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بایستی حفظ شود. این جور نیست که ما هر جور عمل کنیم 
� ول��و بی تفاوت � ... باز هم همین ظرفیت مقاومت باقی 
مباند؛ نه، بایستی نظام جمهوری اسالمی را به معنای حقیقی 
کلمه اش حفظ کرد. ... نظام جمهوری اسالمی یک ساخت 
حقوقی و رسمی دارد ... که البته حفظ اینها الزم و واجب 
است؛ اما کافی نیست. همیشه در دِل ساخت حقوقی، یک 
ساخت حقیقی، یک هویت حقیقی و واقعی وجود دارد؛ 
او را باید حفظ کرد. این س��اخت حقوقی در حکم جسم 
اس��ت؛ در حکم قالب اس��ت، آن هویت حقیقی در حکم 
روح اس��ت؛ در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معنا و

آن س��اخت درونی چیس��ت؟ هامن آرمان های جمهوری 
اسالمی است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش ها، سعی 
برای ایجاد برادری و برابری، اخالق، ایس��تادگی در مقابل 
نفوذ دشمن؛ ... اگر این مغزهای حقیقی و این بخش های 
اصىِل هویت واقعی جمهوری اس��المی از دس��ت برود و 
ضعیف ش��ود، س��اخت ظاهرِى جمهوری اس��المی خیلی 
کمکی منی کند. ... نزدیکی با ملت های مسلامن. ملت های 
مس��لامن عمق اس��رتاتژیک نظام جمهوری اس��المی اند. 
... تکی��ه گاه ی��ک مل��ت ب��ه عمق اس��رتاتژیک اوس��ت.

مقام معظم رهربی )مدظله العالی(
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سخن رسدبیر  

پرتو نور در پیام امام راحل 
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سخن رسدبیر
فص��ل پاییز آکن��ده از مناس��بت هایی مرتبط با س��ازش ناپذیری،  
مقاوم��ت و اقتصاد مقاومتی بود. دو ماه حزن انگیز محرم و صفر 
که امام راحل � قّدس الله نفسه الزکیة � در عین حال، آنها را "ماه 
بركات اس��امى"و "ماه زنده ماندن اس��ام" خواندند، سپری شد و 
عربت گیرندگان، از س��ید شهیدان )ع( و یاران باوفای ایشان، درس 
ایستادگی و اخاص و تکلیف مداری بصیرت پایه � که در 9 دی در 
روح ملت دمیده ش��د و بروز تام یافت � آموختند. اعیاد قربان و 
غدیر که به گونه ای بی بدیل، بزرگداش��ت تبعیت تقرب جویانه و 
والیت  هس��تند و روزهای شکست حرص آبادان و صادرات و آمار 
و برنامه ریزی و فرهنگ عمومی و کیفیت و بسیج مستضعفین و 
بیمه و پژوهش، همگی ایام��ی یادآوردنی و در پیوند با عنارصی 
قوام بخش برای مفهوم و تحقق عملی اقتصاد مقاومتی به حساب 

می آیند.

بدون رویکرد 
"سخت کوشانه  و مبارزه 
و پیکاری با همه ی توان، 
با همه ی وجود، با قصد 
خالص، با فهم و بصیرت" 
و به تعبیری بدون 
رویکرد "حرکت مستمِر 
همه جانبه ی هدف دار با 
نیت خنثی کردن و عقیم 
کردن تالش خصم آلود 
و غرض آلود دشمن"، و 
به بیانی بدون "رویکرد 
بسیجی"، تحقق اقتصاد 
مقاومتی امکان پذیر 
نیست.
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اگرچ��ه مجله اقتصاد مقاومت��ی، هنوز در اوان 
راه اس��ت و همواری یک مجله ی باثبات منظم 
پرمایه ی دردآش��نا و مسئله محور و پرمراجعه را 
نیافته اس��ت، اما در پیش ش��امره و شامره اول 
سعی ش��د ش��اکله ای منطقی و علمی در عین 
جهت گیری کام��اً کاربردی در مس��یر اهداف 
درخش��ان انقاب اس��امی را به تدریج ش��کل 
دهی��م. پرتو ن��ور در کام ره��رب معظم انقاب 
� م��ّد ظلّه العالی � ، تألی��ف مطالبی با گرایش 
کارب��ردی و عملیات��ی در عی��ن بی��ان مبانی و 
شالوده سازی، مصاحبه  با یکی از صاحب نظران 
معتی��ر و مؤثر � ی��ا میزگرد � در ح��وزه علم و 
عمل اقتصاد مقاومتی، ترجمه تلخیص ش��ده ای 
از مطال��ب دیگ��ران ب��ه گونه ای ک��ه ترجامن 
تجرب��ه رصیح ش��ده ی دور و نزدی��ک برشی و 
دقت های ایده دهنده ی علمی باشد، برگرفته ای 
از نرشیافته ها که تلخیصی از مطالب مناس��ب 
منت��رش ش��ده و بارگ��ذاری ش��ده در فض��ای 
مجازی باش��د، گزارش فعالیت ه��ای علمی در 
قلمرو اقتصاد مقاومتی ش��امل کتب و مقاالت 
پایان نامه ه��ا و  و گزارش ه��ا و هامیش ه��ا و 
فعالیت های رس��انه ای و مجازی و ...، و تحلیل 
فرشده رون��د برخی متغیرهای کلیدی اقتصادی 
ش��امل گزارش مخترص تح��والت بازار ارز و طا 
و نفت و ب��ورس و اقتصاد بین امللل، بخش های 
اصل��ی مجل��ه "اقتص��اد مقاومتی ب��ا رویکرد 
مدیریت جهادی" را تش��کیل می دهند. معرفی 
طرح ه��ا و فعالیت های منون��ه و مثال زدنی در 
ح��وزه اقتصاد مقاومتی نی��ز در این میان مهم 
قلمداد می ش��وند و ارائه برخی اخبار راهربدی 
که انعکاس��ی از واقعیت ه��ای مرتبط با حوزه 
فعالی��ت مجله بویژه به صورتی جریانی باش��د 

نیز در دستور کار قرار دارد. 
در ش��امره دوم مجل��ه، ابتدا پ��س از فرازهای 
اندکی از برگزیده های رهنمودهای مقام معظم 
ره��ربی، "جس��تار اقتص��اد درون زا در منظومه 
اقتص��اد مقاومت��ی" در پ��ی تبیین ابع��ادی از 
اقتصاد درون زا به عنوان یکی از امور رویکردی 
و از جمل��ه محوره��ای اقتص��اد مقاومت��ی،  با 
بررس��ی انبوه و دس��ته بندی و مفهوم گزینی و 
مقوله س��ازی و ارائه من��ودارِی گفتامن و نظریه 
اقتص��اد درون زای جمهوری اس��امی در قالب 
یک الگ��وی فرایندی بر مبن��ای نگرش ملهم از 
رهنموده��ا و سیاس��ت های کل��ی، ب��ه عنوان 
پیشنهادی اولیه بوده اس��ت. "رویکرد جهادی: 
رویکرد بی بدیل گشایش تنگناها و شتاب گیری 

راه��ربدی جمهوری اس��امی ایران" ب��ه عنوان 
دومی��ن مقال��ه ی تألیفی، ب��ا تبیی��ن مفهوم و 
ویژگی ه��ای اصلی جه��اد و رویکرد  جهادی بر 
اساس مس��تنداتی از امام راحل و رهنمودهای 
مقام معظم رهربی، درصدد بوده است که نشان 
دهد بدون رویک��رد "سخت کوش��انه  و مبارزه 
و پی��کاری با همه ی توان، ب��ا همه ی وجود، با 
قصد خال��ص، با فهم و بصی��رت" و به تعبیری 
ب��دون رویک��رد "حرکت مس��تمِر همه جانبه ی 
ه��دف دار با نی��ت خنثی ک��ردن و عقیم کردن 
ت��اش خصم آل��ود و غرض آلود دش��من"، و به 
بیان��ی بدون "رویکرد بس��یجی"، تحقق اقتصاد 

مقاومتی امکان پذیر نیست. 
مقاله تألیفی س��وم، به "جایگاه و سهم تاریخی 
نفت و درآمدهای آن در اقتصاد ایران: عارضه ی 
وابس��تگی ویرانگ��ر ن��رم اقتص��ادی" پرداخته 
اس��ت. در این مقاله، نقش بیگان��گان از ابتدا 
در بهره ب��رداری از این نعمت خدادادی ترصیح 
ش��ده اس��ت و بر اس��اس آمارهای رس��می در 
دسرتس، روند و شدت مرصف انرژی به گونه ای 
مقایس��ه ای ب��ا چند کش��ور و همچنی��ن روند 
وابس��تگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای 
نفت��ی گ��زارش ش��ده، و ای��ن روند ب��ه عنوان 
عارضه ای ویرانگر معرفی ش��ده است که جنبه 
نرم آن )س��بک نگرش و برنامه ری��زی و ناگزیر 
بودن و نفت و درآمد خام آن را پشتوانه مرصف 
ج��اری و مایه اصل��ی اقتصاد قلم��داد کردن(، 

زیان بارتر از بخش سخت آن می باشد. 
در دو مصاحبه با دکرت صالح )اقتصاد مقاومتی: 
نظری��ه ای برای انقاب اقتصادی و الگویی برای 
مقاومت )بخ��ش اول(( و دکرت پیغامی )اقتصاد 
مقاومتی در مقابل اقتص��اد خباثتی قرار دارد/ 
چهار ضلع یک اقتصاد مقاوم(، مفهوم کاربردی 
و ویژگی های اساسی اقتصاد مقاومتی و میزان 
آمادگی کش��ور پس از گذش��ن ح��دود ده ماه 
از اب��اغ سیاس��ت های کلی، و نقش دش��من و 
جایگاه معنویت و کاربرد بین املللی آن و نقش 
درون زای��ی در این الگ��و و نظری��ه اقتصادی، 
مورد بحث قرار گرفته است. همچنین رضورت 
شاخص گزینی و نظام حسابداری مناسب، عنارص 
چهارگان��ه قوام بخش به )منابع ش��کل دهنده( 
اقتصاد مقاومتی و جایگاه فرهنگ و درون زایی 
و رسانجام نس��بت مدیریت جه��ادی با اقتصاد 

مقاومتی مورد توجه قرار گرفته اند.
تاکن��ون به نح��وه و معیارهای س��نجش میزان 
موفقی��ت / اثربخش��ی ی��ک فعالی��ت و طرح 
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اقتصاد مقاومتی، توجه درخوری نش��ده است. 
در مقال��ه "ویژگی ه��ای یک فعالی��ت و طرح 
اقتص��اد مقاومتی منونه )نش��ان دار("، بیس��ت 
و چهار ویژگی برای ارزیابی پیش��نهاد ش��ده و 
نقادی و ارائه نظریات اصاحی درخواست شده 

است.
"نقش حفظ اعتقاد و اقتصاد در مقاومت ملی: 
عامل اصلی تحقق اقتص��اد مقاومتی" )خاصه 
دو س��خرنانی آیت الله العظمی ج��وادی آملی( 
و "م��دل مفهومی سیاس��ت ها و ش��اخص های 
اولویت بندی موضوع��ات در اقتصاد مقاومتی: 
راهربدهای اجرایی در دکرتین اقتصاد مقاومتی" 
و "نق��ش و جایگاه رشکت  ه��ای دانش  بنیان در 
توس��عه  اقتصاد مقاومتی"، س��ه متنی هستند 
ک��ه در گذش��ته منت��رش گش��ته اند و در مجله 
اقتص��اد مقاومت��ی، به نوعی خاص��ه، و احیاناً 
بازنویس��ی شده اند.  در برگرفته  ی اول، بر سهم 
تعیین كننده ی اقتصاد بعد از اعتقاد تأکید شده 
و ترصیح شده است كه مال را ذات اقدس الهی 
عامل قیام یك ملّت قرار داده اس��ت. مش��كل 
جامعه را درایت اقتصادی حل می كند. ملت اگر 
بخواهد اقتصاد مقاومی  داشته باشد باید مالش 

را به دس��ت عقا بدهد نه به دس��ت سفیهان. 
آن  کس��ی که فاقد دو عن��رص محوری مدبریّت 
اجتهادی و مدیریت جهادی است، سفیه است 
و مل��ت موظف اس��ت که مال را به دس��ت او 
ندهد. باید مال را به دس��ت مدیرانی سپرد که 
در اقتصاد مجتهد، در مدیریت مجاهد و با عزم 
ملی همراه هس��تند، و این خون را در رگ های 
همه ملت ج��اری کرد تا مل��ت روی پای خود 
بایستد. مدبریِّت مربّای از سفاهت, مدیریت و 
مدبّریِت مربّای از اختاس و رسقت و رش��وه و 
رومیزی و زیرمی��زی، ملِت منزّه از بانک ربوی، 

صد در صد مقاوم و صد در صد قائم است.
گ��زارش فعالیت های علم��ی در عرصه اقتصاد 
مقاومت��ی، ب��ه جمع بن��دی و ارائ��ه عناوین و 
مش��خصات کت��ب، گزارش ها، مق��االت علمی، 
پایان نامه ه��ا و هامیش هایی ک��ه اطاعات آنها 
در شامره قبل مجله درج نشده است، پرداخته 
اس��ت. بخ��ش روندها نیز به گ��زارش و تحلیل 
بسیار خاصه روند نوسان ارز، طا، نفت،  بورس 

و اقتصاد بین امللل اختصاص یافته است.
اللَُّه��مَّ اْجَعلِْنی ِعْن��َدَك َوِجیهاً ِبالُْحَس��یِْن َعلَیِْه 

نْیَا َو اْلِخرَِة َاُم ِفی الدُّ السَّ

باید مال را به دست مدیرانی 
سپرد که در اقتصاد مجتهد، 
در مدیریت مجاهد و با 
عزم ملی همراه هستند، و 
این خون را در رگ های همه 
ملت جاری کرد تا ملت روی 
پای خود بایستد. مدبریِّت 
مربّای از سفاهت، مدیریت و 
مدبّریِت مربّای از اختالس و 
رسقت و رشوه و رومیزی و 
زیرمیزی، ملِت منزّه از بانک 
ربوی، صد در صد مقاوم و 
صد در صد قائم است.
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برگزیده ای از پیام امام راحل ـ قّدس الله نفسه 
الزکیــةـ  در خصــوص سیاســت هاى كىل نظام 
اسالمى1 در دوران بازســازى كشور خطاب به 
ملت ایــران )1367/7/11(]صحیفه امام، ج 21، 

ص. 155[

بسم اللَّه الرحمن الرحیم 
بر هیچ یك از مردم و مسئولین پوشیده نیست 
ك��ه دوام و ق��وام جمهورى اس��امى ای��ران بر 
پایه سیاس��ت نه رشقى و نه غرىب استوار است 
و ع��دول از این سیاس��ت، خیانت به اس��ام و 
مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقال 

كشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.
جمه��ورى اس��امى ای��ران نبای��د تح��ت هیچ 
رشایط��ى از اصول و آرمان ه��ای مقدس و الهى 
خود دس��ت بردارد. ان ش��اء اللَّه مردم سلحشور 
ایران كینه و خش��م انقاىب و مقدس خویش را 
در سینه ها نگه داشته و شعله هاى ستم سوز آن 
را علیه شوروى جنایتكار و امریكاى جهان خوار 
و اذناب آنان به كار خواهند گرفت تا به لطف 
خداوند بزرگ پرچم اس��ام ناب محمدى � صىل 
اللَّ��ه علیه و آله و س��لم � بر ب��ام همه عامل قد 
برافرازد و مس��تضعفان و پابرهنگان و صالحان، 

وارثان زمین گردند.
در مسئله بازسازى و سازندگى من اطمینان دارم 
كه ش��خصیت های رده باالی نظام و مس��ئولین 
مح��رتم و نیز مردم وفادار و انقاىب كش��ورمان 
چون گذش��ته هر گز قب��ول منى كنند كه نیل به 

این هدف به قیمت وابس��تگى ایران اسامى به 
رشق و یا غرب متام ش��ود. ... رشعاً بر همه شام 
واجب اس��ت كه همت كنید ت��ا آخرین رگ و 
ریشه هاى وابس��تگى این كشور به بیگانگان را 

در هر زمینه اى قطع منایید. ... 
اما نكاىت كه در بازس��ازى و س��ازندگى توجه به 

آن رضورى است:
1� ب��ا اینكه اطمین��ان داریم ك��ه خانواده هاى 
معظ��م ش��هدا و جانب��ازان و ارسا و مفقودین 
هیچ گاه راىض نش��ده و منى ش��وند كه در برابر 
ایث��ار عزیزانش��ان كه فق��ط به خاط��ر خدا و 
رس��یدن به كامل بوده اس��ت س��خن از رفاه و 
مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این 
مقوله هاست، وىل بر دست اندركاران نظام است 
كه ذوق و اس��تعداد و توان خود را در هر چه 
بهرت رس��یدن به امور معن��وى و مادى و ارزىش 
و فرهنگ��ى این ی��ادگاران هدایت و نور به كار 
گیرن��د و از خدمت ىب ش��ائبه و ىب منت به آنان 
دریغ نكنند؛ هر چه انقاب اس��امى ایران دارد 

از بركت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. ...
2� با قبول و اجراى صلح كىس تصور نكند كه ما 
از تقویت بنیه دفاعى و نظامى كشور و توسعه 
و گسرتش صنایع تسلیحاىت ىب نیاز شده ایم، بلكه 
توس��عه و تكامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت 
دفاعى كش��ور از اهداف اصوىل و اولیه بازسازى 
اس��ت و ما با توجه به ماهی��ت انقامبان در هر 
زمان و هر س��اعت احتامل تج��اوز را مجدداً از 
سوى ابرقدرت ها و نوكرانشان باید جدى بگیریم.

1. به نظر می رسد که این من، نخستین من 
سیاست کلی نظام جمهوری اسامی ایران باشد.

مهم ترین عامل در كسب خودكفایى و بازسازى، 
توسعه مراكز علمى و تحقیقات و متركز و هدایت 
امكانات و تشویق كامل و همه جانبه مخرتعین و 

مكتشفین و نیروهاى متعهد و متخصىص است كه 
شهامت مبارزه با جهل را دارند و از الك نگرش 

انحصارى علم به غرب و رشق به در آمده و نشان 
داده اند كه مى توانند كشور را روى پاى خود نگه 

دارند. ان شاءاللَّه اين استعدادها در پيچ و خم 
كوچه هاى اداره ها خسته و ناتوان نشوند.
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3� توج��ه ب��ه بازس��ازى مراك��ز صنعت��ى نباید 
کوچک تری��ن خلىل بر رضورت رس��یدن به امر 
خودكفایى كش��اورزى وارد آورد، بلكه اولویت 
و تقدم این امر باید محفوظ مباند و مس��ئولین 
بیش��رت از گذش��ته خود را مكلف به اجراى آن 
س��ازند و در امر احی��اى اراىض و مهار آب ها و 
ایجاد س��دها و تشویق كش��اورزان و دامداران 
و اس��تفاده هر چه بیشرت از نعمت های بیكران 
اله��ى در طبیع��ت ت��اش مناین��د ك��ه مطمئناً 
خودكفایى در كش��اورزى مقدمه اى است براى 

استقال و خودكفایى در زمینه هاى دیگر.
4� مهم تری��ن عام��ل در كس��ب خودكفای��ى و 
بازس��ازى، توس��عه مراكز علمى و تحقیقات و 
مترك��ز و هدای��ت امكانات و تش��ویق كامل و 
همه جانب��ه مخرتعین و مكتش��فین و نیروهاى 
متعهد و متخصىص اس��ت كه شهامت مبارزه با 
جه��ل را دارند و از الك نگرش انحصارى علم به 
غ��رب و رشق به در آمده و نش��ان داده اند كه 
مى توانند كش��ور را روى پاى خ��ود نگه دارند. 
ان ش��اء اللَّ��ه این اس��تعدادها در پی��چ و خم 

كوچه هاى اداره ها خسته و ناتوان نشوند.
5� برنامه ریزى در جهت رفاه متناس��ب با وضع 
عامه م��ردم توأم با حفظ ش��عائر و ارزش های 
كام��ل اس��امى و پرهی��ز از تنگ نظری ه��ا و 
افراط گرایی ه��ا و نیز مب��ارزه با فرهنگ مرصىف 
كه بزرگ ترین آفت یك جامعه انقاىب اس��ت و 
تش��ویق به تولیدات داخ��ىل و برنامه ریزى در 
جهت توسعه صادرات و گسرتش مبادى صدور 

كاال و خ��روج از تكیه به ص��ادرات نفت و نیز 
آزادى صادرات و واردات و به طور كىل تجارت 
بر اس��اس قانون و با نظ��ارت دولت در نوع و 

قیمت.
6� رعای��ت اص��ول ایمنى و حفاظت��ى مراكز و 
صنای��ع و ایجاد پناهگاه های جمعى براى مردم 
و كارگران كه این اختصاص به زمان جنگ ندارد 

بلكه طریقه احتیاط در هر رشایط است.
7� اس��تفاده از نیروه��اى عظی��م مردم��ى در 
بازس��ازى و س��ازندگى و بها دادن ب��ه مؤمنین 
انقاب خصوصاً جبهه رفته ها و توس��عه حضور 
م��ردم در كش��اورزى و صنع��ت و تج��ارت و 
بازسازى شهرهاى تخریب شده و شكسن طلسم 
انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص 
متمك��ن و مرفه و بس��ط آن به توده هاى مردم 

و جامعه.
8� حف��ظ و نگهدارى تركیب یك یا چند ش��هر 
خراب ش��ده در جنگ به منظور ترس��یم علنى 
تجاوز دشمنان علیه انقاب و كشورمان و نشان 
دادن ق��درت دفاع و مقاوم��ت قهرمانانه ملت 
كه آیندگان فقط به اس��ناد و نوش��ته ها بسنده 
نكنن��د. البته این كار ب��ا رضایت كامل صاحبان 
ام��اك و با ایجاد ش��هرهاى مج��اور باید انجام 

شود.
9� تأكی��د بر حفظ ارزش ها و ش��ئون اخاقى و 
اجتامعى و نیز سامل سازى اجتامعات كه گروهى 
از خ��دا بی خرب و فرصت طل��ب تصور نكنند كه 

مردم در برابر نیات پلید آنان ىب تفاوتند. ...

برنامه ریزى در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم 
توأم با حفظ شعائر و ارزش های كامل اسالمى و 
پرهیز از تنگ نظری ها و افراط گرایی ها و نیز مبارزه با 
فرهنگ مرصىف كه بزرگ ترین آفت یك جامعه انقالىب 
است و تشویق به تولیدات داخىل و برنامه ریزى در 
جهت توسعه صادرات و گسرتش مبادى صدور كاال و 
خروج از تكیه به صادرات نفت و نیز آزادى صادرات 
و واردات و به طور كىل تجارت بر اساس قانون و با 
نظارت دولت در نوع و قیمت.
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محمدتقی رمضانی1

جستار اقتصاد درون زا 
در منظومه اقتصاد مقاومتی

مقدمه
موج تحریم ه��ای آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی علیه جمهوری 
اسامی ایران، بخش هایی از اقتصاد کشور را نشانه گرفته است که دارای 
آسیب پذیری های درونی است. تأکیدات مقام معظم رهربی نیز در چند 
س��ال اخیر، بر “نگاه درون زا” و “تقویت س��اخت درونی نظام” بوده 
است. در اباغ اسفند 1392 نیز الگوی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق 
اقتصادی معرفی ش��د که درون زا می باشد و سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی با رویکردهایی از جمله رویکردی درون زا مشخص گردیدند.
با ماحظات یادش��ده، توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد و جربان 
ضعف ه��ای آن اهمی��ت مضاعف می یاب��د و الزم اس��ت در اتخاذ 

تصمیامت راهربدی، این رویکرد مورد توجه اکید قرار گیرد.
در مقاله پیش رو، ضمن مروری بر مفهوم متعارف اقتصاد درون زا، به 
بررس��ی این مفهوم از دیدگاه مقام معظم رهربی در منظومه اقتصاد 

مقاومتی می پردازیم.

1ـ مفهوم اقتصاد درون زا در ادبیات تحقیق
عبارت "الگ��وی درون زا" در اقتصاد، در مجموعه متنوعی از کارهای 
نظ��ری و تجربی در دهه1980 پدید آم��د. این الگوها، فعالیت های 
مبتنی بر نوآوری با جهت گیری تج��ارت را در واکنش به محرکه های 
اقتصادی، به عنوان موتور اصلی پیرشفت فناوری و رشد اقتصادی در 
نظر می گیرند و با تأکید بر این نکته که رشد اقتصادی، پیامد سیستم 
اقتصادی اس��ت � نه نتیجه نیروهای وارده از خارج � ، خود را از مدل 
نئوکاسیکی متامیز می سازند )پژوهان، 1388: 103(. اولین الگوی رشد 
درون زا در اقتصاد، توس��ط رومر2 و لوکاس3 مطرح گردید. بر اس��اس 
نوشته های رومر و لوکاس، کوتاه ترین و مخترصترین تعریف "اقتصاد 
درون زا"، عبارت است از "اقتصادی با رشد و یا تولید از درون" و این، 
استعاره مناسبی برای رشد اقتصادی و فناوری است. به عبارت دیگر، 
تئوری رش��د درون زا مفهومی ساده برای رشد اقتصادی ای است که از 
درون سیس��تم یا به عبارت بهرت، از درون یک کشور تحقق می یابد. 
کلمه "درون زا " در اقتصاد، معادل کلمه اندوژن1 است که اصطاحی 

1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(
2. Paul Romer
3. Robert Emerson Lucas

اقتصاد درون زا اقتصادی 
است كه مجموعه نهادها و 
سازمان هایش از بطن جامعه 
و الیه های زیرین و نهادهای 
موجود در آن آغاز می شود و 
به تدریج و با بسرتسازی، به 
الیه های باالتر رسوخ می كند و 
تغییرات مورد نظر را به وجود 
می آورد. در یک اقتصاد درون زا 
محور اصلی مردم هستند. 
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گیاه شناس��ی است؛ به معنای گیاهی است که در 
بخش های نس��بتاً عمی��ق ریش��ه دارد . لذا گفته 
می شود كه ریشه اندوژن است؛ یعنی انشعابات 

آن از بخش های عمقی تری منشأ می گیرد.
س��ه رهیافت مختلف در طراحی الگوهای رش��د 
درون زا در اقتص��اد وج��ود دارد ک��ه تأکید اصلی 

هریک از آنها بر یکی از سه عامل ذیل است:
� آثار بیرونی ناشی از انباشت رسمایه فیزیکی؛

� انباشت رسمایه انسانی )یعنی، نیروی کار ماهر(؛ 
و � رشد مس��تمر موجود در “طرح های” تولیدی 
جدی��د که به نوب��ه خود، خل��ق طرح های جدید 
تولیدی را تس��هیل می کن��د )ابریش��می، 1378: 

.)27�45
بر این اس��اس، برخی عوامل رشد درون زا عبارتند 
از انباش��ت عوامل، تأثی��رات خارج��ی، یادگیری 
تجربی، آموزش و تحقیق و توسعه. اما با نگرشی 
عمیق تر، آنچه محور اصلی نظریات رشد درون زا را 
تشکیل می دهد عبارت است از "نوآوری داخلی". 
مطالعات انجام ش��ده توسط منكیو، رومر و ویل2 
نشان داده است كه نرخ رشد بلندمدت اقتصادی، 
با س��طح درآمد اولیه كشورها همبستگی باالیی 
ن��دارد و پایین بودن موج��ودی رسمایه فیزیكی، 
تنها عامل رشد پایین اقتصادی در كشورها نیست؛ 
بلكه برخی عوامل به ویژه رسمایه انس��انی است 
كه باعث ترسیع رش��د اقتصادی می گردد. نیروی 
انسانی كارآمد، امكان افزایش تولید و ارزش افزوده 
را فراه��م می آورد و بی توجهی به این عامل مهم 
می توان��د از دالیل توس��عه نیافتگی در برخی از 
كشورهای در حال توسعه باشد. بعاوه، نوآوری که 
کارکردی انسانی )مربوط به عامل انسانی( است، 

در این میان می تواند نقشی تعیین کننده ایفا کند.
در باره نس��بت بین اقتصادهای درون زا و برون زا 
و همچنین فرایند شکل گیری یک اقتصاد درون زا 
نیز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. از یک دیدگاه 
)لطیف��ی، 1388: 74(، اقتصاد برون زا اقتصادی از 
باال به پائین است و به دنبال رشایطی می باشد كه 
مؤلفه های توسعه را از جوامع صنعتی و پیش رو 
اخذ کند و به كش��ورهای در حال توس��عه تزریق 
مناید. از دیدگاهی دیگر، اقتصاد درون زا اقتصادی 
است كه مجموعه نهادها و سازمان هایش از بطن 
جامعه و الیه های زیری��ن و نهادهای موجود در 
آن آغاز می ش��ود و به تدریج و با بسرتس��ازی، به 
الیه های باالتر رس��وخ می كند و تغیی��رات مورد 
نظر را به وجود م��ی آورد. در یک اقتصاد درون زا 
محور اصلی مردم هستند و مشاركت مردمی در 
سامانه ای با ارتباطی افقی در محیط دخیل است 
و هدف آن این اس��ت كه مردم با محصول نهایی 
در ارتباط��ی كیفی � درون��ی � ارشاقی قرار گیرند 

)اسامی، 1387: 6�5(.
ب��ه طور كلی، از یک دیدگاه، اهداف توس��عه در 
اقتص��اد درون زا به صورت ذیل قابل دس��ته بندی 

است)هامن(:
1. محوریت مردم و مشاركت مردمی؛

2. رابطه ی جوهری میان مردم و تولیدكنندگان ؛
3. تكامل محصول و مردم؛ و

4. عدالت.

2ـ اقتصــاد درون زا در رهنمودهای مقام معظم 
رهربی

عاوه بر رهنمودها و سیاست های کلی برنامه های 

1. Endogen
2. Mankiw, Romer & Weil

منت مقدمه و بندهای 
سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی بر درون زایی این 
اقتصاد تأکید دارند.

جستار اقتصاد درون زا در منظومه اقتصاد مقاومتی
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توسعه و سیاست های کلی تولید ملی، حامیت از 
کار و رسمایه ایرانی، هامن گونه که در ابتدا اشاره 
شد، من مقدمه و بندهای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی بر درون زایی این اقتصاد تأکید دارند. با 
توجه به ابهام و همچنین اختاف نظری که در باره 
مفهوم و ویژگی ه��ای درون زایی اقتصادی وجود 
دارد، برای درک منظور از این ویژگی  ساختاری در 
سخن و اباغ مقام معظم رهربی، تحلیل چگونگی 
آن در آیین��ه کام رهربی نظ��ام، الزم خواهد بود؛ 
به وی��ژه آن ک��ه در رهنمودهای ایش��ان بارها بر 
کاربرد واژه ها با مفهومی دقیق و بومی و به دور 
از بدفهمی های رایج تأکید شده است. در تحقیقی 
که حاص��ل آن به نگارش مقال��ه حارض انجامیده 
است، از کدگذاری و تهیه الگوی مفهومی در روش 
"نظریه پردازی داده بنیاد"1 اس��تفاده ش��ده است. 
در کدگ��ذاری باز، "مفاهیم" از محتوای )جمات( 
مورد بررس��ی استخراج می ش��وند و در کدگذاری 
محوری، از تلفی��ق و تعدیل مفاهیم، "مقوله ها" 
استخراج می شوند و رسانجام، با کدگذاری انتخابی، 
"الگویی مفهومی" شکل می گیرد که بیانگر روابط 
بین عوامل مختلف مفهوم مورد بررسی می باشد. 
نظری��ه، مبتنی ب��ر این الگوی مفهومی س��اخته 

می شود.
1ـ2ـ کدگذاری باز و محوری سخنان مقام معظم 

رهربی بر اساس روش داده بنیاد
در ای��ن تحقی��ق، پ��س از طی مراح��ل عملیاتی 
کدگ��ذاری باز، 860 کد ش��امل گزاره ها یا جمات 
مقام معظ��م رهربی و نیز 187 مفه��وم دقیقاً از 
کام و فرمایش��ات مق��ام معظم ل��ه در ارتباط با 
اقتصاد درون زا احصا گردید که در مرحله کدگذاری 
مح��وری، ب��ه مقوله های اصلی رهنمون ش��دند. 
در اینجا به علت محدودی��ت مجال، جدول های 
مقوله های محوری و راهربدی را با تفصیل بیشرت 
اما جدول های "سایر مقوله ها" را به اختصار ارائه 

می کنیم.
1ـ1ـ2ـ مقوله هــای علّــی اقتصــاد درون زا: این 
مقوله ها، عوامل موجد اقتصاد درون زای جمهوری 
اسامی ایران شناخته ش��ده و دالیلی هستند که 
بیان می کنند قدرت اقتصادی جمهوری اس��امی 

ایران باید از اقتصاد درون زا برخوردار باشد.
2ـ1ـ2ـ مقولــه محــوری اقتصــاد درون زا: مقوله 
اصل��ی یا محوری ای��ن پژوهش ه��امن »اقتصاد 
درون زا« اس��ت که از تعداد 8 مفهوم با تعداد 45 
کد در مرحله کدگذاری باز، حاصل ش��ده اس��ت. 
سایر مقوله های 22گانه، در گرد آن در قالب الگوی 
پارادایم��ی ق��رار گرفته اند. این مقول��ه به همراه 

زیرمقول��ه و تعداد مفاهیم و کدهای مربوط، در 
جدول )1( منایش داده شده است.

3ـ1ـ2ـ مقوله های راهــربدی اقتصاد درون زا: این 
مقوله ها، راهربدهایی برای اداره، برخورد، به انجام 
رساندن و حساسیت نشان دادن به مقوله اقتصاد 
درون زا هس��تند. در تحقیق ح��ارض، از تعداد 48 
مفهوم با 201 کد احصاء شده از من بیانات مقام 
معظم رهربی، 7 مقول��ه راهربدی به رشح جدول 

)2( به دست آمده است.

4ـ1ـ2ـ مقوله های محیطی اقتصــاد درون زا: این 
مقوله ها که ب��ه مقوله های زمینه ای هم معروف 
هس��تند، نشانگر سلس��له رشایط خاصی هستند 
که راهربد های اقتصاد درون زای جمهوری اسامی 
ای��ران را تح��ت تأثیر ق��رار می دهن��د. مفاهیم 
تش��کیل دهنده ی مقوله ه��ای محیط��ی اقتصاد 
درون زای جمهوری اس��امی ای��ران هر چند خود 
علّت به وجود آمدن و شکل گیری مقوله  محوری 
اقتصاد درون زای جمهوری اسامی ایران نیستند اّما 
رشایط محیطی اقتصاد درون زای جمهوری اسامی 
ایران را تش��کیل می دهند و ب��دون توجه به آنها، 
مقوله ه��ای راهربدی اقتص��اد درون زای جمهوری 
اس��امی ایران منی توانند به درستی به کار گرفته 
ش��وند و الزم اس��ت در اجرای راهربد های اقتصاد 
درون زای جمهوری اسامی ایران، این راهربدها نیز 

مد نظر قرار گیرند.
5ـ1ـ2ـ مقوله های واسطه ای اقتصاد درون زا: این 
مقوله ها که رشایط میانجی )دخیل( و واسطه ای 
هس��تند، راهربدها را درون زمینه خاصی سهولت 

بخشیده و یا محدود و مقیّد می کنند.
درون زا:  اقتصــاد  پیامــدی  مقوله هــای  6ـ1ـ2ـ 
مقوله ه��ای پیامدی اقتص��اد درون زای جمهوری 
اس��امی ایران، نتیج��ه و اهداف م��ورد انتظار از 
راهربدها جهت تحقق اقتصاد درون زای جمهوری 
اسامی ایران )عامل محوری( هستند. عدم موفقیت 
در راهربدها، حاصل و پیامدهایی دارد. تعقیب آنها 
و تعیین پیامدهایشان در نظریة اقتصاد درون زای 
جمهوری اس��امی ایران نیز اهمیت فراوانی دارد. 
در واقع، از نقطه نظر رهربی نظام اگر راهربدهای 
اقتصاد درون زای جمهوری اسامی ایران به درستی 
و به کفایت عملیاتی شوند، این پیامدها و اهداف 

به دست خواهند آمد.
ج��دول )3( حاوی جدول هایی دربردارنده ی انواع 
مقوله های برش��مرده ش��ده � به ج��ز مقوله های 

محوری و راهربدی � است.
1. Grounded Theory

اقتصاد درون زا، متضمن 
بازگشت به گذشته و یا 
عزلت و انزوا نیست، 
بلکه مفهوم آن، تکیه بر 
خود و تعامل با دنیای 
خارج است.
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2ـ2ـ کدگذاری انتخابی و الگوی پارادایمی تحقیق
برای نظریه پردازی، مفاهیم و مقوله های تولیدشده 
در مرحله قبل به شكلی سیستمی به یکدیگر ربط 
داده می شوند و هامنند یك پازل، با كنار یکدیگر 
نهادن مقوله های به دست آمده از مراحل قبلی و 
بر اساس روابط منطقی بین آنها، تصویر مشخصی 
از موضوع و “چارچوب اولیه نظری” آن تش��کیل 
می گردد. ب��ا توجه به م��وارد پیش گفته، می توان 
الگ��وی پارادایم��ی اقتص��اد درون زای جمهوری 
اسامی ایران را در قالب نظریه پردازی داده بنیاد، 

با منودار )1( نشان داد.

3ـ تبیین نظریه اقتصاد درون زای جمهوری اسالمی 
ایران در قالب یک الگوی فرآیندی )سیستمی(

در نظریه پردازی داده بنیاد، نظریه عبارت است از 
مجموعه ای از مفاهیم و اص��ول که یک پدیده را 
به درس��تی توضیح می دهد و به پیش بینی رفتار 
آن کم��ک می کن��د. در واق��ع یکی از ش��کل های 
س��اخت یافته ی “نظریه”، تبیین و ارائه پدیده در 
چارچوب مفاهیم و س��اختاری مشخص می باشد. 
بر این اساس و با توجه به الگوی پارادایم تحقیق، 
نظریه اقتصاد درون زای جمهوری اسامی ایران در 
دیدگاه مقام معظم ره��ربی را می توان به صورت 
منودار )2( در قالب س��اختار یک الگوی فرآیندی 
)سیس��تمی( تبیین کرد. این الگوی فرآیندی دارای 
ورودی، فرآین��د، خروج��ی و بازخ��ورد و محی��ط 
اس��ت. ورودی های این الگوی فرآیندی آرمان های 
اقتص��ادی، ارزش ه��ا و دس��تاورد های انقاب در 
اقتصاد، ظرفیت های اقتصادی کش��ور، خودکفایی 
اقتصادی، تحریم های اقتصادی و اقتدار اقتصادی 
است و فرآیند های این الگوی فرآیندی استوارسازی 
ساخت درونی اقتصاد، استوارسازی ساخت مردمی 
در اقتصاد، استوارس��ازی توامنن��دی و قابلیت های 
تولید داخل��ی، استوارس��ازی کار و رسمایه ایرانی، 
استوارسازی معنویت و حرکت جهادی در اقتصاد، 
استوارسازی اقتصاد دانش بنیان و استوارسازی یت 
و حرکت جهادی در اقتصاد، استوارس��ازی اقتصاد 
دانش بنیان و استوارس��ازی رسمای��ه اجتامعی در 
اقتصاد می باش��د که در صورت انجام روند صحیح 
و درست این فرایندها توسط مقامات و مدیران در 
نظام جمهوری اسامی ایران، در نتیجه خروجی های 
این الگوی فرآیندی الگوی پیرشفت اسامى � ایراىن، 
الگوی اقتصاد مقاومتی، الگوی استقال اقتصادی و 
الگوی الهام بخشی اقتصادی را در اقتصاد جمهوری 
اسامی ایران به بار خواهد آورد. همچنین محیط 
و زمینه های مندرج در این الگوی فرآیندی، اقتصاد 

درون زای جمهوری اسامی ایران را تحت تأثیر قرار 
می ده��د و به همین دلیل، هم��واره باید در متام 
فرآیندهای ورودی، فرایند خود سیستم و خروجی 
این الگو مورد توجه قرار گیرد. این محیط و زمینه ها 
شامل فرصت های اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی و 
برنامه های اقتصادی می باشند و نیز در این الگوی 
فرآیندی اقتصاد اس��امى، اص��اح الگوى مرصف، 
شفافیت و سامت اقتصادی، قانون گرایى در اقتصاد 
به صورت بازخورد ب��روز می کنند و توجه به آنها 
بر اس��اس این الگو، موجب کنرتل و بهبود اقتصاد 

درون زای جمهوری اسامی ایران خواهد شد.

4ـ نتیجه گیری
با توجه به تأکیدات فراوان چند س��ال اخیر مقام 
معظم رهربی بر اقتصاد مقاومتی و "نگاه درون زا" 
در آن، موض��وع درون زایی اقتصادی در دو بخش 
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

1. اقتصاد درون زا جدیدتری��ن جریان در اقتصاد 
ب��وده و در آن فن��اوری درون زا و نوآوری فناورانه 
در بخش رسمایه انس��انی و نیز نوآوری داخلی به 
عنوان محرك اصلی رش��د پایدار محسوب شده و 
باعث بهره برداری بهرت از رسمایه فیزیكی می شود 
و در نتیجه عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه 

اقتصادی کشور ها می باشد.
2. اقتص��اد درون زا، متضمن رش��د و ی��ا تولید از 
درون اس��ت و اقتصادی اس��ت که کارک��رد آن از 
درون اقتصاد و به وس��یله نظامی که فرایند تولید 
را هدایت می کند، تعیین می ش��ود و خودمدار و 
درون گرا است، اما متضمن بازگشت به گذشته و یا 
عزلت و انزوا نیست، بلکه مفهوم آن، تکیه بر خود 

و تعامل با دنیای خارج است.
3. نظری��ه اقتص��اد درون زای جمهوری اس��امی 
ای��ران در دیدگاه مقام معظم ره��ربی )دام عزه( 
ب��ا بهره گی��ری از روش تحقی��ق "نظریه پ��ردازی 
داده بنی��اد" اس��تخراج و در یک الگ��وی فرآیندی 
)سیس��تمی( تبیین گردید که مهم ترین قس��مت 
آن مربوط به مقوله های راهربدی ذیل می باش��د 
ک��ه با عنوان "فرآیند های نظریه اقتصاد درون زای 

جمهوری اسامی ایران" معرفی گردید:
 استوارسازی ساخت درونی اقتصاد

 استوارسازی ساخت مردمی در اقتصاد
 استوارسازی توامنندی و قابلیت های تولید داخلی

 استوارسازی کار و رسمایه ایرانی
 استوارسازی معنویت و حرکت جهادی در اقتصاد

 استوارسازی اقتصاد دانش بنیان
 استوارسازی رسمایه اجتامعی در اقتصاد.

جستار اقتصاد درون زا در منظومه اقتصاد مقاومتی
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ادنام مقوله
عد

ت

تعداد کدنام مفهوم

اقتصاد درون زا

4اقتدار درون زا در اقتصاد1

3نگاه به درون در اقتصاد2

3جوشش از درون در اقتصاد3

10تكیه به ظرفیّت درون زای كشور در اقتصاد4

9تكیه به نیروهای داخلی در اقتصاد5

10تكیه به مردم در اقتصاد6

1تكیه  به اقتدار ملّی در اقتصاد7

4شناخت و به کارگیری ظرفیت ها در اقتصاد8

45مجموع کدها

جدول 1ـ مفاهیم مرتبط با مقوله محوری اقتصاد درون زای جمهوری اسالمی ایران

ف
دی

ر

تعداد کدهامفهومنام مقوله

1
استوارسازی ساخت 

درونی اقتصاد

1� معنی ساخت درونی اقتصاد با 1 کد؛2� اهمیت ساخت درونی اقتصاد با 2 کد؛ 3� رضورت 

ساخت درونی اقتصاد با 6 کد؛ 4� استحكام درونی و داخلی اقتصاد با 5 کد؛ 5 � استحكام 

ساخت درونِی نظام جمهوری اسامی با 5 کد؛ 6 � استحكام ساخت داخلی قدرت اقتصادی 

با 3 کد

22

2
استوارسازی ساخت 

مردمی در اقتصاد

امر  با 2 کد؛ 2 � رضورت مشاركت مستقیم مردم در  اقتصاد  به مقاومت مردم در  اتکا   �1

اقتصاد با 5 کد؛ 3� مردمی كردن اقتصاد با 2 کد؛ 4� مردمی بودِن مسئوالن اقتصادی كشور با 

1 کد؛ 5�اصل مشارکت دادن مردم در متام امور از اوایل انقاب با 2 کد؛ 6 � عنایت جّدى بر 

مشاركت عاّمه ى مردم در اقتصاد با 6 کد؛ 7 � مشارکت اجتامعی در اقتصاد با 3 کد؛ 8� حضور 

هوشمندانه مردم در اقتصاد با 3 کد

24

3

استوارسازی توامنندی 

و قابلیت های تولید 

داخلی

و هم افزایی ظرفیت های  توامنندسازی   �2 کد؛   7 با  داخىل  تولیدات  به  بخشیدی  كیفیت   �1

تولیدی با 6 کد؛ 3� رونق تولید داخلی با 9 کد؛ 4� مرصف تولید داخلی با 11 کد؛ 5� ترجیح 

فعالیت تولیدی بر فعالیت های دیگر با 2 کد

35

4
استوارسازی کار و 

رسمایه ایرانی

امنیت   �3 کد؛   3 با  و رسمایه   کار  امنیت   �2 کد؛   5 با  ایرانی  و رسمایه ی  کار  از  1� حامیت 

رسمایه گذاری با 8 کد؛ 4� حفظ رسمایه های معنوی کشور با 6 کد؛ 5� بهبود فضاى کسب وکار 

با 1 کد

23

5

استوارسازی معنویت 

و حرکت جهادی در 

اقتصاد

در  جهادگونه  حضور   �2 کد؛   3 با  اقتصاد  در  تدین  و  ایامن  روح  و  معنویت  استحکام   �1

و جهش  تحول   �4 کد؛   3 با   3 اقتصادی  مبارزه ی  و  تاش   �3 کد؛   6 با  اقتصادی  عرصه های 

اقتصادی با 2 کد؛ 5� حرکت هدفمند و هوشمندانه در اقتصاد با 2 کد؛ 6� ایجاد فرهنگ کار و 

تاش للّه با 1 کد؛ 7� حرکت جهادگونه در حل مشکات اقتصادی مردم با 2 کد

19

6
استوارسازی اقتصاد 

دانش بنیان

1� گسرتش اقتصاد دانش بنیان با 3 کد؛ 2 � نوآوری اقتصادی با 15 کد؛ 3� پیرشفت اقتصادی 

با 20کد؛ 4� فتح قله هاى دانش در اقتصاد با 8 کد؛ 5 � تجارى سازى با 1 کد؛ 6� اقتدار علمی 

در اقتصاد با 6 کد؛ 7� عمل گرا و كارآمدتر شدن پژوهش و تحقیق در اقتصاد با 1 کد؛8� ارزش 

قائل بودن به علم و دانش در اقتصاد با 2 کد؛ 9� خرد و عقانیت در تصمیم گیرى ها در اقتصاد 

با 6 کد؛ 10� توجه ویژه  به دانشگاه ها و نخبگان در اقتصاد با 4 کد؛ 11� تحقیقات بنیادى 

در اقتصاد با 1 کد

67

7
استوارسازی رسمایه 

اجتامعی در اقتصاد

1� جلب رضایت مردم  در اقتصاد با 5 کد؛ 2� اعتامد به نفس ملی در اقتصاد با 11 کد؛ 3 � 

خودباوری در اقتصاد با 6 کد؛ 44 � تقویت باور و عزم ملی در اقتصاد با 3 کد؛ 5 � تقویت 

اتحاد ملی و انسجام اقتصادی با 7 کد؛ 6 � نهضت خدمت رسانی با 2 کد؛ 7 � تأمین عدالت 

اجتامعى و اقتصادی با 9کد

43

233مجموع کدها

جدول 2ـ مقوله های راهربدی اقتصاد درون زای جمهوری اسالمی ایران
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19فرصت های اقتصادیمحیطی101اقتصاد اسامىعلّی1

79تهدیدهای اقتصادیمحیطی602ظرفیت های درونی کشورعلّی2

20برنامه های اقتصادیمحیطی303اقتدار اقتصاد داخلیعلّی3

علّی4
پایداری اقتصادی در رشایط تحریم 

و غیر تحریم
118مجموع کدها53

26خودکفایی اقتصادیعلّی5

179مجموع کدها

نام مقولهنوع مقولهردیف
تعداد 

کدها

ردیف نوع مقوله نام مقوله
تعداد 

کدها
71اقتصاد مقاومتیپیامدی1

35استقال اقتصادیپیامدی192اصاح الگوى مرصفواسطه ای1

42الگوی پیرشفت اسامى � ایراىنپیامدی263شفافیت و سامت اقتصادیواسطه ای2

75الهام بخشی اقتصادیپیامدی174قانون گرایى در اقتصادواسطه ای3

223مجموع کدها62مجموع کدها

جدول 3ـ مقوله های اقتصاد درون زای جمهوری اسالمی ایران )به جز محوری و راهربدی(

جستار اقتصاد درون زا در منظومه اقتصاد مقاومتی

سال اول، شامره دوم، دی ماه 1393
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مقوله های محیطی اقتصاد 
درون زای جمهوری اسالمی ایران

فرصت های اقتصادی
تهدیدهای اقتصادی
برنامه های اقتصادی

مقوله  محوری اقتصاد 
درون زای جمهوری 

اسالمی ایران

اقتصاد درون زا

مقوله های علّی اقتصاد درون زای 
جمهوری اسالمی ایران

اقتصاد اسامی
ظرفیت های درونی كشور

اقتدار اقتصاد داخلی
پایداری اقتصادی در رشایط 

تحریم و غیر تحریم
خودكفایی اقتصادی

اقتصاد مقاومتی
استقال اقتصادی

الگوی پیرشفت اسامی � ایرانی
الهام بخشی اقتصادی

استوارسازی ساخت درونی اقتصاد
استوارسازی ساخت مردمی در اقتصاد
استوارسازی توامنندی و قابلیت های 

تولید داخلی
استوارسازی كار و رسمایه ایرانی

استوارسازی معنویت و حركت جهادی 
در اقتصاد

اصاح الگوی مرصف
شفافیت و سامت اقتصادی

قانون گرایی در اقتصاد

مقوله های راهربدی اقتصاد 
درون زای جمهوری اسالمی ایران

مقوله های پیامدی اقتصاد 
درون زای جمهوری اسالمی ایران

مقوله های واسطه ای اقتصاد 
درون زای جمهوری اسالمی ایران

منودار 1ـ الگوی پارادایمی اقتصاد درون زای 
جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه
نخستین سند مبارزاتی امام راحل � قدس الله نفسه الزکیة � که به 15 
ا أَِعظُُكْم ِبواِحَدٍة أَْن  اردیبهشت 1323 مربوط می شود، با آیه "قُْل إمِنَّ
تَُقوُموا لِلَِّه َمثْنى  َو فُرادی" )س��بأ 46( آغاز ش��ده است. در این آیه، 
قیام برای خداوند )نهضت خدایی( خواسته شده است که سفارشی 
بی بدیل قلمداد می شود که منشأ تحول می گردد. به ترصیح حرضت 
امام، "خداى تعاىل در این كام رشیف، از رسمنزل تاریك طبیعت تا 
منتهاى سیر انسانیت را بیان كرده و بهرتین موعظه هایى است كه 
خداى ع��امل از میانه متام مواعظ انتخاب فرموده و این یك كلمه را 
پیش��نهاد برش فرموده. این كلمه تنها راه اصاح دو جهان است." از 
سوی دیگر، خداوند متعال در آیه "ال یَْستَِوی الْقاِعُدوَن ِمَن الُْمؤِْمنیَن 
ِر َو الُْمجاِهُدوَن فی  َس��بیِل اللَِّه ِبأَْموالِِهْم َو أَنُْفِس��ِهْم  َ َغیُْر أُولِی الرضَّ
��َل اللَُّه الُْمجاِهدیَن ِبأَْموالِِهْم َو أَنُْفِس��ِهْم َعىَل الْقاِعدیَن َدرََجًة َو  فَضَّ
َل اللَُّه الُْمجاِهدیَن َعىَل الْقاِعدیَن أَْجراً  كُاًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْس��نى  َو فَضَّ
َعظیامً")نساء 95( کسانی را که بی جهت به وظیفه قیام و آمادگی و 
به پا خاس��ن عمل نکرده اند و به مجاهدت فراگیر نپرداخته اند، در 
مرتبه ای به مراتب نازل تر از مجاهدین در راه خدا قرار داده اس��ت 
و در آیه " انِْفُروا ِخفافاً َو ثِقاالً َو جاِهُدوا ِبأَْموالُِكْم َو أَنُْفِس��ُكْم فی  
َسبیِل اللَِّه ذلُِكْم َخیٌْر لَُكْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن")توبه 41(، به کوچیدن 
بدون هیچ گونه بهانه گیری و به جهاد به هر وس��یله ی ممکن امر 
می فرمای��د. بعاوه، آیه "قُْل إِْن كاَن آباُؤكُْم َو أَبْناُؤكُْم َو إِْخوانُُكْم َو 
أَزْواُجُكْم َو َعش��یرَتُُكْم َو أَْمواٌل اقرَْتَفْتُُموها َو تِجارٌَة تَْخَشْوَن كَساَدها 
َو َمس��اكُِن تَرَْضْونَها أََحبَّ إِلَیُْكْم ِمَن اللَِّه َو رَُسولِِه َو ِجهاٍد فی  َسبیلِِه 
فرََتَبَُّصوا َحتَّى یَأْتَِی اللَُّه ِبأَْمرِِه َو اللَُّه ال یَْهِدی الَْقْوَم الْفاِسقیَن" )توبه 
24( از سس��تی در ترجیح دوس��تی خداون��د و پیامربش و جهاد در 
راه او برح��ذر م��ی دارد و در زمینه ی پیامد س��خت چنین رویّه ای، 

هشداری هولناک می دهد. 1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(

رویکرد جهادی:
رویکرد بی بدیل گشایش تنگناها 

و شتاب گیری راهربدی 
جمهوری اسالمی ایران

رضورت رفتار و برخورد جهادی 
با امور و فعالیت های مختلف 
کشور، بارها از سوی امام راحل 
)ره( و مقام معظم رهربی 
)مدظله العالی( مورد تأکید قرار 
گرفته است.

،"جهاد" به معنای "قدرت خود 
را به کار انداخنت و تالش توأم 
با رنج و سختی و زحمت" و به 
عبارتی، به معنای "خود را به 
زحمت انداخنت" است.

حسین دّری نوگورانی1

رویكرد جهادی: رویكرد بی بدیل گشایش تنگناها

سال اول، شامره دوم، دی ماه 1393
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پیروزی انقاب اس��امی در ایران نیز در پی قیام 
اله��ی و جهاد وظیفه مدارانه ی حرضت امام )ره( 
و همراهی بزرگان و عموم مردم خداجو و یاری 
وعده داده شده ی خداوند )برکت در پی حرکت( 
تحق��ق یاف��ت. ش��واهد و رویداده��ای دوران 
جمهوری اس��امی نیز بر تعیین کننده بودن این 
رویّه جهادی در همه امور کوچک و بزرگ کشور 
و انق��اب داللت خدش��ه ناپذیر دارند. با همین 
استدالل، رضورت رفتار و برخورد جهادی با امور 
و فعالیت های مختلف کشور، بارها از سوی امام 
راحل )ره( و مقام معظم رهربی )مدظله العالی( 
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. در من نامه اباغ 
سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی نیز تاش 
همگان��ی در جهت تحقق اقتص��اد مقاومتی به 
عنوان "جهاد مقدس" نامیده ش��ده اس��ت و در 
طلیعه ی ترصیح بندهای بیست و چهارگانه، این 
سیاست ها با "رویکردی جهادی" ویژگی یافته اند 
و در بن��د بیس��تم، تقوی��ت "فرهن��گ جهادی" 

وظیفه شده است.
با وجود اهمیت آنچه برشمرده شد، تاش علمی 
برای تبیین تطبیقی ابعاد مختلف جهاد و رویکرد 
جه��ادی و نق��ش آن در کارگش��ایی موضوعات 
مختلف کش��ور چن��دان بس��نده نیس��ت1. در 
من پیش  رو، تاش ش��ده اس��ت که با استناد به 
رهنموده��ای امام راحل و مق��ام معظم رهربی، 
رویکرد جهادی معرف��ی و برخی ویژگی های آن 

تبیین گردد.

مفهوم جهاد
واژه "جهاد" از ریشه "جهد" )به فتح و همچنین 
ضم جیم( به معنای "س��ختی" و "مشقت" و در 
اص��ل عبارت اس��ت از رصف کردن ت��وان )بذل 
الطاقة: تاش  طاقت فرسا / سخت کوشی( و تاش 
رس��ا )جدی( تا رسحد امکان و با آخرین قدرت.[

مصطفوی، ج2،  128]در نتیجه،"جهاد" به معنای 
"قدرت خود را به کار انداخن و تاش توأم با رنج 
و سختی و زحمت" و به عبارتی، به معنای "خود 
را به زحمت انداخن" است. "مجاهده" به معناى 
ب��ه كار بردن آخرین حد ت��وان در انجام تکلیف 
)مالی و بدنی و ...( و دفع دشمن و اعای کلمه 

حق است2.
مقام معظم رهربی جه��اد را به تفصیل تعریف 
کرده اند. ایش��ان در یک نگرش کل��ی "جهاد" را 
به صورتی بس��یار وسیع، "هر مجاهدت و تاش 
و کوشش��ی، ب��ا همه ق��وا" قلم��داد کرده اند.3[ 
1370/11/29 ]از س��وی دیگ��ر، آن را "ت��اش و 

کوش��ش در راه ارزش ه��ای واال" ]1383/7/22[
و "تاِش از همه س��و س��ود، بدون زیان؛ و تاِش 
صادقان��ه" ]1385/8/18[ تعبی��ر منوده اند. این 
مفهوم، ح��اوی اجزاء ماهوی خاصی اس��ت که 
عن��ارص قوام بخ��ش آن به حس��اب می آیند. به 
تعبیر مقام معظم رهربی در ]1390/5/26[، هر 
حرکتی را منی توان با عنوان "جهاد" نامید. "جهاد 
ی��ک باِر معنائی وی��ژه ای دارد." عاوه بر آن که 
ت��اش و کوش��ش، در تحقق جه��اد موضوعیت 
خصوصی��ات  از  یک��ی   ،]1375/3/20[ دارد 
)رشایط( حرکت��ی که "جهاد" قلمداد می ش��ود، 
آگاه��ی از مانع و معارض و دش��من و حرکت و 
جهت گیری ای خصامنه و غرض آلود است که در 
جریان می باش��د و حرکت مورد نظر، در مقابل 
آن انجام می گی��رد4. از این رو، اصطاح متعارف 
فارس��ی جهاد، "مب��ارزه" � و "پی��کار" و "کارزار" 
� ، ن��ه رصفاً جنگ و س��تیزه گری ]1383/8/20[، 
اس��ت5. بعاوه، در مفهوم "جهاد" حتامً بایستی 
اس��تمرار و همه جانبگی، هوش��مندانه بودن و 
مخلصان��ه ب��ودن لحاظ گ��ردد. در نتیجه، جهاد 
عبارت است از "مبارزه و پیکاری با همه ی توان، 
با همه ی وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرِت" 
کاری ک��ه در دس��ت انجام اس��ت. ]1390/2/7[

ب��ه تعبیر دیگر، " جهاد یعن��ی حضور در میدان 
ب��ا مجاهدت، با ت��اش، با هدف و ب��ا ایامن؛ ". 
]1389/4/2[ ب��ه عنوان منون��ه، "جهاد اقتصادی 
یعنی حرکت مستمِر همه جانبه ی هدف داِر ملت 
ایران ب��ا نیت خنثی کردن و عقی��م کردن تاش 
خصم آلود و غرض آلود دش��من". ]1390/5/26[ 
رسانج��ام، تنبلی و تن آس��ائی و محول کردن کار 
به یکدیگر، با حرکِت جهادگون��ه5 منافات دارد. 
"جهاد یعنی تاش بی وقفه، همراه با خطرپذیری 
معقول و پیرشفت و امید به آینده". ]1387/7/3[

انواع جهاد
جهاد با مفهومی که بیان شد، انواع و مصداق هایی 
دارد. این مفهوم، با مفهوم قتال متفاوت6 است. 
ب��ه بی��ان مقام معظ��م رهربی، مجاه��دت اعّم 
از مقاتله اس��ت؛ "مقاتله یعن��ی جنگ نظامی، 
مجاهدت مجموعه  ای از انواع مبارزه  ها اس��ت؛ 
جن��گ نظامی، جنگ فکری، جنگ روحی، جنگ 
اجتامعی، مجموع اینها اسمش مجاهدت است". 
]1392/8/20[7  ب��ه تعبیر دیگ��ر، جهاد فقط به 
معن��ای حضور در می��دان جنگ نیس��ت؛ "زیرا 
ه��ر گونه ت��اش در مقابله با دش��من، می تواند 
جهاد تلّقی شود8". ]1375/3/20[ "مسئولیت ها 

 2. مق��ام معظ��م ره��ربی از این ک��م کاری – از جمله 
ک��م کاری محیط های علمی و دانش��گاهی � گایه مند 
هس��تند. "اگر ما بخواهی��م ابعاد جه��اد اقتصادی را 
ماحظه کنیم، همه ی دس��تگاه های علمی کش��ور به 
نحوی می توانند مستقیم و غیرمستقیم درگیر مسئله ی 
جهاد اقتصادی باشند. پس هر کدام یک مسئله ای دارند 
ب��رای اینکه در قضیه ی جهاد اقتص��ادی آن را مطرح و 
دنبال کنند؛ اما نش��ده. دانشگاه ها باید درگیر مسائل 
کشور باش��ند. هدف از علم این است که نفع برساند. 
باید علم برای مردم نافع باشد؛ از برکات آن علم بایستی 
استفاده کنند." ]1390/6/2[ ایشان به مسکوت ماندن 
بح��ث اجتهادی "فقه جهاد" در عی��ن نیاز مربم آن نیز 
اشاره دارند: "باید به فقه پیچیدگی و عمق ببخشیم. ... 
بعضی از کتب دوره ای ما، حتّی کتاب جهاد را ندارد. ... 
مثاً صاحب "حدائق" و بس��یاری از فقهای دیگر، الزم 
ندانس��تند جهاد را که یکی از اصول اس��ام و رشیعت 
اس��ت، بحث کنند".]1370/6/31[ "امروز، جهاد مورد 
ابتای ماس��ت. خوِد همین مسئله ی جهاد، در فقه ما 
روش��ن نیس��ت". ]1374/9/13[ "بعضی مس��ائل مثل 
مس��ئله جهاد � که یک مسئله اساس��ی در فقه اسام 
اس��ت � چند قرن اس��ت که از کتب فقهی اس��تداللی 
ش��یعه، به تدریج کنار گذاشته ش��ده و در اغلب کتب 
فقهی اس��تداللی، مورد توجه قرار نگرفته است. علّت 
هم معلوم است. فقهای شیعه، در این مورد تقصیر یا 
قصوری نکرده اند. برای آنها، این مس��ائل مطرح نبوده 
اس��ت. ش��یعه، حکومت نداش��ته اس��ت. فقه شیعه، 
منی خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی 
در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت 
را اداره کند و احکامش را از کتاب و س��ّنت اس��تنباط 

مناید".]1376/3/14[
با دقت به زمان هر یک از این رهنمودها )از سال 1370 
ت��ا 1376( و البته ظاهراً هنوز هم باقی بودن موضوع 
ای��ن مطالبه در زمان حارض، میزان توجه عملی به این 
رهنمودها و مطالبات رهربی معظم را می توان ارزیابی 

کرد.
3. در این باره از جمله ر.ک. ]الراغب[ و ]الطریحی[.

 روحیه ی جهادی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این که "ما 
می توانیم"؛ و کاِر بی وقفه و خستگی ناپذیر و استفاده از 
همه ی ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتامد به جوان ها.[ 
1384/10/14 ] روحیه ی جهادی "یعنی کار را برای خدا، 
با جدیت و به صورت خستگی ناپذیر انجام دهیم � نه 

فقط به عنوان اسقاط تکلیف –"]1390/1/1[.
4. در جه��اد، حض��ور و رویارویی با دش��من، مفروض 
اس��ت. ] 1390/1/8[ جه��اد عبارت اس��ت از آن تاىش 
که در برابر یک چالش خصامنه از س��وى طرف مقابل 
صورت می گی��رد. ]1393/4/11[ انس��ان یک تاش��ی 
می کند، دشمنی در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. 
] 1390/1/8[ اساس��اً همی��ن وجود مانع اس��ت که به 
تاش انسان معنا و حقیقت معنوی می بخشد و اسمش 
می شود جهاد؛ و ااّل اگر مانع نبود، جهاد معنی نداشت. 
جه��اد یعنی جد و جهد همراه ب��ا زحمت و چالش با 
موانع. ] 1387/2/14[ ماک در صدق جهاد این اس��ت 
که این حرکتی که انجام می گیرد، جهت دار و مواجه با 
موانعی باش��د که همت بر زدودن این موانع گامشته 
می ش��ود ]1383/4/1[ امروز م��ا در زمینه ی علم نیاز 
داریم که این جور تاش��ی در کش��ور بکنیم؛ احس��اس 
کنیم موانع��ی وجود دارد، باید این موان��ع را برداریم؛ 
دارد معارضه های��ی می ش��ود، باید ای��ن معارضه ها را 
در هم بش��کنیم؛ در زمینه ی عرضه ی امکانات علمی، 
خّس��ت هایی از سوی کسانی که صاحبان آن هستند � 
که کشورهای پیرشفته ی علمی است � وجود دارد، باید 
در مقابل این خّست ها از خودمان عزت و جوشندگی و 

فوراِن از درون نشان بدهیم. ]1389/6/14[
5. شاید یکی از تفاوت های مفهومی "همت مضاعف 
و كار مضاعف "که به عنوان ش��عار س��ال 1389 اعام 
شد، با مفهوم "جهاد اقتصادی" که در سال 1390 شعار 
سال گردید، در همین ویژگی "رویارویی با دشمن" در 
مفهوم یابی "جهاد" باشد که لزوماً در مفهوم "همت و 

کار مضاعف" مفروض نیست.
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اگر به طور جدى، به دور از انگیزه هاى ش��خىص، 
ب��ه دور از هر چی��زى جز انگی��زه ى خدمت به 
مصالح کشور انجام بگیرد، بزرگ ترین کار جهادى 

است". ]1393/3/4[
بر اس��اس آنچ��ه گفته ش��د، جه��اد می تواند از 
جمله نظامی / رزمی، سیاسی، فکری / فرهنگی، 
اقتصادی، س��ازندگی، اجتامعی، عدالت خواهی، 
اخاق��ی، مدیریتی و علمی9، در همه حوزه های 
اجرایی، قانون گذاری و امث��ال آنها ]3931/3/4[ 
باشد. توفیق جهاد نیز به هم پیوندی و عدم غفلت 
از انواع آن بس��تگی دارد10. ]1369/1/22[ "جهاد 
این اس��ت که انس��ان خود را همیشه در میدان 
حرکت و مبارزه با مانع ها و مانع تراش ها ببیند، 
احس��اس تکلیف کند، احس��اس تعهد کند؛ این 
می ش��ود جهاد؛ جهاد اس��امی این است. جهاد 
گاهی با جان اس��ت، گاهی با مال اس��ت، گاهی 
با فکر است، گاهی با دادن شعار است، گاهی با 
حضور در خیابان اس��ت، گاهی با حضور در پای 
صندوق رأی اس��ت؛ این می شود جهاد فی سبیل 
اللَّه؛ و این اس��ت که یک ملت را رشد می دهد، 
طراوت می دهد، تازگی می دهد، امید می دهد و 

یک ملت پیش می رود".]1389/8/26[

این هامنی رویکرد جهادی و رویکرد بسیجی
جهاد با مفهوم و انواع گس��رتده آن، با مفهومی 
که مقام معظم رهربی از بسیج ترسیم کرده اند11، 
هم پوش��انی کامل دارد. بر اس��اس رهنمودهای 
ایش��ان، "عرصه ی حضور بسیج خیلی وسیع تر از 
عرصه ی نظامی است. اینی که من بارها گفتم و 
تکرار می کنم که نباید بسیج را یک نهاد نظامی 
به حس��اب آورد، تعارف نیس��ت؛ بلکه حقیقت 
قضیه این است. بس��یج عرصه ی جهاد است، نه 
قتال. قتال یک گوش��ه ای از جهاد اس��ت. جهاد 
یعنی حض��ور در میدان با مجاهدت، با تاش، با 
هدف و با ایامن". ]1389/4/2[ "مکتب بس��یج، 
مکتب مجاهدت معنوی و مخلصانه اس��ت. این 
مجاه��دت، برای ملت و کش��ور و باالتر از همه 
برای دین خدا و رسافرازی پرچم آزادگی اسامی 
در هم��ه ی دنیاس��ت. این مجاه��دت خطراتی 
دارد. ... جهاد و ش��هادت، دو فصل بزرگ حرکت 

بسیجی است". ]1384/6/2[
ایشان در مواردی، دو واژه ی "جهادی" و "بسیجی" 
را به همراه یکدیگ��ر و به نوعی مرتادف به کار 

برده اند:
 مدیریت ح��وزه "دو گونه کار می تواند بکند: 
یک گونه، کارهای قانونی و آیین نامه ای است که 

مثاً امتحانات و گزینش و شهریه این طور باشد. 
یکی هم کارهای بزرگ و عظیمی است که شاید 
تحت ی��ک آیین نامه و نظامنام��ه ای هم نیاید؛ 
بلکه حرکتی جهادی و بسیجی و به کارگیری افراد 
گوناگ��ون و راه انداخِن امور اس��ت. به هرحال، 
باید مرکزی مبارشت مستقیم و مشّخص کند و به 
نظر من، امروز این مرکز، مدیریت  حوزه است". 

]1374/9/13[
 "نیروهای مسلح باید در سازندگی رشکت کنند. 
اوالً در سازندگی درونی به شکل جهادی، به شکل 
بسیجی، به شکل انسان های انقابی، بدون انتظاِر 
فراهم آمدن هم��ه ی جزییاتی که برای آدم های 
معمولی الزم و مؤثر اس��ت، رس از پا نش��ناخته، 
عاش��قانه، با جوشش ابتکار و اس��تعداد، بدون 
این که گفته ش��ود این را نداریم و آن را نداریم، 
حتّی با دس��ت خالی رشکت کنند. سازندگی، آنجا 
که متکی به عش��ق و ش��وق و ابتکار و خاقیت 
انسان ها باشد، با همه ی فقدها و نداشن ها هم 

میرس است". ]1370/10/12[
ب��ر ای��ن اس��اس، فرهن��گ و روحی��ه و رویکرد 
جه��ادی، متضم��ن فرهنگ و روحی��ه و رویکرد 
بسیجی اس��ت و بالعکس. در این فضای فکری، 
"هم��ه ی بخش ه��ای کش��ور می توانن��د دارای 
روحیه ی بسیجی ]= جهادی[ باشند. علم آموزی 
بس��یجی، ثروت اندوزی بس��یجی12، دیپلامس��ی 
بس��یجی، سیاس��ت ورزی بس��یجی، مدیری��ت 
بسیجی، س��ازمان دهی بس��یجی؛ مفهوم بسیج 
شامل حال همه ی این زمینه ها می شود؛ معنایش 
هم عبارت اس��ت از نوآوری و ابتکار و اخاص". 
]1390/7/22[ البته ش��ایان ذکر اس��ت که مقام 
معظم رهربی در همین رهنمود ترصیح می کنند 
که اصطاح "روحیه بسیجی"، تعبیری برای القای 

مفهوم "روحیه انقابی" هست.

رویکرد جهادی در جمهوری اسالمی ایران
بر اس��اس آنچه گفته ش��د، امام راح��ل و مقام 
معظم رهربی موفقیت ها و پیرشفت های کشور 
� از پی��روزی انقاب تا ناکام گذاش��ن دش��منان 
در جن��گ تحمیلی و تحریم ها و دس��تاوردهای 
علم��ی و س��ازندگی و ... � را حاص��ل و در گرو 
فعالیت های جهادی قلمداد می کنند13. اقداماتی 
نیز در جهت نهادینه کردن و تعبیه نوع فعالیت 
جهادی در س��اختار رس��می کش��ور انجام شد. 
شکل گیری جهاد سازندگی، جهادهای خودکفایی، 
جهاد دانش��گاهی14، نهضت س��وادآموزی، جهاد 
علم��ی15، جهاد فرهنگی و اردوه��ای جهادی از 

6. حرکت��ی در زم��ره حرکت جهادی ق��رار می گیرد که 
تکلیف مدار، احیاگر، برترساز، پویا، کارآمد )بدون اتاف 
و ارساف(، اثربخش، راهگش��ا، همه جانبه و دارای اثر 
مضاعف )برکت( و متضمن تاش جدی و خستگی ناپذیر 
باشد. در باره مفهوم و ویژگی های "حرکت جهادی" بر 

اساس معارف اسامی، از جمله ر.ک. ]دّری، 1391[
7. به لحاظ منطقی، عموم و خصوص من وجه هستند 
و می توان جهادی را فرض کرد که قتال نباشد. در هامن 
حال، می توان قتالی را در نظر گرفت که جهاد نباش��د. 
رسانج��ام، هر ی��ک از این دو مفهوم، نقاط مش��رتکی 

)هم پوشی هایی( نیز دارند.
8. در ]1390/1/8[ نیز به این موضوع اشاره شده است.

9. همه ی جهاد، به جبهه رفن نیس��ت. هرجا هستید، 
می توانید مجاهد فی س��بیل اللَّه باشید. ]1369/6/26[ 
جهاد فی سبیل اللَّه میدان گسرتده و عرض عریضی دارد 
و مخصوص صحنه نربد رویاروی جسامنی نیست، بلکه 
جهاد داخل خانه ها هم ممکن است و همه جا انسان 
می تواند با دشمن خدا جهاد کند؛ اگر اراده داشته باشد 

و اگر بداند باید چه کار کند. ]1375/3/16[
از جمل��ه ر.ک. ]1369/1/22[ و  ب��اره  ای��ن  10. در 
و   ]1378/7/6[ و   ]1375/3/20[ و   ]1372/2/15[
و   ]1384/1/1[ و   ]1382/11/8[ و   ]1382/9/26[
]1387/7/10[. شهادت می دهیم که او جهاِد در راه خدا 
را به صورت شایس��ته انجام داد. این، چیزی اس��ت که 
ما در زیارت امیراملؤمنین و بقیه ی امئه )علیهم الّسام( 
می خوانیم. این جهاد همیشه بر دوش ما هست. جهاد 
علم��ی، جهاد عملی، جه��اد در دوران جنگ، جهاد در 
دوران صل��ح، جهاد با نفس، جهاد با دش��من بیرونی، 
جهاد با م��ال، جهاد با جان، جهاد ب��ا زبان؛ اینها درس 
است. کاری که می کنید برای اعتاء دین یا اعتاء امت 
اسامی، جهاد است؛ درسی که می خوانید برای رسیدن 
به ارتقاء عمومِى ملت اس��امی و امت اسامی، جهاد 
است؛ تاشی که می کنید برای ایجاد همدلی و محبت 
بین آحاد امت اس��امی و یکپارچگی آنها، جهاد است؛ 
وقتی با متایات اغواگرانه ی شیطانی در درون خودتان 
مبارزه می کنید، جهاد است؛ هنگامی که دشمنان خدا 
و دی��ن و قرآن را در دل ی��ا در زبان و یا در عمل خود 
دشمن می دارید، جهاد فی سبیل اللَّه است؛ اینها درس 
امیراملؤمنی��ن و درس اولی��اء دین اس��ت � جهاد، فقط 
مخصوص میدان جنگ نیست � و امت اسامی به خاطر 
فراموش کردِن مجاهدت در راه خدا به وضعیت اسفباِر 

امروز رسیده است. ]1385/5/17[
11. مقام معظ��م ره��ربی در ]1385/5/31[ از "جهاد 
مرکِب همه ی جانبه ی دشوار" پیامرب اعظم )ص( سخن 

به میان آورده اند.
12. در این باره از جمله ر.ک. ]دّری، زمستان 1389[

http://farsi. 13. اگرچ��ه در من بیان��ات در پای��گاه
khamenei.ir ترکی��ب "ثروت اندوزی بس��یجی" ذکر 
ش��ده است، اوالً در من خرب دیدار بسیجیان کرمانشاه 
ب��ا رهرب معظم انقاب، این ترکی��ب به صورت " تولید 
ثروت و اقتصاد بس��یجی" گزارش شده است در حالی  
که در صوت بیانات، واژه "اقتصاد بسیجی" به کار نرفته 
است؛ اگرچه در ابتدای پاراگراف، از اقتصاد نیز در این 
فضا نام برده ش��ده اس��ت. بنا بر فای��ل صوتی، ظاهراً 
در خود س��خرنانی، واژه "ثروت آموزی بسیجی" به کار 
رفته اس��ت. با توجه به ادبیات مقام معظم رهربی در 
رهنمودهای دیگر و مذمت از "ثروت اندوزی" از جمله 
در ]1377/2/18[، ب��ه نظر می رس��د منظور معظم له، 
"ثروت افزایی بس��یجی" )افزایش ثروت عمومی کشور 
]1375/1/4[ افزایش ثروت ملی ]1385/11/30[ تولید 
ثروت عمومی برای جامعه ]1386/1/1[( باش��د که با 
توجه به کلیدواژه های مربوط، از سطح ثروت شخصی 
فراتر اس��ت و ماحظه منافع عمومی در آن ماک قرار 

می گیرد.
14. " م��ا هر جایی که به خ��دا تکیه کردیم، به نیروی 
م��ردم تکیه کردیم و حارض به حرکت جهادی ش��دیم، 
پیروز ش��دیم؛ نگاه کنید شام از اول انقاب تا حاال، هر 
جا ما مردم را آوردیم وسط کار، به نام خدا رشوع کردیم 
و حرکتامن حرکت جهادی بود، ما در آنجا پیروز شدیم. 

تنگناه��ا گش��ایش  بی بدی��ل  رویك��رد  جه��ادی:  رویك��رد 
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آن جمله اند؛ اما رس��وب بروکراسی و ترشیفات 
اداری و سازمانی متعارف )غالباً کپی برداری شده 
از نظام های کش��ورهای دیگر( در نظام رسمی و 
قانونی کشور و کم رنگ شدن تدریجی فرهنگ و 
روحیه جهادی دوران اول پیروزی انقاب اسامی 
و دف��اع مقدس در صحنه عمومی جامعه، عمق 
و رس��میت الزم را ب��ه این رویّه نداده اس��ت. با 
مروری مخترص بر قوانین مصوب کش��ور نیز به 
نظر می رس��د به جز در ترصیح به نام )نام بردن 
از مراک��ز( "س��ازمان و وزارت جهاد س��ازندگی / 
جهادگران" و "وزارت جهاد کش��اورزی" و "جهاد 
دانش��گاهی" و مواردی که به نیروهای مسلح و 
بس��یج ملی مربوط می ش��ود )اصل 147 قانون 
اساس��ی، الیحه قانونی تش��كیل س��ازمان بسیج 
ملی مصوب 1359/4/19، قانون ارتش جمهوری 
اسامی ایران مصوب 1366/7/1 و قانون مقررات 
استخدامی سپاه پاسداران انقاب اسامی مصوب 
1370/7/21( در بس��رت حقوق��ی غالب کش��ور، 
ترصیح��ی ب��ه واژه ی جه��اد و امث��ال آن وجود 
ندارد16. البته کاربرد واژه ها و اصطاحات جهادی 
و بس��یجی در بس��یاری از محیط های کشور از 
جمله محیط های برنامه ریزی و الیحه نویس��ی و 
دانشگاهی موجود نیز مرسوم نیست و شائبه ی 
غیررس��می بودن بر آن بار می ش��ود. مس��کوت 
)مرتوک( گ��ذاردن این گونه مفاهی��م در ادبیات 
علم��ی متع��ارف )برخورد س��کوالر ب��ا مفاهیم 
علم��ی( نیز به نوبه خود، توجیه )بهانه( برخورد 
محرتمان��ه با آنها را با خ��ود دارد17. مقام معظم 
رهربی به گوشه ای از برخورد آشکار و بی مباالت 
خصامنه با این گونه مفاهیم اشاره دارند: "افرادی 
به نیابت از دشمنان عزت این ملت سعی کردند 
جهاد را بدنام کنند. الن می دانید در کشورهایی 
از منطقه ی ما، س��عی آمریکایی ها بر این است 
که آی��ات جه��اد را از کتاب های درس��ی بیرون 
بیاورند؛ ارصار کردند ک��ه باید این کار را بکنید؛ 
بعض��ی از دولت های ضعیف و زبون هم این را 
قبول کردند. می خواهند جه��اد را از آیات قرآن 

و تعالی��م دینی خارج کنند؛ چ��ون ضامن عزت 
ملت های اسامی و امت اس��امی و بزرگ ترین 
سنگر و حصن حصین مقاومت، جهاد فی سبیل 
اللَّه اس��ت". ]1384/6/2[ ایشان به طور ضمنی، 
برداشت غیرعلمی بودن مفاهیم ارزشی را مورد 
نکوهش قرار داده اند: "در مورد جهاد دانشگاهی 
من اعتقادم این اس��ت ک��ه این ترکیب � جهاد و 
دانشگاه و تلفیق جهاد که یک امر ارزشی معنوی 
اس��ت با علم و دانش و با دانشگاه � دارای پیام 
اس��ت؛ نشان می دهد که می توان علم جهادی و 

نیز جهاد علمی داشت". ]1383/4/1[
نارس��ایی های پیش گفته و فاصله گرفن فضاهای 
مدیریتی کشور از ارزش های اسامی � انقابی18 
، تهدیدی جدی برای جمهوری اس��امی ایران و 
انقاب اس��امی جهانی به شامر می آید. مروری 
ب��ر برخی نظری��ات توس��عه در دهه های اخیر 
نشان می دهد که تأکید بر برخی عنارص برشمرده 
ش��ده در مفهوم جهاد، برای کنده شدن اقتصاد 
یک کشور از رسوب عقب ماندگی و آماده شدن 
برای خی��ز گرفن و جهش اقتص��ادی، بر تجربه 
تاریخی کش��ورها نیز مبتنی است. بر اساس این 
تجربه تاریخی، نوآوری و کارآفرینی19 و خاقیت 
و خطرپذی��ری و ت��اش بی امان � ک��ه همگی و 
بیش��رت از آنه��ا، در مفهوم جه��اد و ویژگی های 
مجاهدان ملحوظ هستند � در توسعه اقتصادی 
کش��ورهایی ک��ه امروزه ب��ه عنوان کش��ورهای 
رسآمد توس��عه صنعتی قلمداد می شوند، تأثیری 
بی بدیل داش��ته اند، ام��ا از آنجایی که با ماهیت 
بعضاً سنجش ناپذیر در بند روابط و شاخص های 
ریاضی در نیامده اند، در الگوهای محاس��به پذیر 

توسعه کشورها مسکوت گذاشته شده اند.
مروری بر رهنمودها نشان می دهد که به اعتقاد 
امام راحل و مقام معظم رهربی، خروج از دور باطل 
قهقرا و ورود به فضای پیرشفت شکوفا و عادالنه 
اسامی متناسب با مقتضیات ویژه کشورمان جز با 
رویکرد جهادی امکان پذیر نبوده است. جهاد، در 

رهنمودها دارای جایگاه ویژه ای است:

در خود اصل انقاب این اتفاق افتاد، مردم آمدند، مردم 
خیابان ها را پر کردن��د، قرشهای مختلف مردم آمدند 
وس��ط میدان و حرکت حرکت جهادی ب��ود. در دفاع 
هشت ساله � هشت سال جنگ شوخی نیست؛ هشت 
سال جنگ را بر این مملکت تحمیل کردند � مردم آمدند 
وسط کار. امام )رضوان الله تعالی علیه( � که روح مطهر 
این مرد بزرگ شاد باد و با انبیاء و اولیاء محشور باد � راز 
قضیه را فهمید که باید چه کار بکند؛ خدا به او الهام کرد، 
او را هدایت کرد، مردم را آورد وس��ط میدان و نام خدا 
را رسِدست گرفت و حرکت کرد. در جنگ هشت ساله 
ما پیروز شدیم؛ در همه ی موارد دیگری که مردم آمدند 
و خ��دای متعال بر زبان و دل م��ردم حاکم بود و کار، 
کار جهادی بود، ما پیروز شدیم؛ این هم یک واقعیتی 

است." ]1392/12/15[
15. این ترکیب � جهاد و دانشگاه و تلفیق جهاد که یک 
امر ارزش��ی معنوی است با علم و دانش و با دانشگاه 
� دارای پیام اس��ت؛ نش��ان می دهد ک��ه می تواند علم 

جهادی و نیز جهاد علمی داشت. ]1383/4/1[
 16. مق��ام معظم رهربی جهاد علمی را "یکی از اصول 
مدیریت تفکر اصولی اسام � به تعبیر رایج: اصولگرایی 
�" و "از جمله شاخص ترین اصولی که به آنها پایبندیم" 

]1385/3/29[ بر می شمرند.
17. بررسی نسبت قوانین موجود با آنچه در باره جهاد 
به مفهوم وسیع آن � به همراه عنارص مقّوم جهاد و ... 
� گفته ش��د، به پژوهشی عمیق و مفصل نیاز دارد و با 
یک مرور رسیع و جس��تجوی واژگانی خام منی توان در 
ب��اره فحوا و ترصیح قوانین به امور و عنارص جهادی و 
آنچه با واقع بینی می توان در این زمینه از نظام حقوقی 

و قانونی کشور انتظار داشت، نظر صائب داد.
 بهانه ی پایین آوردن س��طح مفاهیم واالی ارزش��ی و 
زمینی ک��ردن و آلودن آنها، در یک برداش��ت بس��یار 

خوش بینانه و البته ساده لوحانه.
18. در نامه اباغ سیاس��ت های کلی، اقتصاد مقاومتی 
عب��ارت از "الگوی اقتصادی بوم��ی و علمی برآمده از 
فرهنگ انقابی و اس��امی". در ای��ن عبارت، عاوه بر 
اسامی و بومی بودن، بر علمی و انقابی بودن اقتصاد 

مقاومتی نیز تأکید شده است.
 )Entrepreneurship( "19. بنا به نگرش متعارف، "كارآفرینی
عبارت اس��ت از فرایند ایجاد چیز جدیِد باارزش��ی، با 
اختصاص دادن وقت و تاش الزم، ضمن بر عهده گرفن 
مخاطرات مالی، فیزیكی،  و اجتامعِی همراه با آن و در 
هامن حال، دریافت پاداش پولِی حاصل شده و رضایت 
و استقال شخصی. ویژگی های کارآفرین عبارت است از 
مخاطره پذیری؛ نوآوری و خاقیت؛ خودانگیختگی و نیاز 
به توفیق یا توفیق طلبی؛ باور به کنرتل خود بر )مهار( 
رویدادها )کنرتل درونی(؛ استقال طلبی )خوداتکایی / 
اس��تقال شخصی در تصمیم گیری(؛ و تحمل ابهام. در 

این باره از جمله ر. ک. ]دّری، زمستان 1389[
20. توب��ه 38: یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا م��ا لَُكْم إِذا قیَل لَُكُم 
انِْفرُوا فی  َس��بیِل اللَِّه اثَّاقَلْتُْم إىَِل اْلَرِْض أَرَضیتُْم ِبالَْحیاِة 
نْیا ِفی اْلِخرَِة إاِلَّ  نْی��ا ِمَن اْلِخرَِة فاَم َمتاُع الَْحی��اِة الدُّ الدُّ

قَلیٌل.
21. عنكبوت 69: َو الَّذیَن جاَهُدوا فینا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسبُلَنا َو 

إِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنیَن.

مجله ی علمی � تحلیلی با اخباری راهربدی
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1. یک��ی از دو رک��ن مقصد / زندگ��ی )در کنار 
عقیده( ]موس��وی خمینی )ام��ام(، 1378، ج 16، 

]1370/11/29[ ]367
2. ب��ه منزله مکتب ]موس��وی خمین��ی )امام(، 

1378، ج 12، 255[
3. یک��ی از وظایف مرتتب ب��ر اصول پنج گانه ی 

برآمده از معارف اسامی ]1379/9/12[
4. از مقدسات دینی]1378/9/23[

5. بارزتری��ن و کارآمدترین نقش در معادالت به 
شدت پیچیده و درهم تنیده ی روابط انسان ها و 

جامعه ها و پدیده ها و اقدام ها ]1385/6/23[
6. از ویژگی های ش��یعه بودن ]موسوی خمینی 

)امام(،1382، 290[
7. الزم��ه منونه ب��ودن و عزت و ضامن پیش��ربد 
اهداف و پیروزی ]1372/12/13[ ]1383/6/23[ 

 ]1390/1/1[ ]1386/5/28[
8. عام��ل هم��ه پیرشفت ه��ا و متدن س��ازی ها 

 ]1392/2/11[
9. الزمه کارهای بزرگ ]1380/10/12[

10. الزمه عبور از گردنه ها ]1387/9/17[
11. الزام بی بدیل ب��رای تحقق اقتصاد مقاومتی 

.]1392/12/20[
از ای��ن رو، دوری گزی��دن از واژه ه��ای جهادی 
فرهن��گ اس��امی به توجی��ه بروز س��وءتفاهم 
ستیزه گری ناپسند و مرتوک گذاشن عنارص اصلی 
رویکرده��ای جهادی )= بس��یجی / انقابی( در 
نظام اداری و اجرایی و تقنینی و قضایی کشور، در 
صحنه های داخلی و خارجی، نظام اسامی را در 
چن��ربه ناکارآمدی راهربدی گرفتار می کند و بروز 
بن بس��ت های پیاپی و کندی و زمین گیر شدن را 
به همراه دارد20. در نقطه مقابل، بی تردید جهاد 
را رسلوح��ه ی تدبیره��ا و رویکردها ق��رار دادن، 
گشایش آفرین و ش��تاب دهنده است21. بی تردید 
ناکارآم��دی راهربدی ب��ه مراتب از دش��منی ها 
و تحریم ه��ای خارجی برای جمهوری اس��امی 
ایران زیان بارتر اس��ت و برای گش��ایش تنگناها 
و ش��تاب گیری راهربدی جمهوری اسامی ایران، 

راهی جز رویک��رد جهادی در همه ی زمینه ها و 
همه س��طوح و همه موقعیت ها از س��وی همه 

عنارص دست اندرکار و عموم مردم وجود ندارد.

منابع
1. قرآن کریم

2. الطریحی، فخرالدی��ن )1414 هجری قمری(. 
مجم��ع البحری��ن. مرك��ز الطباع��ة و النرش فی 

مؤسسة البعثة.
3. خامنه ای، س��ید علی )مق��ام معظم رهربی(، 
بیان��ات، در پای��گاه اطاع رس��انی مق��ام معظم 

رهربی.
4. دّری نوگوران��ی، حس��ین )زمس��تان 1389(. 
"کارگشایی بسیج ناب در نظریه توسعه اسامی 
� ایرانی". در فصلنامه مطالعات بسیج، سال 13، 

شامره 49.
5. دّری نوگوران��ی، حس��ین )1391(. "نق��ش و 
جای��گاه بخش دفاع در ارتق��اء جهادی بهره وری 
ملی جمهوری اسامی ایران". در کتاب مجموعه 
مق��االت هامی��ش جه��اد اقتصادی ب��ا تأکید بر 
بهره وری ملی � جلد هشتم )چالش های بهره وری 
مل��ی و الگوهای عمل��ی ارتق��اء آن(. دبیرخانه 
علمی هامیش جهاد اقتصادی � دانش��گاه عالی 

دفاع ملی.
6. راغب اصفهاىن )الراغب اإلصفهانی(، حس��ین 
بن محمد )1412 ق (. مفردات ألفاظ القرآن. دار 

القلم � الدار الشامیة.
7. مصطفوى، حسن )1385(. التحقیق ىف كلامت 
الق��رآن الكریم )14 جلد( . الكتب العلمیة � مركز 

نرش آثار عامه مصطفوی.
8. موسوی خمینی )امام(، سید روح الله )1378(. 
صحیفه امام: مجموعه رهنمودهاى امام خمینى 
)ره( )22 جلد(. مؤس س�� ه  ت ن ظی م  و ن ش ر آث ار ام ام  

خ م ی ن ی )ره (   .                 
9. موس��وی خمینی )امام(، سید روح الله )چاپ 
جدید �1382(. رشح حدیث جنود عقل و جهل. 

مؤسسه تنظیم و نرش آثار امام خمینی )ره(.

رویكرد جهادی: رویكرد بی بدیل گشایش تنگناها
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1ـ مقدمه
به دلی��ل جایگاه نفت و اهمیت آن در تولی��د ناخالص داخلی و 
سهم باالی آن در بودجه دولت و به ویژه سهم بزرگ آن در منابع 
ان��رژی، این محصول کاالیی مهم و راه��ربدی در اقتصاد ایران به 
ش��امر می رود. دیدگاه های مختلف درب��اره نقش و آثار نفت در 
اقتص��اد ایران وج��ود دارد. عده ای آن را س��بب دولت های رانتی 
می دانند ک��ه دولت ها با هزینه های کم ب��ه درآمدهای هنگفت 
دست می یابند و ناکارآمدی خود را در لوای آن پوشش می دهند. 
این عده وجود نفت را س��بب بیامری هلندی در اقتصاد می دانند 
که درآمدهای ارزان و س��هل الوصول نفتی س��بب افزایش واردات 
و تضعیف س��ایر بخش ها و به ویژه صنایع در کشور می شود. در 
مقاب��ل عده ای دیگر آن را نعمتی بزرگ و طای س��یاه می نامند. 
ای��ن عده هم معتقدند که اگر این نعمت به خوبی بهره برداری و 

استفاده شود می تواند پایه توسعه در کشور قرار گیرد.
در رهنمودهای مقام معظم رهربی از جمله ترصیح شده است که 
"یکی از س��خت ترین آس��یب های اقتصادی ما همین وابستگی به 
نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده ها 
سال مایه ی فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های سیاسی 
و اجتامعی ش��د؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم". )1392/12/20( 
این مقاله س��عی کرده اس��ت ماحظاتی چن��د از مهم ترین موارد 
نقش نفت در اقتصاد ایران را مورد بررس��ی قرار دهد و تصویری 
مس��تند در مجالی بس��یار کوت��اه از روند ش��کل گیری و وضعیت 
واقعی این وابس��تگی � که آن را "ویرانگر نرم اقتصادی" نامیده ایم 
� ارائه کند تا مقدمه برای بحث های کاربردی بعدی فراهم گردد.

2ـ تاریخچه مخترصی از نفت و تولید آن در ایران
نفت از دیرباز در مناطق مختلف ایران ش��ناخته ش��ده بود و به 
ش��کل های گوناگون از این ماده افروختنی استفاده می شد. عمده 
استفاده از این ماده به صورت بهره برداری از چشمه های سطحی 
نفت م��ورد توجه بوده اس��ت. وج��ود آتش��کده هایی با قدمت 

یکی از سخت ترین آسیب های 
اقتصادی ما همین وابستگی 
به نفت است. این نعمت 
بزرگ خدادادی برای کشور 
ما در طول ده ها سال مایه ی 
فروریختگی های اقتصادی و 
فروریختگی های سیاسی و 
اجتامعی شد؛ باید ما یک فکر 
اساسی بکنیم.

علی اسدی1

جایگاه و سهم تاریخی نفت و درآمدهای 
آن در اقتصاد ایران: 

عارضه ی وابستگی ویرانگر 
نرم اقتصادی

1. استادیار دانشگاه جامع امام حسین )ع(



دوهزارس��اله در مسجدسلیامن که در مجاورت 
این چشمه های سطحی نفت احداث شده بود 

منونه ای از این موارد است.
در س��ال 1280 ه���. شمس��ی )1901 م.( ط��ی 
و  اس��تخراج  و  اکتش��اف  امتی��از  ق��راردادی 
بهره ب��رداری از منابع نفتی در ایران برای مدت 
60 س��ال" به ویلیام ناکس دارس��ی" انگلیس��ی 
واگذار ش��د و در پنجم خرداد 1287 )1908 م.( 
از عمق 360 مرتی چاه ش��امره 1 منطقه نفتون 
مسجدسلیامن، نفت فوران زد و ایران به جرگه 

کشورهای دارای نفت پیوست.
قرارداد دارسی در 1311 لغو و با مصوبه مجلس 
ش��ورای مل��ی این ق��رارداد در س��ال 1312 به 
ش��کل دیگری با دولت انگلیس رصفاً به مناطق 
خوزس��تان و کرمانش��اه محدود ش��د و با ملی 
ش��دن صنعت نفت در ایران در سال 1329 این 
امتیاز هم لغو گردید. بعد از ملی شدن صنعت 
نفت دول استثامری و رشکت های تحت پوشش 
آنها به ش��کل دیگ��ری بازگش��تند از جمله در 
سال 1333 دول خارجی با تشکیل کنرسسیومی 
صنعت نفت ایران را مجدداً در دست گرفتند. تا 
سال 1353 اعضای این کنرسسیوم بدون دخالت 
ای��ران برای می��زان تولید و قیم��ت نقت ایران 
تصمیم می گرفتند. اگرچه در سال 1353 رشکت 
 :ASCCO( س��هامی خاص خدمات نفت ایران
آس��کو( برای کنرتل و نظارت بیشرتی برای نفت 
ایران ش��کل گرفت اما واقعیت این است که تا 
پیروزی انقاب اس��امی مالکیت ایران بر منابع 
نفتی خود به طور کامل تحقق نیافت ]س��ایت 

رشکت ملی حفاری ایران 1393/3/5[.
من��ودار )1( روند تولید نفت خ��ام در ایران در 
طول حدود یک قرن تاریخ نفت از س��ال 1912 
تا سال 2006 )1291 تا 1385( را نشان می دهد 
. ماحظ��ه می ش��ود ک��ه روند صع��ودی تولید 
نفت تا س��ال 1974 )1353( ادامه داشته است. 
حداکرث تولید نفت ایران در این س��ال به میزان 
تولید روزانه 6/06 میلیون بشکه در روز اتفاق 

افتاده است ]دخانی،1387 ،7[.
ب��ا پیروزی انقاب اس��امی در ای��ران و خروج 
رشکت های خارج��ی از ایران فعالیت های نفتی 
و ب��ه تبع آن تولید نفت کاهش یافت و با بروز 
جنگ تحمیل��ی و حمات مکرر به تأسیس��ات 
نفتی، این کاهش بیش��رت منایان شد. به گونه ای 
ک��ه تولید نفت به کمرتین مقدار خود در چهل 
سال تولید )1/32 میلیون بشکه در روز( رسید. 
با تاش متخصصان داخلی علیرغم رشایط جنگ 
در پای��ان جنگ، تولی��د نفت ب��ه 2/3 میلیون 

بشکه در روز بالغ شد.
رون��د تولی��د نف��ت خام پ��س از پای��ان جنگ 
تحمیل��ی افزایش��ی ب��وده و تا قب��ل از رشایط 
تشدید تحریم ها به رقم تولید روزانه 4 میلیون 
و دویست هزار بشکه در روز رسید. ]هامن،8[.

3ـ تولیــد ناخالص داخلــی و مرصف انرژی در 
ایران

مقدار و ترکی��ب و ویژگی های مرصف انرژی � 
از جمله س��هم آن در هزین��ه ناخالص داخلی � 
در یک روند تاریخی، در هر اقتصادی از جمله 

جایگاه و سهم تاریخی نفت و درآمد های آن در اقتصاد ایران
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منودار 1_ روند تولید نفت خام در ایران از سال 1912 تا 2006

منبع: نرشیه فنی تخصصی اکتشاف و تولید، رشکت ملی نفت ایران، شامره 5، مهرماه 1387
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واقعیت این است که تا 
پیروزی انقالب اسالمی 
مالکیت ایران بر منابع 

نفتی خود به طور کامل 
تحقق نیافت.
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موارد قابل توجه در تحلیل های اقتصادی است.
در یک نگرش کلی ]آمارنامه مرصف فراورده های 
نفتی ایران، 1391[، به رغم فراز و نشیب تولید 
ناخال��ص داخلی، مرصف انرژی طی س��ال های 
1351 تا 1390 از یک روند افزایش��ی برخوردار 
بوده و از میزان 83/1 میلیون بش��که در س��ال 
1351، به 1068/4 میلیون بشکه در سال 1390 
افزایش یافته اس��ت. بر اساس آمارهای موجود، 
در این دوره رشد مرصف حامل های انرژی به جز 
در موارد خاص )س��ال های 1357 و 1359 یعنی 
سال های پیروزی انقاب اس��امی و آغاز جنگ 
تحمیل��ی(، همواره مثب��ت بوده اس��ت. تولید 
ناخالص داخلی در این دوره از 162557 میلیارد 
ریال در س��ال 1351، ب��ه 558630 میلیارد ریال 
)حدود 3/4 برابر افزایش( در سال 1390 رسیده 
است، درحالی که در همین دوره، مرصف داخلی 
نفت و گاز و فراورده ه��ای آنها حدود 13 برابر 
افزایش را نشان می دهد. به نظر می رسد با این 
رون��د در آینده نه چن��دان دور باید تقریباً کل 
نفت تولید ش��ده به مص��ارف داخلی اختصاص 
یابد. ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه در یک مقایس��ه 
بین املللی، ایران با میزان مرصف 234/2 میلیون 
تن معادل نفت خ��ام، یازدهمین مرصف کننده 
مجموع انرژی های اولیه جهان در س��ال 2102 

شناخته شده است. ]آمارنامه 1391، 286[.
عاوه بر سهم در تولید ناخالص داخلی، شاخص 
مهم دیگری که رابطه بین تولید ناخالص داخلی 
و م��رصف ان��رژی را نش��ان می دهد، ش��اخص 
ش��دت مرصف انرژی )نس��بت می��زان مرصف 
انرژی بر حس��ب یک بش��که معادل نفت خام 
حامل ه��ای ان��رژی به یک میلی��ون ریال تولید 
ناخال��ص داخلی( به عنوان معیاری برای تحلیل 
کارایی مرصف انرژی در کش��ور اس��ت. هر چه 
این شاخص بزرگ تر باشد به معنی کمی کارایی 
مرصف انرژی است. این شاخص نیز از 0/51 در 
سال 1351 با نوس��انات اندکی همواره در حال 
افزایش بوده اس��ت و در س��ال 1390 به 1/91 
)نزدیک به 4 برابر افزایش( رس��یده اس��ت. از 
این رو، در یک تحلیل س��اده می توان گفت که 
کارایی مرصف حامل های انرژی نفت و گاز طی 
این دوره 04 ساله، به طور مداوم کاهش یافته 
است. در مقایس��ه بین املللی نیز آمار میانگین 
ش��دت م��رصف نهایی ان��رژی در س��ال 2010 
نش��ان می دهد که ایران در مقایسه با سازمان 
همکاری اقتصادی و توس��عه، آمریکای شاملی، 
ژاپن، ک��ره، ترکیه، نروژ، آس��یا )ب��دون چین(، 

آفریق��ا، خاورمیان��ه، چی��ن و هنگ کنگ، هند، 
پاکس��تان، عربستان سعودی و ونزوئا بیشرتین 
شدت )کمرتین کارآیی در( مرصف نهایی انرژی 
را داشته است. ]ترازنامه انرژی 1390 به نقل از 
  Services, www.ea.org IEA, International

 ]Energy Agency, Online Data
بررس��ی داده های س��هم بخش ه��ای اقتصادی 
در مرصف فراورده های نفت��ی )ترازنامه انرژی 
کش��ور 1390( نش��ان می دهد که بیش��رت سهم 
مرصف فراورده های نفتی طی دوره س��ال های 
1384 ت��ا س��ال 1390 به بخش حم��ل  و نقل و 
پس از آن، به مصارف خانگی، عمومی و تجاری 
اختصاص یافته اس��ت. البته این سهم در روند 
زمانی به علت جایگزینی نسبی گاز طبیعی در 
ه��ر بخش تا حدی کاهش از خود نش��ان داده 
است. بعاوه، آمارها نشان می دهند که حدود 
90 درص��د مصارف ان��رژی بخش های اقتصادی 

در این دوره مربوط به نفت و گاز است.

4ـ وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت
منابع مالی حاصل از فروش نفت، به شکل های 
مختل��ف و در ردیف ه��ای گوناگ��ون بودج��ه 

عمومی منظور می شوند که از آن جمله اند:
 مناب��ع حاصل از ف��روش نفت خام )واگذاری 

دارایی های رسمایه ای در ردیف 210101(
 منابع حاصل از برداشت از موجودی حساب 
ذخی��ره ارزی )واگ��ذاری  دارایی ه��ای مالی با 

ردیف 310309(
 منابعی از درآمده��ای نفتی که قبل از ورود 
به خزانه مس��تقیامً ب��ه واردات اختصاص یافته 

است
 منابع حاصل از ص��ادرات فراورده های نفتی 
که طبق ماده 120 قانون برنامه سوم در اختیار 
رشکت نفت قرار گرفته و تا پایان برنامه چهارم، 
از مناب��ع عمومی دولت خارج نش��ده بود اما 
از س��ال 1388 با تصمیم منایندگان مجلس این 

منابع به منابع بودجه عمومی وارد شد. 
 درصدی از درآم��د تولید نفت خام به عنوان 
"مالیات رشکت ملی نفت ایران" و سهم دیگری 
که به عنوان "س��ود سهام دولت" در این رشکت 
در برخی مقاطع در بودجه عمومی دولت نظر 

گرفته شده است.
 درآمدهای ناش��ی از تفاوت ن��رخ فروش ارز 
در بازار )قانون بودجه 1390/ ردیف 160139(

 بخشی از درآمدهای نفتی که قبل از واریز به 
حساب ذخیره ارزی، به موضوعات کلی و بدون 
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1379138013811382رشح

7336484577158814179583جمع استفاده از منابع نفت در بودجه

منابع بودجه عمومی )با احتساب ردیف واردات اضافه بر رقم بودجه فراورده های نفتی و مازاد 

درآمد نفت(
107876142903234959376900

68/059/267/647/6حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت

1383138413851386138713881389139013911392

218391332694403113398836603326503525526533668300425500612000

5039354874085795496492618743098953071017270128550010644001475600

43/368/369/661/469/056/251/8524041/5

منبع )تا سال1389(: )پیله فروش، 48(

1. البت��ه اختص��اص ای��ن درآمده��ا ب��ه تع��دادی از 
دس��تگاه های اجرایی قبل از واریز به حس��اب ذخیره 
ارزی، براب��ر حکم بودجه و با مج��وز مجلس صورت 

گرفته است.



ردیف اختصاص یافته است1.]پیله فروش، 48[
 اطاع��ات مرب��وط ب��ه رسجمع کل ای��ن اقام 
در بودج��ه که به عبارتی وابس��تگی بودجه به 
درآمدهای نفتی را در یک نگاه نش��ان می دهد 

در جدول )1( گزارش شده است.
هامن گونه که در این جدول مشاهده می شود، 
وابس��تگی بودج��ه عمومی به نفت در س��ال 
1379، ب��ه می��زان 68 درصد بوده اس��ت. این 
مقدار با فراز و نش��یب هایی کاهش یافته و در 
س��ال 1383 به کمرتین مقدار خود در این دوره 
)43/3 درصد( رسیده ولی از سال 1383 دوباره 
این س��هم افزای��ش یافته تا در س��ال 1385 به 
باالترین میزان خود )69/6 درصد( رس��یده و با 
نوساناتی، در پایان دوره به 41/5 درصد کاهش 
یافته اس��ت. ]پیله ف��روش، 49[ بعاوه، اگرچه 
س��هم نفت در بودجه عمومی دولت از س��ال 
1379 تا س��ال 1393 کاه��ش یافته لیکن حجم 
منابع نفتی اس��تفاده ش��ده در بودجه در سال 
1379، 73 هزار میلیارد ریال بوده که در س��ال 
1391، به رقم 413 ه��زار میلیارد ریال )نزدیک 
5/66 برابر( افزایش یافته است. این امر بیانگر 
افزایش چشمگیر میزان مطلق استفاده از منابع 
نفت��ی در بودجه عمومی دولت اس��ت. چنین 
وابس��تگی  مطلق و اث��رات بس��یار زیان بار آن 

باعث ش��ده است که اس��تفاده بهینه و کاهش 
ج��دی وابس��تگی به نف��ت، از س��ال های دور 
گذش��ته مورد تأکید ام��ام راح��ل )ره( و مقام 
معظم رهربی قرار بگی��رد  و در الگوی اقتصاد 
مقاومتی و سیاس��ت های اباغ��ی آن، به عنوان 

مطالبه ای تخلف ناپذیر مطرح گردد.

منابع
1. پیله فروش، میثم )تابس��تان 1391(. "ردپای 
نفت در بودجه : در س��ال های 1379 تا 1391: 
درآمدهای نفتی چه سهمی از بودجه داشتند". 

در فصلنامه تازه های اقتصاد، شامره 136. 
2. دخان��ی، وحید )مهرم��اه 1387(. "تاریخچه 
فعالیت های باالدس��تی صنع��ت نفت ایران در 
س��ده گذش��ته )1387-1287(". در نرشیه فنی 
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علی رضایی

گفت و گو با دکرت صالح اصفهانی

اقتصاد مقاومتی: 
نظریه ای برای انقالب اقتصادی و 
الگویی برای مقاومت )بخش اول(

دکرت اصغر صالح اصفهانی، دانش��یار دانش��گاه عال��ی دفاع ملی 
)داعا(، سالهاست که در باره مدیریت راهربدی مطالعه و تدریس 
دارد و مدیری��ت جه��ادی را در دس��تور کار خود ق��رار داده و با 
مطرح شدن  اقتصاد مقاومتی، بر آن مترکز خاص یافته است. او که 
مدیر مس��ئول "مجله اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی" است، 
معتقد است برخاف برخی که جهادی دانسن اقتصاد مقاومتی را 
مس��کوت می گذارند، باید بر جنبه جهادی اقتصاد مقاومتی بیش 

از پیش تأکید شود.

 به نظر ش��ام بعد از گذش��ت ده ماه از اباغ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، آیا کش��ور آماده اجرای این سیاس��ت ها ش��ده 

است؟
 ن��ه. واقعاً ای��ن آمادگی به طور جامع دیده منی ش��ود، به جز در 
موارد محدود و البته غیر نظام مند و بدون مدیریت از س��وی یک 
مرکزیت واحد؛ چراکه حتی اهمیت و مفهوم آن نیز به خوبی تبیین 
و دریافت نش��ده است. به نظر می رسد که هنوز هم بایستی در 
خصوص اهمیت اقتصاد مقاومتی کالبدشکافی عمیق صورت گیرد 
تا انگیزه همه جانبه ای در مس��ئولین نظام ب��رای تحقق آن ایجاد 
ش��ود. ش��اید اگر زوایای این مفهوم روشن نش��ود، هر کسی فکر 
 می کند کاری که امروز انجام می دهد، در راستای اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. به نظر می رسد که باید به معنابخش��ی اقتصاد مقاومتی 
پرداخته شود و اگر دقیق و عمیق به اقتصاد مقاومتی نگاه شود، 
خواهیم دید که این مفهوم، نظریه ای است برای انقاب اقتصادی 

جمهوری اسامی ایران.

 از ابعاد مختلف، چه مفهومی برای اقتصاد مقاومتی قابل ارائه 
است؟

 هامن گون��ه که رهربی معظم انقاب اس��امی ام��ام خامنه ای 
)مدظله العال��ی( فرمودند، اقتصاد مقاومتی نظریه ای اس��ت برای 
تحرک و پویایی در اقتصاد کش��ور و بهبود شاخص های کان. اگر 

شاید اگر زوایای این مفهوم 
روشن نشود، هر کسی فکر 
می کند کاری که امروز انجام 
می دهد، در راستای اقتصاد 
مقاومتی است. 



از زاویه مفهوم��ی به موضوع اقتصاد مقاومتی 
نگاه ش��ود می توان گفت ک��ه اقتصاد مقاومتی 
یکی از زیرس��اخت های محکم جهت مقاومت 
مقتدرانه برای نظامی اس��ت که دشمن رصیحاً 
اعام کرده که م��ا با ابزار اقتصادی می خواهیم 

آن را از پای در آوریم.
اگر از منظر نقش��ه راه اقتصادی نظام هم نگاه 
شود، امروز بهرتین نقشه راه اقتصادی جمهوری 
اس��امی ایران، اقتصاد مقاومتی است؛ در واقع 
یک مهندس��ی مجدد راه برای نقشه های بسیار 
مبهم و ناکارآمد اقتصاد ماس��ت. بقیه نقشه ها، 
نقش��ه هایی مبتنی بر الگوهای غربی یا مبتنی 
بر الگوه��ای رشقی هس��تند؛ در حالی که این 
نقشه های متفرقه ی غیربومی، ما را به رسانجام 
مطل��وب نظ��ام نخواهد رس��اند. ام��ا اقتصاد 
مقاومتی می تواند به خوبی مهندس��ی و نقشه 
راه اقتص��ادی برای دس��تیابی ب��ه مطلوب های 

راهربدی را به ما بدهد.
این اقتصاد یک اقتصاد محدودکننده نیس��ت و 
اقتصادی پیرشو است؛ در عین حال که می تواند 
منج��ر به پیرشفت اقتصادی جمهوری اس��امی 
ش��ود، می توان��د ظرفیت های مقاوم��ت را در 
درون این اقتصاد فراهم آورد؛ یعنی مثل برخی 
از اقتصادهایی نیس��ت که تحت عنوان اقتصاد 
ریاضتی، قوانین س��خت گیرانه از آنها برداشت 

می شود.

 آیا نظری��ه اقتصاد مقاومت��ی می تواند برای 
جامع��ه بین امللل نی��ز همین کارکرد را داش��ته 

باشد؟

 بل��ه. امروز اگ��ر بخواهیم حت��ی در جامعه 
بین امللل نیز موضوع اقتصاد مقاومتی را از نظر 
مفهومی ترشی��ح کنیم، می توانی��م بگوییم که 
یکی از الگوه��ای کم هزینه و ممکن و درون زا 
برای مدیریت جامعه توس��ط مس��تضعفین در 
مقاب��ل زورگویان عامل اس��ت. ام��روز نخبگان 
مس��تقل عامل، هیچ ابهامی ندارند که مجاهدین 
ع��امل در مقاب��ل اس��تکبار جهانی ب��ا ابزارهای 
مختل��ف در حال مبارزه هس��تند. اگ��ر امروز 
می بینید که اس��تکبار جهانی با اب��زار اوپک و 
سایر ابزارها می تواند ظرف چند ماه، 40 درصد 
قیمت نفت را پایین بیاورد، این امر برمی گردد 
به توامنندی های دشمن در قبال مستضعفین و 
عنارص مس��تقل عامل و اگر پرسیده شود که چه 
الگویی می تواند ما را به طور درون زا در مقابل 
مس��تکربین قدرمتن��د و مقاوم کن��د، باید گفته 
شود اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مقاومتی الگویی 

عملی برای مقاومت ارائه می دهد.
رهربی معظم در مقدمه اباغ سیاست های کلی 
اش��اره دارندک��ه اوالً این یک الگ��وی اقتصادی 
بوم��ی و علمی برآم��ده از فرهن��گ انقابی و 
اس��امی برای نظام می باش��د. اقتصاد مقاومتی 
دانش محور اس��ت؛ یعنی اگر کسی فکر می کند 
ک��ه به طور عوامان��ه یا با ش��عاِر تنها می توان 
اقتص��اد مقاومتی را تحقق بخش��ید، به بیراهه 
رفته اس��ت. الگوی بومی هم دانش می خواهد 
و هم��گان باید با ع��زم و اراده و به کارگیری و 
هدایت متامی ظرفیت ها، به توسعه این الگوی 

علمی و بومی و دانش محور کمک کنند.
ثانی��اً این اقتصاد )مقاومتی( عامل شکس��ت و 

اقتصاد مقاومتی در واقع 
یک مهندسی مجدد راه 

برای نقشه های بسیار 
مبهم و ناکارآمد اقتصاد 

ماست. 

اقتصاد مقاومتی: نظریه ای برای انقاب اقتصادی و الگویی برای مقاومت
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اقتصاد مقاومتی یکی از 
زیرساخت های محکم 

جهت مقاومت مقتدرانه 
برای نظام است. اقتصاد 
مقاومتی در واقع یک 

مهندسی مجدد راه برای 
نقشه های بسیار مبهم و 

ناکارآمد اقتصاد ماست.
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عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی 
علیه ملت ایران است. مفهوم این امر آن است 
که دش��من، یک جنگ متام عی��ار اقتصادی را بر 
جمهوری اس��امی ای��ران تحمیل ک��رده و اگر 
می خواهیم دشمن شکس��ت بخورد، عامل این 

پیروزی اقتصاد مقاومتی است.
نکته س��وم در کام ام��ام خامن��ه ای عزیز این 
اس��ت که ای��ن نس��خه، الگوی��ی الهام بخش از 
نظ��ام اقتص��ادی اس��ام در بحران ه��ای رو به 
افزایش جهانی اس��ت؛ یعن��ی امروز یک الگوی 
اجرایی برای نظام های اقتصادی تبیین شده که 
در بحران ه��ای جهانی می توان��د به طور جدی 

نجات بخش باشد.
اقتص��اد مقاومت��ی نباید مس��یر معمول را طی 
کن��د، بلکه باید حامس��ه اقتص��ادی خلق کند. 
بای��د تأکید کنی��م که هر جایی ک��ه اقتصاد، از 
فرهنگ انقابی و اسامی فاصله گرفت، اقتصاد 
مقاومتی نیس��ت؛ اقتصاد مقاومت��ی را باید در 

یک طبقه بندی کاماً مستقل بررسی منود.

 درون زای��ی در اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه چ��ه 
معناست؟

 ب��از در جه��ت توس��عه مفهوم��ی اقتص��اد 
مقاومتی باید اشاره ش��ود که اقتصاد مقاومتی 
نظری��ه ای برای تولی��د انرژی از درون اس��ت. 
این نظریه به طور مش��خص می گوی��د اقتصاد 
مقاومت��ی درون زا و برون گ��را اس��ت. در کام 
رهربی معظم به این مس��ئله اشاره شده است 
که اقتصاد مقاومتی درعین حال که درون زاست، 
برون گرا نیز هست؛ یعنی تولید انرژی از درون 
می کند. این نگرش، با نظریه دیگری که رهربی 
معظم برای اس��تحکام درونی نظام ارائه دادند 
نیز پیوند دارد. نظریه اخیر متضمن این اس��ت 
که اگ��ر درصدد هس��تیم که خ��ود را قدرمتند 
کنیم، بایس��تی با ظرفیت های درونی خود این 
اقدام را انجام دهیم. اقتصاد مقاومتی تکیه اش 
بر ظرفیت های داخلی اس��ت؛ یعنی اگر کس��ی 
دنبال ظرفیت های دیگری غیر از داخل اس��ت، 
الزامات آن را متوجه نشده است. نظریه اقتصاد 

مقاومتی مبتنی بر ظرفیت های داخلی است.
از طرف دیگر، اقتصاد مقاومتی یک نقش��ه راه 
میان بر ب��رای پیرشفِت پرش��ی و خلق ثروت و 
کاهش مرصف و به ظهوررس��انی استعدادهای 
بنیان ه��ای مردم��ی اس��ت. در واق��ع، هم��ه 
نقش��ه های دیگر ممکن است به شدت طوالنی 
و پرهزینه باشند، اما این نقشه ماهیتاً به دنبال 

راهکاره��ای میان بر ب��رای نیل ب��ه مطلوب ها 
اس��ت. اگر نظ��ام ما به دنبال جه��ش راهربدی 
اقتص��ادی و یا پ��رش راهربدی اقتص��ادی برای 
ایجاد اقتدار ملی باش��د، اقتصاد مقاومتی تنها 
نس��خه شفابخش این راه است. باید کاری شود 
ک��ه در زمان های کوتاه تر و با رسعت بیش��رتی 
نس��بت به رقبا حرکت و ج��ربان عقب ماندگی 
کنیم. معنای این امر آن اس��ت که ما باید پرش 

راهربدی اقتصادی کنیم.

 چه نقشی برای معنویت در اقتصاد مقاومتی 
قائل هستید؟

معم��والً از اقتصاد، برداش��تی مادی می ش��ود؛ 
در حال��ی که در فح��وای کام رهربی معظم و 
سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی، اقتصاد 
مقاومت��ی نظریه ای برای ظه��ور مظاهر مادی 
ت��وأم با ارزش ه��ای معنوی اس��ت. وقتی گفته 
می ش��ود که ای��ن اقتصاد به دنب��ال پیرشفت و 
عدالت اس��ت، یعن��ی ظهور ارزش ه��ای مادی 
توأم با ارزش های معنوی و از این رو، حتی اگر 
به دنبال اقتدار و عزت در مذاکرات هس��ته ای 
هس��تیم، تنها ظرفیت و نظریه ای که می تواند 
چنین اقتدار و عزت��ی را با کمرتین هزینه برای 
نظام ایجاد کند، نظریه اقتصاد مقاومتی است. 
خود دش��من هم اعام کرده که ما می خواهیم 
با فش��ار اقتصادی، جمهوری اسامی را متزلزل 
کنی��م و پای میز مذاکره، رشایط مطلومبان را به 
او تحمیل کنی��م. این رویّه، یعنی امتیازگیری با 
ابزار اقتصادی؛ اما ما با تحقق اقتصاد مقاومتی 
می توانیم در مذاکرات هس��ته ای چندین سطح 

اقتدار و عزمتان را ارتقاء دهیم.

 توج��ه به دش��من، در اقتص��اد مقاومتی چه 
جایگاهی دارد؟

 اگ��ر از هری��ک از چه��ار ویژگ��ی ای که در 
مقدمه سیاس��ت های کلی توس��ط حرضت آقا 
بیان ش��ده )اس��امی، انقابی، علمی و بومی(، 
عدول ش��ود، آن اقتصاد دیگر اقتصاد مقاومتی 
نیست. ایش��ان به طور آش��کار می فرمایند که 
اقتصاد مقاومت��ی باید بتواند برای نقش آفرینی 
مردم و فعاالن اقتصادی برای ایجاد یک حامسه 
اقتص��ادی زمینه س��ازی کن��د؛ یعن��ی اقتصادی 
ک��ه می تواند مقاوم��ت کند تا آنجای��ی که به 
شکس��ت دش��من منجر ش��ود. تعریفی که از 
جهت نظری نیز صورت می گیرد، بایس��تی این 
اقتص��اد را در مقابل دش��من ببیند. اگر کس��ی 

در بخش دفاع، این 
موضوع در زمره ی 
ادبیات رایج است 
که وقتی از دشمن 
اطالعاتی برای تهاجم 
می رسد، بخش دفاع 
خود را تقویت می کند، 
خاکریز و موانع و 
مقاومت هایی را برای 
پیرشوی های احتاملی 
دشمن ایجاد می کند. این 
اتفاق در اقتصاد، واقع 
نشد تا این که صدور 
قطعنامه های تحریمی 
پشت رس هم رشوع شد 
و هر بار هم تحریم 
نسبت به دفعه قبل 
محکم تر شد، اما هیچ 
رفتار ویژه ای در کشوری 
که به تعبیر فرمانده 
معظم کل قوا، جنگ 
متام عیار اقتصادی بر او 
تحمیل شده است، در 
عمل مشاهده نشد. 



در اقتص��اد فق��ط به رقابت معتقد باش��د � که 
عمده نظریه پ��ردازان غربی و طرفداران آنها به 
این نظر متکی هس��تند � اقتص��اد مقاومتی را 
به خوبی منی شناس��د و عل��ت اینکه بعضی از 
دوس��تان و نویس��ندگان، تعریف خاصی از این 
اقتصاد با محوریت رقابت دارند، این اس��ت که 
در مقابل خود دش��منی منی بینن��د. در اقتصاد، 
دش��من با ابزار خودش کار می کند. حرضت آقا 
می فرمایند این اقتصاد باید توانایی مقاومت در 
مقابل عنارص تهدیدزا را داشته باشد. بنا به این 
نظریه، به هر صورت و در هر زمانی، یک رسی 
عوامل تهدیدزا وجود دارد. آنهایی که معتقدند 
تهدید وجود ندارد، در این چارچوب منی توانند 
عمل کنن��د. تحلیل محیط در ح��وزه مدیریت 
راهربدی داللت دارد که در حال حارض � و البته 
بنا به ماهیت انقاب اس��امی و دش��منان آن، 
در هم��ه زمان ها و در هم��ه عرصه ها � عوامل 
تهدیدزایی در اقتصاد کش��ور ایجاد ش��ده اند و 
بعضاً وجود داش��ته اند و تقویت می ش��وند که 
همین عوامل، در چندین کشور دیگر هم عمل 
کرده ان��د و در مواردی موجب فروپاش��ی هم 
شده اند؛ اگرچه، فرصت های راهربدی هم وجود 

دارد و یا می توان آن فرصت ها را ساخت.

 آیا از متصدیان گذش��ته و حال کسی را رساغ 
دارید که اصوالً اعتقاد نداش��ته باشد که ما در 

جنگ )جنگ اقتصادی( هستیم؟
 جمله رصیح و سند مشخصی در این خصوص 
به یاد ن��دارم اما به نظر می رس��د که مهم این 
است که رفتار ما چیست؟ در دولت های گذشته 
ت��ا به امروز، رفتار م��ا مبتنی بر این باور نبوده 
است که دشمنی می خواهد با ابزار اقتصادی و 
همه ش��عبات آن، نظام اقتص��ادی و بلکه خود 
جمهوری اس��امی ای��ران را از پ��ای در بیاورد. 
وقتی هم آمریکایی ه��ا و غربی ها اعام کردند 
ک��ه می خواهن��د تحریم هایی را ب��ر جمهوری 
اس��امی ایران تحمیل کنند، هی��چ اقدام عمده 
پیش��گیرانه ای صورت نگرفت؛ در حالی که در 
بخش دفاع، این موضوع در زمره ی ادبیات رایج 
اس��ت که وقتی از دشمن اطاعاتی برای تهاجم 
می رس��د، بخش دفاع خ��ود را تقویت می کند، 
خاکری��ز و موان��ع و مقاومت های��ی را ب��رای 
پیرشوی های احتاملی دشمن ایجاد می کند. این 
اتفاق در اقتصاد، واقع نش��د ت��ا این که صدور 
قطعنامه ه��ای تحریم��ی پش��ت رس هم رشوع 
ش��د و هر بار هم تحریم نس��بت به دفعه قبل 

محکم تر شد، اما هیچ رفتار ویژه ای در کشوری 
که ب��ه تعبیر فرمان��ده معظم کل ق��وا، جنگ 
متام عی��ار اقتصادی بر او تحمیل ش��ده اس��ت، 
در عمل مشاهده نش��د. باید بررسی کنیم چرا 
این گونه عمل کرده ایم و یا وقتی تدبیر می شود 
که وابس��تگی بودجه را به نفت کاهش دهیم، 
چرا اقدام عمده ی ج��دی ای صورت منی گیرد و 
باز منتظر می مانیم ک��ه درآمد نفتی جهش وار 
کاه��ش یابد تا دوب��اره کمی به فک��ر افتیم و 
در ای��ن باره ک��امکان به س��خرنانی و مصاحبه 

بپردازیم.

 الگوی اقتصاد مقاومتی، به نسبت سیاست های 
کلی و برنامه های میان مدت و بلندمدت کشور 
چه جایگاهی دارد؟ آیا عنارص اقتصاد مقاومتی 
بای��د در برنامه ها و بودجه ها گنجانیده ش��وند 
یا اینکه اساساً باید در شکل گیری، هامنند روح 

حاکم بر آنها باشند؟
اقتص��اد مقاومت��ی پارادایم��ی حاک��م بر همه 
برنامه های اقتصادی اس��ت. گفته ش��د که این 
نظریه، الگو و نقشه راه است. بقیه نسخه ها از 
جمله برنامه های پنج ساله و بودجه ساالنه، باید 
متأثر از روح حاکم بر بندبند سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی باشند نه اینکه ابتدا برنامه ها 
و بودجه ها را مستقاً طراحی کنیم، آن گاه این 
بندها را در آنها بگنجانیم. اقتصاد مقامتی یک 
روح حاکم عالی اس��ت که ی��ک رسفرماندهی 
می خواهد که فرماندهی برنامه های س��االنه و 
پنج ساله و س��ایر برنامه های شعب دیگر، ذیل 

آن باشد. 

 گفت��ه می ش��ود ک��ه بس��یاری از بنده��ای 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت 
متفرق، در سیاس��ت های قبلی هم آمده است. 
آیا این سیاس��ت ها ب��ا آنچه در گذش��ته آمده 

است، تفاوت اساسی دارند؟
در ای��ن گفته که برخی از این سیاس��ت ها، در 
سیاس��ت های کلی برنامه های پنج ساله گذشته 
نی��ز وج��ود داش��ته اند، تردی��دی نیس��ت؛ اما 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، یک بسته 
کامل است. البته باید دوباره تأکید کنیم که اگر 
الزامات تحقق این سیاست ها نیز دیده نشوند، 
نباید منتظر باش��یم که از خود این سیاست ها 
معجزه ای رخ دهد. وقتی نس��خه پزشک را اجرا 
نکنیم، نباید انتظار ش��فا داشته باشیم. مثاً آن 
جایی که گفته ش��د بر مرصف مدیریت کنیم و 

اگر الزامات تحقق این 
سیاست ها نیز دیده 
نشوند، نباید منتظر 

باشیم که از خود این 
سیاست ها معجزه ای رخ 

دهد.
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بهره وری را افزایش دهیم، باید س��ؤال شود چه 
اقدام گسرتده ای در حوزه انرژی و آب کرده ایم. 
وقت��ی که همه ب��ا هم معتقد هس��تیم که در 
کش��وری که ش��دیداً محدودیت آب و نزوالت 
آس��امنی دارد، بیش از نود درصد آب در حوزه 
کشاورزی مرصف می شود و کارآمدی و بهره وری 
آب در حوزه کش��اورزی هم ح��دود ده درصد 
است، چگونه می توانیم در انتظار رفع مشکات 
باش��یم؟ این در حالی اس��ت که گفته می شود، 
اگ��ر بهره وری اس��تفاده از آب را از ده در صد 
به س��ی درصد افزایش دهیم، عمده مش��کات 
آب کشور حل می شود. پس چرا اقدامات وسیع 
و گس��رتده ای برای همین مدیریت مرصف آب 
نکرده ایم؟ اساساً ما الزامات تحقق هر سیاستی 
را پیش بین��ی نکرده ای��م. اگ��ر همی��ن رویّه ی 
موجود درس��ت ب��ود، دیگر به نظری��ه اقتصاد 
مقاومتی نی��از نبود. با اجرای اقتصاد مقاومتی، 
بایستی شاخص های کان � نظیر رشد اقتصادی، 
تولید ملی، اش��تغال، بهره وری، رفاه عمومی و 
شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتامعی � را ارتقا 
بدهیم. البته ره��ربی معظم ترصیح فرموده اند 
که اقتصاد مقاومتی، موجب رونق اقتصادی ای 
می ش��ود که همراه با عدالت اجتامعی اس��ت. 
رویک��رد اقتصادی ای که به رش��د اقتصادی هم 
منج��ر ش��ود ولی عدال��ت اجتامع��ی را تأمین 
نکن��د، به هیچ وجه مورد قبول نیس��ت. بنا به 
فرموده ایش��ان، اقتصاد مقاومت��ی را با رویکرد 
و مدیری��ت جه��ادی و علمی می ت��وان محقق 
ک��رد. این مطالب را ه��امن نظریه پرداز اقتصاد 
مقاومت��ی می گوی��د. ویژگی ه��ا و الزامات هر 
نظریه ای را بایس��تی بر اساس آنچه نظریه پرداز 
آن نظری��ه ارائه می کند، م��ورد توجه قرار داد. 
اگر خواس��تیم مثاً نظریه ح��رضت امام )ره( را 

با الزامات ش��خص نامعترب دیگری که از ایشان 
الهام منی گیرد، به اجرا بگذاریم، آن نظریه اصاً 

قابل اجرا نیست.

 در اقتص��اد مقاومتی چه جایگاه و وظیفه ای 
برای دولت دیده می شود؟

 اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد دولتی نیس��ت؛ 
یک اقتصاد مردم محور اس��ت. در این اقتصاد، 
دول��ت باید ب��رای حضور فع��االن، کارآفرینان، 
مبتک��ران، صاحبان مه��ارت، صاحبان رسمایه و 
نیروه��ای مرتاک��م بی پایان زمینه س��ازی کند و 
آنه��ا را به گون��ه ای راهنامیی کند ک��ه بتوانند 
ت��وان خ��ود را به خوبی ب��ه کار ببندند. دولت 
ت��ا حد امکان نباید نقش خود را از راهنامیی و 

هدایت، به تصدی گری تنزل دهد.
دول��ت وظیفه تأمین امنیت از جمله در صحنه 
اقتصاد را نیز دارد. اقام اساس��ی در درجه اول 
نظیر غ��ذا و دارو بای��د دارای امنیت باش��ند. 
کشوری که می خواهد مقاومت کند، باید غذا و 
داروی خود را برای این مبارزه در اختیار داشته 
باش��د و این امر، به هدایت دول��ت نیاز دارد. 
بعاوه، دولت وظیفه دارد که وابستگی بودجه 
ج��اری به نف��ت � آنهم نفتی که بخش��ی از آن 
قاچاق می ش��ود � را تا حد امکان کاهش دهد. 
مقامات مسئول می گویند روزانه بیست میلیون 
لیرت س��وخت از کش��ور قاچاق می شود. بیست 
میلی��ون لیرت روزانه یعنی روزی حدود بیس��ت 
میلیون دالر. بیست میلیون دالر در روز، در یک 
سال بیش از 7 میلیارد دالر می شود؛ درحالی که 
توافق هسته ای اولیه در ژنو منجر شده که 4/2 
ميليارد دالر از پول های مسدودی مان آزاد شود. 
این قاچاق س��وخت می توان��د با اراده دولت و 

سازوکار مناسب حل  شود.

اقتصاد مقاومتی را با 
رویکرد و مدیریت 
جهادی و علمی می توان 
محقق کرد. 
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این نگرانی وجود دارد كه 
سیاست كلی اقتصاد مقاومتی 
تبدیل به شعار ِصف بشود.

در ادبیات رایج علوم انسانی 
در رشته های مختلف، مقوله ی 
اندازه گیری، ارزیابی و ارزشیابی، 
شاخص سازی های كّمی و كیفی، 
اعم از شاخص های منفرد 
و تركیبی، بسیار مهم تلقی 
می شوند. 

اگر متام دانش انباشته و کتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه 
کنیم، نظریه یا تجربه ای مدون درباره ی اقتصاد مقاومتی نخواهیم 
یافت. این واژه اولین بار توس��ط مقام معظم رهربی مطرح ش��د. 
بسیاری، تنها راه مقابله با تهدیدات و مشکات کشور و پیرشفت 
در هر بره��ه ای را اقتصاد مقاومتی می دانند. دکرت عادل پیغامی 
معتقد است الگوی اقتصاد مقاومتی از بعد اعتقادی و علمی می 
تواند کش��ور را به قله های پیرشفت برس��اند. گفت و گوی مجله 
اقتصاد مقاومتی با عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه 

امام صادق )ع( را در ادامه می خوانید.

 به عنوان اولین س��ؤال بفرمایید بعد از گذش��ت 4 سال از اولین 
فرمایش های مقام معظم رهربی در خصوص اقتصاد مقاومتی، آیا 
تاکنون چیستی و چرایی آن به خوبی در جامعه بیان شده است؟

 در ب��اب رضورت اصل و کلیت اقتصاد مقاومتی تا حد مقبولی 
صحبت ش��ده است؛ اما هنوز نس��بت به چیستی و چرایی قضیه 
نیازمن��د مطالع��ات و كارهای بیش تری هس��تیم. ش��اید در زمان 
کنونی و با گذش��ت زمان زیادی از اباغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، موضوعی که جای آن خیلی خالی اس��ت و این نگرانی 
وجود دارد كه سیاس��ت كل��ی اقتصاد مقاومتی تبدیل به ش��عار  
رِصف بشود و حتی كم كم از اذهان دور بیفتد، بحث از چگونگی 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 

 برای اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی چه ماحظاتی 
وجود دارد؟

در باب چگونگی اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی چند 
محور باید مورد توجه قرار گیرد. محور اول، به عبارتی "حسابداری 
اقتص��اد مقاومت��ی" اس��ت. در ادبی��ات رای��ج علوم انس��انی در 

علی رضایی

گفت و گو با دکرت عادل پیغامی

اقتصاد مقاومتی 
در مقابل اقتصاد خباثتی قرار دارد.
چهار ضلع 
یک اقتصاد مقاوم

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد خباثتی قرار دارد
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رشته های مختلف، مقوله ی اندازه گیری، ارزیابی 
و ارزش��یابی، شاخص س��ازی های كّمی و كیفی، 
اعم از شاخص های منفرد و تركیبی، بسیار مهم 
تلق��ی می ش��وند. هم اکنون به طور مش��خص، 
خود دانش اقتصاد چند نظام حس��ابداری دارد. 
یك��ی از مهم تری��ن و معروف ترین ه��ای آنها، 
"حس��ابداری ملی" است كه متغیرهای كان در 
س��طح ملی كش��ورها را رصد و پای��ش می کند. 
البته حس��ابداری زیس��ت محیطی، حسابداری 
انرژی و حس��ابداری اجتامعی هم وجود دارد و 
انواع نظامات حسابداری  دیگری كه به گونه ای، 
فضا را برای سیاس��ت گذار فراه��م می كنند كه 
ش��كاف بین وض��ع موجود و وض��ع مطلوب را 
پی��دا كند و بتوان��د ابزاری ب��رای برنامه ریزی و 
اعامل حكمرانی خود داش��ته باشد. در عرصه ی 
سیاس��ت های كلی اقتص��اد مقاومتی هم چون 
بس��ته ای از سیاست هاس��ت و ش��أن راهربدی 
آن ه��م اقتض��ا می كند كه در متام��ی الیه های 
اقتصاد دنبال ش��ود، نیازمند ایجاد مركزی برای 
حس��ابداری اقتصاد مقاومتی هس��تیم. حرضت 
آقا ه��م فرمودند ما نیازمن��د مركزی برای رصد 
و پای��ش اقتصاد مقاومتی هس��تیم. در س��طح 
جهان��ی نی��ز کلیدواژه های��ی وج��ود دارند که 
به نوع��ی اس��تحکام و مقاوم س��ازی اقتصادی 
را در ب��ر دارند. البته در ح��ال حارض، در ایران 
مفه��وم مقاومت و ت��اب آوری اقتصادِی مندرج 
در ادبیات اقتصادی مرس��وم رواج یافته اس��ت، 
ام��ا حدود ی��ازده کلی��دواژه در این ب��اره قابل 
مطالعه اس��ت که از آن جمله اند Solidarity و 
Steady State Economy، ام��ا ب��ه آنها توجهی 
منی ش��ود؛ در حالی که این مفاهیم در س��طوح 
مختلف تعریف ش��ده اند. س��طح فردی، سطح 
خانوارها، س��طح س��ازمان ها، س��طح اجتامعی، 
اجتامعات منطقه ای و محلی، س��طح بخشی و 
رسانجام س��طح ملی. ما بای��د با ارشاف به همه 
آگاهی های الزم روز و داش��ته های بومی خود، 
دانش فنی طراحی و اجرای شاخص های تركیبی 
را در حوزه ی اقتصاد مقاومتی ایجاد كنیم. یكی 
از راه ه��ای تحقق منوی��ات مقام معظم رهربی 
و اجرایی ش��دن مطالبات ایش��ان، این است كه 
تك تك فرمایشات ایشان تبدیل به مدل مفهومی 
شود، تبدیل به ش��اخص بشود و این شاخص ها 

دقیقاً اعام شوند.  

 آیا می توانید مثالی از این شاخص های تركیبی 
بزنید؟

 از جمل��ه ش��اخص های تركیب��ی متع��ارف و 
خیل��ی مش��هور، ش��اخص "حكمران��ی خوب" 
اس��ت كه بیش از س��ی مؤلفه را در خود دارد 
یا مثاً ش��اخص "رقابت پذیری" ك��ه نزدیک به 
ص��د و ده مؤلف��ه را در دوازده حوزه كنار هم 
گرد آورده اس��ت و اقتصادهای دنیا را بر اساس 
آنه��ا رتبه بندی می كنند. اقتص��اد مقاومتی هم 
ی��ك بانک اطاعات رصد و پایش نیاز دارد.  یك 
دیده بانی الزم دارد. البت��ه برخاف تصور رایج 
مردم و كارشناس��ان، ش��اخص ها رصفاً پدیده ی 
پس��ینی نیس��تند ك��ه بع��د از این ك��ه اتفاقی 
افتادن��د، فقط م��رتی برای اندازه گیری باش��ند 
و گفت��ه ش��ود که ح��اال نیم مرت جل��و رفته ایم 
یا پس رف��ت داش��ته ایم. این، كم تری��ن كاركرد 
شاخص هاست. ش��اخص ها كاركردهای پیشینی 
دارند؛ یعنی وقتی شام شاخص حكمرانی خوب 
را تعری��ف كردی��د و دولت ها را بر اس��اس آن 
رتبه بن��دی کردی��د، می توانید ب��رای بهبود آنها 
برنامه ری��زی کنید. وقتی دولت ها را بر اس��اس 
ای��ن ش��اخص رتبه بن��دی کردند و مث��اً  اعام 
کردند که ایران پنجاهم ش��ده است، بسیاری از 
نخبگان و سیاست گذاران ما بدون توجه به این 
كه مؤلفه های درونی حكمرانی خوب چه بوده 
اس��ت، فقط و فقط پیگیر این هستند كه ما از 
پنجاهم، چهل و نهم بشویم. در حال حارض، در 
دنیا چیزی نزدیک به دویس��ت شاخص تركیبی 
ب��رای عرصه ه��ای مختلف اقتصادی، سیاس��ی، 
اجتامعی وجود دارد كه در واقع این شاخص ها 
جزء ابزارهای حكمرانی جهانی نظام اس��تكبار 
محسوب می شوند. ش��اخص رقابت پذیری صد 
و ده مؤلف��ه اس��ت. ولی آیا ما ای��ن صد و ده 
مؤلف��ه را قب��ول داریم؟ خیر. خیل��ی از آنها را 
قبول نداریم؛ زیرا این س��ؤال مطرح اس��ت كه 
اصاً محوره��ای این ها چه قدر با اقتصاد ایران 
تناسب دارد و چه قدر جهت گیری ارزشی دارد. 
این جاست كه من تأكید می كنم كه شاخص  های 
تركیب��ی و ب��ه طور خاص ش��اخص هایی كه در 
ح��وزه ی اقتص��اد مقاومتی طراحی می ش��وند، 
می توانند كاركرد حكمرانانه داش��ته باشند. اگر 
در حال حارض، قرارگاهی سازمان ها را به لحاظ 
شاخص اقتصاد مقاومتی رتبه بندی كند و بگوید 
که یكی مقاوم ترین و یكی شكننده ترین است، 
به یكی هم بگوید ش��ام در حال حارض در رتبه 
دهم هس��تی، آن یك��ی هم پانزدهم اس��ت و 
فقط همی��ن را اعام كند، اگر آن قرارگاه معترب 
باش��د و بتواند آن ش��اخص را با برخی از اركان 

ما باید با ارشاف به همه 
آگاهی های الزم روز و 
داشته های بومی خود، 
دانش فنی طراحی و 
اجرای شاخص های تركیبی 
را در حوزه ی اقتصاد 
مقاومتی ایجاد كنیم.

اگر در حال حارض، 
قرارگاهی سازمان ها را 
به لحاظ شاخص اقتصاد 
مقاومتی رتبه بندی 
كند و بگويد که يكی 
مقاوم ترين و يكی 
شكننده ترين است، ... 
اگر آن قرارگاه معترب باشد 
و بتواند آن شاخص را با 
برخی از اركان اقتصادی 
كشور گره بزند، متام 
سازمان ها تالش می کنند 
که خودشان را در آن 
زمينه بهبود بخشند.
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اقتصادی كش��ور گره بزند ، متام سازمان ها تاش 
می کنن��د که خودش��ان را در آن زمین��ه بهبود 
بخشند. مثاً اگر این شاخص وارد بازار فرابورس 
شود، اگر فردا در بازار فرابورس بگویند درجه ی 
ش��كنندگی فان رشكت دو درجه افزایش یافته، 
س��هامش پایی��ن می آید. ای��ن، به ظاه��ر كار 
امکان پذیری اس��ت و كار واقعی و كار درست 
هم همین اس��ت. دنیای غرب هیچ گاه منی آید 
ابتدا علیه ما بخش��نامه كند. بنا به یك شاخص 
مث��اً ای��ران را در رده ی ص��دم اع��ام می کند، 
بافاصله کش��ورها و رشکت ها و س��ازمان های 
مختل��ف خارجی موض��ع می گیرند و این تاش 
هم در داخل شکل می گیرد که نودمین شدن را 
تحقق ببخشیم. در حال حارض، نظام حكمرانی 
جهان��ی بخش های مختلف م��ا را در واقع این  

گونه مدیریت می كند. 

 کارک��رد دیگر نظام حس��ابداری برای اقتصاد 
مقاومتی چیست؟

 گاهی نظام های حسابداری، در نهادینه كردن 
و فرهنگ سازی و درونی سازی مسئله هم كاركرد 
دارند. مطالعات در این زمینه نش��ان می دهند 
كه هم��راه با همی��ن كلید واژه ه��ای غربی كه 
دنبال اس��تحكام، پایداری و تاب آوری خودشان 
هس��تند، نرم افزارهایی طراح��ی می كنند كه به 
شام اجازه ی خودارزیابی می دهد. نرم افزارهایی 
وجود دارد كه شام آن را می خرید، در سازمان یا 
اداره  و بخش و استانداری، آن را پیاده می كنید 
و در قالب یك سیس��تم اطاعاتی هم می گویید 
این آمارها را پر كنید. آن آمارها به یك وزنی، به 
ش��كل فازی یا غیرفازی تجمیع می شوند و برای 
شام منودار ترسیم می شود. این  خودارزیابی ها، 
هر لحظه انجام می شود و این قابلیت را دارند 
كه توصیه های سیاس��تی روی آنها اعامل شوند. 
هر ابزاری برای خودارزیابی در موضوعی خاص 
ساخته شود، كم كم یك فرهنگ درونی سازمانی 
ی��ا فرهن��گ درون زا نس��بت ب��ه آن موض��وع 
ایجاد می كند. این ه��م از رضورت های اقتصاد 
مقاومتی است كه با اندازه گیری و شاخص سازی 
و تبدیل كردن شاخص ها به یك رسی سیستم های 
اطاعاتی كاماً آس��ان، اش��خاص و س��ازمان ها 
و مناط��ق مختلف بتوانند ارزیابی ش��وند و با 
تجدید س��ازمان یا امثال آن، در جهت مطلوب 

حرکت کنند.

 به نظر شام در این میان، برای تحقق اقتصاد 

مقاومتی چه قدر نارسایی قانونی و برنامه ای و 
چه قدر نارسایی و کاستی اجرایی داریم؟

 در حال حارض نزدیک به بیش از سی سیاست 
كلی اباغ ش��ده از س��وی مق��ام معظم رهربی 
داری��م؛ ولی ه��ر یک از آنها، در عمل مش��كل 
اجرای��ی ش��دن دارند. در طول دهه ی گذش��ته 
قریب به پانزده سند باالدستی كان � مثل سند 
تحول آموزش و پرورش، سند جامع علمی كشور 
� اباغ ش��ده، و چند س��ند كان هم رس��میت 
یافته اما معموالً اجرایی شدن آنها دچار مشكل 
اس��ت. قانون های خ��وب داریم، اما همیش��ه 
اجرایی شدن آنها درگیر دشواری ها است. گاهی 
فكر كرده ایم که اجرایی ش��دن ها عمدتاً به این 
است كه برنامه های توس��عه ی مثاً پنج ساله ی 
خوبی بنویسیم، ولی باز تجربه ی تاریخی نشان 
می ده��د که با وجود آن ک��ه برنامه های خوبی 
هم نوشته شدند، مش��کات کامکان خودمنایی 
می کنند. اگر مواردی كه در برنامه ی توس��عه ی 
پنجم نوشته ش��د، اجرایی می  ش��دند، در حال 
حارض باید مش��كات ما بس��یار كم تر می شد. 
 Plan نوش��ن یك كتابچه ی پر از شعار، اسمش
یا برنامه نیست. شاید اگر قانون اجازه می داد، 
بهرت بود اساس��اً برنامه  توسعه ی پنجم را متدید 
می كردیم و صحبت از نگارش برنامه ی توسعه ی 
شش��م منی كردیم؛ زیرا هنوز برنامه ی توسعه ی 
پنجم � و برنامه های توسعه گذشته � اجرا نشده 
است. اگر مطالعه كنید، خواهید دید که تعداد 
قابل توجهی از بندهای سیاس��ت های برنامه ی 
توس��عه ی پنجم، تكرار سیاس��ت های برنامه ی 

توسعه ی چهارم و سوم هستند. 

 اشکال یا حلقه ی مفقود قضیه كجاست؟ 
 واقعیت این است كه ما دانش مقررات گذاری1  
را ب��ه ان��دازه ی كافی نداریم. ب��ه همین دلیل، 
وقتی برنامه ی توس��عه ی پنجم نوشته می شود، 
احكام برنامه ای آن هم نوش��ته می ش��ود، ولی 
اجرایی منی شود. دانش مقررات گذاری، دانشی 
است كه خیلی با واقعیت عجین است؛ با نظام 
انگیزش��ی سیس��تم ها دخیل و دیواربه دیوار و 
شانه به ش��انه اس��ت؛ با گردش نظ��ام اطاعاتی 
شانه به ش��انه اس��ت؛ بازیگران و بازی های آنها 
را خ��وب بازی خوانی می كن��د و هر كس را در 
جای خود می نش��اند. نظام مقررات گذاری این 
است. در برنامه ی توسعه  ممكن است اسمی از 
بازیگران برده ش��ود ولی آن بازیگران اوالً هیچ 
وقت به طور جامع و مانع ش��ناخته منی شوند، 

 این هم از رضورت های 
اقتصاد مقاومتی است 

كه با اندازه گیری و 
شاخص سازی و تبدیل 

كردن شاخص ها به 
یك رسی سیستم های 

اطالعاتی كامالً آسان، 
اشخاص و سازمان ها و 
مناطق مختلف بتوانند 

ارزیابی شوند و با 
تجدید سازمان یا امثال 
آن، در جهت مطلوب 

حرکت کنند.

Regulation :1. تنظیم

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد خباثتی قرار دارد
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ثانیاً بر اساس آن بازی طراحی منی شوند. برنامه 
فقط یك Program و Plan اس��ت. گاهی حتی 
برنامه ی توس��عه  Program هم نیس��ت، بلکه 
یك Plan است. Plan یعنی آن نقشه ی كلی ای 
كه از كار كش��یده می ش��ود، ولی نه می ش��ود 
در نقش��ه زندگی كرد و نه نقشه های معامری 
 Plan برای آدم رسپناه می ش��وند. اجرایی كردن
 Program نیازمن��د این اس��ت ك��ه تبدیل ب��ه
ش��ود و در حوزه ی حكمران��ی، مقررات گذاری 
صورت بگیرد. بنابراین، مس��ئله دوم این اس��ت 
كه در كنار حسابداری اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
مقاومتی باید یك مقررات گذاری خوب داش��ته 
باش��د اما در حال حارض چنین چیزی مشاهده 

منی شود.

 جای��گاه فرهن��گ در اجرایی ش��دن اقتصاد 
مقاومتی کجاست؟

 مقوله ی فرهنگ س��ازی مقاومتی، بحث سوم 
اس��ت، و موض��وع چهارم هم بح��ث رسمایه ی 
انس��انی یا مدیری��ت رسمایه های انس��انی در 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. واقعیت این است كه 
اقتص��اد مقاومت��ی، نیازمند فرهن��گ مقاومتی 
اس��ت. تا وقتی س��بك زندگ��ی، فرهنگ زندگی 
روزم��ره ، فرهن��گ كار و فرهنگ های اقتصادی 
ما مقاومتی نش��وند، صحبت ك��ردن از اقتصاد 
مقاومت��ی در ح��د یک ش��عار باق��ی می ماند. 
برخاف خواسته ی حرضت آقا كه به رصاحت از 
آموزش و پرورش خواستند كه باید ریسك پذیری 
و نوآوری از هامن س��طوح ابتدایی در آموزش 
و پرورش دنبال ش��ود، و حتی یك س��ال را سال 
نوآوری نام گذاری فرمودند، هنوز در بعد تعلیم 
و تربیت چنین اهتاممی مش��اهده منی ش��ود. 
ایشان فرمودند که اقتصاد مقاومتی به یك معنا 
ه��امن اقتصاد كارآفرینی اس��ت. خوب اقتصاد 
كارآفرینی بدون نوآوری و ریسك پذیری منی شود 
و بدنه ی آموزش و پرورش ما انسان های نوآور و 
ریسك پذیر تربیت منی كند. ما به لحاظ نوآوری، 
در امتحانات بین چهل و س��ه كش��ور، همیشه 
چهل و دوم هستیم. یعنی بچه های ما در امور 
حفظ کردنی بس��یار قوی ولی در بحث نوآوری 
دچار مشكل هستند. باید در آموزش و پرورش، 
انقاب��ی برای ن��وآوری صورت بگی��رد. تا وقتی 
در الی��ه ی فرهنگی و در الی��ه ی تعلیم، تربیت 
و مدیری��ت منابع انس��انی، چ��ه در آموزش و 
پرورش، چه در سطح دانشگاهی تحولی تحقق 
نیابد، اقتصاد مقاومتی دچار مش��كل است. ما 

این ت��ازم را در غرب ه��م می بینیم. وقتی در 
غرب، انقاب صنعتی صورت گرفت، همزمان با 
آن، فرهنگ اقتصادی اروپایی ها نیز عوض شد.

 ش��ام از یازده کلی��دواژه در ادبیات اقتصادی 
غ��رب س��خن گفتید ک��ه می توانند ب��ا اقتصاد 
مقاومتی ارتباط داده شوند. تفاوت این مفاهیم، 
با آنچه مقام معظم رهربی در خصوص اقتصاد 

مقاومتی مطرح فرموده اند در چیست؟
 شاکله ی اقتصاد مقاومتی یك مربع است. بنا 
به رهنمود حرضت آقا، اقتصاد مقاومتی الگویی 
الهام  گرفته شده از اس��ام است.  بنابراین، یك 
ضلع آن، مباحث ملهم از آیات و روایات هستند. 
مثاً آیه ای كه ش��جره ی طیبه و شجره ی خبیثه 
را معرفی می كند. كلیدواژه ی قوام، ثبات، قرار، 
طیبه بودن و بسیاری موضوعات دیگر در قرآن، 
یك ضلع اقتصاد مقاومتی را تش��کیل می دهد. 
ای��ن ضلع، به قدری مهم اس��ت ك��ه ما اقتصاد 
مقاومتی را مس��اوی اقتصاد اسامی می دانیم. 
قرآن می گوید "إِنَّ ه��َذا الُْقرْآَن یَْهدی لِلَّتی  ِهَی 
أَقَْوُم". عقانی هم همین اس��ت كه خودمان را 
مق��اوم كنیم. تا به ح��ال، همه اقتصادهایی که 
در طول تاریخ س��اخته شده اند، سعی کرده اند 
که در حد فهم و ش��عور و توان، خود را مقاوم 
کنند. در ح��ال حارض، همه مکاتب اقتصادی و 
کشورها به دنبال مقاوم سازی خودشان هستند. 
قرآن می فرماید من ش��ام را به س��متی هدایت 
می كنم كه اقوم است. "اقوم" یعنی "مقاوم ترین 
راه" ب��ا من اس��ت. من معتقدم ك��ه ما از هیچ 
یک از حركت های خصامنه ی دش��من آس��یب 
منی بینی��م. البته ممکن اس��ت حرکات خصامنه 
خارجی، هزینه هایی داشته باشند، ولی شكننده 
نخواهند بود و موجب فروپاشی نخواهند شد؛ 
اما از حال كردن حرام های الهی و از کس��ب و 
ارتزاق از لقمه ی حرام و ارساف، ممکن اس��ت 
ای��ن اتفاق بیافتد. لقمه ی حرام ما را ش��كننده  
می کند. قرآن رصاحتاً این ها را می فرماید. قرآن 
می فرمای��د اگ��ر ش��جره ی طیبه نباش��ی، حتامً 
شجره ی خبیثه هس��تی؛ ویژگی شجره ی خبیثه 
این است كه "ما لَها ِمْن قَراٍر" یعنی قرار ندارد؛ 
یعن��ی آرامش و ثبات ن��دارد. هر بادی می آید، 
به س��متی مایل می ش��ود. "م��ا لَها ِم��ْن قَراٍر"، 
ویژگی خبیث بودن است. "خبیث بودن" یعنی 
این كه حدود اله��ی را رعایت نكنیم. مفهوم و 
مصداق مقابل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد خباثتی 
اس��ت، نه اقتصاد ریاضتی. این ضلع اول است 

در كنار حسابداری 
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
مقاومتی باید یك 
مقررات گذاری خوب 
داشته باشد اما در حال 
حارض چنین چیزی 
مشاهده منی شود.
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كه مهم ترین ضل��ع و پایه ای ترین ضلع اقتصاد 
مقاومتی به حساب می آید. 

ضلع دوم این چهار ضلعی، فرموده های رهربان 
ماست كه مبتنی بر هامن ضلع اول هم هست. 
م��ا مجموع��ه ای از رهنمود های ام��ام راحل و 
مقام معظم رهربی را در این سال ها داریم. این 
رهنمودها فقط هم محدود به این چند س��ال 
اخیر منی ش��وند كه آقا اقتص��اد مقاومتی را به 
ش��كل خاص مطرح كردند. شام سخنان حرضت 
امام را هم دنبال كنید، تأکیدهای فراوانی وجود 
دارد که مستحكم باش��ید و مقابل كارهایی كه 
استكبار می خواهد انجام دهد، خودتان را قوی 

كنید. 
ضلع س��وم، ادبیات علمی دنیاست؛ تجاربی كه 
در دنیا وجود دارد. بیش��رت آنها، قابل اس��تفاده 
هستند. البته بخش��ی از آنها نیز قابل استفاده 
نیس��تند زیرا اساس��اً اهداف مقاوم س��ازی ما با 
آنها یكی نیست و همچنین ویژگی های اقتصاد 
آنها مش��ابه ما نیس��ت. س��نگاپور باید خودش 
را به یك ش��كل خاص خ��ود مقاوم كن��د، زیرا 
ش��وك ها و تاطم های��ش با ما متفاوت اس��ت. 
محیط اقتصادی س��نگاپور، غیر از ایران اس��ت. 
محیط اقتصادی تایوان و فرانس��ه غیر از ایران 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر، اساس��اً ارزش های ما 
هم با آنها متفاوت اس��ت. البت��ه هر اقتصادی 
بخواهد دانش بنیان ش��ود، كامل تر بگویم، هر 
اقتص��ادی بخواه��د پیرشفت كن��د و پیرشفته 
بش��ود، تاطم های آن باالتر م��ی رود. اگر مردم 
تصور كنند ک��ه پیرشفت، مس��اوی بی تاطمی 
و بی آش��وبی اس��ت، اش��تباه تص��ور کرده اند. 
اتومبیلی كه راننده  اش بخوابد، در صورتی دچار 
خطر منی ش��ود که ساکن باشد. ولی اتومبیل در 
حال حرك��ت، با خواب رفن راننده هر چه قدر 
رسعتش بیش تر باشد، خطر واژگونی اش بیش تر 
خواهد بود. اقتصاد ایران چون رسعت  یافته، به 

مراتب نیازمند مقاوم سازی بیش تری است. 
اگ��ر گزارش داووس 2014 را ب��ا گزارش داووس 
2008 مقایس��ه كنید، مفاهیمی مشابه انسجام 
مش��اهده   2014 گ��زارش  در   ،)Solidarity(
می ش��ود که نش��ان می دهد در این چند سال، 
غربی ها نس��بت به مقاوم سازی خود حساس تر 
و جدی تر ش��ده اند. بنابراین، ضلع س��وم ضلع 
علم و تجربه ی برشی است. ما باید از تجربه ی 
ب��رشی فرا بگیریم. از اصطاح��ات دیگران باید 
خیلی چیزها یاد بگیری��م. گاهی كلیدواژه های 
خیلی کاربردی ای دارند که ایده دهنده اس��ت. 

 Spongy( "مث��اً کلیدواژه ی "اقتصاد اس��فنجی
Economy(  متضم��ن این ایده اس��ت که یک 
اقتصاد می تواند هامنند اسفنج باشد. زمانی که 
به آن رضبه بزنند، ممكن است داخل برود، اما 
وقتی رضبه برطرف می ش��ود، اس��فنج به شکل 
اول ب��از می گردد و رضری به آن منی رس��د. اگر 
اس��فنج را به س��ویی پرت��اب كنند و ب��ه دیوار 
بزنند، منی ش��کند. اقتصاد اسفنجی نیز شکننده 
نیس��ت. با مطرح کردن مفهوم اسفنجی بودن، 
برای اقتصاد برنامه عملیاتی طراحی کرده اند و 
سازمان های اس��فنجی را معرفی کرده اند و این 
موضوع را در دس��تور کار مطالعاتی ش��ان قرار 
داده اند که چه كنیم که بخش های اقتصادی مان 

اسفنجی باشند. 

 ضلع چهارم این مربع چیست؟
 ضلع چه��ارم مربع اقتص��اد مقاومتی عبارت 
اس��ت از مقتضی��ات زم��ان و م��كان اقتص��اد 
ای��ران. ب��رای درک صحی��ح ای��ن مقتضیات و 
هامنندیابی ه��ا باید در میان  یافته ها و تجارب 
برشی به خوب��ی پاالیش صورت گی��رد و آنچه 
برای اقتصاد ایران مفید است، استخراج شود و 

مورد استفاده کاربردی قرار گیرد. 
اقتصاد مقاومتی، در این مربع بنا می شود. اگر 
س��ه ضلع را ح��ذف كنید و مث��اً فقط و فقط 
از تاب آوری صحب��ت كنید، اقتصاد مقاومتی ای 
تک ضلع��ی، آن هم یك یازدهم و یک دوازدهم 
آن ت��ك ضلع، را هدف گی��ری کرده اید. البته باز 
تأکی��د می کنم ک��ه همین مقاوم��ت اقتصادی 
حرف های بس��یار خوبی برای ما دارد. من اصل  
این یافته های گرانقدر را قبول دارم. اما این كه 
آیا درست اس��ت که اقتصاد مقاومتی را به این 
مفاهیم ترجم��ه كنیم، بی تردی��د این ترجامن، 
 Solidarity ترجامن خطایی اس��ت. اوالً چرا به
ترجمه نکنیم؟ چرا به اقتصاد اس��فنجی ترجمه 
نكنیم؟ چرا به س��ایر کلیدواژه ها مانند پایداری 
و توسعه پایدار ترجمه نكنیم؟ به نظر می رسد 
ک��ه اقتصاد مقاومتی را نباید ب��ه هیچ كدام از 
این مفاهیم ترجمه كنیم. این قدر تفاوت وجود 
دارد که باید اقتصاد مقاومتی را به انگلیس��ی، 

"Moghavematy Economy" بگوییم. 

 درون زای��ی در اقتص��اد مقاومت��ی ب��ه چ��ه 
معناست؟ 

 اقتصاد درون زا، اقتصادی اس��ت كه بر پایه  ها 
و منابع مولد خود استوار باشد. 

 اقتصاد مقاومتی، 
نیازمند فرهنگ 

مقاومتی است. تا وقتی 
سبك زندگی، فرهنگ 

زندگی روزمره ، فرهنگ 
كار و فرهنگ های 

اقتصادی ما مقاومتی 
نشوند، صحبت كردن از 
اقتصاد مقاومتی در حد 
یک شعار باقی می ماند.

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد خباثتی قرار دارد
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 با رویکرد شاخص س��ازی چگون��ه باید با این 
مفهوم برخورد کرد؟

 بس��یاری از عن��ارص ش��اخص های اقتصادی، 
از یک دی��دگاه معموالً به دو دس��ته تقس��یم 
می شوند. بخشی به درون زایی و بخشی دیگر، 
به برون گرایی. همین ش��اخص رقابت پذیری را 
در نظ��ر بگیرید. دقیقاً به این دو دس��ته قابل 
تفكیك اس��ت. برخاف تصور ع��ده ای، درون زا 
بودن در عین برون گرا بودن، جزء سیاست های 
مطرح ش��ده در دانش توس��عه اس��ت. همه ی 
كش��ورهای پیرشفته، همین گونه پیش رفته اند. 
از جمل��ه ، ش��اخص های خ��اص درون زایی هم 
عبارتند از بهره وری، تشكیل رسمایه های فیزیكی 
و انسانی، پایداری، ماحظات زیست محیطی و 

كاهش هزینه های مبادالتی. 

 آی��ا ویژگ��ی درون زای��ی ای كه مق��ام معظم 
رهربی برای اقتصاد مقاومتی مطرح فرموده اند، 
هامن درون زایی  مندرج در نظریه ها ی متداول 

توسعه است؟
در نظریه ها ی توس��عه، بحثی مربوط به پنجاه 
س��ال پیش اس��ت كه گاهی با ای��ن درون زایی 
اشتباه گرفته می شود. در ادبیات دهه ی پنجاه، 
شصت توسعه، دو سیاس��ت جانشینی واردات 
و تش��ویق صادرات مط��رح بوده ان��د. اولی را 
سیاس��ت درون گرایانه و دوم��ی را برون گرایانه 
تلق��ی می كرده اند. این درون زایی و برون گرایی 
ب��ا آنچ��ه در اقتص��اد مقاومتی مطرح اس��ت، 
کاماً متفاوت می باش��د. اگر بخواهیم مش��ابه 
درون زای��ی اقتص��اد مقاومت��ی را در غرب پیدا 
كنی��م، باید ادبیات اقتصاد رش��د را مرور کنیم؛ 
مقوله ای مث��ل بازارهای داخلی. بزرگی و عمق 
بازاره��ای داخلی، یك��ی از پایه های درون زایی 
همه ی اقتصادهای موفق دنیاس��ت. درون زایی 
ویژگی یك اقتصاد است. اساساً اگر یک اقتصاد 
درون زا نباش��د، ما آن اقتصاد را در واقع اقتصاد 
منی دانیم. کشوری مثل هنگ کنگ حتی ممكن 
است تولید ملی اش خیلی باال باشد، ولی بیش تر 
یك هاب )رابط( است. هامنند یك ورودی عمل 
می کن��د که از یک طرف، برخ��ی مواد و کاالها 
ب��ه آن وارد و از آن طرف خارج می ش��وند. ما 
ای��ن را اقتصاد منی دانیم. اقتص��اد باید درون زا 
باش��د. تاریخ اقتصاد کش��ورهای نظیر آمریكا، 
آملان و انگلیس همه  نش��ان دهنده ی درون زایی 
اس��ت. چین هم در سال گذشته به طور خاص 

سیاست های درون زا اتخاذ كرد. 

 در ح��وزه اقتصاد مقاومتی، چه برداش��تی از 
مدیریت جهادی دارید؟ 

 "جهاد"، كلیدواژه ای اس��ت كه با شناسنامه ی 
ش��یعه پیون��د دارد. هفت��ه ی گذش��ته، تدوین 
اولویت های پژوهشی عتف )علوم، تحقیقات و 
فن��اوری( در وزارت علوم مطرح بود و موضوع 
جه��اد علم��ی و جه��اد اقتصادی م��ورد بحث 
ق��رار گرفت. یك��ی از آقایان مناین��ده ی یكی از 
وزارتخانه ها گفت اصاً كلمه ی جهاد را بردارید 
زیرا واژه ای دانش��گاهی و علمی نیست!! اینجا 

كار ما علمی است. 
اصاً جهاد جزء ویژگی های شیعه  است، اگرچه 
در داخ��ل هم بعضی به آن حساس��یت دارند. 
در مفهوم جه��اد، چند عنرص وجود دارد. یكی، 
تاش خستگی ناپذیر و مستمر، و دومی تقدس 
است؛ یعنی رنگ خدایی دارد و حتامً باید برای 
تقرب به خدا باشد؛ عبودیتی باشد. و سوم این 
كه رفع مانع می كند؛ با مانع سازش ندارد؛ مانع 
را دور ه��م منی زند و آن را نادیده منی گیرد. در 
ادبیات ش��یعی، نام دور زدن مان��ع، "هجرت" 
است که مقتضیات خاص خود را دارد. ما خیلی 
وقت ها تحریم  را دور می زنیم؛ یعنی از تحریم 
هجرت می کنی��م. ولی جهاد ب��ا تحریم، یعنی 
شكسن تحریم و حذف كردن و نفی كردن آن. 
عبارت "َحتَّى ال تَُكوَن ِفتَْنٌة" نش��ان می دهد که 

باید تا آخر رفت و ریشه  فتنه را خشکاند. 
بنابرای��ن، جه��اد ی��ك مثل��ث مفهوم��ی دارد. 
مدیریتی كه رنگ قداست خدایی داشته باشد، 
خستگی ناپذیر باشد، با ساعت اداری و تشویق 
و مسائل مادی گره نخورد، مستمر باشد و واقعاً 
هم رفع موانع كند � یعنی با مش��كات بجنگد 
� مدیریتی جهادی اس��ت. اگر مانعی در كشور 
مانده كه هنوز باعث رونق فس��اد اس��ت، اگر 
مانعی مانده كه به مردم خدمت رس��انی خوب 

منی شود، این موانع باید ریشه کن شوند.

 نس��بت مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی 
چیست؟ 

 اقتص��اد مقاومت��ی نیازمند مدی��ران جهادی 
اس��ت. این اقتصاد منی تواند اجرایی بشود مگر 
با مدیریت جهادی. این هم به این علت اس��ت 
كه در تفكر ش��یعه، مفهوم "جه��اد" با مفهوم 

"مقاومت" با همدیگر مرتبط هستند.  

جهاد یك مثلث مفهومی 
دارد. مدیریتی كه رنگ 
قداست خدایی داشته 
باشد، خستگی ناپذیر 
باشد، با ساعت اداری و 
تشویق و مسائل مادی 
گره نخورد، مستمر باشد 
و واقعاً هم رفع موانع 
كندـ  یعنی با مشكالت 
بجنگدـ  مدیریتی جهادی 
است. 
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در دی��دار کارگزاران نظام در 1391/5/3، مق��ام معظم رهربی از 
"طرح های اقتصاد مقاومتی" ی��اد کردند و به عنوان مصادیقی از 
ای��ن طرح ها، "هدفمن��د کردن یارانه ها" و "س��همیه بندی بنزین" 
را مث��ال زدند و فرمودن��د که این طرح ها "ج��واب می دهد". در 
بند بیستم سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی نیز "اعطای نشان 
اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه" 

ترصیح شده است. 
با وجود آن که شاخص س��ازی و س��نجش و ارزیاب��ی در نظریه و 
الگوی اقتصاد مقاومتی، از س��وی صاحب نظران و دست اندرکاران 
تا حدی در دستور کار قرار گرفته است، اقتصاد مقاومتی در سطح 
بن��گاه و با نگرش خرد � نه کان ملی � و به عنوان مجموعه ای از 
طرح ها، تاکنون کمرت مورد توجه بوده است. این مسکوت ماندن، 
در کنار مقاومتی نامیدن بسیاری از طرح های اقتصادی در دست 
طراح��ی و اجرا و حتی طرح های پایان یافت��ه، درک ناقص در این 
زمینه را مضاعف کرده است. در بهرتین حالت موجود، طرح های 
اقتصادی موف��ق و اثربخش، همگی طرح ه��ای اقتصاد مقاومتی 
معرف��ی می ش��وند و در حقیقت، "اقتصاد مقاومت��ی" با "اقتصاد 
توس��عه یافته ی متع��ارف"، متی��ز داده منی ش��ود. در ای��ن نگرش، 
"رویک��رد و مدیریت جهادی" نیز با "رویک��رد و مدیریت کارآمد 
متع��ارف" در نظریه های موجود که غالب��اً بن مایه ی غربی دارند، 
یکسان نگریسته می شود. با این برداشت ناصواب، شاخص مقاوم 
بودن اقتصاد، هامن ش��اخص متعارف رش��د و توس��عه اقتصادی 

سازمان ملل خواهد بود.
اگرچ��ه برخی ش��باهت ها و هم پوش��ی های انکارناپذی��ر، زمینه 
بدفهمی و خلط مبحث در زمینه های یادش��ده را فزون تر می کند 
اما باید بر استقال نظریه و الگوی مطرح شده ی اقتصاد مقاومتی 
از س��وی مقام معظم رهربی و متایز آن ب��ا نظریات رایج برگرفته 

ویژگی های یک فعالیت 
و طرح اقتصاد مقاومتی منونه   

)نشان دار(

با وجود آن که شاخص سازی و 
سنجش و ارزیابی در نظریه و 
الگوی اقتصاد مقاومتی، از سوی 
صاحب نظران و دست اندرکاران 
تا حدی در دستور کار قرار 
گرفته است، اقتصاد مقاومتی در 
سطح بنگاه و با نگرش خرد و 
به عنوان مجموعه ای از طرح ها، 
تاکنون کمرت مورد توجه بوده 
است. 

با این برداشت ناصواب، شاخص 
مقاوم بودن اقتصاد، هامن 
شاخص متعارف رشد و توسعه 
اقتصادی سازمان ملل خواهد 
بود.

عباس وفادار

ویژگی های یك فعالیت و طرح اقتصاد مقاومتی منونه )نشان دار(
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از الگوهای دیگران تأکید کرد. به بیان معظم له در جلس��ه 
تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی در 1392/12/20: 

"گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز 
در بس��یاری از کش��ورها � بخصوص در این س��ال های اخیر 
� ب��ا تکانه های ش��دید اقتصادی که در دنی��ا به وجود آمد، 
کش��ورهای متعددی به دنبال مقاوم سازی اقتصاد خودشان 
برآمدند؛ البته هر کشوری رشایط خاص خودش را دارد. این 
اقتصاد رسمایه داری با مشکاتی که ناشی از این اقتصاد بود، 
از غرب و از آمریکا رسریز ش��د به بس��یاری از کش��ورها؛ و 
اقتصاد جهانی در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، 
طبعاً کشورها از این مشکات کم وبیش متأثر شدند؛ بعضی 
بیش��رت، بعضی کم��رت. بنابراین خیلی از کش��ورها در صدد 
برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاوم سازی کنند؛ به تعبیری 
همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهایشان 

برنامه ریزی کنند، تحقق ببخشند." 
ام��ا با اش��اره ای که در همی��ن جمات ب��ر غیرمقاوم بودن 
اقتصاد رسمایه داری ش��ده اس��ت )اقتصاد رسمای��ه داری با 
مش��کاتی که ناشی از این اقتصاد بود( و سایر رهنمودهای 
مقام معظم رهربی  و ترصیح اباغیه ی سیاست های اقتصاد 
مقاومتی )الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقابی و اس��امی که هامن اقتصاد مقاومتی است( اقتصاد 
مقاومت��ی در جمهوری اس��امی ای��ران دارای ویژگی هایی 

خاص است که باید مورد توجه اکید قرار گیرند.
ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گفت��ه ش��د، ب��ر اس��اس رهنمودها و 
سیاس��ت های اباغی، در یک نگرش اجاملی و در فهرس��تی 
پیشنهادی و اولیه، برخی ویژگی های طرح ها و فعالیت های 
منونه ی اقتصاد مقاومتی، به صورت ذیل ارائه گردیده است. 
البت��ه اس��تناد و تفصیل و متای��ز بین همه ای��ن ویژگی ها، 
مجال��ی دیگر را می طلبد که پس از نقادی های طرح اولیه و 
جمع بندی کلی برخی پیش��نهادها، به یاری خداوند، فرصت 

آن فراهم خواهد شد. 
طرح موفق/ اثربخش / نش��ان دار اقتص��اد مقاومتی دارای 

برخی / همه ی ویژگی های ذیل است:
1. دارای آرمان ارزشمند باشد؛

2. برای رفع کاس��تی ها و ترسیع پیرشفت اقتصادی کش��ور 
)خلق ارزش افزوده مؤثر( باش��د. )نه تكرار كارهای موجود 
ك��ه كمبودی اساس��ی از ناحیه آنها وجود ن��دارد و نه فقط 

برای سودآوری و تولید به هر هزینه(؛
3. خردورزان��ه و برنامه ریزی ش��ده باش��د )ب��ا ماحظه کل 
زنجی��ره تولید و مرصف و ب��ازار ف��روش و ... و به گونه ای 

آینده نگرانه نه كوته بینانه و گذرا و بی ثبات(؛
4. س��امل و عادالنه باش��د )مترشعانه )به دور از ربا و ...( و 
قانومنند و به دور از فس��اد و تبعی��ض و اقتصاد پنهان و ... 

در جهت کاهش اختاف��ات طبقاتی و بی عدالتی در توزیع 
و ...(؛

5. فعالیتی )تولیدی، مالی و ...( شفاف باشد؛
6. رو به پیرشفت باشد )نه ایستا و در حال درجازدن(؛

7. متعادل باشد )به دور از ارساف و تبذیر و اتاف و ...(؛
8. داعیه دار و با چشم انداز الگو شدن باشد؛

9. هامهنگ با سیاست ها و جهت گیری های كلی نظام باشد؛
10. هم��راه با روحی��ه ای با جرأت و هم��راه با خطرپذیری 

باشد؛
11. با مدیریت جهادی اداره شود؛

12. ح��اوی انعطاف پذی��ری و آماده در براب��ر رویدادهای 
غیرمنتظره خارجی باشد؛ 

13. در برابر تصمیامت و رفتارهای ناسازگار مقاوم باشد؛
14. در مقابل و برای رویارویی با دشمن و تهدیدات باشد؛

15. تولی��دی )اع��م از کاال و خدم��ت( با کیفیت مناس��ب 
)اس��تاندارد( و پایدار )نه با نوس��ان کیفیت و با کم فروشی 

و ...( داشته باشد؛
16. دارای نوعی ابتكار و نوآوری و خاقیت باشد )نه تكرار 

رویَه های سنتی موجود و كپی برداری رِصف(
17. درون زا و خوداتکا باشد )ریشه در درون اقتصاد کشور 
داش��ته باشد و با استفاده حداكرثی از ظرفیت های بالقوه و 
بالفع��ل داخلی، نه با کمک خارجی و وابس��ته به دولت و 

یارانه ها و وام های هنگفت بانكی و ...(؛
18. ب��ا نگرش عمیق به بازارهای خارجی )برون گرا( فعالیت 

کند؛
19. آحاد مردم در آن به کار گرفته ش��وند و رویَه ای مردمی 

داشته باشد؛
20. مهندسی ارزش در آن لحاظ شده باشد؛

21. دانش بنیان باشد )دانش در آن نقش اساسی ایفا کند.(؛
22. بهره وری باال داشته باشد؛

23. به دور از خام فروش��ی و در جهت كاهش وابستگی به 
فروش نفت باشد؛

24. نزدیک  به حوزه تولید راهربدی و رضوری باشد.
ویژگی های برشمرده  شده ماهیتی یکسان ندارند؛ برخی از 
آنها در حوزه هدف گذاری و برخی دیگر در عرصه موضوع 
فعالیت قرار دارند و دس��ته ای از این ویژگی ها، به فرایند و 

نحوه ی اداره کردن فعالیت مربوط می شوند. 
بعاوه، هم��ه  این ویژگی ها دارای وزن و اهمیت یکس��ان 
نیستند. رسانجام، دستیابی به همه موارد مذکور به ویژه در 
رشای��ط فعلی، دور از ذهن به نظر می رس��د اما هر چقدر 
یك طرح، به ویژگی های یادش��ده نزدیك تر باشد، امتیاز آن 
در ارزیابی یک طرح اقتصاد مقاومتی منونه و موفق، بیشرت 

است.
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خاصه س��خرنانی آیت الله العظمی ج��وادی آملی  در جمع برخی 
مسئولین و اعضای انجمن اسامی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
)1391/6/27(، و پی��ام تصوی��ری به هامیش اقتص��اد مقاومتی از 

منظر دین )1393/2/22(
مس��ئله اقتصاد بع��د از اعتقاد ج��زء مهم ترین عنارص اس��تقال 
سیاس��ی یك مملكت اس��ت. رّس اینكه اقتصاد بعد از اعتقاد سهم 
تعیین كننده دارد این است كه مال را ذات اقدس الهی عامل قیام 
یك ملّت قرار داده اس��ت. ملّتی می تواند مقاوم باشد و مقاومت 
كند كه بتواند بایس��تد. ایس��تادگی یك عامل قیام می خواهد. ]در 
اینجا دو مطلب متامیز )ایس��تادن فیزیکی و متافیزیکی( باید از 

یکدیگر تفکیک شوند.[ 
� كسی می تواند بایستد كه ستون فقراتش سامل باشد وگرنه باید به 
عصا تكیه كند یا باید بنشیند. اگر ستون فقرات كسی سامل نباشد به 

برگرفته ای از 
نـرشیافته ها

نقش حفظ اعتقاد 
و اقتصاد در 

مقاومت ملی: 
عامل اصلی تحقق 

اقتصاد مقاومتی

تذک��ر: با توجه ب��ه این که مطالب این بخ��ش از مجله، برگرفته ی 
خاص��ه و تا ح��دی ویرایش ش��ده مطالب نرشیافت��ه به صورت 
مکتوب یا در رس��انه ها و فضای مجازی می باشد، استناد به آنها به 
نقل )نقل قول مستقیم( از نویسندگان یا سخرنانان محرتم مستلزم 
مراجعه به من اصلی است. البته در كنار برخی تغییرات متناسب 
با تلخیص و ویرایش، تاش ش��ده است که امانت در نقل مضمون 

کاماً رعایت گردد. بعاوه، جهت اختصار، منابع حذف شده اند.

رّس اینكه اقتصاد بعد از اعتقاد 
سهم تعیین كننده دارد این 
است كه مال را ذات اقدس 
الهی عامل قیام یك ملّت قرار 
داده است.

برگرفته ای از نرشیافته ها
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ما زیارت عاشورا 
می خوانیم، دعای كمیل 
می خوانیم، منازهای 
مستحبی می خوانیم و 
مانند اینها. اینها همه 
وظیفه است و ثواب 
الهی را به همراه دارد اما 
آن كه مشكل جامعه را 
حل می كند، آن درایت 
اقتصادی است.

او می گویند فقیر ]نه ندار[. آن که ندار اس��ت به 
او می گویند فاقد؛ چون كسی كه ستون فقراتش 
شكس��ته اس��ت قدرت قیام ندارد. این زمین گیر 

است. این مطلب اول درباره ایستادن فیزیكی. 
� ایستادن متافیزیكی � یعنی مقاومت � هم به 
اقتصاد وابسته است. اگر ستون فقرات ملّتی كه 
هامن مس��ائل مالی و امكانات مالی آنهاس��ت، 
شكس��ته بود، این قدرت مقاومت ندارد و از پا 

در می آید. 
هرگ��ز فقیر را فقیر نگفتند ب��رای اینكه او مال 
ن��دارد. در صدر اس��ام این همه اف��راِد بی مال 
بودن��د كه ب��در و اح��د را اداره كردند. فقیر را 
فقی��ر می گوین��د ب��رای اینكه س��تون فقراتش 
شكسته اس��ت. اگر ستون فقرات ملتی كه دین 
آنهاست آسیب ببیند، این ملّت قدرت مقاومت 
ندارد. اقتصاد مقاومت��ی، توفیقش نصیب اینها 
منی ش��ود. توفیقش نصیب كس��انی می شود كه 
تكیه گاهی دارند، س��تونی دارند و ستونشان را 

با دین حفظ كردند. 
بنابرای��ن ما بای��د دو كار كنیم. یك��ی "اعتقاد" 
را كه آن س��تون اصلی است، حفظ كنیم. یكی 
"اقتصاد" را كه یك س��تون فرعی اس��ت، حفظ 
كنیم. اگر ما می ش��نویم ف��ان كارخانه كارگرها 
را بی��رون كردند باید راه ح��ل پیدا كنیم یا فان 
كارخانه در آس��تانه تعطیلی اس��ت باید راه حل 
پیدا كنیم. ما زیارت عاش��ورا می خوانیم، دعای 
كمیل می خوانیم، منازهای مستحبی می خوانیم 
و مانند اینها. اینها همه وظیفه اس��ت و ثواب 
الهی را به همراه دارد اما آن كه مشكل جامعه 
را حل می كند، آن درایت اقتصادی اس��ت. این 
دع��ای كمیل را ش��خص كمیل از وج��ود مبارك 
حرضت امیر)س��ام الله علیه( نقل كرد. كمیل از 
اصحاب خاّص حرضت بود. وجود مبارك حرضت 
امی��ر كه ب��ه خیلی ها وقت ماق��ات خصوصی 
منی داد، همین كمیل را از مسجد كوفه بیرون برد 
و آن بیانات نورانی را به كمیل آموخت. بعد از 
اینكه وجود مبارك حرضت امیر)س��ام الله علیه( 
به مقام خافت ظاهری رس��یدند، مس��ئولیت 

منطقه هیت را به كمیل داد. امویان ریختند و 
آنجا غارت كردند و كمیل نتوانس��ت اداره كند. 
وجود مبارك حرضت امیر نامه ای نوشت که در 
نامه ه��ای مكتوب نهج الباغه اس��ت. به كمیل 
اعرتاض كرد كه من همه امكانات را به تو دادم 
اما نتوانستی آنجا را اداره كنی. خاصه اعرتاض 
حرضت امیر این اس��ت ك��ه بعضی ها فقط به 
درد دعای كمیل می خورند ! اداره مملكت یعنی 
اداره مملك��ت! اگر ما بش��نویم ف��ان كارخانه 
كارگره��ا را بیرون كرده، آن کار با مناز و زیارت 

عاشورای شام حل منی شود. 
در همی��ن راس��تا مرح��وم كلینی)رضوان الل��ه 
علیه( در كت��اب رشیف كافی بیانی را از وجود 
مب��ارك پیغمرب)صلّ��ی الله علیه و آله و س��لّم( 
نقل می كنن��د كه وجود مبارك پیغمرب به خدای 
س��بحان عرض می كند: "اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفی الُْخبِْز 
َو اَل تَُف��رِّْق بَیَْنَنا َو بَیَْن��ُه فَلَْو اَل الُْخبُْز َما ُصْمَنا َو 
". یعنی  اَل َصلَّیَْن��ا َو اَل أَدَّیَْنا فَرَائَِض َربَِّنا َعزَّ َو َجلَّ
خدای��ا بین ما و نان ما جدایی نینداز. منظور از 
نان، اقتصاد اس��ت، زیرا اگر بین مسلمین و نان 
آنها جدایی افتاد دیگر دین داری مش��كل است. 

مال در فرهنگ قرآن، ستون دین است.
در س��وره مباركه نساء فرمود عامل قیام و ِقوام 
و مقاومت ملت هامن مس��ائل اقتصادی است. 
َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَِّتی َجَعَل اللُّه  فرمود: "َوالَ تُؤْتُوا السُّ
لَُك��ْم ِقیَاماً". فرمود مال، عامل مقاومت اس��ت، 
عامل قیام اس��ت، عامل اس��تقامت است. شام 
این را حفظ بكنید. به دس��ت هر كسی ندهید. 
اگر این مال، عامل قیام است، به دست سفیهان 
َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَِّتی  جامعه ندهید. "َوالَ تُؤْتُوا السُّ
َجَع��َل اللُّه لَُكْم ِقیَاماً". ملت اگر بخواهد اقتصاد 
مقاومی  داشته باشد باید مالش را به دست عقا 
بدهد نه به دست س��فیهان. این ستون را نباید 
به دست لرزاِن افراِد سفیه و بی ُعرضه سپرد. آن 
مدیِر س��فیه و آن مدبِّر لرزان، خود را منی تواند 
تأمین کند، خود ایس��تادگی را ف��را نگرفته، چه 
رس��د به اینکه بتواند س��تون ملت و مملکتی را 
نگهداری کند. آن  کس��ی که س��فاهت اقتصادی 
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آن  کسی که سفاهت 
اقتصادی دارد، درایت 

اقتصادی ندارد، 
صالحّیت آن را ندارد 
که مال را به دست 
او بدهند. اگر هم 

هوش اقتصادی دارد 
و لکن طهارت ُقدسی 
و قداست عقل در او 

یافت منی شود، او سفیه 
است.

دارد، درای��ت اقتصادی ن��دارد، صاحیّت آن را 
ن��دارد که م��ال را به دس��ت او بدهند. اگر هم 
ه��وش اقتصادی دارد و لکن طهارت قُدس��ی و 
قداس��ت عقل در او یافت منی ش��ود، او س��فیه 
است. سفاهت در فرهنگ قرآن، تنها در فقدان 
نظر نیس��ت، بلکه بسیاری از افرادند که از نظر 
علمی، خردمند و پخته و فرهیخته هستند ولی 
از نظر عقل عملی سفیه اند. قرآن کریم کسانی 
را که راه��ِی راه ابراهیم خلیل)س��ام الله علیه( 
نیس��تند، س��فیه می داند: "َو َمْن یَرَْغُب َعْن ِملَِّة 
إِبْراهی��َم إاِلَّ َمْن َس��ِفَه نَْفَس��ُه". بن��ا به حدیث 
مع��روف "الَْعْقُل َما ُعِبَد ِبِه الرَّْحَمُن َو اكْتُِس��َب 
ِبِه الِْجَناُن"، عقل آن اس��ت که خدا عبادت شود 
و بهشت کسب شود. عکس نقیض آن این است 
که کاری که ب��ا آن منی توان خدا را راضی کرد و 
ملت را خوش��نود کرد و بهش��ت را کسب کرد، 
سفاهت اس��ت و عقل نیس��ت: "ما ال یُعبد به 
الرحمن و ال یکتس��ب به الجنان فلیس بعقل". 
آن  کس��ی که فاقد دو عنرص مح��وری مدبریّت 
اجتهادی و مدیریت جهادی است، سفیه است و 
ملت موظف است که مال را به دست او ندهد.

در آی��ه "کَْی ال یَُکوَن ُدولًَة بَیْ��َن اْلَْغِنیاِء ِمْنُکْم" 
س��وره حرش فرمود: مال که س��تون اس��ت باید 
خیم��ه ای را بر فراز خود افراش��ته نگه دارد که 
بتوان همه ملت را زیر پوش��ش این خیمه نگه 
داش��ت. دولت را دول��ت گفتند، چ��ون تداول 
می ش��ود. این تداول و این ثروت که دس��ت به 
دست هم می گردد، نباید در یک منحنی محدود 
دور بزند. باید در کّل این مدار 360 درجه بگردد؛ 
مثل خونی اس��ت که باید جریان داشته باشد و 
اگر در یک منحنی خاص بگردد و بقیه از جریان 
این خون محروم باشند، فلج هستند. ملِت فقیر 
فلج اس��ت و ملت فلج قدرت قیام ندارد و قائم 
نیست، چه رسد به مقاومت. پس برابر آیه سوره 
"نساء" ثروِت ملت، ستون آن ملت است و برابر 
آیه سوره "حرش" ثروِت ملت، خون ملت است. 
اگر این س��تون، زیر سقف باشد، همه را پوشش 
می دهد و اگر خون در متام جامعه جریان داشته 

باشد و هر کس��ی به اندازه ظرفیت و استعداد 
خود بتوان��د از آن طرْفی ببندد، این جامعه رس 

پا و زنده است. 
عاوه بر آنچه گفته شد، در دو جای قرآن کریم 
از ملت تهیدس��ت، به "اِماق" یاد ش��ده است. 
فرمود: "َو ال تَْقتُلُوا أَْوالَدکُْم َخْش��یََة إِْماٍق نَْحُن 
نَْرزُقُُه��ْم َو إِیَّاکُْم" یا "نَْرزُقُُک��ْم َو إِیَّاُهْم". اماق 
یعن��ی متلّق گویی و چاپلوس��ی. ممکن نیس��ت 
ملتی تهیدس��ت باش��د و در هامن حال زبانش 
به اعرتاض و نقد و پاس��خ گویی و مسئله دانی و 
مس��ئله خواهی و طلب خواهی باز باشد. دهان 
مل��ت فقیر، به چاپلوس��ی باز اس��ت و کمر او 

شکسته است.
نکت��ه بعدی این که هرگز دین منی خواهد ملت 
مزدور باشد. این باب را مرحوم صاحب وسائل 
در کت��اب اج��اره منعقد کرد که مکروه اس��ت 
انسان مزدور باشد. هر کس باید برای خود کار 

کند. تقویت تعاونی همین طور است.
اگر این اصول رعایت ش��د، هم درآمد محفوظ 
اس��ت و ه��م هزینه ه��ا متع��ادل اس��ت، هم 
مالی��ات بر درآم��د و اگر � خدای ناک��رده � در 
اثر امتحان ه��ای الهی یا عل��ل و عوامل دیگر، 
مقداری مس��ئله اقتص��اد اُفت ك��رد، این ملت 
كام��اً تحمل می كند چون اعتقاد، اصل اس��ت. 
اگر آدم، آن اصل و آن ستون فقرات را از دست 
داد، به آدِم كمرشكس��ته ای كه س��تون فقراتش 
را از دس��ت داد، ب��ا نصیح��ت منی ش��ود گفت 
قیام كنید؛ انس��اِن كمرشكسته، با سخرنانی بلند 
منی شود. باید مال را به دست مدیرانی سپرد که 
در اقتصاد مجتهد، در مدیریت مجاهد و با عزم 
ملی همراه هس��تند، و این خون را در رگ های 
همه ملت ج��اری کرد تا مل��ت روی پای خود 
بایس��تد. مدیریِّت منزّه از س��فاهت، مدبریِّت 
مربّای از سفاهت، مدیریت و مدبّریِت مربّای از 
اختاس و رسقت و رشوه و رومیزی و زیرمیزی، 
با"  ملِت منزّه از بانک ربوی � که "یَْمَحُق اللَُّه الرِّ
� ای��ن مل��ت صد در صد مق��اوم و صد در صد 

قائم است.

برگرفته ای از نرشیافته ها
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1ـ مقدمه
در مقدمه سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی آمده اس��ت: "الزم 
است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای 
آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقش��ه راه برای 
عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناس��ب ب��رای نقش آفرینی 
م��ردم و هم��ه فعاالن اقتص��ادی را در این جه��اد مقدس فراهم 
آورند". به کارگیری واژه "جهاد مقدس" برای اجرای سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی توس��ط م��ردم و همه فعاالن اقتص��ادی، ادامه 
روش��نگری ای است که در فروردین سال 3931 در عسلویه با بیان 
وج��ه متایز "کار و هّمت مضاعف" با "جهاد" توس��ط رهرب معظم 
انق��اب صورت گرفت. بنا به آن س��خرنانی تاریخی، کار و هّمت 
مضاع��ف را در همه جا می توان انجام داد اما جهاد وقتی اس��ت 
که دش��منی وجود داش��ته باش��د. جهاد اقتصادی یعنی مبارزه با 
دش��من. جهاد اقتصادی در مقابل جنگ اقتصادی اس��ت. اقتصاد 
مقاومت��ی با معن��ا و مفهوم "جهاد مقدس"، در مقابل دش��منانی 
انجام می شود که آرزویی جز نابودی اسام، متدن اسامی و ایران 

اسامی به عنوان شاخص متدن اسامی ندارند.

2ـ محوربندی سیاست های کالن
بررس��ی سند سیاست های کلی اباغی نشان می دهد که اقدامات 
مورد نیاز برای تحقق یک اقتصاد مقاوم، در چند محور و به صورت 
یکپارچه و هامهنگ )محورهای هفت گانه( بایس��تی انجام شود. 
این محورها عبارتن��د از محور علم و فناوری؛ محور تولید؛ محور 
بازرگان��ی؛ محور مالی و ابزارهای مالی؛  محور سیاس��ت خارجی؛ 
محور سیس��تم ها و روش ه��ا؛ و  محور فرهن��گ و گفتامن ملی. 
کلیه بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در یک یا چند محور 
فوق دس��ته بندی می شوند. به عنوان مثال، رشد بهره وری )بند 3(، 
س��هم بری عادالنه در زنجیره تولید تا م��رصف )بند 5(، مدیریت 
م��رصف )بند 8(، رصفه جویی در هزینه های عمومی کش��ور )بند 
61(، شفاف س��ازی اقتص��اد و مبارزه با فس��اد )بند 91(، بس��یج 

1. این من، برگرفته از دو شامره )بخش اول و دوم( 
نوشته ی آقای دکرت نارص نعمتی در هفته نامه 9 دی 
در تیرماه 1393 و همچنین من کامل نوشته ایشان 

می باشد.

کار و هّمت مضاعف را در همه 
جا می توان انجام داد اما جهاد 
وقتی است که دشمنی وجود 
داشته باشد. 
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پویای هم��ه امکانات )بند 22(، شفاف س��ازی 
و روان س��ازی نظام توزیع و قیمت گذاری )بند 
32(، روزآمدس��ازی ش��یوه های نظارت بر بازار 
)بند 42( و... می توانند در محور سیس��تم ها و 
روش ها قرار گیرند. محور تولید، همه موضوعات 
تولید محص��ول در صنعت، تولید مواد معدنی، 
تولی��د برق، تولید نفت، تولی��د دارو و... و زیر 
پروژه های آنها را نشان می دهد. هر یک از این 
موضوعات، جلوه هایی از تولید هس��تند. محور 
بازرگانی، کلی��ه موضوعات مربوط به بازرگانی 
داخل��ی، صادرات، واردات و خدمات جانبی آن 

را مورد نظر دارد.

3ـ مدل مفهومی سیاست ها
برای تعیین رابطه محورهای فوق و ش��عار سال 
3931، یک مدل مفهومی به صورت منودار )1( 
ارائه گردیده است. پارامرتهای این مدل عبارتند 
از: هف��ت محور ف��وق، عزم مل��ی و مدیریت 
جهادی. مدل اقتصاد مقاومتی دارای س��ه دایره 
متحداملرکز اس��ت. یک شش ضلعی نیز در مرکز 
آن ق��رار گرفت��ه اس��ت. هر دای��ره، یک فضای 
تنفس��ی یا پوشش��ی را نش��ان می دهد. دایره 

بزرگ تر، یعنی پوشش فراگیرتر.
هامن گون��ه ک��ه در منودار نش��ان داده ش��ده 
اس��ت، هم��ه فعالیت ها و تاش ه��ا در فضا یا 
بس��رت فرهنگی انجام شده و سبک زندگی همه 
فعالیت ها را پوش��ش می دهد. فرهنگ، فضائی 
اس��ت که در آن تنفس می مناییم. گفتامن ملی 
ب��رای اقتصاد مقاومتی نیز با فرهنگ و س��بک 
زندگی مردم آمیخته اس��ت. حامس��ه اقتصادی 

زمانی ب��روز و ظهور پیدا می کن��د که فرهنگ 
مل��ی و افکار عمومی در این مس��یر راهنامیی 
ش��وند. در داخل این فضای فرهنگی، با داشن 
عزم و اراده ملی )دایره دوم( و س��پس در بسرت 
این عزم یا پشتیبانی مردمی، با مدیریت جهادی 
توسط مسئولین )دایره سوم(، کلیه فعالیت های 
مرب��وط به اقتصاد مقاومت��ی که به صورت یک 
ش��ش ضلعی نش��ان داده شده اس��ت عملیاتی 
می گ��ردد. ع��زم ملی، نق��ش م��ردم و فعاالن 
اقتص��ادی در تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی بوده 
و مدیری��ت جهادی نقش نهاده��ای حاکمیتی 
است. ش��ش ضلعی، عبارت است از شش محور 
عملیاتی2. این محورها کمک می کنند تا اقتصاد 
مقاومتی تبلور یابد. شش ضلعی منتظم یادشده، 
نه تنه��ا برای کلیت اقتصاد مقاومتی بلکه برای 
هر موضوعی از آن نیز می تواند قابل اس��تفاده 
باش��د. منودار )2( مثال هایی از این موضوعات 

را نشان می دهد.

4ـ اصول پیوستگی و توازن در اقتصاد مقاومتی
مدل اصلی اقتصاد مقاومتی، یک ش��ش ضلعی 
منتظم اس��ت که بایستی شکل معقول و منظم 
خود را در اجرا حفظ کند. اجرا نش��دن صحیح 
سیاس��ت ها، به منزله ی ع��دم حفظ تعادل این 
ش��ش ضلعی منتظم اس��ت. برای حفظ شکل و 
انتظام این ش��ش ضلعی، بایستی دو نکته مورد 

توجه قرار گیرد:
ال��ف( اص��ل پیوس��تگی: هم��ه موضوعات به 
یکدیگر وابسته هستند و موفقیت کلی، نیازمند 

ماحظه ی این پیوند است. 

2. ب��دون مح��ور فرهنگ و گفتامن مل��ی که فضای 
حاکم بر کل موارد دیگر است.

مدل اقتصاد مقاومتی 
دارای سه دایره متحداملرکز 
است. یک شش ضلعی نیز 

در مرکز آن قرار گرفته 
است. هر دایره، یک فضای 
تنفسی یا پوششی را نشان 

می دهد.

مدل مفهومی سیاست ها و شاخص های اولویت بندی موضوعات در اقتصاد مقاومتی
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منودار 1ـ مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی در 
پیوند با عزم ملی و مدیریت جهادی



ب( اص��ل ت��وازن: به هر ی��ک از موضوع��ات،  باید وزن و 
اهمیت متناسب � نه کم تر و نه بیشرت � داده شود. 

به عن��وان منونه، اگر هم��ه محورهای پیوس��ته و عملیاتی 
ش��ش گانه، در خصوص فناوری هس��ته ای به صورت متوازن 
رش��د و توس��عه یابند، تعدادی ش��ش ضلعی متحداملرکز و 
منتظم به دس��ت می آی��د )منودار 3(. اما اگ��ر بنا به فرض، 
سیاس��ت داخلی یا خارج��ی به گونه ای رفت��ار کند که همه 
اختیارات را بگیرد، ی��ا توافقاتی خارج از انتظار نظام اتفاق 
بیافتد، از جمله تزریق مالی کم می ش��ود، مسائل بازرگانی 
تعطیل می ش��ود، نیروها ترخیص می ش��وند و به رغم داشن 
فناوری الزم و داش��ن سیستم ها و روش های کارآمد، تولید1 
کاهش می یابد یا از بین می رود. آنگاه ش��کل توسعه و رشد 

آن مطابق منودار )4( می گردد. 

5ـ اولویت بنــدی در اقتصــاد مقاومتــی: مــورد مطالعاتی 
فناوری

یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد مقاومتی، اولویت بندی 
موضوعات علمی، فناورانه، اقتصادی و صنعتی اس��ت. برای 
روشن ش��دن مدل یا شاخص پیش��نهادی در این باره، یکی 
از موضوع��ات ملموس مانند "فن��اوری" را مورد توجه قرار 
می دهیم. رتبه بندی موضوعات فناوری، نش��ان می دهد که 
در کدام موضوع، باید پژوهش و تحقیقات و رسمایه گذاری 
گردد و مش��کات روشی و سیستمِی کدام مسائل و چگونه 
حل ش��ود و... . لذا با ای��ن اولویت بندی، اولین گام مهم در 

اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته می شود. 
به جای دس��ته بندی مرس��وم موضوعات فناورانه ی اقتصاد 
به دو گ��روه راهربدی و غیرراهربدی، ای��ن موضوعات را از 
لح��اظ اهمیت آنها از دیدگاه سیاس��ت گذاران و نیاز برنامه 
ریزان اداره کش��ور در پنج گروه به صورت ذیل دسته بندی 
می کنی��م ک��ه در عین حال، ش��اخص های کیف��ی ایجابی را 

تشکیل می دهند:
1( فن��اوری حیاتی � مل��ی؛ 2( فناوری حیات��ی؛ 3( فناوری 

راهربدی؛4( فناوری مهم؛ و 5( فناوری عادی.
فناوری مرّض، ششمین گروه است که به عنوان شاخص کیفی 
س��لبی از آن یاد خواهیم کرد. هر یک از انواع فناوری های 

دسته بندی ش��ده به لح��اظ نیازهای کش��ور، از لحاظ نو و 
پیچیده بودن )سطح( نیز به سه دسته تقسیم پذیر هستند: 
1( فن��اوری پای��ه )س��طح پایی��ن: Low Tech(؛ 2( فناوری 
کلی��دی )س��طح متوس��ط: Medium Tech(؛ و 3( فناوری 
پیرشفته )س��طح باال: High Tech(. فن��اوری پایه، نیازهای 
اولیه کش��ور را تأمین می کند، پیچیده نیس��ت و تکرارپذیر 
اس��ت و مردم به راحتی با آن آشنا شده اند. فناوری کلیدی، 
عین پیچیده بودن، شناخته ش��ده اس��ت و همه مردم به آن 
دسرتس��ی ندارند، اما مراکز تولیدی مهم و دانشگاه ها از آن 
بهره مندن��د. فناوری پیرشفته، هم اکن��ون در مراکز علمی و 
تحقیقاتی مورد توجه و اس��تفاده و در حال بررسی هستند، 
در م��رز دانش و اجرا می باش��ند و آین��ده صنعت و تولید 
را رق��م میزند و در صورت عقب ماندگ��ی، پیرشفت را چند 
س��ال به تعویق می اندازن��د. فناوری های مج��از )مرشوع( 
ح��وزه بیوفن��اوری، نانوفن��اوری، داروس��ازی، الکرتونیک، 
فناوری اطاعات و همچنین فناوری های پیرشفته نرم مانند 

روش های مدیریتی در این زمره اند. 
پی��ش از توضی��ح مخترصی در ب��اره هر ی��ک از گروه های 
پنج گان��ه فن��اوری خاطرنش��ان می ش��ود که به ط��ور کلی 
پیرشان های فناوری شامل دفاع، امنیت و سامت می باشند.

 1ـ5ـ گروه اول: فناوری حیاتی ـ ملی
رضورت دس��تیابی به این گ��روه از فناوری ها برای جمهوری 
اسامی ایران اجتناب ناپذیر است. حتی به کشورهای دوست 
نیز نباید وابسته باشد. به عبارت دیگر، حق وابستگی ندارد. 
تحقیق و توس��عه هس��ته ای )فن��اوری هس��ته ای(؛ فناوری 
بیوفناوری و بیولوژیک و مقابله با تروریسم بیولوژیک؛ فناوری 
ارتباطات و اطاعات؛ امنیت فضای سایربی و مقابله با حمات 
ویروس��ی؛ س��وئیچ های مخابراتی )ابزار و ادوات مخابراتی(؛ 
صنایع نظامی )موشک، پهپاد و...(؛ فناوری فضائی )ماهواره، 
ارتباطات فضائ��ی، رادیوتلویزی��ون و...(؛ میکروالکرتونیک و 
میکرو الکرتومکانیک )MEMS(؛ و نانوفناوری از جمله موارد 

گروه فناوری های حیاتی  �  ملی هستند. 

2ـ5ـ گروه دوم: فناوری حیاتی
این فناوری نیز برای بقای هر کش��وری مورد نیاز اس��ت و 
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می تواند اهرم استفاده دشمن در جنگ اقتصادی باشد.
م��واردی از فناوری ه��ای این گ��روه عبارت اس��ت از تولید 
انرژی )فس��یلی، هس��ته ای، تجدید پذی��ر و...(؛ تولید علم؛ 
فناوری زیس��ت محیطی )مثاً برای مقابله با آلودگی تهران، 
ری��ز گردها و...(؛ صنایع توربوماش��ین )کاربر در تولید برق 
و صنایع نف��ت و گاز(؛ تولید س��وخت؛ و دکل های دریایی 
در کش��ورهای دارای منابع هیدروکربوری فراساحلی. تولید 
بنزین یک فناوری پیرشفته تلقی منی شود و شاید بتوان آن را 
در رده فّناوری های کلیدی هم قرار داد. همچنین در وهله 
اول فناوری حیاتی تلقی منی ش��ود اما وقتی ما پاالیشگاه آن 
را نداریم، دشمن طمع کرده و آن را قطع می کند. آنگاه این 

فناوری به رده حیاتی ارتقاء میابد.

3ـ5ـ گروه سوم: فناوری راهربدی
"راه��ربد"، به فضائ��ی با رشایط متغیر مربوط می ش��ود که 
رقابت، یکی از شئون این نوع فضا است. همواره در تدوین 
راه��ربد، رقیب و یا دش��من در نظر گرفته می ش��ود. با این 
ماحظه مخترص، فناوری راهربدی در قلمروی مورد می یابد 
ک��ه فناوری های داخلی و اجن��اس ایرانی با یکدیگر و همه 
با  اجناس ی��ا فناوری های خارجی رقاب��ت می کنند. صنایع 
دارویی؛ صنایع پاالیش��گاهی  مانند جی. تی. ال. )GTL( و 
بیو اتانول؛ صنایع غذایی؛ فناوری مّساحی بسرت دریاها )مثاً 
برای خلیج فارس(؛ و صنایع باالدس��تی پرتوش��یمی از جمله 
فناوری های راهربدی هستند. بدی کیفیت انسولین داخلی، 
به ناچار بیامر را به س��وی استفاده از انسولین بهرت خارجی 
س��وق می دهد. فناوری جی. تی. ال. و بیو اتانول می تواند 
با نگاه پدافند غیرعامل به ایجاد منابع جدید س��وخت های 
مورد نیاز کش��ور تبدیل شود. در این صورت ارتقاء رتبه پیدا 

می کند.

4ـ5ـ گروه چهارم: فناوری مهم
 ای��ن فناوری ه��ا اغلب ش��ناخته ش��ده و در اختیار بخش 
خصوصی هس��تند. صنایع خودرویی و قطعه سازی؛ صنایع 
ش��یمیائی؛ صنای��ع پائین دس��تی پرتوش��یمیائی؛ و صنای��ع 

ماشین ابزار پیرشفته در این گروه قرار می گیرند.

5ـ5ـ گروه پنجم: فناوری عادی
کااله��ای با فناوری عادی با وجود ام��کان پیچیدگی، دارای 
فناوری شناخته شده ای هستند و مخاطره کمرتی دارند. این 
کاالها بیش��رت برای ارتقاء رفاه جامعه یا زندگی عادی مردم 
ب��ه کار می روند. صنایع لوازم خانگی؛ صنایع چوب و کاغذ؛ 
صنایع س��یامن؛ صنایع فلزی و س��اختامنی؛ و صنایع دستی 
دارای این نوع فناوری هستند. نارسایی در این فناوری ها به 

اقتدار و بقای کشور مستقیامً خدشه ای وارد منی کند.
شایان ذکر اس��ت که برخی فناوری ها به خودی خود جایگاه 
نس��بتاً پائینی دارند، اما در رشایط خاصی ارتقا رتبه میابند. 
به عن��وان منونه، پروژه های پارس جنوب��ی در واقع در رده 
حیاتی اس��ت، اما رشایط کش��ور و سیاست های گذشته آنها 
را تا رده حیاتی � ملی باال برده اس��ت. خودروسازی نیز در 
قلمرو فناوری مهم اس��ت، اما  به دلیل اشتغال زایی وسیع، 

آن را در رده راهربدی تلقی می کنند.

6ـ5ـ فناوری های مرّض
اهمیت شناسایی فناوری های مرض، در لزوم مبارزه دولت با 
آنها و پرهیز از آنها برای تأمین سامت و بقای کشور و مردم 
است. فناوری تولید داروهای روان گردان و فناوری تقلب در 
تولید هر دارو یا مواد خوراکی در دس��ته فناوری های مرّض 

قرار می گیرند.
برخ��ی ویژگی های انواع پنج گان��ه فناوری های غیرمرض در 

جدول )1( خاصه شده اند. 

6ـ تعمیم روش شناسی اولویت بندی  به کلیه موضوعات
 به نظر می رس��د که نه تنها فن��اوری و محصوالت تولیدی، 
بلک��ه همه موضوعات مورد نیاز کش��ور در همه محورهای 
هفت گان��ه پیش گفته می توانند در قال��ب پنج گروه حیاتی 

� ملی، حیاتی، راهربدی، مهم و عادی اولویت بندی شوند.
چ��ون رقیب یا دش��من ما ب��ه دنبال مناف��ع حداکرثی خود 
اس��ت، ما نیز بایس��تی نقاطی را در هم��ه محورهای فوق 
در داخل و خارج از کش��ور برای خودمان مس��تحکم کنیم. 
ل��ذا، اولین وظیفه هر کارگروه اقتصاد مقاومتی این اس��ت 
که همه عرصه های کش��ور، اعم از علمی، تولیدی، سیاسی، 

مدل مفهومی سیاست ها و شاخص های اولویت بندی موضوعات در اقتصاد مقاومتی
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سیستمی و... را به گروه های یادشده تقسیم مناید.
ج��دول )2( فقط به ذکر منونه ها یا مثال هایی از موضوعات 
روز کش��ور می پردازد. البته س��تون های مه��م و عادی نیز 

بایستی به این جدول اضافه شود.
 

جمع بندی
در این مقاله، پنج ش��اخص اصلی ایجابی برای اولویت بندی 

کلیه موضوعات و مسائل کشور ارائه گردید. این شاخص ها، 
راهنامی تعیین موضوعات روز کش��ور برای برنامه ریزی در 
اقتصاد مقاومتی می باش��ند. هرگونه اقدام��ی بدون تعیین 
اولویت های ذکرش��ده � چه در بُع��د قانون گذاری و چه در 
بُعد اج��را( � ، برنامه ریزی بدون ه��دف تلقی می گردد. به 
همین لح��اظ، گام اولویت بن��دی، یک گام راه��ربدی برای 

اجرای اقتصاد مقاومتی است. 

جدول 2ـ منونه هایی از تعمیم روش شناسی اولویت بندی به کلیه موضوعات کشور

جدول 1ـ خالصه مشخصه های شاخص های اولویت بندی
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معرفی اقتصاد دانش بنیان
ب��رای تبیین نقش رشکت ه��ای دانش بنیان جه��ت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید مفهوم اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی 
قرار گیرد و با روشن شدن ویژگی های اقتصاد دانش بنیان، جایگاه 
و کارک��رد رشکت های دانش بنی��ان، به عنوان بنگاه های سیس��تم 
اقتصادی دانش بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، روشن شود. 

دانش به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و 
اجتامعی به شامر می آید و یک کاالی عمومی محسوب می شود؛ 
زی��را می ت��وان دانش را بدون کاهش و اس��تهاک، ب��ا دیگران به 
اش��رتاک گذاشت. درعین حال، این یک مش��خصه ی منحرصبه فرد 
ب��رای ای��ن کاالی عمومی محس��وب می گردد که برخاف س��ایر 
کاالهای فیزیکی � مانند رسمایه، دارایی های مادی و منابع طبیعی 
� ، اس��تفاده از آن، از کمیّت��ش منی کاه��د و می ت��وان از آن بارها 

استفاده کرد.
یک تعریف عام از دانش عبارت است از "ذخیره ی انباشته شده ای 
از اطاع��ات و مهارت ها که از مرصف اطاعات توس��ط گیرنده ی 
اطاعات حاصل می ش��ود". در حقیقت دانش، به عنوان یک منبع 
دامئ��ی، همواره در اختیار بنگاه های اقتص��ادی قرار می گیرد و با 
مشارکت مکرر در فرآیندهای گوناگون تولیدی و خدماتی، سبب 
افزای��ش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده می ش��ود. در نتیجه، 
این امر می تواند سبب گسرتش رفاه اجتامعی و عامل کاهش فقر 

و بی عدالتی و موجب ارتقای روند توسعه ی پایدار گردد.
پ��س از چالش های فک��ری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیس��تم، که 
رقاب��ت اقتصادی میان کش��ورهای صنعتی جهان جدی تر ش��د و 
جنبه های کاربردی اقتصاد بیش��رت مورد توجه قرار گرفت، جوزف 
ش��ومپیرت به نق��ش دانش در اب��داع و ن��وآوری و پویایی اقتصاد 
توجه کرد و آن را اس��اس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی منود. 

برای دستیابی به اقتصاد 
دانش بنیان، فقط تولید و توزیع 
اطالعات و پرداخنت به آموزش 
و پژوهش کافی نیست، بلکه 
نکته ی مهم، به کارگیری آنها در 
استفاده از منابع اقتصادی به 
صورت مستمر و پایدار است. 
به عبارت دیگر، کاربردی کردن 
دانش و استفاده ی مؤثرتر از آن 
در گسرتش ظرفیت ها و ارتقای 
درجه ی بهره برداری از منابع 
است که تحقق یک اقتصاد 
دانش بنیان را ممکن می سازد.

1. این من، برگرفته از نوشته آقای مجتبی جباری پور 
ذیل   آدرس  با  مدیریت(  دکرتای  )دانشجوی  هریس 

است:
http://borhan.ir/NSite/FullStory/
News/?Id=4780
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رشکت های دانش بنیان، 
به عنوان بنگاه های 
اقتصاد دانش بنیان، 
نقش محوری در ساختار 
این نوع اقتصاد ایفا 
می منایند. رشکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان 
رشکت یا مؤسسه ی 
خصوصی یا تعاونی است 
که به منظور هم افزایی 
علم و ثروت، توسعه ی 
اقتصاد دانش محور، 
تحقق اهداف علمی و 
اقتصادی و تجاری سازی 
نتایج تحقیق و توسعه 
در حوزه ی فناوری های 
برتر و با ارزش افزوده ی 
فراوان، به ویژه در تولید 
نرم افزارهای مربوط، 
تشکیل می شود. 

در حال��ی که مدل های اولیه ی رش��د اقتصادی، 
بیش��رت بر عوامل فیزیکی تولید به عنوان منابع 
تولی��د تأکید کرده اند، برخی از مدل های رش��د 
نئوکاس��یکی، دانش را عاملی برون زا در تعیین 
رشد اقتصادی می دانند؛ اما در مدل های جدید 
رشد، عامل دیگری نیز با عنوان بهره وری عوامل 
تولی��د به عن��وان یک��ی از ارکان رش��د معرفی 
می ش��ود و دانش یک��ی از مؤثرترین عوامل در 

بهره وری و رشد اقتصادی مطرح می گردد. 
دانش بنیان"  "اقتص��اد  اصط��اح  درعرصحارض، 
گوی��ای تأکی��د بر نق��ش دانش و فن��اوری در 
جری��ان توس��عه ی اقتصادی اس��ت. از این رو، 
می توان گفت در اقتصاد دانش بنیان، به دانش 
از نظ��ر کیف��ی و کّمی بااهمیت تر از گذش��ته 
نگریس��ته می ش��ود. طب��ق تعری��ف س��ازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه )OECD(، اقتصاد 
دانش بنی��ان اقتصادی اس��ت که مس��تقیامً بر 
مبنای تولید، توزیع و مرصف دانش و اطاعات 
قرار گرفته باش��د. بس��یاری از اقتصاددانان بر 
ای��ن باورند که ام��روزه دیگر حج��م رسمایه و 
اندازه ی بازار در توس��عه ی اقتصادی ملل نقش 
اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری 
ایف��ا می کند. البته برای دس��تیابی ب��ه اقتصاد 
دانش بنیان، فق��ط تولید و توزی��ع اطاعات و 
پرداخ��ن به آم��وزش و پژوهش کافی نیس��ت، 
بلکه نکته ی مهم، به کارگیری آنها در اس��تفاده 
از مناب��ع اقتصادی به صورت مس��تمر و پایدار 
اس��ت. به عبارت دیگر، کاربردی کردن دانش و 
اس��تفاده ی مؤثرتر از آن در گسرتش ظرفیت ها 
و ارتقای درج��ه ی بهره برداری از منابع اس��ت 
ک��ه تحقق یک اقتص��اد دانش بنی��ان را ممکن 

می سازد. 
در ی��ک تحلیل نظ��ری، به طور کل��ی می توان 
ویژگی های ذیل را برای یک اقتصاد دانش بنیان 

بیان کرد:
1. اقتص��اد دانش بنیان، اقتص��اد کمیابی منابع 
نیس��ت، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا 
برخ��اف بس��یاری از منابع ک��ه هنگام مرصف 
مستهلک می شوند، اطاعات و دانش، که اساس 
اقتصاد دانش بنیان است، می تواند بارها مرصف 

شود و با مرصف بیشرت در واقع رشد کند.
2. در اقتص��اد دانش بنیان، دانش به کاال تبدیل 

می شود و به فروش می رسد.
3. اقتص��اد دانش بنی��ان به نوعی ی��ک اقتصاد 

بدون وزن است.
4. در اقتصاد دانش بنی��ان، دانش پایگی اقتصاد 

وابسته به مجموعه ای از نظام ها و فرآیندهای 
دانشی جامعه است.

5. محل فعالیت در اقتصاد دانش بنیان اهمیت 
چندان��ی ندارد، زی��را با اس��تفاده از فناوری ها 
و روش ه��ای مناس��ب، بازارها و س��ازمان های 
مجازی به وج��ود می آید و در خدمت فعالیت 
قرار می گیرد. آنچه مهم است، رسعت عمل در 

فعالیت ها و دسرتسی به کل جهان است.
6. در اقتص��اد دانش بنیان، س��هم قابل توجهی 
از تولی��د مل��ی رسانه در رش��ته ی فعالیت های 
دانش پای��ه و دانش س��از � مانن��د صنایع دارای 
فناوری برتر، خدمات مالی و تجاری پیرشفته تر 
و کارآمدتر � و به ویژه، از فعالیت های آموزشی 

و پژوهشی تخصصی تولید می شود.
در حقیق��ت اقتص��اد دانش بنیان ب��ا بهره وری 
باالت��ر عوامل تولید و رفتار بهینه ی اقتصادی از 
نظر تخصی��ص منابع کار می کن��د و در نتیجه، 

دارای نرخ رشد باالتری خواهد بود.

معرفی رشکت های دانش بنیان 
رشکت ه��ای دانش بنیان، به عن��وان بنگاه های 
اقتص��اد دانش بنیان، نقش محوری در س��اختار 
این نوع اقتصاد ایفا می منایند. بر اساس ماده ی 
یک قانون حامیت از رشکت ه��ای دانش بنیان، 
"رشکت ها و مؤسس��ات دانش بنی��ان رشکت یا 
مؤسس��ه ی خصوصی ی��ا تعاونی اس��ت که به 
منظ��ور هم افزای��ی عل��م و ثروت، توس��عه ی 
اقتص��اد دانش مح��ور، تحقق اه��داف علمی و 
اقتصادی )ش��امل گس��رتش و کارب��رد اخرتاع و 
نوآوری( و تجاری س��ازی نتایج تحقیق و توسعه 
)ش��امل طراح��ی و تولی��د کاال و خدمات( در 
ح��وزه ی فناوری های برتر و ب��ا ارزش افزوده ی 
فراوان، به ویژه در تولی��د نرم افزارهای مربوط، 
تشکیل می شود." در تعریف مذکور، فناوری را 
می ت��وان کلیه ی دانش فن��ى، فرآیندها، ابزار و 
سیستم های به کاررفته در ساخت محصوالت و 

ارائه ی خدمات تعریف کرد. 
همچنی��ن طب��ق تعری��ف س��ازمان هم��کاری 
اقتصادی و توسعه، رشکت های دانش بنیان "آن  
دس��ته از گروه ه��ای انس��انی تحصیل کرده در 
مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی که توانسته 
باش��ند در این مراکز، عاوه ب��ر فراگیری علوم 
نظ��ری و تئوری های علم��ی، روش های تبدیل 
عل��وم فراگرفت��ه، ب��ه فعالیت ه��ای درآمدزا و 
تولیدکننده ی ارزش را به همراه داش��ته باش��د" 

اطاق می شود.
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رشکت های دانش بنیان دارای متایزات خاصی با 
سایر رشکت ها هستند از جمله:

1. در رشکت هاى دانش بنیان، نس��بت نیروهای 
متخصص به کل کارکنان، اختاف زیادی با دیگر 

رشکت ها دارد.
2. در رشکت ه��اى دانش بنی��ان درص��د رش��د 

نیرو های متخصص به کل کارکنان زیاد است.
3. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات 
علم��ى و پژوه��ى، در مدیری��ت و راه��ربی 

رشکت هاى دانش بنیان مشارکت دارند.
4. رشکت ه��اى دانش بنی��ان بودج��ه ی بس��یار 
زیادتری نسبت به دیگر رشکت ها برای تحقیق 

و توسعه نیاز دارند.
5. رشکت ه��اى دانش بنیان توامنندی ویژه ای در 

استفاده از فناوری برای رشد رسیع دارند. 
6. توس��عه ی رشکت هاى دانش بنی��ان صنعتی، 
متکی بر توس��عه ی فناوری است، نه بر رسمایه 

یا سخت افزار.
7. مزیت رقابتی رشکت هاى دانش بنیان، نوآوری 

در فناوری است.
8. رشکت ه��اى دانش بنیان بازارهای جدید را از 
طریق ارائه ی محص��والت با فناوری های جدید 

تسخیر می کنند.
9. رشکت هاى دانش بنیان به روش های دستی یا 

نیمه خودکار تکیه ندارد. 
10. اغلب رشکت های دانش بنیان از نظر اندازه 
جزء رشکت های کوچک و متوس��ط محس��وب 

می شوند.
ب��ا توجه ب��ه ویژگی ه��ای ذکرش��ده، می توان 
اه��داف و کارکردهای زیر را برای این رشکت ها 

برشمرد:
1. جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل 

پایدار.
2. هم افزایی علم و ثروت با تجاری س��ازی علم 

و دانش.
3. تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی.

4. توامنندسازی دانش آموختگان به منظور ورود 
به فضای کسب وکار.

5. حامی��ت، هدای��ت و س��مت دهی در جهت 
نوآوری ها و تولید فناوری های برتر.

6. ایج��اد زمینه برای به کارگیری هرچه بیش��رت 
توامنندی های دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی 

در جامعه.
7. ترغیب متخصصین، نوآوران، مخرتعان، اعضای 
هیئت علمی دانش��گاه ها و واحدهای پژوهشی 
برای فعالیت های بیشرت در رفع نیازهای جامعه 

برای ترویج فرهنگ تجاری سازی در دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشی.

8. تش��ویق بنگاه های اقتصادی و دستگاه های 
اجرایی به بهره گیری از یافته های پژوهش��ی و 

فناوری های شکل یافته در مراکز پژوهشی.
9. ارتقای فرهنگ عمومی کارآفرینی.

نتیجه گیری 
ب��ر اس��اس آنچه گفت��ه ش��د، می ت��وان نقش 
رشکت ه��ای دانش بنی��ان را در ش��کل گیری و 
توس��عه ی اقتصاد مقاومتی، در محورهای ذیل 

تبیین منود:
ب��ه  توج��ه  ب��ا  دانش بنی��ان،  1. رشکت ه��ای 
ویژگی ه��ای خود و پویای��ی و تطبیق با رشایط 
محی��ط پیرامونی و انعطاف پذیری باال، ظرفیت 
مناس��بی برای روبه رو شدن با رشایط تحریم را 
دارا هس��تند. همچنین توزیع عادالنه تر ثروت، 
بر اساس شایسته ساالری در چنین رشکت هایی، 
تأثی��ر زیادی در عدال��ت اقتص��ادی دارد و از 
س��وی دیگر، با توج��ه به توامنندت��ر بودن این 
رشکت ه��ا در مقایس��ه ب��ا رشکت های س��نتی، 
س��بب افزایش بهره وری و کارآمدی رشکت های 
دولتِی واگذارشده خواهد شد. بعاوه، اسرتاتژی 
عدم مترکز فعالیت ه��ای تولیدی در چند رشکت 
بزرگ دولتی، مانع از تحریم آس��ان محصوالت 
یا مواد اولیه ی رشکت ه��ا می گردد. رشکت های 
دانش بنی��ان زیرس��اخت های الزم جهت عملی 
ساخن اس��رتاتژی عدم مترکز و همکاری چندین 
رشکت متوسط جهت تولید یک محصول را دارا 
هستند. در صورت تحریم مواد  اولیه یا فناوری، 
چنی��ن رشکت های��ی توامنن��دی الزم را جه��ت 
دس��تیابی به فناوری یا م��واد اولیه ی جایگزین 

خواهند داشت.
2. کاهش وابستگی به فروش مواد خام معدنی، 
به ویژه نفت، یکی از مؤلفه های سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی است. رشکت های دانش بنیان، 
با توجه ب��ه ویژگی ه��ای منحرصبه فرد خود و 
توان ایجاد و به کارگیری فناوری های پیرشفته ی 
م��ورد نیاز، توامنن��دی الزم را جهت تبدیل مواد 
خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزوده ی باال 
دارند. در واقع دولت با اعتامد و توجه به چنین 
رشکت هایی، می توان��د تهدید به وجود آمده در 
این حوزه را به فرصتی جهت ش��کوفایی صنایع 
نفت و پرتوش��یمی تبدیل کن��د. با مترکز بر این 
اس��رتاتژی، در بلندمدت، ع��اوه بر خودکفایی 
کشور در بس��یاری از کاالهای مرتبط با نفت و 

رشکت های دانش بنیان، 
با توجه به ویژگی های 

خود و پویایی و 
تطبیق با رشایط 

محیط پیرامونی و 
انعطاف پذیری باال، 

ظرفیت مناسبی برای 
روبه رو شدن با رشایط 
تحریم را دارا هستند. 

همچنین توزیع 
عادالنه تر ثروت، بر 

اساس شایسته ساالری 
در چنین رشکت هایی، 

تأثیر زیادی در عدالت 
اقتصادی دارد و از 

سوی دیگر، با توجه 
به توامنندتر بودن این 
رشکت ها در مقایسه 
با رشکت های سنتی، 

سبب افزایش بهره وری 
و کارآمدی رشکت های 

دولتِی واگذارشده 
خواهد شد. 
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صنایع معدنی، حتی می توان از نفت به عنوان 
ابزاری جهت تهدید دشمن استفاده منود.

3. یکی دیگر از مؤلفه های سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، اصاح الگوی مرصف اس��ت. واقعیت 
این اس��ت که یک��ی از علل اساس��ی ارساف و 
زی��اده روی در مرصف و همچنی��ن متایل مردم 
به مرصف کاالهای خارجی، پایین بودن کیفیت 
کاالهای داخلی اس��ت که باعث سلب اطمینان 
مردم ش��ده اس��ت. بنابراین با توجه به ویژگی 
رشکت ه��ای دانش بنیان در اس��تفاده از دانش 
برای بهین��ه کردن کیفیت محص��والت داخلی، 
ب��ه همراه اقدامات فرهنگ��ی، می توان موجب 
ترغیب مردم به مرصف کاالهای داخلی گردید. 
به این ترتیب، از یک س��و وابس��تگی کشور به 
محص��والت و ارز خارج��ی جه��ت واردات این 
کاالها کاهش می یابد و از سوی دیگر، با ارتقای 
کیفیت محصوالت داخل��ی، زمینه ی رقابت این 
کااله��ا با کاالهای مش��ابه در بازارهای خارجی 
فراه��م می گردد. رسانجام، با افزایش گس��رته ی 
کاالهای صادراتی، آسیب پذیری کشور در برابر 

تحریم کاالهای صادراتی کاهش می یابد.
4. به��ره وری ب��االی عوام��ل تولید، ب��ه عنوان 
یک��ی از عوام��ل اقتصاد دانش بنی��ان، عاوه بر 

تأثیرات ذکرشده ی قبلی، سبب کاهش هزینه ی 
متام ش��ده ی محص��والت و کاالها خواهد ش��د. 
در نتیجه، ع��اوه بر افزایش اس��تفاده ی مردم 
از کاالهای داخل��ی، مزیت رقابتی در قیمت را 
ب��رای صادرات محص��والت در بازارهای جهانی 

نیز ایجاد خواهد کرد.
5. یک��ی دیگر از مؤلفه ه��ای اقتصاد مقاومتی، 
خودکفایی در تولید محصوالت اسرتاتژیک مورد 
نیاز کش��ور اس��ت. یکی از راهکارهای اساسی 
خودکفایی پای��دار در محصوالت اس��رتاتژیک، 
ارتقای فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید 
از طریق دانش بنیان منودن اقتصاد و توس��عه ی 
رشکت های دانش بنیان اس��ت. ب��ا برنامه ریزی 
صحیح، کشور می تواند حتی صادرکننده ی این 

محصوالت نیز باشد.
در پایان باید اش��اره کنیم که موارد ذکرش��ده ، 
در صورت��ی ام��کان تحقق خواهند داش��ت که 
زیرس��اخت های الزم جه��ت ب��ه وج��ود آمدن 
اقتص��اد دانش بنی��ان و رش��د و فراگیر ش��دن 
رشکت ه��ای دانش بنی��ان فراهم ش��ود. یکی از 
اساس��ی ترین پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان، 
توج��ه و فراهم کردن زمین��ه بالندگی رسمایه ی 

انسانی خاق و نوآور است.

یکی از راهکارهای 
اساسی خودکفایی پایدار 
در محصوالت اسرتاتژیک، 
ارتقای فناوری و افزایش 
بهره وری عوامل تولید 
از طریق دانش بنیان 
منودن اقتصاد و توسعه ی 
رشکت های دانش بنیان 
است.
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  کتب ثبت شده در سال 1393 به ترتیب نام مؤلف
1. دبیرخانه دامئی هامیش��های ملی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی 
كش��ور )اتاق بازرگانی(. چکیده مقاالت بیس��تمین هامیش ملی 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور با محوریت عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی در سال اقتصاد و فرهنگ در جهت توسعه صادرات غیر 

نفتی. تربیز: ستوده.
2. دبیرخانه دامئی هامیش��های ملی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی 
كشور)گردآورنده(. مجموعه گزیده مقاالت بیستمین هامیش ملی 
توس��عه صادرات غیرنفتی کشور )تربیز � آبان 1393( با محوریت 
عملیات��ی کردن اقتصاد مقاومتی در س��ال اقتص��اد و فرهنگ.../ 
برگزار کنندگان استانداری آذربایجان رشقی،  اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن و کش��اورزی تربیز، سازمان بازرگانی استان و با همکاری 

دانشگاه تربیز. تربیز: ستوده .
3. دهقان مهرج��ردی، اله��ام. جهاد گران عرص��ه اقتصاد مقاومتی. 

سمنان: انتشارات حبله رود .
4. س��اده رشق، مهین؛ و محمداحد احمدنیا. سند اقتصاد مقاومتی 
اس��تان خراسان رضوی. تهیه شده در دفرتهامهنگی امور اقتصادی 

و بین امللل استانداری خراسان رضوی. مشهد:طنین قلم .
5. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس جمهور. مجموعه 
اهداف، سیاس��ت ها و برنامه ه��ای اقتصاد مقاومت��ی )مصوبات 
ش��ورای اقتصاد(/ ام��ور کمیس��یون ها، دبیرخانه ها و ش��وراهای 
اقتص��ادی )دبیرخانه ش��ورای اقتصاد(. تهران: ریاس��ت جمهوری، 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس جمهور. 

گزارشی از فعالیت های علمی 
1در عرصه اقتصاد مقاومتی

1. در این گزارش، فقط به مطالب پس از گزارش شامره قبلی 
مجله اشاره شده است.

گزارشی از فعالیت های علمی در عرصه اقتصاد مقاومتی
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6. مهرپور، مهدی. ایران بدون نفت: بایسته های 
اقتصاد مقاومتی. تهران: مؤسسه فرهنگی هرنی 

رایحه تسنیم .               

  گزارش هــای مرکز پژوهش هــای مجلس بر 
حسب تاریخ

1. عزیزن��ژاد، صمد؛ و همکاران )1391/10/4(. 
اظهارنظر کارشناس��ی درباره: »طرح ساماندهی 
تخصی��ص ارز در رشای��ط اقتص��اد مقاومتی و 
حامی��ت از تولید ملی«. دوره نهم،  س��ال اول، 
ش��امره ثب��ت 177، ش��امره چ��اپ 309،  ک��د 

موضوعی 220، شامره مسلسل 12761.
2. سبحانی، حسن )س��خرنانی( )بهمن 1391(. 
اقتص��اد مقاومتی 3. اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 
سیاس��ی. دفرت مطالع��ات اقتص��ادی معاونت 
پژوهش ه��ای اقتص��ادی، کد موضوع��ی 220، 

شامره مسلسل 1�12818.
3. دف��رت مطالع��ات اقتصادی، دف��رت مطالعات 
حقوق��ی، و دفرت مطالع��ات برنام��ه و بودجه 
)1392/5/22(. اظهارنظ��ر کارشناس��ی درباره: 
»طرح تش��کیل ش��ورای عالی اقتصاد مقاومتی 
کشور«. دوره نهم،  سال دوم، شامره ثبت 330، 

شامره چاپ 633، شامره مسلسل 22013144.
4. محمدخان��ی، محمدرض��ا )فروردین 1393(. 
کاهش تلف��ات ب��رق، گامی در جه��ت تحقق 
بخش��ی از اهداف 1. سیاست های کلی اصاح 
الگ��وی م��رصف و قان��ون مربوط��ه 2. قانون 
هدفمند کردن یارانه ها 3. سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی. دفرت مطالعات انرژی،  صنعت 
و مع��دن معاونت زیربنایی و امور تولیدی، کد 

موضوعی 310، شامره مسلسل 13579.
5. اژدری، علی اصغر؛ و همکاران )اردیبهش��ت 
1393(. آسیب شناس��ی بخش صنعت، معدن و 
پرتوشیمی و ارائه راهکار در راستای سیاست های 
کلی اقتص��اد مقاومتی، تهران: مجلس ش��ورای 
اسامی، دفرت مطالعات انرژی،  صنعت و معدن 
معاونت پژوهش��ی، کد موضوعی 310، شامره 

مسلسل 13661.
6. مرک��ز ماملی��ری، احمد )اردیبهش��ت 1393(. 
درباره سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 2. 
ثبات قوانین. دفرت مطالعات اقتصادی معاونت 
پژوهش ه��ای اقتص��ادی، کد موضوع��ی 220، 

شامره مسلسل 13670.
7. اژدری، علی اصغر؛ و همکاران )اردیبهش��ت 

1393(. آس��یب شناسی بخش صنعت، معدن و 
پرتوش��یمی و ارائه راهکار در راس��تای سیاست 
های کل��ی اقتص��اد مقاومتی. دف��رت مطالعات 
ان��رژی،  صنعت و مع��دن معاون��ت زیربنایی 
و ام��ور تولی��دی، ک��د موضوعی 310، ش��امره 

مسلسل 13661.
8. موس��وی، س��یده مریم؛ و فاطمه میرجلیلی 
)اردیبهش��ت 1393(. بررس��ی رضورت پاالیش 
نفت خام و تولید فرآورده های نفتی اسرتاتژیک 
با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پایین 
دستی و پرتوشیمی )اقتصاد مقاومتی در صنایع 
نفت و پرتوش��یمی(. دف��رت مطالع��ات انرژی،  
صنع��ت و معدن معاون��ت زیربنای��ی و امور 
تولی��دی، کد موضوعی 310، ش��امره مسلس��ل 

.13651
9. اژدری، عل��ی اصغ��ر؛ و فاطم��ه میرجلیل��ی 
)خ��رداد 1393(. آس��یب شناس��ی موانع پیش 
روی حداکرث اس��تفاده از ت��وان داخلی صنعت 
لوله ه��ای فوالدی کش��ور و ارائ��ه راهکار در 
راس��تای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی. 
دفرت مطالعات انرژی،  صنعت و معدن معاونت 
زیربنای��ی و امور تولیدی، ک��د موضوعی 310، 

شامره مسلسل 13689.
10. روحانی، سید علی؛ و سیداحسان خاندوزی 
)خ��رداد 1393(.  درب��اره سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی 3.ارزیاب��ی اح��کام قانونی 
مرتبط با سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی 
اقتص��ادی  مطالع��ات  دف��رت  اول(.  )ویرای��ش 
معاونت پژوهش ه��ای اقتصادی، کد موضوعی 

220، شامره مسلسل 13722.
11. میرجلیلی، فاطمه )خ��رداد 1393(. تحلیل 
راهکارهای اجرایی ش��دن سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومتی در صنعت پرتوش��یمی. دفرت 
مطالع��ات ان��رژی،  صنعت و مع��دن معاونت 
زیربنای��ی و امور تولیدی، ک��د موضوعی 310، 

شامره مسلسل 13707.
12. ارشاق��ی، ش��هاب )م��رداد 1393(. درب��اره 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 4. مقدمه 
ای ب��ر نظری��ه پیچیدگی و اس��تفاده از آن در 
اقتص��اد. دف��رت مطالع��ات اقتص��ادی معاونت 
پژوهش ه��ای اقتص��ادی، کد موضوع��ی 220، 

شامره مسلسل 13810.
13. نوده فراهانی، اسامعیل؛ و سینا کلهر )مرداد 
1393(. بررس��ی ظرفیت های حوزه فرهنگ در 
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تحقق اقتصاد مقاومتی. دفرت مطالعات فرهنگی 
معاون��ت پژوهش های اجتامعی � فرهنگی، کد 

موضوعی 270، شامره مسلسل 13845.
14. دفاتر مطالعات اقتصادی، مطالعات انرژی، 
مطالعات صنعت و معدن، مطالعات اجتامعی، 
حقوق��ی  مطالع��ات  و  سیاس��ی  مطالع��ات 
)1393/7/26(. اظهارنظ��ر کارشناس��ی درباره: 
»طرح حامی��ت از تولید مل��ی در رشایط ویژه 
اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی 
و نیل ب��ه اقتصاد مقاومتی«. دوره نهم،  س��ال 
س��وم، ش��امره ثبت 494، ش��امره چاپ 1147،  

شامره مسلسل 22013938.

  مقاالت درجه بندی شده ی علمی بر حسب 
تاریخ نرش

1. خواجه زاده دزفولی، مه��دی )پاییز 1392(. 
"ل��زوم توجه ب��ه مفه��وم لجس��تیك معكوس 
در اقتص��اد مقاومت��ی: مطالعه موردی مس��اله 
بازیافت كاغذ". در مجله اقتصاد منابع طبیعی، 

سال دوم، شامره 2 
2. اصغری، محمود )زمس��تان 1392(. “تربیت 
دین��ی و تاثی��ر آن ب��ر اقتصاد مقاومت��ی”. در 
فصلنامه پژوهش های اجتامعی اس��امی ، سال 

نوزدهم، شامره 4 )پیاپی 99( .
3. نوری س��اری، حجت اله )زمستان 1392(. “ 
تحلیل روابط اقتصادی جمهوری اس��امی ایران 
با انگلس��تان با تأکی��د بر اقتص��اد مقاومتی”. 
در فصلنام��ه مطالعات راهربدی بس��یج، س��ال 

شانزدهم، شامره 61. 
4. اس��دی، علی )به��ار 1393(. “نظ��ام اقتصاد 
اس��امی: الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی”. 
در فصلنام��ه سیاس��ت های راه��ربدی و کان 
)وابسته به کمیس��یون نظارت دبیرخانه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام(، دوره 2، شامره 5.
5. ره��رب، فره��اد؛ و امیرعلی س��یف الدین،  و 
امیرحس��ین ره��رب )به��ار 1393(. “رهیافتی بر 
هستی شناس��ی اقتصاد مقاومتی”. در فصلنامه 
روش شناس��ی علوم انسانی، سال بیستم، شامره 

.78
6. درخشان، مس��عود )بهار و تابستان 1393(. 
“قرارداده��ای نفتی از منظر تولی��د صیانتی و 
ازدیاد برداش��ت: رویكرد اقتصاد مقاومتی”. در 
دو فصلنام��ه مطالعات اقتصاد اس��امی، س��ال 

ششم، شامره 2 )پیاپی 12(.
7. هزاوئی، سید مرتضی؛  و علی زیركی حیدری 
)تابس��تان 1393(. “اقتص��اد مقاومت��ی؛ من��اد 
مدیری��ت جه��ادی در اقتصاد سیاس��ی ایران”. 
در فصلنام��ه مطالعات انقاب اس��امی، س��ال 

یازدهم، شامره 37.

  پایان نامه هــا )ســال 1392( بــه ترتیب نام 
نویسنده

1. بررودی، سید مهدی موسوی." اولویت بندی 
صنای��ع بر مبنای اقتصاد مقاومتی )با اس��تفاده 
از روش تحلیل سلس��له مراتبی("، دانشگاه پیام 
نور استان خراس��ان رضوی � دانشکده اقتصاد، 

پایان نامه کارشناسی ارشد. 
2. س��بحانی ثابت، س��ید عل��ی. “بررس��ی اثر 
تکانه ه��ای درآم��د نف��ت ب��ر واردات کاالهای 
واس��طه ای � رسمای��ه ای ب��ه تفکیک بخش��ی: 
ارائه راهربدهایی برای ی��ک الگوی مقاومتی”، 
دانش��گاه امام صادق علیه الس��ام � دانشکده 
الهیات و معارف اس��امی، پایان نامه کارشناسی 

ارشد. 
3. عب��دی زاده، آرش. “بازبینی و تدوین برنامه 
اس��رتاتژیک رشکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حم��ل و نقل ب��ا رویک��رد اقتص��اد مقاومتی”، 
دانش��گاه آزاد اس��امی واحد ته��ران مرکزی � 
دانشکده مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد. 

4.  عس��کریان، ک��ربی. بررس��ی فقه��ی اقتصاد 
مقاومتی. کارشناس��ی ارشد فقه ومبانی حقوق 

اسامی. دانشگاه پیام نور.
5. قاس��می فر، امی��ن. اقتص��اد مقاومت��ی در 
فقه اس��امی ب��ر مبن��ای نگرش مق��ام معظم 
رهربی)مدظله العالی( .  کارشناس��ی ارش��د فقه 
و مبانی حقوق اس��امی. دانشگاه آزاد اسامی، 
واح��د مش��هد، دانش��کده الهی��ات و معارف 

اسامی.
6. قب��ادی، مهری.”مبان��ی اقتص��اد مقاومت��ی 
از دی��دگاه قرآن و روایات”، دانش��گاه ش��هید 
مدنی آذربایجان � دانش��کده الهیات، پایان نامه 

کارشناسی ارشد.
7. محمدی، اعظ��م.” تحریم های علیه ایران و 
راه مقابل��ه با آن با رویک��رد اقتصاد مقاومتی”، 
دانش��گاه پی��ام نور اس��تان تهران � دانش��کده 

حسابداری و مدیریت، پایان نامه کارشناسی.  
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ف
محورهای هامیش هاموضوع بندیردی

تحریم1
تبیین رشایط اقتصادی كشورهای تحریم شده، تحریم اقتصادی از بعد اجتامعی، سیاسی، حقوقی، تولید، تجارت، 

نظام مالی، توریسم و مدیریت سازمانی

محرومیت زدایی و سازندگی و حضور فعال بسیج در متامی عرصههای سازندگی کشورمحرومیت زدایی2

اقتصاد و برنامه ریزی شهری، توسعه پایدار شهریمدیریت شهری3

4
مبانی، الزامات و 

الگوهای عملی

مبانی علمی اقتصاد مقاومتی، شاخص های اندازه گیری مقاومت اقتصادی، شفاف سازی و مبارزه با فساد، فرهنگ 

اقتصاد مقاومتی، تحول در نظام اداری، ساختار دولت و بودجه  و تجزیه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در 

مقاوم سازی اقتصاد و نقش نیروهای مسلح در تحقق اقتصاد مقاومتی

اجرای سیاست ها5

تبیین اقتصاد مقاومتی )مبانی و تجربیات( از منظر آیات، روایات و اندیشه حرضت امام و مقام معظم رهربی، 

نقش رسانه های جمعی، موانع در پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی، روش ها و الگوهای مطلوب اجرا ، 

پایش ، نظارت و ارزیابی در پیاده سازی 

مهندسی نرم افزار، امنیت سیستم، بسرتهای فیزیکی و مخابراتی، رایانش معنایی و فناوری اطاعاتفناوری6

توسعه رسمایه، بهره وری، کار و رسمایه ملی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقتصاد دانش بنیاناقتصاد دانش بنیان7

8
چالش ها، واقعیت ها، 

راهکارها

مفاهیم، رضورت، خاستگاه تاریخی، مبانی نظری، نظام آموزشی کشور؛ نقش حوزه های علمیه؛ دانشگاه ها، 

مدارس و نهادهای مذهبی، نقش منطقه بر اساس آمایش رسزمین و تحقق اقتصاد دانش بنیان؛ رضورت، 

پیش نیازها و سیاست گذاری ها

ف
تاریخ برگزاریمحل برگزاریبرگزارکنندهعنوان هامیشردی

1
كنفرانس بین املللی اقتصاد در رشایط 

تحریم
31 شهریور 1393مازندران – بابلرسرشكت پژوهشی طرود شامل

2
هامیش طایه داران اقتصاد مقاومتی و 

محرومیت زدایی
3 آذر 1393دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس

3
هامیش ملی اقتصاد مقاومتی و 

مدیریت شهری تهران
دی ماه 1393شهرداری تهرانمرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

4
هامیش علمی پژوهشی اقتصاد مقاومتی، 

مبانی، الزامات و الگوهای عملی

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسامی 

دانشگاه شهید بهشتی
7  دی ماه 1393دانشگاه شهید بهشتی

5
هامیش ملی پیاده سازی و اجرای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
28 بهمن 1393دانشگاه دفاع ملیدانشگاه دفاع ملی

6
هامیش ملی فناوری و مدیریت دانش با 

محوریت اقتصاد مقاومتی

دانشگاه تربت حیدریهدانشگاه تربت حیدریه
29 بهمن 1393

7
هامیش ملی اقتصاد دانش بنیان معرب 

اقتصاد مقاومتی
 29بهمن ماه 1393تهرانمؤسسه سفیران فرهنگی مبین

8
هامیش ملی اقتصاد مقاومتی " چالش ها 

، واقعیت ها، راهکارها"
6  اسفند 1393دانشگاه رازی کرمانشاهدانشگاه رازی کرمانشاه

  هامیش ها از نیمه دوم سال 1393 )به ترتیب تاریخ برگزاری(

تذکر: جهت پرهیز از دوباره کاری و تاش در جهت هم افزایی، هامیش های ردیف 4 و 5 به صورتی مش��رتک به عنوان یک 
کنگره ملی اجرا خواهند شد.

محورهای اساسی این هامیش ها، پس از دسته بندی موضوعی و حذف عناوین تکراری به صورت ذیل هستند:
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  نفت
طی ماه های اخیر، نفت اوپک دارای افت قابل ماحظه ای بوده است به گونه ای که از 94/31 دالر در ابتدای فصل به 56/3 
دالر در انتهای فصل رسید و افت تقریبی 40 دالری را تجربه منود. پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی توسط صندوق 
بین املللی پولی، پیش بینی کاهش تقاضای جهانی نفت در باقیامنده س��ال 2014 و 2015 توس��ط مؤسسه مطالعات انرژی 
آمریکا به ویژه با کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله چین و ژاپن، افزایش تولید نفت لیبی در برخی 
مقاطع، ارتقاء خطوط لوله انتقال نفت از آمریکا به ساحل خلیجفارس، تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
مبنی بر حفظ سطح تولید در نشست ماه نوامرب )آذرماه( این سازمان و مهم تر از همه اقدام آمریکا مبنی بر فروش نفت 
با قیمت پایین و نقش کشورهای عربستان و امارات در مخالفت جدی با کاهش تولید نفت حتی در صورت کاهش بیشرت 

بهای آن، از جمله عواملی بودند که در کاهش شدید قیمت نفت خام نقش مؤثری داشته اند.
در این میان، چند نکته شایان توجه است. از یک سو عربستان که به گونهای بسیار فعال در درگیریهای کشورهای منطقه 
دخالت دارد، برای پیشربد اهداف خارجی و همچنین آرام کردن ناآرامی های داخلی، به شدت به درآمد نفت نیازمند است. 
از سوی دیگر، شواهد نشان میدهند که روسیه به عنوان یکی از طرف های مقابل پرتنش و مورد تحریم آمریکا، از کاهش 
بهای نفت آسیب فراوان خواهد دید. در عین حال، برخاف آنچه در باره استخراج نفت شیل در آمریکا به عنوان پشتوانهی 
رغبت کمرت آمریکا به منابع منطقه و قدرت بازیگری بیشرت، مطرح شده است، آمارها نشان می دهند که اگرچه فناوریهای 
جدید و اکتش��افات صورت گرفته از طریق ش��کاف هیدرولیکی، چشم انداز حوزه های انرژی و اقتصاد را تغییر می دهد، اما 
این تغییر در حد و اندازه ای که تا یکی دو س��ال قبل پیش بینی می ش��د، نیست. بعاوه، در بیشرت تحلیل های صورت گرفته 
پیرامون استخراج نفت شیل، هزینه فناوریهای استخراجی جدید بین 60 تا 80 دالر به ازای هر بشکه تعیین شده است که 
در این صورت، کاهش قیمت نفت به سطحی خاص، این استخراج را بی رصفه میکند. همچنین اگرچه هنوز فناوری شکاف 
هیدرولیکی تحت ش��مول قوانین فدرالی عمده ای که در باب مس��ائل زیست محیطی  � نظیر قانون هوای پاک و قانون آب 
آشامیدنی بهداشتی � وجود دارد، قرار نگرفته است، اما جنبش های اعرتاضی دراین باره و مباحثی نظیر بیشرت شدن احتامل 

زلزله و امثال آن، روند این استخراج جدید را در ابهام قرار می دهد.

روند برخی 
متغیرهای كالن اقتصادی
در پاييز سال 1393

ک )به دالر(
ت خام اوپ

نف
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  دالر و یورو
طی ماه های مهر و آبان نس��بت به ش��هریورماه، روند باثباتی در شاخص قیمت دالر وجود داشت. ولی در اوایل آذرماه، با 
متدید زمان مذاکرات هس��ته ای، جو روانی حاکم بر بازار، همچنین کاهش ش��دید قیمت نفت اوپک، انتظار کرسی بودجه 
و کاهش ذخایر ارزی، قیمت ارز از 3195 تومان در ابتدای فصل پاییز، به 3500 تومان در انتهای این فصل افزایش یافت. 
روند یورو نیز طی دو ماه ابتدای فصل، رو به کاهش بود که افت شاخصهای اقتصادی در چین، اروپا و ژاپن، از علل مهم 

این روند به شامر می رفت، ولی با ورود به آذرماه، همگام با دالر، بهای یورو نیز رو به افزایش گذاشت.

  طال و سکه متام بهار آزادی
در مهرم��اه پ��س از حمل��ه آمریکا به مواضع داعش و با کاهش ش��اخص های بازار س��هام این کش��ور در پی ضعف ارقام 
خرده فروشی و افزایش خرید فیزیکی طا در سطح جهانی، قیمت طا رو به افزایش گذاشت و به بیشرتین مقدار در فصل 

پاییز )1329 دالر( رسید.
ب��ه طور س��نتی، بهای طا با ارزش دالر رابطه معکوس دارد و با افزای��ش ارزش دالر، تقاضا و در نتیجه بهای طای جهانی 
کاه��ش مییاب��د. در آبان ماه، با بهبود آمار اقتصادی و تولیدات صنعتی آمریکا و فش��ار بر فدرال رزرو مبنی بر به تعویق 
انداخ��ن افزای��ش نرخ بهره1 و افزایش ارزش دالر آمریکا، قیمت جهانی طا کاهش یافت و به کمرتین مقدار خود در فصل 
پاییز )1145 دالر( رس��ید؛ ولی کاهش ش��دید قیمت نفت، وابس��تگی شدید اقتصاد روس��یه به نفت و تأثیر آن بر منطقه 
اروپایی و نگرانی از اوضاع اقتصادی در منطقه اروپا و آسیا و اثر کاهشی قیمت نفت بر تورم در سطح اقتصادهای بزرگ 
جهانی، تقاضا را برای طا در حالت احتیاطی حفظ منوده است. بهای سکه نیز با رفتار حبابی منفی، رشد کمرتی را در برابر 
رشد دالر و طای جهانی در ماه های مهر و آبان تجربه منود. همراه با رشد قیمت دالر در آذرماه، قیمت سکه نیز افزایش 

یافت ولی با وجود این، رشد بیش از حد قیمت آن بعید به نظر می رسد.
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1. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که فدرال رزرو آمریکا در سال 2015 نرخ بهره را بیش از 0/25 تا 0/5 درصد افزایش خواهد داد.
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  بورس
در بازار بورس، روند باثبات قابل توجهی در مهرماه ماحظه گردید. شاخص کل پیرامون رقم 7170 واحد تغییر بسیار اندکی 
را تجربه منود، ولی در اواخر مهرماه و با ورود به آبان، این شاخص در بیستم ماه مزبور به بیشرتین رقم خود )7670 واحد( 
رس��ید. رش��د سهام خرد و صنایع کوچک و تغییر مالکیت به س��مت سهامداران حقیقی، علت این امر تلقی شده است. در 
آذرماه، رفتار هیجانی حاکم بر اقتصاد ناش��ی از مذاکرات هس��ته ای و کاهش شدید قیمت نفت منجر به افت شاخص کل 
بورس گردید. ولی بنا بر نظر کارشناسان، این حرکت هیجانی بوده و روندی کوتاه مدت دارد و با رفع ابهام در مورد وضعیت 

صنایع بزرگ مانند پرتوشیمی، صنایع فلزی و معدنی، این روند تغییر می کند.

  تورم
شاخص كل قیمتها در آبان ماه سال 1393 نسبت به ماه مهر 0/8 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم شهری در دوازده ماه 
منتهی به آبان ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، برابر 17/8 درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 15/5 و كاالهای غیرخوراکی و خدمات برابر 18/9 اعام گردید. بیشرتین تورم 

به گروه سبزیجات، حبوبات و بهداشت و درمان به ترتیب 26/2 و 26/9 درصد بوده است.

  اقتصاد بین امللل
بنا به آمار اش��تغال آمریکا در اوایل مهرماه، میزان بیکاری ش��ش س��ال گذشته این کش��ور، در این ماه به پایین ترین سطح 
خود رس��ید. عدم رش��د ش��اخص های کارخانه ای در چین و منطقه یورو، رش��د 4/6 درصدی آمریکا در فصل دوم س��ال به 
همراه انتشار آمار ضعیف خرده فروشی در آمریکا و ژاپن، از وقایع قابل توجه در مهرماه بود. پیروزی جمهوری خواهان در 
انتخابات کنگره، گسرتش سیاست های انبساطی در ژاپن به جهت نیل به تورم هدف گیری شده ی دو درصدی و تأکید بانک 
مرکزی اروپا به ادامه سیاس��ت های انبس��اط پولی در حوزه یورو در جهت بهبود رشد اقتصادی، اصلی ترین اتفاقات اقتصاد 
جهان��ی در آب��ان ماه بود. ارقام ضعیف صنعتی در آمریکا، رکود اقتصادی در ژاپن و کاهش رش��د اقتصادی و نرخ بهره در 

چین از وقایع مهم اقتصادی در آذرماه بود.
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