��ک متولی متمرکز پیدا کند. 
وظایفی هم برای این مرکز برشمرده شده بود از 

جمله:
� شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، فنی 
و اقتصادی برای دسرتسی توان آفندی و اقدامات 

مناسب؛
� رصد برنامه های تحری��م و افزایش هزینه برای 

دشمنان؛
� سیاست گ��ذاری، کنرتل و مدیری��ت مخاطرات 
اقتص��ادی از طری��ق تهی��ه طرح ه��ای واکنش 
هوش��مند، فع��ال، رسی��ع و به هنگ��ام در برابر 

مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی؛
� اطالع رسان��ی به موق��ع به مردم ب��رای کاهش 

خطرپذیری اقتصاد ایران. 
اما با این ش��ائبه که با این ک��ار، دست دولت در 
حوزه ی اقتصاد بسته خواهد شد، با تشکیل چنین 
مرکزی مخالفت شد و از سیاست های پیشنهادی 
مجم��ع حذف ش��د. البته در اب��الغ مقام معظم 
رهربی، این وظایف به نوعی از جمله در بند 22 

سیاست های کلی درج گردیدند.

  ســؤال: با توجه بــه اطالعی کــه از مطالب 
مختلــف، از ایده تا ابالغیــه مقام معظم رهربی 
دارید، به نظر شام ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی 

کدامند؟
  ارک��ان اصلی اقتصاد مقاومت��ی را خود مقام 
معظم رهربی بی��ان فرموده اند. اما اگر بخواهیم 
ب��ه اختص��ار به برخ��ی از آن ها اش��اره کنیم، به 
نظ��ر می رسد که به دو دلیل اساسی � یعنی یک: 
آمادگی کشور ب��رای جهش و دو: فشار اقتصادی 
دش��من � ، ایران امروز بیش از هر زمان دیگری، 
به کار و کارآفرینی و ایجاد اش��تغال نیاز دارد که 
عالوه بر جنبه ثروت آفرین��ی، نوعی زمینه سازی 
برای ب��ه کارگیری گنجین��ه استعدادهای انسانی 
اس��ت. رکن دیگر، بحث تولی��د با تأکید بر تولید 
داخل��ی و حامیت از ک��ار و رسمایه ایرانی است. 
یک��ی از ارکان دیگر، سیاست ه��ای کلی اصل 44 
قان��ون اساسی است که مق��ام معظم رهربی در 
خصوص آن می فرمایند که دش��منان ملت تالش 
می کنند مردم را ب��ا فشارهای اقنصادی به ستوه 
بیاورند، تا مردم این فشارها را ناش��ی از عملکرد 
دولت بدانند، و رابطه ملت با دولت قطع ش��ود. 
بای��د موانعی که بر رس تحقق سیاست های اصل 

44 قرار دارند، برداشته شوند. 

نکته دیگری ک��ه ایشان می فرمایند این است که 
دولت به دو ک��ار اساسی دیگر موظف است که 
یکی از آنها، مدیریت دقیق و عاملانه منابع مالی 
است. باید منابع در مسیری تخصیص داده شوند 
که برای کش��ور، ارزش افزوده مال��ی و غیرمالی 
داشته باش��د و تولید و اش��تغال افزایش یابد  و 
کس��ب و کار رونق گیرد. اصالح برخی مقررات و 
رفع پیچ و خم های اداری و ارائه صحیح تسهیالت، 
از جمله راه های بهبود فضای کسب و کار است. 
همچنی��ن بر ت��الش مستم��ر و همه جانبه برای 
مرغوبیت و افزایش کیفیت کاالهای ساخت داخل 

تأکید شده است. 
یکی از ارک��ان دیگر، اصالح الگوی مرصف است. 
به فرموده مقام معظم رهربی، مرصف کردن هر 
ک��االی خارجی، یعنی بیکاری ی��ک کارگر ایرانی. 
کارآفرین��ان بدانن��د که رغبت م��ردم به مرصف 
کاالهای داخلی، با ش��عار تحق��ق منی یابد بلکه 
نیازمند افزایش کیفی��ت این کاالهاست. در عین 
حال، واردات بی روی��ه و بی منطق، رضر و خطر 
بزرگی ا ست که مسئوالن باید از آن پرهیز کنند و 

واردات را مدیریت کنند. 

  سؤال: در باره ارکانی که فراتر از قلمرو خاص 
اقتصاد هستند چه نظری دارید؟

  یک رکن، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، 
یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی است. اگر 
مبارزه با فساد جدی گرفته نشود، و اگر فسادهای 
م��وردی، تبدیل به فس��اد سیستمی ش��وند، در 
حقیقت قوی ترین سم مهل��ک اقتصاد مقاومتی 
تولید می شود. بنابراین باید گلوگاه های فسادخیز 
و عوامل فساد ش��ناسایی و برطرف ش��وند. رکن 
بعدی، حضور و مشارکت آحاد مردم است. وقتی 
به چند دهه تجربه جمهوری اسالمی می نگریم، 
مشاهده می کنیم که هرجا که مردم حضور پیدا 
کرده اند، مشکل نظام حل ش��ده است. در جنگ 
تحمیل��ی دیدیم ک��ه با سیستم ه��ای متعارف و 
کالسیک، بسیاری از تالش ها ناکام ماند، ولی آن گاه 
که مردم حضور پیدا کردند، جنگ عمالً با پیروزی 
متام ش��د. در بسی��اری از صحنه های انقالب هم 
همین بوده است. باید حضور و مشارکت مردم در 
اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم. البته مشارکت 
مردم به ای��ن معنا نیست که اقتصاد کشور را به 
شکل یک رشکت سهامی عام بزرگ تعریف کنیم. 
بلکه باید زمین��ه، امکانات و فرصت ه��ا را برای 
حض��ور مردم فراهم کنی��م. در این صورت، خود 
مردم کارآفرین خواهند ش��د؛ نه این که در صدد 
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در متنی که برای تدوین 
سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی به مجمع 
فرستاده شد، ایجاد یک 

پایگاه و مرکز اقتصاد 
مقاومتی با ریاست 

رئیس جمهور »در جهت 
بسیج امکانات و اجرای 

به موقع سیاستها و 
تعیین اقتضائات اقتصاد 

مقاومتی و الزامات 
آن با مشارکت قوا و 
دستگاه های کشور« 

پیشنهاد شده بود.

به دو دلیل اساسی 
ـ یعنی یک: آمادگی 

کشور برای جهش و دو: 
فشار اقتصادی دشمن 
ـ ، ایران امروز بیش از 

هر زمان دیگری، به کار 
و کارآفرینی و ایجاد 

اشتغال نیاز دارد.



باش��یم به مردم سهام بدهیم. نکته دیگر، ارتباط 
اقتصاد مقاومتی با افزایش اقتدار ملی کشور در 
عرص��ه جهانی است. استحکام اقتصادی کشور و 
افزایش ت��وان مقاومت ارکان آن در برابر فشارها 
و بحران های اقتصادی خارجی،  به معنی افزایش 
ت��وان و قدرت ملی کشور نیز هس��ت، بنابراین، 
اقتصاد مقاومت��ی با جهت گیری راهربدی افزایش 
اقتدار ملی کشور معنا مییابد و رصفاً رفع نیازها 
و اشتغالزایی به معنای متعارف آن و بدون توجه 
ب��ه آثاری که در عرصه اقت��دار ملی دارد، مدنظر 

نیست.

  سؤال: چند سالی است که مقام معظم رهربی 
بر کاهش وابســتگی به نفت و خام فروشی آن 
تأکید مــی کنند. این مســئله چگونه در تحقق 

اقتصادی مقاومتی نقش ایفا می کند؟
  یک��ی از الزام��ات اقتص��اد مقاومتی، کاهش 
وابستگ��ی ب��ه نفت اس��ت. یک��ی از کانال های 
آسیب پذیری اقتصاد ملی، وابستگی اقتصادی به 
خارج و وابستگی به فروش نفت است که کشور 
را در قب��ال افزایش و کاه��ش تولیدات و قیمت 
نف��ت، در نوس��ان ناگهانی ق��رار می دهد. مقام 
معظ��م رهربی در برنامه پنجم توسعه هم تأکید 
فرمودن��د که به گونه ای عمل ش��ود که هر سال، 
بیست درصد از وابستگی در آمد یا بودجه کشور 
به نفت، کاهش یابد، تا در پنج سال، این وابستگی 
به حدق��ل برسد. اما در برنامه ه��ای اجرایی، اثر 
قاب��ل توجهی از این اقدام منی بینیم، و در مقابل، 
گاهی شاهد افزایش وابستگی  درآمدهای عمومی 

به نفت هستیم. 
در اینجا نکته ای عرض می کنم که شاید به ظاهر 
ارتباط چندانی با ارکان اقتصاد مقاومتی نداشته 
باش��د، ولی تجربه مهمی است. اگر به گذش��ته 
و تجربه جمهوری اسالمی مروری کوتاه داش��ته 
باش��یم، ش��اهد سه موج تهدیدزا علی��ه کیان و 
هستی جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود. اول، 
در ابت��دای پیروزی انقالب اسالم��ی، اقدامات به 
ظاهر قوم��ی، کودتاها، ترورها، تحرکات خیابانی 
و امثال آنها که درصدد خفه کردن انقالب اسالمی 
در نطفه بودن��د؛ همین مشکالتی ک��ه در حال 
حارض، ب��رای کشورهایی مثل عراق و افغانستان 
ایج��اد کرده اند. این امور، تهدیدهایی علیه نظام 
بودند، اما نظام آنه��ا را به فرصت تبدیل کرد. از 
این فضاهای ساختگی استفاده کرد، و مهم ترین 
رک��ن اطالعات��ی را در کشور بنیان نه��اد که این 
نهاد اطالعات��ی، اکنون نه فق��ط در اداره کشور 

جمه��وری اسالمی ایران، بلکه در سطح منطقه و 
جهان تأثیرگ��ذار است.یعنی آن تهدید، تبدیل به 
یک فرصت شد، و منجر به ایجاد یک نهاد امنیتی 

قدرمتند شد. 
دوم، جنگی را به کشور ما تحمیل کردند و متامیت 
ارضی کش��ور را به خطر انداختن��د و بخشی از 
کش��ور و پنج استان را اش��غال کردند تا جایی که 
کیان نظام، در مع��رض خطر قرار گرفت. اما این 
تهدید هم تبدیل به یک فرصت شد. با مشارکت 
مردم در جن��گ و دفاع، آن تهدیدی که در صدد 
بود بنیان نظام اسالمی را برکند، به فرصت تبدیل 
ش��د، و در پناه آن تهدید، ما نیرومندترین ارتش 
مل��ی را سازماندهی کردیم. یعنی موج تهدید، به 

تشکیل یک نهاد با ثبات منجر شد. 
م��وج سوم تهدی��د، تهدید اقتص��ادی است. این 
تهدی��د اقتصادی، با بخش��ی از تحریم ها تشدید 
شده و این تحریم ها، در واقع بخشی از رسزمین � 
قلمروهایی از فعالیت های عمده اقتصادی کشور 
� را درگی��ر کرده ان��د یا گرفته ان��د؛ ضمن این  که 
رشایط اقتصادی، در حال حارض در برخی زمینه ها 
مثل رشایط ابتدای جنگ نظامی ا ست؛ یعنی عدم 
انسج��ام و هم جهت نب��ودن برخی فعالیت های 
تعیین کنن��ده. بح��ث در اینج��ا این اس��ت که � 
هامن گونه ک��ه مقام معظم رهربی فرمودند � آیا 
اقتص��اد مقاومتی می توان��د در عمل، این تهدید 
را هم تبدیل ب��ه یک فرصت کند، و در این موج 
سوم هم دش��من ناکام باند و کشور بتواند نهاد 
اقتص��ادی ای را بنیان بگذارد ک��ه این نهاد، عالوه 
بر این که زندگ��ی مردم جمهوری اسالمی ایران را 
تأمین می کند، مطابق با بزرگی خودشان در سطح 
منطقه و جهان هم به طور قابل توجهی تأثیرگذار 

باشد. 
اقتص��اد مقاومت��ی، رصف��ا تدافع��ی نیس��ت، و 
الگویی برای برطرف کردن بسیاری از چالش های 
ساختاری و چالش های مربوط به سوء مدیریت در 
کشور است، و به نظر می رسد می خواهد رسآغاز 
تبدیل این تهدید به فرصت باش��د. لذا عالوه بر 
بعد اقتص��ادی، بعد مدیریتی هم دارد. یعنی در 
رشایط فعلی می خواهد منابع کمیاب و محدود را 
به سوی اهداف دارای اولویت برای مردم و نظام 

مدیریت کند. 

  ســؤال: بــا توجه به تخصــص جناب عالی در 
حوزه ی روابط بین امللل، چه جایگاهی برای این 

روابط در اقتصاد مقاومتی قائل هستید؟ 
  ب��ه عن��وان نکت��ه اول، اگر بنا باش��د اقتصاد 
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آیا اقتصاد مقاومتی 
می تواند در عمل، این 
تهدید را هم تبدیل به 
یک فرصت کند، و در 
این موج سوم هم دشمن 
ناکام مباند و کشور بتواند 
نهاد اقتصادی ای را بنیان 
بگذارد که این نهاد، عالوه 
بر این که زندگی مردم 
جمهوری اسالمی ایران 
را تأمین می کند، مطابق 
با بزرگی خودشان در 
سطح منطقه و جهان 
هم به طور قابل توجهی 
تأثیرگذار باشد. 



مقاومتی تحولی ایجاد کند، نیاز به تجدید آرایش 
در سیاس��ت خارجی کش��ور، در سطح منطقه و 
بین املل��ل، به ش��دت احساس می ش��ود. در این 
تجدید آرای��ش، اگر مثالً به ص��ورت غالب، روی 
اروپا حساب باز کرده ایم، باید در این روابط تأمل 
جدی کنیم. بیشرت مبادالت بازرگانی و واردات ما 
از کشورهای اروپایی است که رس بزنگاه ها، هامن 
کشورهای اروپایی به خصومت با ما می پردازند. 
ل��ذا نیازمند تغییر آرای��ش در روابط خارجی  مان 
هستی��م. ای��ن بازآرایی، چند مؤلف��ه دارد. اولین 
مؤلفه، اصالح جهت گی��ری دیپلامسی به گونه ای 
است ک��ه دیپلامسی و دستگاه های اقتصادی، در 
خدمت اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند. اگر اولویت 
اول کشور، اقتص��اد مقاومتی ست، منایندگی های 
م��ا در کشورهای دیگر هم باید زمینه ساز تحقق 
این اقتصاد ش��ود. به عبارت دیگر، باید استفاده 
حداک��ری از دیپلامسی در جهت اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی، برای مقابله با تحریم و تهیه امکانات 

مورد نیاز، در دستور کار قرار بگیرد. 
نکت��ه دوم، تعیی��ن اولویت های کش��ور براساس 
سه متغیر اولویت های منطق��ه ای، اولویت های 
مربوط به بازیگ��ران اصلی، و اولویت مربوط به 
موضوع��ات )موضوعاتی که نیازه��ای کلیدی را 
برطرف می کنن��د( است. چشم انداز بیست ساله 
کش��ور، اولوی��ت اول را »منطق��ه« تعیین کرده 
است. منطقه را هم منطقه آسیای جنوب غربی 
با پنج سیستم فرعی � یعنی قفقاز، آسیای مرکزی، 
ش��به قاره، خلیج فارس و خاورمیانه � تعیین کرده 
است. بنابرای��ن، کشورهای مثالً آمریکای جنوبی 
در اولویت اول کشور نیستند؛ اگرچه قرار نیست 
ارتباط با بقیه دنیا هم قطع ش��ود بلکه در اینجا 
اولویت ها مورد نظر هستند. بعالوه، در منطقه ی 
تعیین شده، همه بازیگران وزن یکسان ندارند. در 
هر منطقه ای، بازیگران کلیدی ای وجود دارند که 
در ه��ر منطقه، از جمله منطقه ی دارای اولویت 
اول، باید موضع خود را در قبال آنها معین کنیم. 
آیا می خواهیم با هم��ه 190 کشوری که در دنیا 
وجود دارند، رابطه یکسان، آنهم رابطه دوستانه و 
برادرانه، داشته باشیم؟! یا می خواهیم از میان این 
کشورها، 19 کش��ور را برای برقراری روابط خاص 
و اسرتاتژی��ک انتخاب کنیم. البت��ه اولویت های 
مربوط ب��ه بازیگران، فقط ب��ه کشورها محدود 
منی ش��وند بلکه سازمان ها را هم در بر می گیرند. 
مثالً اوپک، سازمان کنفرانس اسالمی، و اکو دارای 

وزن و اهمیت یکسانی نیستند. 
س��وم، اولوی��ت موضوعات را ه��م معین کنیم. 

چ��ه موضوعاتی ب��رای کشور مه��م هستند. در 
حال حارض، دان��ش فنی مهم تر است یا فناوری؟ 

توریسم مهم تر است یا محیط زیست؟

  ســؤال: در پایان، چه مســائل دیگــری را در 
تحقق اقتصاد مقاومتی مهم قلمداد می کنید؟

  در مج��ال کوتاه باقیامن��ده، به یکی دو نکته 
اش��اره می کنم. با توجه به این که در حال حارض 
اقتص��اد ما وابست��ه به نفت اس��ت، در موضوع 
نفت باید چند ک��ار را انجام دهیم. یکی این  که 
در ص��ادرات نفت و گاز تنوع داش��نت را در نظر 
بگیریم؛ هم تنوع نسبت به خریداران و هم تنوع 
نسبت به روش های فروش. مثالً فروش نفت و گاز 
و فراورده های آنها می تواند رصفاً دولتی نباشد و 
بخش خصوصی هم از نظر قانونی امکان داشته 
باش��د و همچنین متایل ورود به ب��ازار فروش را 

داشته باشد. 
نکت��ه دیگر این که به جای خام فروش��ی، باید به 
سم��ت فراورده ه��ای این محص��والت و تکمیل 
زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی در 
داخل کشور برویم. در کن��ار تکمیل این زنجیره 
ارزشمند، باید ذخایر اسرتاتژیک را هم با جدیت 
در اولوی��ت قرار دهیم. بح��ران نفتی 1973، دو 
پیام اصلی برای غرب به دنبال داشت: 1( تحریم 
نفتی هم می تواند ی��ک سالح علیه این کشورها 
باش��د. پس باید با آن مب��ارزه کنند. لذا در وهله 
نخست، تفرقه در می��ان کشورهای صادر کننده 
را در دست��ور کار قرار دادن��د؛ و 2( ایجاد ذخایر 
اسرتاتژیک را در دست��ور کار قرار دادند. در حال 
حارض، در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی، 
یک رسی ذخائ��ر اسرتاتژیک وج��ود دارد که اگر 
کل واردات نف��ت آنها هم قطع ش��ود، بر اساس 
محاسبه، این ذخایر می توانند چند ماه )3، 6 و ... 
ماه( پاسخگوی نیازهایشان باش��ند. ما هم بویژه 
بعد از ش��دت گرفنت تحریم ها، به این جمع بندی 
رسیدیم که ذخای��ر اسرتاتژیک در کشورمان یک 
نکت��ه کلیدی ست. باید دنب��ال ذخائر اسرتاتژیک 
نفت و گاز باش��یم. در حال حارض مثالً عربستان 
ه��م به عملیاتی کردن این ای��ده پرداخته است. 
چنین ذخایری می توانن��د اثرگذاری کشورمان در 
بازاره��ای جهانی نفت و گاز را ه��م باال بربند و 
فرصت های بیشرتی را برای کشورمان ایجاد کنند. 

  از وقت مناســبی  که در اختیار مجله اقتصاد 
مقاومتی گذاشتید، سپاسگزاریم.
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اگر بنا باشد اقتصاد 
مقاومتی تحولی ایجاد 

کند، نیاز به تجدید 
آرایش در سیاست 

خارجی کشور، در سطح 
منطقه و بین امللل، به 

شدت احساس می شود.

اولین مؤلفه، اصالح 
جهت گیری دیپلامسی 

به گونه ای است که 
دیپلامسی و دستگاه های 

اقتصادی، در خدمت 
اقتصاد مقاومتی قرار 

بگیرند. 



مقدمه
یکی از مفاهیمی که با مطرح ش��دن اصطالح »اقتصاد مقاومتی« 
از س��وی رهرب معظم انقالب اسالمی، از س��وی برخی نویسندگان 
ب��ه عنوان مفهوم��ی مرتبط و بعض��اً با مسامحه، م��رتادف با این 

موضوع ارائه گردید، »Resiliance« است که به واژه هایی از قبیل 
تاب آوری، ترمیم پذیری، برگشت پذیری )حالت ارتجاعی(، بازیابی، 
جهندگی، فرنیت، و مقاومت ترجمه شده است. ایده اصلی مفهوم 

»Resiliance«، امک��ان و توانای��ی بازیابی و بهبودی یک سیستم، 
پس از اختالل و آش��فتگی ایجاد شده می باش��د. به عبارت دیگر، 
حتی اگر یک سیستم مقاوم باش��د، امکان صدمه دیدن از تکانه ای 
/ تعرض��ی خارج��ی در آن وج��ود دارد. اگر این سیست��م توانایی 
بازیاب��ی خود و بازگشت به وضعیت معم��ول )قبل از اختالل( را 
نداشته باش��د، سیستمی بازگشت پذیر و تاب آور نیست. اقتصادی 
که برگشت پذیر نباشد نیز اقتصادی است که با تکانه های خارجی 
خصامنه و غیرخصامنه ناش��ی از اقدام��ات و تصمیامت انسانی و 
بالیای طبیعی و امثال آنها، پویایی و تعادل و ثبات خود را از دست 

می دهد و بدون کمک خارجی، به فروپاشی نزدیک می شود.

آنچ��ه در باره »Resiliance« گفته ش��د، نگرش��ی کلی و اجاملی 
به این مفهوم بود. ام��ا در یک نگرش عمیق، این بازگشت پذیری 
می تواند پویایی ش��ناسی ای خاص با ابع��اد و فرایندها و الزامات 
مختلف داش��ته باش��د، و وضعیتی که باید به آن بازگشت صورت 
گیرد )وضعیت گذش��ته یا وضعیت مشابهی جدید اما مورد قبول( 
نی��ز می تواند مورد تأمل قرار گیرد. در مقاله حارض، که برگرفته از 
دو منت انگلیسی1 می باشد، ابتدا سعی شده است که تعریف هایی 

از »Resiliance« در چن��د قلمرو، با مترکز بر مفهوم این اصطالح 
در فض��ای مج��ازی، ارائه گ��ردد، و آنگاه، تفاوت نگ��رش به این 
مفهوم و داللت های مبنایی هر یک از نگرش های متفاوت به آن، 
در دو رش��ته علمی بوم ش��ناسی و مهندسی به اجامل بیان گردد. 
تعمق در این منت، نشان می دهد که باید در برداش��ت از مفاهیم 

مفهوم »برگشت پذیری« 
در قلمروها و علوم مختلف

1. Gunderson, L. H.; and C. S. Holling; and L. Pritchard; 
and G. D. Peterson )2002(. “Resilience.” Pages 530-531 in 
The Earth system: biological and ecological dimensions of 
global environmental change, edited by H. A. Mooney and 
J. G. Canadell. Volume 2 of the Encyclopedia of Global 
Environmental Change edited by T. Munn. 
-Bodeau, Deborah J.; and Richard Graubart )2011( Cyber 
Resiliency Engineering Framework. MITRE Technical 
Report MTR110237.

یکی از مفاهیمی که با 
مطرح شدن اصطالح »اقتصاد 
مقاومتی« از سوی رهرب معظم 
انقالب اسالمی، از سوی برخی 
نویسندگان به عنوان مفهومی 
مرتبط و بعضاً با مسامحه، 
مرتادف با این موضوع ارائه 
گردید، »Resiliance« است.

ایده اصلی مفهوم 
»Resiliance«، امکان و 
توانایی بازیابی و بهبودی 
یک سیستم، پس از اختالل و 
آشفتگی ایجاد شده می باشد.
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به ک��ار رفته در متون علم��ی، از سطحی نگری 
پرهی��ز گ��ردد و داللت ه��ای تف��اوت مبنای��ی 
نگرش ها، در کاربردها م��ورد توجه قرار گیرند. 
البت��ه اگرچه مطالب پیش رو، جهت ایده گرفنت 
ب��رای تحلیل های متناس��ب در حوزه های علوم 
اقتصادی است اما به روش��نی، نحوه ی استفاده 
از دقت ه��ای مفهومی و مبنایی علوم مهندسی 
و طبیع��ی و زیستی در علوم انسانی � از جمله 
اقتصاد � ، به بررسی ای روش شناسانه نیاز دارد.

تعریف هایی از »برگشت پذیری« 
مفه��وم برگشت پذی��ری2 � ت��وان »بازگش��ت« 
)دوب��اره قد راس��ت ک��ردن(3 از ی��ک رویداد 
زیان بار � از علوم مواد و قلمرو روان ش��ناختی، 
ب��ه قلمروهایی نظی��ر بوم ش��ناسی، مهندسی 
سیستم ه��ا، رفتار سازمان��ی، و امنیت رسزمینی 

گسرتش یافته است. 
هامن گونه که در جدول )1( نشان داده ش��ده 
است، اصطالح »برگشت پذیری« با تعریف هایی 
گوناگ��ون، به طور فزاین��ده ای برای یک کشور، 
زیرساخت ه��ای حیات��ی، سازمان ها، ش��بکه ها، 
و سیستم ه��ا کاربرد یافته اس��ت. در این میان، 
جنبه های مش��رتک تعریف این اصطالح در این 
قلمروه��ا عبارتن��د از اموری از قبی��ل آمادگی 
ب��رای، جلوگی��ری )پیش گیری( ک��ردن از، یا در 
غی��ر این صورت، مقاومت  ک��ردن در برابر یک 
رویداد زیان بار )ناسازگ��ار(؛ درکشیدن )جذب 
ک��ردن(، تاب آوردن )ایستادگی کردن(، یا حفظ 
کارکرده��ای اساس��ی در مقاب��ل ی��ک رویداد؛ 
بازیاب��ی )بهب��ود( پ��س از روی��داد مزب��ور؛ و 
سازگار ش��دن با )تغییر فرایندها، سیستم ها، یا 
تربیت ب��ر اساس( رویداد یادش��ده، پیامدهای 
آن، و داللت ه��ای ضمنی  آن ب��رای آینده. این 
تعریف ه��ای مختلف، بسته ب��ه آنچه )کشور، 
زیرساخت، ...( باید بازگشت  یابد، بر جنبه هایی 

متفاوت با شیوه هایی متناسب تأکید می کنند.

تفاوت مبنایِی نگرش به برگشــت پذیری در دو 
قلمرو بوم شناسی و مهندسی

برگشت پذی��ری، در ادبی��ات بوم ش��ناختی4 به 
دو ص��ورت متف��اوت تعری��ف ش��ده است که 
ه��ر ک��دام، جنبه ه��ای متفاوت��ی از ثب��ات را 
منعک��س می کنن��د. ی��ک تعریف، ب��ر کارکرد 
راندم��ان(5،  )سودمن��دی/  کارآم��د  و  خ��وب 
پای��داری6 و پیش بینی پذی��ری7 مترک��ز دارد که 
همگی ویژگی های��ی از متای��ل مهندسان برای 

طراح��ی خرابی ام��ن8 هستن��د. تعریف دیگر، 
ب��ر ماندگ��اری9، تغیی��ر و پیش بینی ناپذی��ری 
)غیرمنتظ��ره ب��ودن( مترکز دارد ک��ه همه آنها 
مورد توجه بیولوژیست های تکاملی10 و کسانی 
هستند ک��ه درصدد طراحی از ن��وع »ایمن از 
خرابی«11 می باش��ند. هالینگ12 در سال 1973 
ب��رای نخستین ب��ار بر این جنبه ه��ای مختلف 
ثب��ات تأکید کرد ت��ا به تنش های بی��ن کارآیی 
و ماندگ��اری، بی��ن پای��داری و تغیی��ر، و بین 
پیش بینی پذی��ری و پیش بینی ناپذیر بودن توجه 

دهد.
تعری��ف عمومی تری که ما آن را برگشت پذیری 
مهندسی13 می نامیم، سیستم های بوم ش��ناختی 
را نزدیک به یک وضعیت پایای باثبات در نظر 
می گی��رد. با این نگ��رش، برگشت پذیری عبارت 
اس��ت از توانایی بازگشت ب��ه وضعیت پایا، در 
پی یک اختالل. این ایده ی برون رفت از اختالل 
و بازگش��ت به وضعیت پای��ا، در کانون تئوری 

اقتصادی نیز وجود دارد. 
تعری��ف دوم، ک��ه م��ا آن را برگشت پذی��ری 
بوم ش��ناختی می نامیم، بر رشایطی فراتر از هر 
وضعیت باثبات پایداری تأکید می کند که در آن 
رشای��ط، بی ثباتی ها می توانند یک سیستم را به 
سبک رفتاری دیگر � یعنی قلمرو باثباتی دیگر14  
� س��وق دهند. در این م��ورد، برگشت پذیری با 
مق��دار اختالل��ی اندازه گیری می ش��ود که یک 
سیست��م می تواند پی��ش از تغیی��ر وضعیت و 

بازتعریف ساختاری، جذب کند. 
تفاوت بین این دو جنبه ثبات15، آنقدر بنیادین 
است که این دو جنبه، می توانند پارادایم هایی 
بدیل باش��ند. کسانی که مفهوم برگشت پذیری 
مهندس��ی را به کار می برند، ب��ه کاویدن رفتار 
سیستمیمِ نزدیک به یک وضعیت پایای شناخته 
ش��ده گرایش دارن��د، در حالی ک��ه کسانی که 
برگشت پذیری بوم ش��ناختی را بررسی می کنند، 
ب��ه جستج��و ب��رای وضعیت های پای��ای بدیل 
و خ��واص مرزه��ای )محدوده ه��ای( بین این 

وضعیت ها گرایش دارند.
کسان��ی  ک��ه برگشت پذیری مهندس��ی و رفتار 
نزدیک تعادل سیستم های زیستی )اکوسیستم ها( 
را بررس��ی می کنند، عمدتاً از رویکرد قیاسی در 
تئوری ریاض��ی استفاده می کنند و سیستم های 
و  ساده ش��ده  سیستم های��ی  را  بوم ش��ناختی 
دست نخ��ورده )در امان( در نظ��ر می گیرند، و 
ی��ا سنت هایی از مهندسی را به کمک می گیرند 
ک��ه درصدد رفع نیاز به طراحی سیستم هایی با 

2. Resilience
3. Bounce back

ecological( .4( »بوم شناسی«دانشی است که  به 
تعامل بین جانداران و محیط زیست آنها می پردازد.

5. Efficiency
6. Constancy
7. Predictability
 »Fail-safe« یک وسیله با ویژگی )design Fail-safe( .8
یا »Fail-secure« وسیله ای است که هنگام بروز خرابی، 
به  هیچ صدمه ای  که  می دهد  نشان  واکنش  گونه ای  به 
سایر وسایل نزند و یا خطری برای کارکنان نداشته باشد، 

یا حداقل، صدمه ای کمینه به آنها وارد کند.  
 9. Persistence
 10. Evolutionary Biologists
ایمن  سیستم هایی  طراحی   :Safe-fail Designs(  .11
از خرابی / بی نیاز از تعمیر( این عده بر عدم تعادل و 

سازگار شدن تأکید دارند.
12. Crawford Stanley Holling
13. Engineering Resilience

14. به جای مترکز بر فقط یک وضعیت باثبات یکه.
15. در اص��ل، تف��اوت بین مترکز بر حف��ظ کارآیی کارکرد 
)راندم��ان در برگشت پذی��ری مهندس��ی( در مقابل مترکز 
ب��ر حف��ظ موجودیت کارک��رد )تحق��ق اصل کارک��رد در 

برگشت پذیری بوم شناختی(.
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ی��ک هدف عملیاتی منف��رد16 هستند. البته در 
ای��ن میان، به ط��ور ضمنی فرض می ش��ود که 
سیستم های زیستی فقط یک وضعیت تعادلی 
پایا را منایش می دهند، و اگر هم وضعیت های 
عملیاتی دیگری نیز وجود داشته باشند، باید از 

این وضعیت ها پرهیز گردد.  
از س��وی دیگ��ر، کسانی که ب��ر برگشت پذیری 
بوم ش��ناختی تأکید می کنند، سنت های ریاضی 
و بوم ش��ناسی کاربردی در سط��ح سیستم های 
مدیری��ت  و  پویایی ش��ناسی  مث��الً   � زیست��ی 
سیستم ه��ای آب ش��یرین، جنگل ها، ش��یالت،  
چمنزاره��ای نیمه خش��ک، و  جمعیت هایی که 

ماهیت��اً متعام��ل هستند � را م��ورد توجه قرار 
می دهند. این مطالعات، در فرمول بندی تئوری، 
از استقراء ریاضی استفاده می کنند، و تجربه ای 
را م��ورد توج��ه ق��رار می دهن��د ک��ه تأثیرات 
اقدام��ات مدیریت��ی در مقیاس وسی��ع در آن 
لحاظ می شود. در نتیجه، در این مطالعات، به 
روشنی تغییرپذیری )قابلیت تنظیم( متغیرهای 
اساس��ی، چشم انداز ثبات را ش��کل می دهد و 
حفظ می کند، و وقتی این تغییرپذیری متغیرها 
کاه��ش یابد، یک سیستم  زیست��ی می تواند از 
یک وضعی��ت به وضعیت��ی )از ی��ک ثبات به 

ثباتی( دیگر سوق یابد. 

16. نه چندمنظوره.
17. Withstand
18. Enterprise
19. degrade gracefully
20. Functionality
21. Architecture
22. Degraded
23. Core Operational Capacities
24. End-state for Organizations
25. Multi-tiered, Life-cycle-focused Methodology
26. Architecture
27. Self-heal
28. within acceptable degradation parameters
29. Malicious

جدول 1ـ تعریف های برگشت پذیری در قلمروهای مختلف

تعریفقلمرو

توان سازگار شدن با رشایط متغیر و آماده شدن برای، تاب آوردن17، و به رسعت بازیابی پس از  اختالل.کشور

زیرساخت حیاتی
توانایی کاهش شدت و / یا طول مدت رویدادهای اختاللی. اثربخشی یک زیرساخت یا مؤسسه ی )کسب و کار(18 

بازگشت پذیر، به توانایی آن برای پیش بینی، جذب، سازگاری، و / یا بازیابی رسیع از یک رویداد اختاللی بالقوه بستگی دارد.

خصیصه یا توانایی حفظ  � یا با ظرافت تنزل دادن19 � کارکرد )عاملیت(20 و ساختار، در مقابل تغییر داخلی و خارجی.زیرساخت حیاتی دفاعی

فضای مجازی

توانایی سازگاری نسبت به رشایط متغیر و آمادگی، تاب آوری، و بازیابی رسیع پس از اختالل. بازگشت پذیری فضای مجازی 

چیزی بسیار فراتر از شبکه های سخت افزاری می باشد، و عبارت است از انعطاف پذیری، قابلیت انطباق، و قابلیت اعتامد 

در قلمرو انسانی، فیزیکی، و اطالعاتی. بازگشت  پذیری فضای مجازی عبارت است از توانایی عمل کردن در خالل منازعه 

مجازی و دوباره بازگشنت رسیع به یک محیط مورد اعتامد.

فضا

»توانایی یک معامری )سبک و طراحی ساختامن(21، در پشتیبانی از کارکردی که به رغم اقدام خصامنه یا رشایط ناسازگار، 

برای موفقیت مأموریت الزم است. یک معامری در صورتی »بازگشت پذیرتر« است که بتواند این کارکرد ها را با احتامل 

باالتر، دوره کوتاه ترمِ قابلیتمِ کاهش یافته، و در دامنه وسیع تری از سناریوها، رشایط، و تهدیدات فراهم آورد. 

سازمان )بازگشت پذیری عملیاتی(
»توانایی سازمان در دستیابی به مأموریت خود حتی در مقتضیات تنزل یافته22«. »توانایی سازمان برای سازگار شدن با 

مخاطره ای که قابلیت های عملیاتی مرکزی اش23 را تحت تأثیر قرار می دهد«. 

سازمان )برنامه ریزی احتیاطی(

»توانایی سازگار شدن رسیع و بازیابی پس از هر گونه تغییرات شناخته شده و ناشناس در محیط. بازگشت پذیری یک 

فرایند نیست بلکه یک هدف غایی24 برای سازمان هاست. هدف یک سازمان بازگشت پذیر، استمرار کارکردهای اساسی 

مأموریتی در همه زمان ها در خالل هر نوع اختاللی است. 

مأموریت

تضمین اینکه »فرایندهای مأموریتیمِ اساسی به رغم هر تهدیدی، به کارکرد خود ادامه دهند.« »بازگشت پذیری مأموریتی 

عبارت است از روش شناسی چند الیه ی متمرکز بر چرخه ی زندگی25 برای درک، پیش بینی، تخفیف دادن و حداقل کردن 

اثرات هر اختالل درمواد.«

معامری26
»توانایی یک کل معامری بر فراهم کردن قابلیت های کارکردی الزم برای موفقیت مأموریتی، به رغم ناسازگاری محیطی 

یا اقدام خصامنه.«

شبکه
»توانایی یک شبکه بر فراهم کردن و حفظ سطح قابل قبولی از خدمت رسانی، به رغم کاستی ها و چالش های مختلفمِ 

فراروی عملیات عادی.«

سیستم

»توان یک سیستم اطالعاتی بر ادامه دادن: 1( عملیات تحت رشایط ناسازگار یا تنش، حتی در وضعیتی تنزل یافته یا 

تضعیف شده، در حالی که قابلیت های عملیاتی اساسی را حفظ کرده است؛ و 2( بازگشت به )بازیابی( یک وضعیت 

عملیاتی مؤثر، در چارچوب زمانی ای سازگار با نیازهای مأموریتی.« »بازگشت پذیری طراحی شده است تا سیستم ها بدون 

دخالت انسان ها، خودالتیامی27 داشته باشند. در یک زمینه ی سایربی، یک سیستم سایربی بازگشت پذیر، حتی اگر به خطر 

بیفتد )مثالً به صورتی غیرمجاز به آن دست یافته شود(، باید آن گونه که خواسته شده است، به کار خود ادامه دهد.« 

»بازگشت پذیری سیستمی عبارت است از توانایی سیستم بر تاب آوری در یک اختالل بزرگ، در محدوده ی پارامرتهای تنزلمِ 

قابل قبول28، و بازیابی در یک زمان و با ترکیبی از هزینه ها و مخاطرات قابل قبول.

سیستم کنرتل

یک سیستم کنرتل بازگشت پذیر می تواند به عنوان سیستمی تعریف شود که آگاهی از وضعیت را در سطح قابل قبولی 

از عادی بودن )استمرار روال عادی و معمول کارکرد(، در واکنش نسبت به امور غیرعادی شامل تهدیدات بدخواهانه29 و 

تهدیدات طبیعی غیرمنتظره، حفظ می كند.
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گ��زارش فعالیت های علمی در عرص��ه اقتصاد مقاومتی، عالوه بر 
برش��امری عناوین و برخی اطالع��ات جانبی، بی��ان خالصه ای از 
محت��وای برگزیده ی برخی از نوش��ته ها در قال��ب مطالب منترش 
شده ی چاپی و مجازی، در مجال محدود مجله را نیز در برمی گیرد. 
در این شامره، به ارائه ی متنی می پردازیم که با عنوان  »چارچوب 
کلی تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ با رویکرد مدیریت جهادی« 
در اردیبهش��ت 1393 توسط آقای دكرت محمدجواد ایروانی � وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارای��ی از سال 1364 ت��ا 1368 و عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام � در پایگاه اطالع رسانی:
http//www.iravnay.com

نرش یافته است. اصل این منت، به عنوان متنی خالصه جهت ارائه 
و ایده رسانی در فرایند »طراحی سیاست های کلی برنامه ش��شم 
با ه��دف تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ« تهیه ش��ده است و 
در نوش��ته ی حارض، تغییرات اندکی در آن داده شده است. از آن 
جمل��ه،  به جای عب��ارت »اقتصاد مقاومت��ی و فرهنگ« از عبارت 

»اقتصاد مقاومتی« استفاده شده است. 

جمه��وری اسالمی در جهت تعیی��ن حرکت کلی نظام، از سازوکار 
نوین��ی برخوردار است که التزام عمل��ی به آن می توان هم سویی 
و انسج��ام بین بخشی ایجاد کند. در نقط��ه آغازین این سازوکار، 
قانون اساسی قرار دارد و پس از آن، چشم انداز نظام قرار می گیرد 

برگرفته ای از 
نـرشیافته ها

»برنامه راهربدی« 
بیان کننده سازوکار 
تحقق »قابلیت های 
کلیدی« ای است که 

نظام از ظرفیت و 
توانایی الزم برای 

تحقق آنها 
برخوردار است.
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که در یک بیان کلی، برش��ی 20 سال��ه از اهداف است. در 
مرحله ی بعد، سیاستهای کلی نظام قرار دارد که تعیین کننده 
چارچ��وب کلی حاکم بر مسی��ر حرکتی نظام در موضوعات 
راهربدی است. در الی��ه بعدی، قوانین و مقررات قرار دارد 
ک��ه در جهت برنامه ریزی راهربدی و تدوین برنامه های پنج 

ساله، از اهمیت حیاتی برخوردارند. 
در یک تعری��ف کارب��ردی، »برنامه راه��ربدی« بیان کننده 
سازوکار تحقق »قابلیت ه��ای کلیدی«ای1 است که نظام از 
ظرفی��ت و توانایی الزم برای تحقق آنه��ا برخوردار است و 
باید در مدت پنج سال آینده به آنها دست یابد. قابلیت های 
کلی��دی در برگیرن��ده توانایی ها و مزیت های��ی هستند که 
کش��ور را قادر می سازند مزیت ه��ای بالقوه خود را بالفعل 
مناید و در مسیر پیرشفت، رو به جلو حرکت کند. به عبارتی، 
»قابلیت کلیدی« عبارت از هدف و دست آوردی است که از 
اجرای یک سیاست به دست می آید و به کشور این توانایی 
را می دهد که به س��وی پیرشفت حرکت کند. در این میان، 
»عامل حیاتی موفقیت«2، اقدام��ات اساسی در راه رسیدن 
ب��ه آن هدف )قابلی��ت کلیدی( است، و »ش��اخص کلیدی 
عملکرد«3، دربرگیرنده سنجه هایی برای بررسی میزان تحقق 

هدف )اثربخشی( می باشد.
بنابراین، »قابلیت کلی��دی« از جنس هدف است، و »عامل 
حیاتی موفقیت« از جنس اقدام راهربدی می باشد. به عنوان 
مث��ال، سیاست دوم از سیاست های کل��ی اقتصاد مقاومتی، 
ب��ر »دانش بنیان ش��دن اقتص��اد« تأکی��د دارد. قابلیت های 
کلی��دی ای که از اجرای این سیاست مدنظر است، در ادامه 
همین سیاس��ت آمده است. رابطه علت و معلولی بین این 
قابلیت ه��ای کلیدی می تواند به صورت منودار )ش��امره 1( 

منایش داده شود.
 هامن  گونه که در منودار نشان داده ش��ده است، در حوزه 
اول ک��ه حوزه عوامل حیاتی موفقیت است، بحث »افزایش 
تولی��د و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان« مدنظر 
ق��رار می گی��رد. در این حوزه، باید تعیین ک��رد که اقدامات 
اصلی برای افزایش تولی��د و صادرات محصوالت و خدمات 

دانش بنیان چیست. 
به نظر می رسد که در طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه 
کشور، مآخ��ذ اصلی این قابلیت ها بای��د سیاست های کلی 
نظ��ام بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باش��ند. در 
ای��ن جهت، باید متامی قابلیت های کلیدی اقتصاد مقاومتی 
استخ��راج ش��وند، و ب��ا بررسی سای��ر سیاست ه��ای کلی، 
قابلیت های کلیدی هم راستا با موارد یادش��ده، در چارچوب 
سیاستی برنامه ش��شم محوریت یابن��د. از این رو، رضوری 
است ک��ه برای تدوی��ن سیاست ه��ای کلی برنامه  ش��شم، 
قابلیت های بیان ش��ده در سیاست های کلی مختلف نظام 
ک��ه اوالً نقش حیاتی و کلیدی در ای��ن برهه از زمان دارند 

و ثانی��اً کش��ور از توانای��ی و ظرفیت الزم ب��رای تحقق آن 
برخوردار است، تعیین ش��وند. این امر در منودار )شامره 2( 

نشان داده شده است.
برای این کار، الزم است ابتدا فرازهای کلی اقتصاد مقاومتی 

استخراج شوند. 
)منودار شامره 3(

پ��س از استخراج قابلیت های کلی��دی اقتصاد مقاومتی، هر 
ی��ک از سیاست های کلی دیگر مورد بررس��ی قرار گیرند تا 
فرازهای هم راستا و مکمل آنها با اقتصاد مقاومتی استخراج 
ش��وند. آنگاه با توجه به بایدها و نبایدهای تعیین شده در 
چارچ��وب هر یک از قابلیت ها، و نقش های اساسی و ابعاد 
هر ی��ک از قابلیت ها، می توانیم سیاست ه��ای کلی برنامه 

ششم با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی را طراحی کنیم.
)منودار شامره 4(

برنام��ه پنج سال��ه، در برگیرن��ده عوامل حیات��ی موفقیت و 
نقش آفرینان کلیدی اس��ت. عوامل حیاتی موفقیت عبارتند 

از الزامات اساسی برای تحقق قابلیت های کلیدی.

عدالت 
محوری

برون گرایی درون زایی و 
تولید ملی

دانش 
بنیانی

مردمی 
شدن

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ دستگاه اجرایی الف

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ دستگاه اجرایی ب

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ دستگاه اجرایی ج

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ دستگاه اجرایی ...

ماتریس منودار فوق الذک��ر، نشان دهنده ی نقش هر یک از 
دستگاه های اجرایی در تحقق قابلیت های کلیدی است. هر 
عالم��ت سؤال در این ماتریس، در پی طرح این سؤال است 
که مثالً دستگاه اجرای��ی الف در تحقق قابلیت کلیدی )1( 

چه نقشی برعهده دارد. 
گ��ام بعدی، بی��ان ش��اخص های کلیدی عملک��رد است که 
مهم تری��ن ابزار برای رصد مستمر تحق��ق اقتصاد مقاومتی 

است. 
در ای��ن مسیر، رضوری است مدیریت جه��ادی که در بعد 
ف��ردی دربرگیرن��ده ویژگی های مدیر جه��ادی � مانند نیت 
مخلصان��ه و تالش مجاهدان��ه � است و در بع��د سازمانی، 
شامل ویژگی های نهادی در سازمان ها است، تقویت و حاکم 
گ��ردد. در منودار بعدی، برای مث��ال، بند سوم سیاست های 
کلی تولی��د ملی و حامیت از کار و رسمایه ایرانی که با بند 
دوم سیاست ه��ای کلی اقتص��اد مقاومتی هم راستا است، با 

رویکرد طراحی شده، تفصیل داده شده است.
در گام بعدی، الزم است هر یک از عوامل حیاتی موفقیت، 
ب��ه یک دستگ��اه اجرایی به عنوان اق��دام کننده ی اصلی و 
احت��امالً یک یا چند دستگاه اجرایی دیگر به عنوان همکار، 
تخصیص داده شود، و ادامه این کار، ارکان کلی برنامه ششم 

را به وجود خواهد آورد.

1. Key Potentials
2. Critical success 
factor: CSF
3. Key Performance 
Indicator: KPI
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تحلیل برای استخراج 

فرازهای اصلی

سیاست های كلی 

اقتصاد مقاومتی

ترجامن قابلیت های 
كلیدی اقتصاد 

مقاومتی

تحلیل و بررسی اهمیت و طرفیت اجرایی

قابلیت های كلیدی

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...

دستیابی به رتبه اول 

اقتصاد دانش بنیان در 

منطقه

ارتقای جایگاه جهانی 

كشور

افزایش تولید 

محصوالت و خدمات 

دانش بنیان

افزایش صادرات 

محصوالت و خدمات 

دانش بنیان

قابلیت های كلیدی اقتصاد مقاومتی

بررسی بایدها و نبایدها و نقش ها

سیاست های كلی برنامه ششم

قابلیت های كلیدی متامی سیاست های كلی كه با 

قابلیت های كلیدی اقتصاد مقاومتی هم راستا هستند

قابلیت های كلیدی هم راستا با قابلیت های كلیدی 

اقتصاد مقاومتی هستند

تجزیه و تحلیل و بررسی

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...

سیاست های 

كلی ...
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یکی از نارسایی های موجود، فقدان پایگاه اطالعاتی جامع در زمینه 
فعالیت های حوزه ی اقتصاد مقاومتی � از جمله در عرصه های علمی 
� است. این نارسایی، پراکنده کاری و انجام فعالیت های موازی بدون 
ارتباط ب��ا یکدیگر را تشدید می کند. اگرچه حوزه اقتصاد مقاومتی 
ظرفیت فعالیت علمی فراوانی دارد و فعالیت های انجام ش��ده به 
هی��چ وجه درخور اهمی��ت و رضورت این امر حیاتی نیست و هر 
فعالیتی در این حوزه نیز عرصه را بر دیگری تنگ منی کند، اما عدم 
اط��الع از این امر، موج��ب ناکارآمدی در تخصی��ص منابع انسانی 
و مال��ی کمیاب و کاستی در هم افزایی و تض��ارب آراء می گردد، و 
بالندگی را به تأخیر می اندازد. در این مجال مخترص، به برخی متون 
)کتاب و گزارش و مجاله و مقاله( انتشاریافته و همچنین ش��امری 
از هامیش های برگزار ش��ده در این زمینه اشاره کرده ایم. از آگاهان 
گرانقدر در ای��ن زمینه خواهانیم که با ارائه اطالعات مستند خود، 
امکان استمرار، اصالح، تکمیل و به هنگام سازی چنین گزارش هایی را 

در شامره های بعدی مجله فراهم سازند. 
البت��ه از آنجای��ی که در ای��ن مجال، درص��دد گ��زارش بسیاری از 
فعالیت ه��ای علم��ی در قلم��رو اقتصاد مقاومت��ی � از سال 1389 
تاکنون � بوده ایم، و منت پذیرفته شده ای نیز در این زمینه در دست 
نبوده است که ارجاع به آن، بخشی از این نیاز را برطرف کند، منت 
پیش رو کمی طوالنی ش��ده است. به روشنی، در شامره های بعدی، 
این گزارش، مخترصتر و کوتاه تر خواهد بود؛ اگرچه امید باید داشت 
که وسعت و عمق فعالیت های علمی به حدی باشد که در هر ماه، 

گزارش آنها به همین اندازه و بلکه بیشرت گردد.

1. کتب مرتبط با اقتصاد مقاومتی
بر اس��اس اطالعات پایگاه اینرتنتی سازمان اسن��اد و كتابخانه ملی 
ایران، تا تیر ماه 1393 کتب ذیل توسط این سازمان فهرست نویسی 

شده اند1:
1. اش��یری، سعی��د)1391(. »اقتص��اد مقاومت��ی : راه��ربد اقتصاد  1. البته این فهرست نویسی لزوماً به معنای اخذ مجوز وزارت ارشاد 

و انتشار نیست.
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ای��ران در دهه ی پیرشفت و عدال��ت در بیانات 
ح��رضت  آیت الله العظمی سید عل��ی خامنه ای 
)مدظله العال��ی( رهرب معظم انق��الب اسالمی«. 

تهران: نرش انقالب اسالمی.
2. بهدارون��د، محمدمه��دی)1391(.  »از جه��اد 
اقتص��ادی ت��ا اقتص��اد مقاومتی«. ب��ا همکاری 
مؤسسه مطالع��ات فرهنگی مستشهدین وصال،     

قم : نرش صبح میثاق .  
 .)1391( همک��اران  و  علیرض��ا؛  جام��ی،   .3
»راهربدهای افق روش��ن )با رویکردی بر اقتصاد 
مقاومت��ی(«. به سف��ارش سازم��ان بسیج علمی، 

پژوهشی و فناوری.مشهد: نرش سخن گسرت . 
4. خان��ه انق��الب اسالم��ی و والی��ت )1391(. 
»اقتصاد مقاومتی برگرفته از سخنان مقام معظم 

رهربی «. اصفهان : نرش حدیث راه عشق.
)1391(.»مقاوم��ت  حسام الدی��ن  خلیل��ی،   .5
اقتص��ادی در پرتو اقتص��اد مقاومت��ی) اقتصاد 

معنویت محور...(«. تهران: نرش عامد فردا. 
6. دف��رت سیاست گذاری و مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسان��ی )1391(.»راهربد تولید دانش بنیان: 
جایگ��اه رشکت ه��ای دانش بنی��ان در اقتص��اد 
مقاومتی«. تهران: نرش معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، مرک��ز رواب��ط عموم��ی و 

اطالع رسانی. 
7. زارعی، ابراهیم )1391(. »نقشه ی راه اقتصاد 
مقاومتی در بیانات مقام معظم رهربی«. تهران: 

انتشارات ایران.    
8. سنایی فر، اکرب؛ و همکاران )1391(. »الزامات 
و ارکان اقتصاد مقاومتی«. اصفهان: نرش ستارگان 

درخشان . 
9. ص��در، سید ش��هاب الدین )1391(.»اقتص��اد 
مقاومت��ی: راهکارها و موانع پی��رشو با نگاهی 
به گذش��ته و ح��ال اقتصاد ای��ران«. تهران: نرش 

پیشگامان توسعه.
10. نجف پور کردی، حمیدرضا؛ و مسلم میرزایی؛ 
و علیرضا فتح الهی نوا )1391(. »الزامات استقرار 
بانک��داری اسالم��ی با تاکید بر گ��زارش عملیات 
پیاده سازی با رویکرد استقرار بانکداری اسالمی، 

بسرتساز اقتصاد مقاومتی«. تهران :  قلم پارسی.
11. اخرتی، عباسعلی )1392(. »اقتصاد مقاومتی: 
زمینه ها  � راه کارها«. تهران: انتشارات امیرکبیر. 

12. حسین��ی، سید ج��امل؛ و میر سیاوش اسبقی 
)1392(. »نق��ش رسمایه و ک��ار ایرانی در تحقق 
اقتصاد مقاومتی«. با همکاری دانشگاه پیام نور 

استان آذربایجان رشقی.خوی: نرش شعر سپید.
13. دری  نوگوران��ی، حسی��ن؛ و اصغ��ر صال��ح  

در  مقاومت��ی  »اقتص��اد   .)1392( اصفهان��ی 
جمهوری اسالمی ای��ران: تحلیل مبنایی و برخی 
اصول راهنامی کاربردی«. تهران: رشکت چاپ و 

انتشارات راه فردا، انتشارات ناجی. 
14. رحیمی، محمد )1392(. »اقتصاد مقاومتی: 
م��روری ب��ر بازس��ازی و مقاوم س��ازی اقتصادی 
کشورهای ش��کست خورده«. ارومیه: نرش نقش 

معامر .
15. رش��ید ارده، حبیب الله؛ و همکاران)1392(. 
»راهربدهای مدیریت بح��ران، اقتصاد مقاومتی 
و صنعت بان��ک داری«. به سف��ارش پژوهشگاه 
مهندس��ی بحران ه��ای طبیع��ی ش��اخص پژوه، 

اصفهان: نرش علم آفرین. 
16. روش��نک، محمدحسین؛ و محبوبه روشنک 
)1392(. »اقتصاد مقاومتی: دیروز دفاع مقدس، 

امروز جهاد اقتصادی«. مشهد: نرش امید مهر . 
17. رشکت فوالد مبارکه اصفهان )1392(. »اقتصاد 
مقاومت��ی و اسرتات��ژی مقاومت��ی در صنعت«. 

تهران: نرش رشکت فوالد مبارکه اصفهان .  
»اقتص��اد   .)1392( سعی��د  غنچ��ه زاده،   .18

مقاومتی«. تهران: نرش الله زار.
19.مركز پژوهش ستاد مرك��زی مبارزه با قاچاق 
ك��اال و ارز )1392(. »مجموعه مقاالت برگزیده 
فراخ��وان اقتص��اد پنهان، انضب��اط اقتصادی )با 

رویکرد اقتصاد مقاومتی( «. نرش اقتصاد پنهان.       
20. معاون��ت پژوهش و فناوری واحد محالت و 
کانون ق��رآن و عرتت دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
محالت )1392(. »مجموعه مقاالت اولین هامیش 
رسارسی م��روری بر تاریخ اقتص��اد مقاومتی در 
ایران، با تاکید بر رویدادها و آراء و نظرات رجال 
سیاس��ی در خصوص حامی��ت از اندیشه، تولید 
و ک��ار ملی«. با مشارکت دف��رت فرهنگ اسالمی 
واحد مالیر، سازم��ان چاپ و انتشارات؛ محالت: 

دانشگاه آزاد اسالمی.
21. معاونت فرهنگی دانشگ��اه بین املللی امام 
خمینی)ره( )1392(. »مجموعه مقاالت هامیش 
ملی اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها«. تهران: 

نرش افق آینده .   
22. نریامنی، میث��م؛ و حسین عسکری )1392(. 
»اقتص��اد مقاومتی: مبان��ی و راهربدها«. تهران: 

نرش سازمان بسیج دانشجویی.  
23. ن��رصی، محس��ن )1392(. »اقتص��اد رضوی 
علیه الس��الم: مبانی اقتص��اد مقاومتی از دیدگاه 
ام��ام رضا علیه السالم«. اصفهان: نرش حدیث راه 

عشق.
24. مهدی پ��ور، ش��هربانو؛ و رض��ا عباسی راینی 
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)1392(. »اقتص��اد مقاومتی و سب��ک زندگی«.  
کرم��ان: سازم��ان بهزیستی استان کرم��ان، اداره 

روابط عمومی.
25. آبنوسی��ان، کریس��ت؛ و امی��ر مهردادف��ر 
)1393(.»از اقتص��اد مقاومتی چ��ه می دانم؟«. 
تهران: امیر مهردادف��ر: کریست آبنوسیان: علی 

پاکدل .
26. آزادی، ولی )1393(. »اقتصاد مقاومتی«. قم: 

انتشارات دلفام.
27. احمدآبادی، محمد )1393(. »رویکرد اقتصاد 
مقاومت��ی در رشک��ت پنها«. به سف��ارش رشکت 
پشتیبانی و نوس��ازی هلیکوپرتهای ایران )پنها(، 

تهران: نرش هامی علم . 
28. اسدی، یوسف )1393(.»گل واژه های اقتصاد 

مقاومتی در قرآن«. شیراز: نرش یوسف اسدی. 
29. اسکندری، حمید )1393(.»اقتصاد مقاومتی«. 

تهران: نرش بوستان حمید. 
30. اعتامدی، بیژن )1393(. »صنعت پوش��اک و 

اقتصاد مقاومتی«. تهران: نرشکاوش قلم . 
31. افش��ار، اسدالله )1393(. »از جهاد اقتصادی 

تا اقتصاد مقاومتی«. تهران : نرش سفیر اردهال.
32. ش��ا محمدی، محمد )1393(. »چهل حدیث 
عوام��ل و عن��ارص موثر در اقتص��اد مقاومتی از 
منظر برخی روای��ات اسالمی«. تهران: نرش سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، مرکز راهربدی، معاونت 

پژوهش. 
33. فراهان��ی، محمد؛ و حمی��د امینی )1393(. 
»اقتصاد مقاومتی: مبان��ی، راهکارها«. قم: نرش 

ندای ملکوت . 
34.  فالح محمدل��و  ، حسی��ن )1393(. »جایگ��اه 
شهرداریها در قانون بودجه سال 1393 کل کشور 
و اقتصاد مقاومتی در کالم مقام معظم رهربی«. 

قزوین : نرش دانش امروز. 
35. فی��روزی، احمد؛ و سمی��ه محسنی )1393(. 
»چکیده مقاالت هامیش ملی نقش سبک زندگی 
در اقتصاد مقاومت��ی«. تهران: جهاد دانشگاهی، 

واحد خوارزمی .
36. فی��روزی، احمدرض��ا )1393(. »مجموع��ه 
مق��االت هامیش مل��ی نقش سب��ک زندگی در 
اقتصاد مقاومتی«.  تهران: نرش جهاد دانشگاهی، 

واحد خوارزمی . 
37. موسس��ه مطالع��ات و تحقیق��ات مبی��ن 
)1393(.»بست��ۀ تولید انبوه مسک��ن محلی در 
بافت ه��ای فرس��وده و ناکارآمد: طرح��ی برای 
»حامسه اقتصادی« منطبق بر سیاست های کلی 

»اقتصاد مقاومتی««. تهران: نرش مبین  پژوه.

38. هاش��می  فشارک��ی، سیدج��واد؛ و سمی��ه 
پورعبدی )1393(. »تهدیدات اقتصادی و اقتصاد 

مقاومتی«. اصفهان: نرش علم آفرین .       

برخی گزارش هــای علمی در مراکز پژوهشــی 
مختلــف نیز انتشــار یافته اند کــه از آن جمله 

می توان به موارد ذیل اشاره منود:
1. تاری، فتح الله، و خشایار سیدش��کری؛ و زهرا 
کاویانی )ش��هریور 1391(. »اقتصاد مقاومتی و 
مؤلفه های آن )ویرایش اول(. مرکز پژوهش های 

مجلس«. گزارش شامره 12546.
2. فرتوک زاده، حمیدرضا؛ و جواد وزیری )کارگروه 
اقتص��اد مقاومتی بخ��ش دف��اع ( )پاییز 1391( 
.ضلع اول: گذار به اقتصاد مقاومتی )پیش نویس( 
)از مجموعه طرح کلی اندیشه ی دفاعی امنیتی 
جمهوری اسالم��ی ایران(. مرک��ز الگوی اسالمی 

ایرانی پیرشفت � اندیشکده امنیت و دفاع.
3. سیدش��کری، خشایار؛ و زهرا کاویانی )بهمن 
1391(. »اقتص��اد مقاومت��ی 2. ویژگی های آن، 
فرصت ه��ا و تهدیده��ا«. مرک��ز پژوهش ه��ای 

مجلس، گزارش شامره 12817.
4. غیاثون��د، ابوالفض��ل؛ و همک��اران )فروردین 
1393(. »در ب��اره سیاست ه��ای کل��ی اقتص��اد 
مقاومت��ی )1� م��روری ب��ر ادبی��ات جهانی در 
باره ت��اب آوری مل��ی(«. گ��زارش 13582، مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی.
گروه اقتصاد و رسانه ی اداره کل مطالعات رسانه 
و ارتباطات مرک��ز تحقیقات صدا و سیام نیز در 
س��ال 1392، مجموعه مقاالت��ی در باره »نقش 
رسانه ملی در اقتصاد مقاومتی« )3 جلد( منترش 

کرده است.

2. مجالت و ویژه نامه ها
قبل از پیش ش��امره مجله »اقتص��اد مقاومتی با 
رویک��رد مدیریت جهادی» )مجله حارض( که در 
خرداد ماه 1393 با تعدادی محدود عرضه گردید، 
مجله ای با عن��وان »ژورنال بین املللی و دسرتسی 
آزاد اقتص��اد مقاومتی«2، از س��ال 1392 توسط 
رشکت پژوهشی طُرود ش��امل )صاحب امتیاز � 
تأسیس در سال 1386(، در مرکز رشد واحدهای 
فن��اوری دانش بنیان دانشگاه مازندران )بابلرس(، 
ب��ا مدیریت مسئولی محسن کلی��چ و رسدبیری 
http:// پدرام داودی، در فضای مجازی با آدرس

یافته  انتش��ار   journals.toroudshomal.com
است. این مجله الکرتونیکی که به زبان انگلیسی 
در اختی��ار قرار می گیرد و دسرتسی به منت کامل 

2. The Open Access Journal of Resistive 
Economic )OAJRE(
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مقاله های آن رایگان است، به دنبال ترویج بحث 
اقتصاد مقاومتی در سطح بین املللی می باش��د. 

حوزه های فعالیت علمی این مجله عبارتند از:
1. تحریم اقتصادی؛

2. اقتصاد و مدیریت نفت و گاز؛
3. اقتصاد سبز؛ و

4. اقتصاد و مدیریت نظامی.
تاکنون سه ش��امره از این مجل��ه در اختیار قرار 

گرفته است.
بع��الوه »فصلنام��ه سیاس��ت کالن« کمیسیون 
مشرتک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ش��امره دوم سال دوم )بهار 1392( خود را ویژه 
اقتصاد مقاومتی منترش ک��رده است. »فصلنامه 
همشهری اقتصاد« نیز در شامره 24 )بهار 1393( 
و همچنین ش��امره 25 )تابستان 1393(، پرونده 

ویژه ای در باره اقتصاد مقاومتی باز کرده است.

3. مقاالت
اگرچ��ه مق��االت منترش ش��ده در ب��اره اقتصاد 
مقاومتی و مسائل مرتبط، در مجالت و پایگاه های 
اطالعاتی مختلف، نسبتاً ف��راوان هستند، اما بر 
اساس فهرست مقاله های منایه شده در بانک های 
اطالعات مق��االت )noormags و magiran(، تا 
پایان تیر ماه 1393 تعداد اندک 7 مقاله اقتصادی 
در مجالت علم��ی � پژوهشی منترش گردیده اند 
که مشخص��ات آنها ب��ه ترتیب تاری��خ نرش، به 

صورت ذیل است:
1. سیف، اله مراد )پاییز 1391(. »الگوی پیشنهادی 
اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران )مبتنی بر 
دیدگاه مقام معظم ره��ربی(«. در فصلنامه آفاق 

امنیت، شامره 16، 18 صفحه  � از 5 تا 22.
خالص��ه: در این مقاله به تبیی��ن مفهوم اقتصاد 
مقاومت��ی با توجه به بیانات مقام معظم رهربی 
پرداخته شده است. بر مبنای این بیانات، الگوی 
اقتص��اد مقاومت��ی بر اس��اس مؤلفه های رش��د 
اقتص��ادی، عدالت اقتصادی، ثب��ات اقتصادی و 
فرنیت اقتصادی طراحی ش��ده است. همچنین 
راهربده��ای چهارگان��ه ی مقابل��ه، خنثی سازی، 
جذب و ترمیم و پخش و تضعیف تحریم ها مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
2. میرمعزی، سید حسن )پاییز 1391(. »اقتصاد 
مقاومتی و ملزومات آن )با تاکید بر دیدگاه مقام 
معظم ره��ربی(«. در فصلنام��ه اقتصاد اسالمی، 

شامره 47، 28 صفحه � از 49 تا 76.
خالصه: این مقاله، اقتصاد مقاومتی را به عنوان 
مظه��ر و نشان��ه ای از نظام اقتص��ادی اسالم که 

در راست��ای دفاع از کیان نظ��ام اسالمی طراحی 
می گردد، معرف��ی می کند. با اتخاذ سیاست های 
راه��ربدی مقتض��ی در نظام اقتص��ادی اسالم و 
رویکرد جه��ادی در رفتارهای اقتصادی دولت و 
م��ردم، تهدیدات وارده بر بدنه اقتصاد تبدیل به 
فرصت می گردد، و رشد جهشی حاصل می شود.

3. تراب زاده جهرمی، محمدصادق؛ و سید علیرضا 
سجادیه؛ و مصطفی سمیعی نسب )بهار 1392(. 
»بررسی ابع��اد و مؤلفه های اقتص��اد مقاومتی 
جمه��وری اسالمی ایران در اندیشه حرضت آیت 
الل��ه خامنه ای«. در فصلنام��ه مطالعات انقالب 
اسالم��ی، سال دهم، ش��امره 32، 16 صفحه � از 

31 تا 46.
خالص��ه: در این مقال��ه ب��ا روش  داده بنیاد و با 
استف��اده از بیان��ات مقام معظم ره��ربی، مدل 
مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها 
و الزامات اقتصاد مقاومتی استخراج شده است.

4. سیف، اله مراد؛ و موسی خوشكالم خرسوشاهی 
)به��ار 1392(. »نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران 
در اقتصاد مقاومتی«. در فصلنامه پژوهش های 
اقتص��ادی ایران، ش��امره 54، 23 صفحه � از 181 

تا 204.
خالصه: در این مقال��ه، آسیب پذیری نظام ارزی 
ایران مورد بررسی قرار گرفته، و با معرفی و برآورد 
مدل های��ی كه ارتباط بین ن��رخ ارز با صادرات، 
واردات و تولی��د در کشور را بیان می کنند، نظام 
ارزی مطل��وب اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد 

مقاومتی معرفی و پیشنهاد شده است.    
5. موسوی��ان، سید عب��اس؛ و محسن عبداللهی 
)تابستان 1392(. »تبیین آسیب های اجرای عقود 
بانك��ی در كشور؛ رهیافتی ب��رای تحقق اقتصاد 
مقاومتی«. در فصلنامه بهبود مدیریت، ش��امره 

20، 28 صفحه، از 115 تا 143. 
خالص��ه: در این مقاله، به ارزیابی نقش عقود در 
نظ��ام بانکی در راستای تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
متكی ب��ر تولید در جامعه پرداخته ش��ده است، 
و مشکالت و نارسایی ه��ای به كارگیری صحیح و 
كارآمد عقود مطرح شده اند. با رفع این نارسایی ها، 

بسرت اجرای اقتصاد مقاومتی هموارتر می گردد.  
6. ابوالحسن��ی اصغر؛ و احمد بهاروندی )بهار و 
تابست��ان 1392(. »اوراق دوسویه ارزی: رویّه ای 
ب��رای معام��الت ارزی در یك اقتص��اد مقاومتی 
نوع��ی«. در  دو فصلنام��ه مطالع��ات اقتص��اد 

اسالمی، شامره 10، 11 صفحه � از 93 تا 104.
خالص��ه: کاه��ش ریسك ه��ای ارزی در اقتصاد 
كش��ور و سیست��م بانكی، به نوع��ی در جهت 
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تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این تحقیق، با 
کاربرد »اوراق دوسویه ارزی«، ریسك نوسانات 
ن��رخ ارز در عرصه ی اجرای بند مربوط به بازار 
ارز در سیاست ه��ای کل��ی اقتص��اد مقاومتی، 

بررسی شده است.
7. سی��ف، الله مراد؛ و عل��ی اكرب حافظیه )پاییز 
1392(. »راهربده��ای تج��ارت بین امللل اقتصاد 
مقاومتی جمهوری اسالم��ی ایران«. در فصلنامه 
مطالعات راهربدی بسیج، شامره 60،  34 صفحه، 

از 183 تا  216.

خالص��ه: در ای��ن مقاله، به راه��ربد تجارت بین 
امللل کشور در راستای اهداف و آرمان های نظام 
جمهوری اسالمی پرداخته شده است، و با بررسی 
توانایی های اقتص��ادی کشور و مؤلفه های مؤثر 
در تج��ارت خارجی با تأکید ب��ر اهداف اساسی 
نظ��ام، عوامل کلیدی مشخ��ص و راهربد تجارت 
خارجی تعیین شده است. نتایج نشان می دهند 
ک��ه با رویک��رد اقتص��اد مقاومت��ی در تعامالت 
بین امللل، ضمن پیشربد اهداف، تهدیدات موجود 

بی اثر می گردند.   

هامیش ها )به ترتیب تاریخ برگزاری(
تا پایان تیرماه 1393، در باره مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی، هامیش های ذیل در کشور برگزار شده اند:

ف
دی

ر

تاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان هامیش

28 اردیبهشت ماه 1391دانشگاه علم و صنعتقرارگاه جهاد اقتصادی سازمان بسیج دانشجوییاولین هامیش ملی اقتصاد مقاومتی1

2
هامیش منطقه ای تولید ملی،حامیت از كار 

رسمایه ایرانی
10 آبان ماه 1391بندر گزدانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر گز

3 دی ماه 1391قزوین، دانشگاه بین املللی امام خمینی)ره(معاونت فرهنگی دانشگاه بین املللی امام خمینی)ره(هامیش اقتصاد مقاومتی: ابعاد و راهکارها3

هامیش اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی4
دانشکده مهندسی پیرشفت دانشگاه علم و صنعت 

ایران و بسیج وزارت نفت
26 بهمن ماه 1391دانشگاه علم و صنعت ایران

30 بهمن ماه 1391دانشگاه گیالندانشگاه گیالنهامیش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی5

6
هامیش اقتصاد مقاومتی و راهکارهای 

مدیریت در دوران تحریم 
2 اسفند ماه 1391دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانموسسه مدیران جوان پویا

7
رویکرد  با  مقاومتی  اقتصاد  ملی  هامیش 

تولید ملی، حامیت از کار و رسمایه ایرانی
3 اسفند ماه 1391دانشگاه پیام  نور استان مازندراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران

8
اقتصاد  تاریخ  بر  مروری  رسارسی  هامیش 

مقاومتی در ایران
4 اردیبهشت ماه 1392دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالتدانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

9
رهیافت  با  مقاومتی  اقتصاد  ملی  هامیش 

تولید ملی
مؤسسه آموزش عالی مهر کرمان

دانشگاه  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده 

شهید باهرن کرمان
25 اردیبهشت ماه 1392

31 شهریور ماه 1392مازندران_ بابلرسرشكت پژوهشی طرود شاملكنفرانس بین املللی اقتصاد در رشایط تحریم10

11
هامیش ملی اقتصاد مقاومتی در حوزه پول، 

ارز و بانکداری
30 مهر ماه 1392دانشگاه صنعتی رشیفدانشگاه صنعتی رشیف

2 آذر ماه 1392کرججهاددانشگاهی استان الربزنقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی12

8 بهمن ماه 1392تهران � بانک انصاربانك انصارتوسعه مدیریت پولی و بانكی13

هامیش اقتصاد مقاومتی از منظر دین 14
پژوهشکده دین و سیاست گذاری و کمیسیون 

مطالعات اسالمی مجمع تشخیص مصلحت نظام
18 اردیبهشت ماه 1393شهرداری قم

10خرداد ماه 1393مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش های مجلس و انجمن جغرافیایی ایرانهامیش آمایش رسزمین در اقتصاد مقاومتی15

16
هامیش تبیین راهربدها و راهکارهای 

اقتصاد مقاومتی
اتحادیه انجمن های علمی مدیریت ایران

مرکز هامیش های بین املللی شهید 

بهشتی تهران
3 و4 تیرماه 1393

10 تیر ماه 1393تهران � بانک رفاه کارگرانبانک رفاه کارگرانهامیش اقتصاد مقاومتی؛ راهکارهای بانکی17
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محورهای اساسی  این هامیش ها، پس از دسته بندی موضوعی و حذف عناوین تکراری به صورت ذیل بوده اند:

ف
محورهای هامیش هاموضوع بندیردی

بنیان های نظری و مبانی اسالمی اقتصاد مقاومتیاقتصاد اسالمی1

اقتصاد مقاومتی )کلیت(2
نگاه آسیب شناسانه به اقتصاد مقاومتی؛ نقاط قوت و ضعف اجرای اقتصاد مقاومتی؛ شاخص های نشان اقتصاد مقاومتی؛ مؤلفه های اقتصاد 

مقاومتی؛ رویكردهای مقاومتی سایر کشورها؛ نظریه اقتصادی الگوی مقاومتی.

تجربیات دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتیاقتصاد دفاع مقدس3

فرهنگ اقتصادی4
ابعاد اجتامعی و فرهنگی و اقتصاد مقاومتی؛ ترویج و فرهنگ سازی و اقتصاد مقاومتی؛ فرهنگ کار و تولید و اقتصاد مقاومتی؛ خود باوری 

و اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی و نقش آن در سبک زندگی.

نظام قضایی و حقوقی و اقتصاد مقاومتی؛ چالش های قانونی و اقتصاد مقاومتی؛ سیاست های ابالغی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی.حقوق اقتصادی5

عدالت اقتصادی � اجتامعی6
دهه پیرشفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی؛ ارتقاء شاخص های عدالت اجتامعی؛ توزیع درآمد و اقتصاد مقاومتی؛ سهم بری عادالنه عوامل 

تولید و اقتصاد مقاومتی؛ نیل به پیرشفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی.

سالمت و انضباط اقتصادی و اقتصاد مقاومتی؛ مقابله با قاچاق و اقتصاد مقاومتی؛ مبارزه با فساد مالی و اداری و اقتصاد مقاومتی.سالمت اقتصادی7

جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتیجهاد اقتصادی8

مدیریت اقتصادی9

جذب و تخصیص منابع و اقتصاد مقاومتی؛ نهادها و ابزارهای تامین مالی و اقتصاد مقاومتی؛ نظارت و حراست و اقتصاد مقاومتی؛ تحول 
اداری و اقتصاد مقاومتی؛ نقشه جامع علمی كشور و اقتصاد مقاومتی؛ نقش فناوری اطالعات در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ اصالح الگوی تولید 
و مرصف و اقتصاد مقاومتی؛ توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت اسرتاتژیک 
و اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت مخاطرات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت کشور و اقتصاد مقاومتی؛ نظارت بر بازار و اقتصاد مقاومتی.

اقتصاد کالن10

کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی؛ توسعه نیروی انسانی و اقتصاد مقاومتی؛ هدفمندی یارانه ها و اقتصاد مقاومتی؛ گردشگری اسالمی و اقتصاد 
مقاومتی؛ الگوی اسالمی ایرانی پیرشفت و اقتصاد مقاومتی؛ سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی؛ بخش صنعت و اقتصاد مقاومتی؛ کشاورزی 
و اقتصاد مقاومتی؛ بخش خدمات و اقتصاد مقاومتی؛ هم پیوندی سیاست های كلی اقتصادی؛ ثبات در تصمیم گیری و سیاست گذاری و 
اقتصاد مقاومتی؛ سیاستهای کالن و اقتصاد مقاومتی؛ سیاست پولی و مالی و ارزی و اقتصاد مقاومتی؛ ظرفیت های ملی و اقتصاد مقاومتی؛ 
بررسی ارزش افزوده در اقتصاد مقاومتی؛ توسعه استانداردها و اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال مولد و اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی و مشاغل 
زود بازده؛ کار و رسمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی؛ تولید محصوالت و خدمات راهربدی؛ تولید ملی و اقتصاد مقاومتی؛ بررسی مسئله ثروت 
در اقتصاد مقاومتی؛ کاالهای اساسی و ذخایر اسرتاتژیك و اقتصاد مقاومتی؛ نقش رسمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی 

و توسعه رسمایه؛ مدیریت صندوق توسعه ملی و اقتصاد مقاومتی؛ كاهش آسیب پذیری اقتصاد

اقتصاد مقاومتی و مشارکت اجتامعی ؛ اقتصاد مقاومتی و کار گروهیاقتصاد اجتامعی11

منابع و مصارف دولت و اقتصاد مقاومتی؛ اندازه دولت و اقتصاد مقاومتی؛ نظام مالیاتی و اقتصاد مقاومتیاقتصاد بخش عمومی12

اقتصاد انرژی13
نقش کاهش شدت انرژی در تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی و بازارهای بین املللی انرژی؛ اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید 

داخلی در حوزه انرژی؛ سیاست گذاری انرژی و اقتصاد مقاومتی

بانکداری اخالقی و اقتصاد مقاومتی؛ بهبود خدمات بانکی و اقتصاد مقاومتی؛ نظام بانکی و بانکداری اسالمی و اقتصاد مقاومتی.بانکداری14

اقتصاد بین امللل15
كاهش وابستگی به كشورهای محدود؛ مواجهه با تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد جهانی و اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی 
و صادرات کاال؛ ساماندهی و نوسازی گمرک، نظام تعرفه و اقتصاد مقاومتی؛ سیاستهای تجاری و اقتصاد مقاومتی؛ سازمان های بین املللی و 

منطقه ای و اقتصاد مقاومتی؛ فرصت های ملی و منطقه ای و اقتصاد مقاومتی؛ واردات و اقتصاد مقاومتی

رقابت اقتصادی در مناطق و استانها؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مزیت های منطقه ای و آمایش رسزمین و اقتصاد مقاومتی.اقتصاد منطقه ای16

اقتصاد مقاومتی و توسعه شهریاقتصاد شهری17

نظام ملی نوآوری و اقتصاد مقاومتینوآوری اقتصادی18

اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی؛ دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و اقتصاد مقاومتیاقتصاد دانش بنیان19

بهره وری و اقتصاد مقاومتیبهره وری اقتصادی20

رقابت پذیری و اقتصاد مقاومتیرقابت اقتصادی21

نقش واحدهای تولیدی در تحقق اقتصاد مقاومتیاقتصاد خرد22

گردشگری و اقتصاد مقاومتیگردشگری23

منت کامل مجموعه مقاالت برخی از این هامیش ها نیز منترش شده است.
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برای ارزیابی هر اقتصادی، تحلیل وضعیت و روند شاخص های کلیدی آن رضورت دارد. شاخص های کلیدی فراوان هستند، 
و گ��زارش چگونگی آنها مجالی گسرتده می طلبد. از سوی دیگر، انتخاب ش��اخص ها، به هدف تحلیل آنها بستگی دارد. در 
این مجال کوتاه، درصدد برآمده ایم روند ماهانه )شهریور 1393( برخی شاخص های کلیدی را گزارش کنیم. در این گزارش، 
سعی بر ذکر برخی رویدادهای مهم تأثیرگذار بر بازارهای ذی ربط و بیان توصیفی و مقداری روند این ش��اخص ها، ضمن 

ارائه منوداری در این زمینه بوده است. 

  دالر و یورو
تحریم های جدید اعامل ش��ده از سوی آمریکا در مورد برخی اش��خاص و رشکت های صنعتی جمهوری اسالمی ایران، باعث 
رش��د قیمت دالر و افزایش فاصله قیمت دالر از کف 3100 تومانی و  حرکت آن در باالی 3150 تومانی ش��د به طوری که 
حتی این نرخ در روز دوازدهم ش��هریور تا 3190 تومان نیز رسید. نرخ یورو نیز هم راستا با افزایش دالر حرکت منود و به 
بیشرتی��ن مقدار خود در این روز ب��ا قیمت 4200 تومان رسید. با مقایسه تغییرات نرخ یورو با نرخ دالر در ایران، می توان 
نتیجه  گرفت که روند تغییرات این دو ارز غالباً به گونه ای مشابه حرکت منوده اند. از سوی دیگر، افزایش نسبی قیمت ارز 
مبادالتی به باالی 2660 تومان نیز به افزایش فاصله قیمت دالر از کف حامیتی کمک کرد. از هفته دوم شهریور، به سبب 
انتشار گزارش افزایش در تحقق سطح آمار پیش بینی ش��ده ی رش��د و فضای اقتصادی آمریکا، قیمت دالر افزایش یافت. در 
مدتی کوتاه، همگام با افزایش ارزش دالر، نرخ یورو کاهش یافت ولی اظهارات و رخدادهای اقتصادی داخل کشور از جمله 
اظهارات وزیر اقتصاد و مسئوالن بانک مرکزی در این خصوص که مشکلی برای تک نرخی کردن نرخ ارز وجود ندارد و آزاد 
ش��دن دومین قسط دالرهای بلوکه ش��ده نفتی، مانع از افزایش شدید قیمت  ارز گردید، و یورو نیز همگام با دالر رشوع به 
افزای��ش ک��رد.  در پ��ی انتشار برخی اخبار در روزهای آخر این ماه، نرخ دالر با افت مواجه ش��د. در این میان، می توان به 
صدور حکم لغو تحریم بانک مرکزی ایران توسط دادگاه اتحادیه اروپا و همچنین مثبت ارزیابی ش��دن روند مذاکرات در 

نیویورک از سوی مقامات کشورمان و طرف مقابل اشاره کرد. 

تحلیل روند های برخی 
شاخص های کلیدی اقتصادی

در شهریور سال 1393

39
تحلیل روندهای برخی شاخص های كلیدی اقتصادی در شهريور سال 1393

سال اول، شامره اول، مهر 1393

ان
وم

ه ت
ا ب

یك
مر

ر آ
دال

ت 
یم

ق



  طال و سکه متام بهار آزادی
در هفته اول شهریور ماه، قیمت هر انس طال در بازار جهانی روندی افزایشی داشت. گفته می شود که عواملی ژئوپلتیک از 
جمله تشدید درگیری های اوکراین � روسیه، ادامه نگرانی ها درخصوص مسائل سوریه، عراق و غزه، و متایل به رسمایه گذاری 
در بازار طال برای کسب دارایی ای مطمنئ، به این امر کمک کرده است. ولی در هفته دوم، انتشار برخی آمارهای اقتصادی 
آمریکا � نظیر دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی 4/2 درصدی به رغم آمار بیکاری بیش از حد انتظار � که سبب افزایش 
بهای دالر شد، موجب گردید که قیمت جهانی انس طال کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره در حوزه یورو، با تأثیر 
بر طال، از قیمت آن کاست. در نیمه دوم ماه، تقویت ارزش دالر آمریکا در پی گزارش بهبود در رشد اقتصادی آمریکا، در 
کنار آمار مبنی بر افزایش میزان خرده فروش��ی این کشور و ضعف اقتصادی سایر اقتصادهای عمده همچون اروپا و ژاپن 
و گامنه زنی کارش��ناسان اقتصادی در خصوص افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نتیجه ی افزایش قیمت دالر، سبب 
کاهش ش��دید قیمت طال گردید. در پایان ماه، کاهش تنش های اوکراین نیز بهای هر انس طال را به پایین ترین سطح خود 

طی هشت ماه اخیر )520.937 تومان برای هر گرم طالی 18 عیار( رسانید. 
ب��ا توجه به این ک��ه قیمت طالی جهانی بر اساس دالر محاسبه می گردد، تغییرات قیمت سکه در ایران تا حد زیادی متأثر 
از قیمت طال و دالر است. در پایان هفته اول شهریور ماه، همگام با افزایش قیمت توأمان دالر و طالی جهانی، هر سکه 
طرح جدید با رشد قابل توجه 1/2 درصدی، به قیمت 948.500 تومان معامله شد. اما در هفته دوم، هر سکه طرح جدید، 
زی��ان 0/61 درص��دی را ب��ه ثبت رسانید. این افت قیمت، ناش��ی از برایند افزایش نسبی قیم��ت دالر در عین   افت قابل 
مالحظه ی قیمت طالی جهانی بود. در نیمه دوم شهریور ماه، در پی شدیدترین افت قیمت طالی جهانی در طول هشت 
ماه اخیر اما رش��د نسبی قیمت دالر، سکه همگام با قیمت های جهانی طال از افت ش��دیدی برخوردار نشد ولی با وجود 
ای��ن، ب��ا تأثیرپذیری از بازار طالی جهانی، با کاهش قابل توجه 2/42 درصدی نسبت به ابتدای ماه، به 916.000 تومان در 

انتهای ماه رسید.

  بورس
ت��ا هفته سوم ش��هریور ماه، بورس به طور کلی روندی نزولی از خود نش��ان داد. به نظر می رسد که دو عامل ژئوپلتیک و 
بنیادی در این روند تأثیرگذار بوده اند. نزدیک شدن ادامه مذاکرات هسته ای � و البته ابهام در نتیجه این مذاکرات بویژه با 
تخلفات آمریکا با وضع تحریم های جدید علیه برخی افراد و رشکت های ایرانی � همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک، از جمله عواملی قلمداد می ش��وند که سبب خرید محتاطانه سهام توسط سهامداران و رکود بورس ش��ده 
است. از سوی دیگر، ابهام در برخی سیاست های اقتصادی دولت و رکود نسبی بخش واقعی اقتصاد، از جمله دالیل بنیادی 
و اساسی تأثیرگذار بر بورس است که به همراه کمبود نقدینگی، معامالت پررونق را از این بازار دریغ داشته است. اگرچه 
از هفته چهارم ش��هریور ماه، شاخص کل از روند رش��دی آرام برخوردار شده است اما همچنان حجم و ارزش معامالت در 
سط��وح بسیار پایینی قرار دارن��د. رشکت های خودرویی )ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، رسمایه گذاری سایپا، پارس خودرو، 

ایران خودرو دیزل، رسمایه گذاری رنا و زامیاد( بیشرتین اثر مثبت را بر روند اخیر داشته اند. 
در تحلیلی مقداری، شاخص کل بورس در شهریور امسال با 2220 واحد کاهش نسبت به مرداد، با افت 3 درصدی در عدد 
71.686 واحد متوقف شد. در این ماه، سهام ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباط جمعی با 68/4 درصد، استخراج زغال سنگ 
با 26/54 درصد، محصوالت چوبی با 18 درصد، و انتشار و چاپ و تکثیر با 16 درصد، بیشرتین تغییر در شاخص را نسبت 

به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.
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  نفت
آم��ار اقتصادی آمریک��ا نشان از افزایش تقاضا از سوی این کشور دارد که از جمله عوامل تأثیرگذار در جهت رش��د قیمت 
نفت در ابتدای ش��هریور ماه بوده است. تشدید درگیری ها میان اوکراین � روسیه در ابتدای ش��هریور ماه  نیز آثار روانی 
خود را بر افزایش قیمت نفت گذاش��ت. با این حال، تأثیرگذاری سمت عرضه نیز همچنان قدرمتند باقی مانده است، زیرا 
میزان ذخایر نفت آمریکا در کوش��ینگ)Cushing: مهم ترین پایانه نفتی آمریکا( افزایش یافته است، و در نتیجه، از ش��دت 
روند صعودی بهای نفت کاسته شده است. از نیمه دوم شهریور ماه، قیمت نفت خام روندی نزولی به خود گرفت. برخی 
کارشناسان معتقدند که ریزش قیمت نفت، در علت ترس از ضعف تقاضا در واکنش نسبت به آمار ضعیف رشد اقتصادی 
چین � به عنوان بزرگرتین مرصف کننده انرژی در جهان در سال 2013 � و اروپا نهفته است. با وجود این، با استناد به دالیل 

ذیل نوعی مقاومت دربرابر کاهش شدید نفت در آینده پیش بینی می شود: 
1. بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا )تقویت تقاضا( و اظهارت دبیرکل اوپک مبنی بر احتامل کاهش 211 هزار بشکه ای تولید 

نفت این کارتل در نشست ماه نوامرب که از جمله عوامل بنیادی مطرح است.
2. تنش ه��ای تهدیدآمی��ز بی��ن دولت های روسیه و آمریکا، متوقف ش��دن تولید در میدان نفتی ال��رشاره در لیبی به دلیل 
صدم��ات وارده در نتیجه ناآرامی در این کش��ور و کاهش عرضه نفت از سوی عربستان و نگرانی از کاهش صادرات نفت 

نیجریه در پی اعتصاب کارگران نفت این کشور که از عمده دالیل ژئوپلتیک مانع افت شدید قیمت نفت می باشد.

  تورم 
در بررسی 12 ماهه ی ش��اخص تورم )تغییر ش��اخص بهای كاالها و خدمات مرصفی در مناطق ش��هری بر اساس سال پایه 
1390(، ای��ن ش��اخص تا آبان ماه 1392، ب��ا افزایش روبرو بوده است؛ اما از این ماه به بع��د، روندی نزولی به خود گرفته 
اس��ت. گفته می ش��ود که انضباط مالی دول��ت با هدف گذاری کاهش تورم ساالنه، فضای روان��ی بهبود اقتصادی جاری در 
جامعه، و پر شدن ظرفیت اقتصاد از پذیرش بیشرت قیمت ها، در این جهت دخیل بوده است. شاخص تورم، از 35/1 درصد 
در م��رداد م��اه سال 1392، به رقم 22/3 درص��د در این ماه سال 1393 رسید. بر اساس گزارش مرک��ز آمار ایران، در مرداد 
ماه سال جاری، خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات از تورم 24/2 درصدی، و مواد غیرخوراکی و خدمات از رش��د شاخص 
قیمت��ی 21/5 درص��دی برخوردار بوده اند. بنابراین، گروه اصلی مواد خوراک��ی در مقایسه با گروه اصلی مواد غیرخوراکی، 
تورم باالتری داش��ته اند. گروه های سبزیجات وحبوبات با 43/1 و بهداش��ت و درمان با 33/2 و روغن ها و چربی ها با 30/8 
درصد به ترتیب بیشرتین تورم را در میان همه گروه های مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. البته در برخی ارقام گزارش 
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شده ی شاخص تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تفاوتی اندک وجود دارد. شاخص تورم مرداد ماه 1393 در گزارش بانک 
مرکزی برابر با 23/2 درصد می باش��د در حالی که این رقم در گزارش مرکز آمار ایران 22/3 است. در این میان، در گزارش 
بانک مرکزی، تورم گروه پوشاک و کفش 31/9 درصد بوده است، در حالی که توسط مرکز آمار ایران، این رقم با 3/8 درصد 
اخت��الف، برابر با 28/1 درصد گزارش ش��ده است. بر مبنای گزارش مرکز آمار، گ��روه سبزیجات )سبزی هاوحبوبات( با تورم 
43/1 درصدی و گروه بهداش��ت و درمان با تورم 33/2 درصدی و گروه محصوالت خوراكی طبقه بندی نشده در جای دیگر 
با تورم 32/4 درصدی و پوش��اک و کفش با تورم 28/1 درصدی و گروه چای، قهوه، كاكائو، نوش��ابه و آب میوه )نوشابه های 

غیرالكلی( با تورم 27/3 درصدی، در باالترین درصد نرخ تورم مرداد ماه، پنج گروه اول را به خود اختصاص داده اند.

   اقتصاد بین امللل
اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری میالدی شاهد تجدید نظر در آمارهای پیش بینی شده به سمت افزایش در نرخ 
رشد اقتصادی پیش بینی شده ی خود )از 4 درصد به 4/2 درصد( بود. همچنین شاخص های اقتصادی آمریکا نشان از افزایش 
فعالیت های کارخانه ای و خدمات داش��تند و ش��اخص فعالیت بخش خدمات، باالترین رکورد خود در 9 سال گذش��ته را به 
ثبت رساند. با وجود این، كاهش متایل مرصف كنندگان آمریکایی به خرج كردن، از روندهای کاهشی اقتصاد این کشور بود 
كه در ابتدای این ماه، 0/1 درصد نسبت به ماه گذش��ته كاهش یافت. همچنین مهم ترین ش��اخص اش��تغال آمریکا � یعنی 

اشتغال تولید کارخانه ای و ساخت و ساز تولید کاالهای بادوام � نیز در ابتدای این ماه، کمرت ازحد انتظار ظاهر شد. 
در منطقه یورو، انتشار مجموع شاخص های بخش مرصف، صنعت و خدمات، نشان دهنده ی رشد منفی اقتصادی در فصل 
سوم 2014 بود. تورم منطقه نیز از 0/4 درصد در ماه قبل، به 0/3 درصد در این ماه كاهش یافت. شاخص های مربوط به 
میزان فعالیت مالی رشکت ها، فعالیت خدماتی و خرده فروش��ی  نیز کاهش یافتند. ادامه نگرانی های بین املللی نسبت به 
وضعیت اقتصادی منطقه یورو نیز موجب ش��دکه بانک مرکزی اروپا با کاهش متوالی نرخ بهره قصد کاهش ارزش یورو را 

داشته باشد تا از این طریق، قدرت رقابت اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو را در بازارهای بین املللی افزایش دهد.
کاه��ش رش��د تولیدات کارخانه ای چین به هم��راه آمار پایین تر از انتظار تولید، پرداخت اعتب��ار و رسمایه گذاری، بیانگر از 
دست رفنت شتاب رشد اقتصادی چین است. کاهش رشد تولیدات کارخانه ای چین، در پی رکود در بازار امالک بوده است.  
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جدول مقادیر عددی منودارها

شاخص کل بورسانس طال )دالر(دالر آمریکا )تومان(تاریخ

1393/6/13,1101,28273,868

1393/6/23,1271,28273,529

1393/6/33,1301,27873,503

1393/6/43,1351,28473,541

1393/6/53,1301,28373,312

13936/6/63,1351,29073,312

1393/6/73,1351,28773,312

1393/6/83,1641,28872,942

1393/6/93,1561,28872,779

1393/6/103,1501,28872,340

1393/6/113,1751,26572,232

1393/6/123,1901,26972,121

1393/6/133,1801,27572,121

1393/6/143,1801,26572,121

1393/6/153,1751,26971,822

1393/6/163,1701,26971,665

1393/6/173,1901,25571,815

1393/6/183,1851,25671,931

1393/6/193,1861,25071,927

1393/6/203,1861,25071,927

1393/6/213,1861,22971,927

1393/6/223,1921,22971,486

1393/6/233,1901,23071,387

1393/6/243,1951,23471,402

1393/6/253,2001,23471,408

1393/6/263,2001,24071,490

1393/6/273,2151,22471,444

1393/6/283,2151,22371,444

1393/6/293,1901,21771,444

1393/6/303,1801,21771,546

1393/6/313,1751,21471,686
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