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چکیده  :آسیب شناسی اقتصادی انقالب اسالمی
از جمله مهم ترین عوامل رشد و ترقی هر پدیده ای ،شناسایی آسیب ها و رفع آن برای تداوم حیات آن پدیده است.
انقالب شکوهمند اسالمی با گذشت نزدیک به سه دهه از حیات پربرکت خود ،همچنان به حرکت بالنده خود ادامه می
دهد .این مقاله تالش دارد به آسیب های اقتصادی که در صورت بروز می تواند مشکالت و خطراتی را برای انقالب به
وجود آورد ـ و الزاما ً همه آنها در حل حاضر وجود ندارد ـ نگاهی اجمالی بیندازد.امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(علیه
السالم) علل سقوط اقتصادی ـ سیاسی حکومت ها را چهار چیز می دانند:
 .2سوء تدبیر و ضعف مدیریت؛
 .1تبذیر ناروا و هزینه های زیان بار اقتصادی؛
 .3عبرت نگرفتن از تجارب سودمند؛
 .4عذرخواهی مکرر به جای جبران خطاهای پیشین.
روش اقتصادی حضرت امیر(علیه السالم) بر اساس عدالت و حق و حقیقت بود و جز به حق عمل نمی کردند و هیچ
گونه تبعیض و امتیازی حتی برای خود و نزدیکانشان قائل نبودند .امام(علیه السالم) در پاسخ ایراد کسانی که رعایت
مساوات در عطایای بیت المال را بر خالفت «سیاست» می دانستند ،فرمود:اگر این دارایی از خودم بود به طور یکسان
در میان شما تقسیم می کردم تا چه رسد به این که این اموال از آن خداست .آگاه باشید که بخشیدن مال در غیر موردش
تبذیر و اسراف است .این کار ممکن اس ت در دنیا باعث سربلندی بخشندگان شود ولی در آخرت موجب سرافکندگی
ایشان خواهد شد 8.مسئوالن انقالب اسالمی باید این سخنان را آویزه گوش خود کنند در غیر این صورت با مشکالت
فراوان روبرو خواهند بود .مهم ترین آفت ها و آسیب های اقتصادی عبارت اند از:
 .1بی توجهی به عدالت اجتماعی
همان گونه که عدالت اجتماعی به عنوان یک آرمان از مؤلفه های حرکت آفرین در پیدایش و پیروزی انقالب اسالمی
بوده است ،بی توجهی به آن نیز می تواند انقالب را با شکست روبرو سازد .امام علی(علیه السالم) درباره اهمیت
عدالت در اداره کشور می فرماید:ثبات و پایداری دولت ها ،به برپایی عدالت است9.همچنین می فرماید:آن که به عدالت
معنای کالم امام(علیه السالم) این است که عدول از عدالت،
عمل کند ،خداوند محدوده حکومتش را حفظ خواهد کرد01.
ِ
حکومت را از ثبات و اقتدار خارج می کند .با وجود بی عدالتی در جامعه فساد و فحشا گسترش می یابد و صفات برتر
انسانی به رذایل حیوانی تبدیل می گردد .معنویت و ایثار و فداکاری جای خود را به خودپرستی ،حرص و طمع می دهد
و نتیجه همه این ها یأس و ناامیدی از به ثمر رسیدن نهایی انقالب است.عدالت اجتماعی دارای ابعاد مختلف سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی است .در بُعد اقتصادی ،مسئوالن نظام باید توجه داشته باشند که پیشرفت های اقتصادی در قالب
برنامه های بلندمدت نباید به پایمال شدن اقشار کم درآمد و مستضعف منجر شود .چرا که نظام ما نظام یک سویی نیست
که در آن به یک بُعد توجه شود و ابعاد و شعارهای دیگر فراموش شود .همچنین در بُعد سیاسی باید با رعایت عدالت،
افرادی صاحب پُست های کلیدی شوند که از شایستگی های الزم برخوردار باشند و عضویت در یک جناح و حزب،
مالک عزل و نصب ها قرار نگیرد.رهبر معظم انقالب ،در مورد تأمین عدالت اجتماعی می فرماید:در این مرحله از
انقالب ،هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی ،توأم با روحیه
و آرمان انقالب ،با برخورداری از ارزش های اخالقی اسالم ،تأمین شود .هر یک از چهار رکن اصلی ضعیف یا مورد
غفلت باشد ،بقای انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون ،ممکن نخواهد شد00.
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 .2روحیه مصرف گرایی و اسراف
یکی از عوامل ویرانگر اقتصاد ،مصرف گرایی و اسراف است .در کشورهای جهان ،سوم مردم به جای تولید بیشتر و
رشد اقتصادی ،در فکر مصرف کاالهای غیرضروری هستند .این عمل سبب وابستگی بیش از پیش کشور به بیگانگان
می شود .این معضل در کشور ما حادتر است؛ زیرا کشور ما متکی به درآمدهای نفتی است و در زمانی که قیمت نفت
روند صعودی دارد ،ارزش هنگفتی نصیب کشور می شود و قدرت خرید مردم باال می رود که نتیجه ای جز اسراف و
مصرف بی رویه نخواهد داشت .البته ریشه این مشکل را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد .نبود الگوی مصرف
مناسب و عمل نکردن به سفارشات دینی درباره اسراف و حرمت آن ،از عوامل مهم مصرف گرایی و اسراف
است.حضرت امیر مؤمنان(علیه السالم) درباره اهمیت میانه روی و مذمت اسراف می فرماید:میانه روی ،کم را ُرشد
می دهد و زیاده روی ،زیاد را نابود می کند01.
 .3وابستگی به نفت
یکی از آفت های اقتصادی ،وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی است .نفت از مهم ترین اقالم
صادراتی و سبب جذب درآمدهای سرشار و شکوفایی اقتصادی است ،اما این وابستگی ،خسارت های بزرگی بر پیکره
اقتصاد کشور وارد کرده است .بازار داغ خرید نفت در جهان سبب شده که دیگر بخش های اقتصادی از رونق بیفتند و
به جای کسب درآمدهای ارزی ،خود مصرف کننده درآمدهای نفتی باشند .کشاورزی که اساس استقالل اقتصادی و از
مؤلفه های پیشرفت محسوب می شود ،رو به نابودی گراییده و همه روزه شاهد ورود اقالم کشاورزی از خارج بوده
ایم .صنع ت نیز وضع بسیار بدتری داشته؛ زیرا کاالهای صنعتی حاصل مونتاژ قطعات خارجی بوده نه محصول فکر و
اندیشه داخلی.از سویی کشورهای تولید کننده نفت به دلیل دخالت های آمریکا ،سهم اندکی در قیمت گذاری کاالی تولیدی
خود دارند ،از این رو قیمت نفت گاه آن قدر پایین می آید که مخارج استخراجش نیز تأمین نمی شود.بنابراین اتکای به
نفت ،هم موجب تعطیلی بخش های دیگر اقتصادی می شود و هم به دلیل نوسانات قیمت آن ،برنامه ریزی در کشور را
با مشکل روبه رو می سازد.
 .4وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی
یکی از آرمان های انقالب اسالمی ایران ،استقالل در تمام زمینه ها به ویژه اقتصاد است .رژیم گذشته با حمایت استکبار
جهانی بیشترین تالش را برای تحکیم وابستگی اقتصادی انجام داد .وقتی که کشوری حتی برای سیر کردن افراد خود
محتاج به بیگانگان باشد ،چگونه خواهد توانست در مقابل زورگویی های آنان بایستد و جواب منفی به آن ها
بدهد.بنابراین کسب استقالل اقتصادی و نفی وابستگی یکی از اهداف و آرمان های انقالب اسالمی است که در این مورد
با وجود مشکالت جنگ و محاصره اقتصادی گام های اساسی برداشته شده است.در بخش کشاورزی با وجود اقدامات
صورت گرفته و رویداد مهم خودکفایی گندم ،هن وز خودکفایی کامل حاصل نشده است .در بخش صنعت باید به کمک
نیروی خالق و جوان ،وابستگی در فن آوری و مواد اولیه را به حداقل ممکن رساند .به این منظور باید بخش تحقیقات
علمی را فعال تر کرد تا متخصصان داخلی خود به کشف و اختراع فنون و تکنولوژی مورد نیاز صنعت و کشاورزی
بپردازند.اکنون در آستانه دهه سوم پیروزی انقالب اسالمی ،وابستگی اقتصادی هنوز از مهم ترین آفت ها شمرده می
شود که عزم و اراده جدی را می طلبد.
 . 5بی کاری
در اوایل پیروزی انقالب ،رشد جمعیت کشور ،باال بود(بیش از  3درصد)  .این عامل سبب شد که اکنون بعد از گذشت
دو دهه ،کشور ما کشوری جوان به حساب آید .آشکار است که این جوانان به اشتغال نیاز دارند .به این دلیل ،بی کاری
در حال حاضر به صورت بحران در آمده است و مسئوالن برای مهار آن تالش می کنند.بی کاری سبب بروز مشکالت
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دیگر هم می شود .فقر ،فحشا ،قاچاق کاال ،قاچاق مواد مخدر ،اعتیاد ،سرقت ،ناامنی و شغل های کاذب زاییده بی کاری
است که نتیجه آن ها یأس و ناامیدی مردم از انقالب خواهد بود.
 . 6تورم
تورم را باید غول مهارناپذیر اقتصاد ایران قلمداد کرد که به شدت در حال تهییج شکاف اقتصادی است .تورم سبب
افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خر ید ،به ویژه برای کسانی که حقوق و درآمد ثابت دارند ،می شود .از این رو افراد
در پی جبران کسری درآمد خود از طرق مختلف از جمله شغل های متعدد ،اضافه کاری ،رشوه و ...می باشند که عدم
آرامش روحی ـ روانی در خانواده ،و فقدان تمرکز فکر بر روی مسائل فرهنگی و تربیتی خانواده را در پی خواهد
داشت.
پی نوشت ها
 .0جرعه جاری ،ص .133
 . 1چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقالب اسالمی ایران ،فصل هفتم.
 .3جرعه جاری ،ص . 551
 .4مستدرک نهج البالغه ،ص .080
 . 5آیین انقالب اسالمی ،ص .333
 . 3روم 30 /و .31
 .7آیین انقالب اسالمی ،ص .371
 8ـ جرعه جاری ،ص . 554
 .9غرر الحکم ،ج .31/319 ،0
 .01همان ،ج .0138/119 ،1
 .00ره توشه انقالب ،ص .334
 .01جلوه های حکمت ،ص .39
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ابتکارات انقالب اسالمی  :نهضت علمی ،اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تالش برای خوداتکایی است .الزمه اقتصاد مقاومتی فعال و پویا برنامه ریزی
استراتژیک و راهبردی ،مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و رفع موانع و
مشکالت این بخش است .جهانی شدن در دنیا و رشد روزافزون جمعی جهان ،همراه با تفکر غربی و فقدان دیدگاه های
معنوی در دنیای متمدن زده ی کنونی جهان را با چالش های عمیقی رو به رو کرده است .در حالی که تعداد کشورهای
وابسته رو به افزایش است استعمار و سلطه گری به شکل دیگری در حال تار بستن بر جهان و ایجاد نظم نوین غربی
می باشد نظمی که سلطه را در تمام ابعاد وجودیش خواستار است .در این شرایط اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی
خاصی است و این جهان بینی با منافع تمام ابرقدرت ها روز دنیا در تضاد است اقتصاد خاصی خواهد بود ،چراکه دشمنی
با چنین کشوری پایدار بوده و در هر دوره ای به شکلی بروز می یابد]0[ .از این رو جمهوری اسالمی در حوزه های
اقتص ادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه ی نظری و در کتاب های درسی
و چه در عرصه ی عمل و تجارب بشری مشابه و جایگزین واقعی نداشته است .بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به
نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است .هر کشوری که جریان
استکبارستیزی را برپاکند نیازمند چنین الگوهایی است ،یکی از این مفاهیم« ،اقتصاد مقاومتی» است.اگر تمام دانش
های موجود و کتاب های مرسوم دنیای اقتصاد را مطالعه کنید ،نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب درباره اقتصاد
مقاومتی نخواه ید یافت .نتیجه اینکه اقتصاددانان انقالب اسالمی نمی توانند از نظریه های متداول برای حل مشکالت و
مسأله ی خود بهره بگیرد .لذا نیاز است که جنبش نرم افزاری و الگوی اسالمی – ایرانی اداره ی جامعه ،شکل بدیعی
به خود بگیرد که الهام بخش جمیع ملت های آزاده باشد ]1[ .در ادامه تالش می شود بخشی از راه کارهای اجرایی
شدن اقتصاد مقاومتی در نظام جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری و دستاوردهای محققان
پرداخته شود.
مصادیق حماسه اقتصادی از دین قرآن و اهل بیت
حماسه و پدیدآوردن آن بدون جهاد و روحیه ی جهادی امکان پذیر نیست و می توان گفت جزء الینفک حماسه و حماسه
آفرینی روحیه جهادی است ،لذا جهاد اقتصادی برای خلق حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته
است ،جهاد اقتصادی دارای مصادیق متعددی است که در کالم قرآن و اهل بیت (ع) به آن اشاره شده است .هرکدام از
ای ن مصادیق در جای خود از اهمیت واالیی برخوردار است که رعایت آن می تواند به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
یکی از مهم ترین مصادیق جهاد اقتصادی ،تشوق به تالش و کوشش است .به طوری که پیشرفت جامعه منوط به تالش
و کوشش فراوان افراد جامعه است .در قرآن کریم و کالم معصوم ین (ع) به اهمیت تالش و کوشش فراوان اشاره شده
است .خداوند در قرآن کریم می فرماید:و أن لیس لالنسان اِال ما سعی .و أن سعیهُ سوف یری .ثم یجزاه الجرا ُء االوفی.
(قرآن کریم ،نجم) 40-39/درست است که این آیات ناظر به سعی و تالش برای آخرت و مشاهده پاداش آن در سرای
دیگ ر است؛ ولی مالک و معیار اصلی آن دنیا را نیز در برمی گیرد به این معنی که افراد با ایمان نباید در انتظار دیگران
بنشینند که برای آنها کار کنند و مشکالت جامعه آن ها را حل نمایند ،بلکه خود دامن همت به کمر است و به سعی تالش
و کوشش برخیزند .عزت و کرامت و استقالل هر ملتی در گرو همت و تالش آن ملت است چنان که فرومایگی و زبونی
هر ملتی پیامد تنبلی؛ و راحت طلبی و بیکاری اوست .پیامبر اکرم (ص) درباره اهمیت کار و تالش می فرماید :آنکه
خانواده خویش را از حالل روزی می دهد مانند مجاهد در راه خداست .ایشان کسب رزق و روزی حالل را برتر از جهاد
در راه خدا می داند آنجا که می فرماید :جهاد در طلب روزی برای خانواده ،نزد خداوند برتر است از یک سال پیوسته
شمشیر زدن همراه امام عادل]3[.
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چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
اقتصاد موازی
تعریف اول اقتصاد مقاومتی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان طور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهایی
با روحیه و عملکرد انقالبی ،اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته ی امداد ،جادسازندگی ،سپاه پاسداران و بنیاد مسکن
نمود ،امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقالب ،این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چراکه انقالب اسالمی به
اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتا ً از عهده ی نهادهای رسمی
اقتصادی برنمی آید .پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند .این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم
نیست .کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پایداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوری اسالمی برای
دفاع از انقالب بهره مندیم .مهم ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصه
اجرا با سواالت نوینی رو به رو خواهد بود ،زیرا مثالً هیچ تصوری از بانک مرکزی موازی در یک کشور و سامان
بخشی به عرصه پولی –مالی کشور در دو الیه ی دولتی و عمومی وجود ندارد .اما باز هم منطقا ً نمی توان این الگو
را در زمره ی مدل های ادراه نشدنی وغیر معقول به حساب آورد.
اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم اقتصادی است که در پی مقاوم سازی ،آسیب زدایی ،خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و
ناکارآمد موجود اقتصادی است .یعنی اگر رویکرد قبلی می گفتیم که فالن نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده 03
کند در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود ،کاری کنیم که انتظارات ما را
برآوردند .مثالً در این تعریف ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های ضعف و بحران را در
نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی ،تحریم ها یا نیازهای انقالب اسالمی
بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکری جهادی ارائه دهند.
اقتصاد دفاعی
تعریف سوم اقتصاد مقاومتی ،متوجه «هجمه شناسی»« ،آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما دربرابر آن هجمه است.
یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت
می دهند .بنابراین وقتی به اقتصاد مقاوم تی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته
باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم .بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود،
مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.
اقتصاد الگو
چهارمین تعریف نیز این است که اساسا ً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و صرفا ً اقدامی پدافندی نیست،
برخالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند ،این رویکرد چشم اندازی کالن به
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلند مدت را شامل می شود .این تعریف هم که به نظر می رسد دور از
دیدگاه های رهبر معظم انقالب نیست ،رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد .در این رویکرد ،ما در پی اقتصاد ایده آلی
هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهام بخش
و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد]4[ .
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الگوی اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری
ایده اقتصاد مقاومتی ابتدا از جانب رهبر معظم انقالب مطرح شد .برای داشتن درکی روشن از این اصطالح متناسب با
شرایط اقتصاد ملی جمهوری اسالمی ناگزیر از مرور ادبیات مروبط بر اساس فرمایشات مقام رهبری هستیم.از دیدگاه
رهبری اقتصاد مقاومتی باید در ظرف اقتصاد اسالمی تفسیر شود زیرا ایشان در بیانات متعددی بر ضرورت در نظر
گرفتن مبانی ارزش ها و دستورات اسالمی در علوم اسالمی و از جمله علم اقتصاد و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
تأ کید کرده است ،این نظام (اقتصاد اسالمی) دارای اصول مذهبی یا راهبردی ویژه مانند حاکمیت مصالح فرد و جامعه،
حاکمیت اصل رقابت سالم و تعاون دولت همراه با مسئولیت مردم در برابر هدف نظام و مصالح جامعه ،تحریم ربا و
اصول توزیع درآمد و ثروت که در چهارچوب حرکت به سمت هدف های نظام اقتصاد اسالمی تعیین شده اند .این اصول
و هدف ها ثابت هستند ،گرچه در وضعیت های گوناگون از جمله وضعیت تهدید اقتصادی دشمن ممکن است اولویت
آنها تغییر کند .از نظر رهبر ،دشمن در موضوع تهدید اقتصادی به دنبال جدا کردن مردم از نظام اسالمی است]5[:

مولفه ها و محورهای اقتصاد مقاومتی برای نظام جمهوری اسالمی ایران
*خودباوری
در طول تاریخ همواره دولت های ملی تالش در راستای ارتقاء روح غرور ملی و ارتقای خودباوری در میان ملت خود
داشته اند .این امر به ویژه در سده بیستم و در اوج رشد گرایش های ناسیونالیستی افزایش بسیار زیادی یافت ،به
شکلی که در میان تمام دولت های کوچک و بزرگ جهان ،تالش برای ایجاد تاریخی حماسی و غرور آفرین حتی تا حد
ملت سازی نیز پیش رفت .اهمیت خودباوری ملی ناشی از این واقعیت است که دستیابی به اهداف و آرمانهای موجود
در سطح گروه های اجتماعی مانند م لتها ،جز در پرتو عزم جمعی و خودباوری ملی محقق نمی شود .از این رو شناخت
خودباوری و مولفه های آن به صورت علمی و ارائه نتایج این تحقیقات به سیاست گذاران کشور ضروری است.
*خوداتکایی
بدون تردید اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تالش برای خوداتکایی است .الزمه اقتصاد مقاومتی فعال و پویا
برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی ،مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی و
رفع موانع و مشکالت این بخش است .اقتصاد مقاومتی بر اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه برقرار است و بخش
خصوصی بستری مناسب ،برای همراهی مردم به عنوان پایه های مقاومت در جامعه برای ضدضربه کردن اقتصاد در
برابر تحریم هاست .دولت باهمراهی مردم توانسته است باتوجه هرچه بیشتربه خوداتکایی وخروج ازوابستگی ودرنتیجه
شکل دهی اقتصاد مقاومتی از تحقق اهداف اصلی سلطه گرایان جلوگیری کرده ودرجنگ اقتصادی موفق عمل کند.
*مصون سازی از تحریم ها
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اگر اقتصاد مقاومتی را هر فعالیتی بدانیم که اقتصاد کشور را در برابر تحریم ها و دشمنان اقتصادی حفظ می کند و در
عین حال،سیستمی صرفا ً دفاعی به کشور نمی دهد ،می توان پیشنهاداتی برای مقابله با تحریم ها در الگوی اقتصاد
مقاومتی ارائه داد که عبارتند از:
– حمایت از تولیدکنندگان برای بهبود وضعیت تولید و بخش عرضه ،باالخص در قسمت هایی از تولید که در آن بخش،
با واردات مواجه هستیم.
– استفاده از تولیدات دانش بنیان برای تأمین کاالهای واسطه ای و مصرفی در جهت جلوگیری از واردات بی رویه
کاالهای واسطه ای و حمایت از دانش آموختگان در بخش های مختلف.
– افزایش میزان صادرات بر اساس توانمندی های تولیدی کشور؛ مانند بخش های مختلفی از جمله انرژی ،محصوالت
کشاورزی ،محصوالت و خدمات پزشکی و درمانی و … که اگر این مهم اتفاق بیفتد و در زمینه صادرات به کشورهای
دیگر بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم ،می توان گفت توانسته ایم در برابر تحریم راه مقابله ی خوبی پیدا کنیم؛
چرا که وقتی کشورهای دیگر مانند ما نیاز داشته باشند ،برای تأمین نیازهای خود ،دیگر برای تحریم نمی توانند کاری
کنند ،چون خودشان به ما وابسته هستند.
– از ج مله دیگر راه ها برای اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها ،می توان به فرهنگ سازی برای مصرف داخلی اشاره
نمود که البته این کار زمانی ممکن است که به طور هم زمان و موازی ،کیفیت تولیدات داخلی را افزایش داده باشیم تا
مردم برای این رویه در مصرف انگیره ی کافی را داشته باشند.
*حمایت از تولیدات ملی و بومی سازی
مدیریت در اقتصاد مقامتی ،شرط اصلی است و می توان با از بین بردن بوروکراسی های اداری و کاهش زمان طرح
های اجرایی با هدف تنظیم و کنترل بازار ،گام مهمی در جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی برداشت .دشمن
با تالش ب رای وارد کردن فشار اقتصادی می خواهد روی مردم تأثیر بگذارد که این فشار اقتصادی می تواند با مدیریت
اصولی خنثی شود .با ارتقای سطح کیفی محصوالت داخلی همراه با تولید کاالهای استاندارد ،افزایش آگاهی در جامعه
و آموزش های الزم در این خصوص می توان عالوه بر ترغیب و تشویق مردم به مصرف کاالهای داخلی و فرهنگ
سازی در این زمینه ،تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد .در اقتصاد مقاومتی ،با توسعه و تقویت تولیدات داخلی و مدیریت
و نظارت بر عملکرد آنها همراه با ارائه تسهیالت مناسب و رفع موانع برای تولیدکنندگان می توانیم عالوه بر خودکفایی
در این امر ،یک اقتصاد رو به رشد را با همدلی و وحدت مردم به دست آوریم]3[ .
فرجام
آنچه از اقتصاد مقاومتی به ذهن متبادر می شود الگویی برای شرایط غیرعادی مانند شرایط جنگ و بحران یا تحریم
اقتصادی است .اما چنین الگویی ،پس از برطرف شدن شرایط خاص ،موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ لذا الگویی
موقتی و اقتضایی است .در حالی که الگوی حاضر هم شرایط بحران و هم شرایط عادی را در بر می گیرد .در شرایط
عادی ،الگوی حاضر با برجسته کردن مولفه های رشد و عدالت و با توجه به برقراری شرایط ثبات اقتصادی در ایجاد
شکوفایی و ایجاد رفاه همراه عدالت اهداف اساسی خود را دنبال می کند .در شرایط بحران نیز با برجسته سازی مولفه
مقاومت اقتصادی امکان تعقیب اهداف اساسی خود را فراهم خواهد کرد.
منابع
[ ]0مصلی نژاد ،علی و محمد نیک نیا ،) 0393( ،ارتباط شبکه ملی اطالعات و اقتصاد مقاومتی و فقرزدایی،دومین
ک نفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ،ص 01٫
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[ ]1مالداودی ،علی اصغر ،) 0393( ،تبیین نقش کارآفرینان در شکل گیری اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش
وابستگش های بین المللی ،همان ،ص001٫
[ ]3لطف هللا زاده ،سعید و احد حسینی )0393( ،تبیین الگوی فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی ،همان ،ص15٫
[ ]4مصلی نژاد و محمد نیک نیا ،همان ،ص04٫
[ ]5فراگوزلو ،مهدی ) 0393( ،اقتصاد مقاومتی چالش ها و راه کارها با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری ،همان
ص013٫
[ ]3مالداودی ،علی اصغر ،همان،ص90٫
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ارتباط صنعت و دانشگاه
آسیبشناسی و راهکارهای پیشنهادی ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه
لزوم ایجاد ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه و بهرهمندی از نتایج ناشی از همگرایی این دو حوزه اساسی که
بی شک از نهادهای متولی رشد و بالندگی یک کشور هستند.در باب لزوم ایجاد ارتباط سازنده میان صنعت و دانشگاه
و بهره مندی از نتایج ناشی از همگرایی این دو حوزه اساسی که بی شک از نهادهای متولی رشد و بالندگی یک کشور
هستند ،مقاالت ،رساالت ،و مطالب بسیاری منتشر شده است .اما بررسی تولد این منطق عصر حاضر ،میتواند دالیل
و شواهد تاریخی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و البته اقتصادی را در جهت برقراری هرچه قوی تر این رابطه در
اختیار تصمیم سازان و متولیان این امر قرار می دهد.همواره در صنعت رو به پیشرفت جهان توجه به افزایش راندمان
خط تولید ،بازده انرژی و همچنین مدیریت و برنامهریزی برای بهرهوری بیش از پیش از نیروی انسانی که آموزشهای
تخصصی را میطلبد ،از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .از اواخر قرن  08که به موجب انقالب صنعتی ،شکوفایی
را در اروپا نسبت سایر نقاط دیگر جهان به گونه محسوسی قابل مشاهده بود ،افزایش بازده تولید مورد توجه قرار
گرفت که شاید افکار و نظرات فردریک وینسلو تیلور ¹اوج این مطالبات باشد .از همین دوران تولید پژوهش محور به
منظور یافتن راهکارهای کم هزینه و پر بازده تولید که تا آن زمان اکثرا ً به صورت آزمون و خطا مد نظر قرار میگرفت،
در دستور کار صنعت گران اروپایی قرار گرفت.از طرفی برای دستیابی به این مهم اهمیت تربیت نیروی کار متخصص
که با آموختن مهارتهای آماده حضور فعال در صنعت می شد ،بیش از پیش نمایان شد .شاید این به سرآغاز ایجاد
ارتباط سازنده میان مراکز آموزشی و صنایع تبدیل گشت .فارغ از نیاز صنایع ،با شکلگیری اتحادیهها و آگاهی بخشی
به مردم اروپا ،نیرویهای کار فعال در کارخانه ها به فکر بهبود وضعیت شغلی که معلول فراگیری آموزشهای علمی
می باشد ،افتادند.در چنین شرایطی عالوه بر شتاب تولیدهای پربازده معضل اشتغال نیز با به کار پیری این ساختار
هماهنگ به صورت دائمی به فراموشی سپرده شد .کشورهای اروپایی بخش عمده ای از شکوفایی اقتصادی خود را
مدیون ارتباط و چه بسا رقابت صنعت و دانشگاه می دانند.البته دانشجویان نیز با حضور پر رنگ در صنعت میتوانند
با شرایط کار و بایدها و نبایدهای صنعت آشنا شوند و البته دانشگاهها نیز رسالت اصلی خود یعنی تربیت نیروی کار
متخصص را به صورت موثر تر انجام میدهند .از طرفی دانشگاهها به دلیل کمبود حمایتها و اعتبارات مالی دولت،
نیاز به ایجاد منابع مالی ثانویه برای پیشبرد اهداف و برنامههای علمی و پژوهشی خوددارند که هماهنگی و ارتباط
سازنده با صنعت عالوه بر اینکه تولیدات پژوهشی و علمی دانشگاهها را هدفمند میسازد ،منابع مالی جدیدی را برای
آنها به ارمغان میآورد که می تواند قسمتی از معضالت مالی در تولیدات پژوهشی دانشگاهها را برطرف سازد و این
نوعی بازاریابی پژوهشی می باشد که ایجاد واحدهایی برای تشخیص نیازهای صنعت را میطلبد.
ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
عمده ترین دلیل ایجاد رابطه صنعت و دانشگاه در ایران را شاید بتوان «بهبود اوضاع کسب و کار» در بازار اشتغال
ایران نامید .در حال حاضر به دالیل مختلف نیروهای متخصص تربیتشده از سوی دانشگاهها در صفهای طوالنی
پشت در مراکز صنعتی ماندند و دستشان از اشتغال صنعت کو تاه است .و شاید یکی از دالیل اصلی آن فقدان آموزشهای
الزم و کافی باشد .در دانشگاهها مباحث علمی تنها به صورت تئوری تدریس میشود که این به خودی خود خوب است
اما این نوع آموزش متأسفانه دانشجویان ،اساتید و مسئولین را از اهتمام به فراگیری مهارتهای عملی که دانشجویان
را بیش از پیش با شرایط کاری در صنعت آشنا میکند ،غافل میسازد.
ضرورت ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه
همواره هماهنگی میان نهادهای یک کشور معلول یک نیاز واحد و حیاطی برای یک ملت میباشد که منافع و سعادت
اقشار بسیاری را تأمین میکند .میتوان اینگونه تفسیر کرد که صنعت میبایست مدل تجاری شده علم قلمداد شود و
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دانشگاهها که متولی اصلی تولید علم می باشند .پس ایجاد ارتباط میان این دو محتمل و بسیار سازنده است چرا که
ماحصل تجاری سازی علم ،هم برای دانشگاه و هم برای صنعت اثرات مثبت و سازندهای دارد .رهبر معظم انقالب با
کالمی نافذ در باب ارتباط صنعت و دانشگاه میفرمایند« :اگر ما بتوانیم این رابطهی صنعت و دانشگاه را ،صنعت و
مراکز تحقیق را ،یا به معنای عام ،صنعت و علم را به صورت کامل برگزار کنیم ،نتیجه به این صورت خواهد بود که هم
دستگاههای صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد و در ح ّل مسائل خودشان مراجعهی به دانشگاهها خواهند کرد ،مسائل
خودشان را حل خواهند کرد و از پیشرفتهای علمی آنها در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد همچنین
دانشگاههای ما جریان پیدا خواهند کرد ».به حق آیتهللا العظمی امام خامنهای بزرگترین دستاوردهای این حرکت خطیر
را برای هر دو نهاد مرتبط بیان فرمودند.بحث دیگر در مورد ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه ،تجاریسازی
پایاننامهها و پروژههای دانشجویی میباشد .با توجه به نیاز مالی برای حرکتهای پژوهشی ،گاه دانشگاهها به دلیل
فقدان اعتبار مالی مورد نیاز ،در مقاطعی طرحهای پژوهشی را متوقف میکنند .این در حالی است که اگر پروژههای
دانشجویی در مسیر نیازهای صنعتی انتخاب شود عالوه بر تأثیرات مثبت علمی ،اعتبار مالی اضافی را برای دانشگاهها
تأمین میکند .این امر همچنین میتواند شرایط مطلوبی را برای استقالل مراکز پژوهشی مستقل ایجاد کند.دکتر کاو ¹در
این مورد میگوید  « :همكاري هاي دانشگاه و صنعت مي تواند از طریق تامین سرمایه از طرف صنعت و تامین اعضاي
هیئت علمي و تولید علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش ها و اختراعات و فناوري گردد .دولت نیز از طریق
ایجاد ساختارهاي انگیزش مي تواند به برقراري این ارتباط كمك نماید».مطلبی از دکتر رسی ²بیان میکند  « :ارتباط
صحیح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوري و انتقال دانش و تكنولوژي گردد ».در تحقیق بینظیر
که مدت یک قرن به طول انجامیده است بانک بوستون ³آمریکا تحقیقی را بر روی فارغالتحصیالن دانشگاه ام آی تی⁴
و به طور مشخص انتخاب های شغلی آنان صورت گرفته است که یکی از نتایج آن این نکته است که شرکتهای پیشرو
در نوآوری ،معموالً در محلی نزدیک به دانشگاهها مستقر میشوند.و اینها همه شواهد علمی بر ضرورت ارتباط میان
صنعت و دانشگاه میباشد.در راستای همگرایی هرچه بیش تر نیازهای صنعت و دانشگاه که در واقع هم سنگ کردن
علم و مهارت میباشد ،نیاز به ایجاد یک مرکز یا نهاد تنظیمکننده مستقل احساس میشود .در این فقره نمونههای موفقی
موجود می باشد که به عنوان مثال مرکز جهاد دانشگاهی ،مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران ،پژوهشکده انرژی،
پژوهشکده متالورژی و مثالهایی از این دست ،تجربیات موفق و ارزشمندی را در ایجاد مراکز تنظیمکننده میان نهادهای
مسئول ،در اختیار ما قرار داده است.همواره در هنگام بررسی یک معضل ملی ،نهادهای مختلف مسئول ،نظرات و
برنامههای متفاوتی را در حوزه اختیارات خود ارائه میدهند .اما قطعا ً ایجاد مرکزی راهبردی که با در نظر گرفتن اصل
نیاز در حوزه مورد نظر با کنکاش و جست و جو میان نهادها و دستگاههای مرتبط ،سعی دارد از ظرفیتها و اختیارات
نهادها در جهت حل معضل استفاده کند ،حلقه مفقوده اجرای یک پروژه و یا برنامه راهبردی بلندمدت میباشد.در واقع
تشکیل این نهادها از انجام اقدامات جزیرهای جلوگیری میکند و ظرفیتها و فعالیتها را به صورت یک پارچه جامع
عمل می پوشاند تا به هدف مورد نظر برسد .برای پیشبرد اهداف یک مجموعه تا رسیدن به اهداف مناسب همواره باید
با وضع قوانین و مقررات ق انونی ،حمایت الزم و کافی صورت گیرد و برای بن بستهای قانونی پیشرو با تدبیر مناسب
راهکارهای برونرفت پیش بینی شود .سپس با ایجاد برنامه مدون و مدیریت یک پارچه برنامه را در فاز اجرایی عملیاتی
کرد .در این مرحله نیز باید مشکالت و معضالت اجرا را پیشبینی و مدیریت کرد و این قطعا ً با تقسیم مسئولیت میان
نهادها و دستگاههای مرتبط امکان پذیر است .در هر مورد باید با شناسایی توانایی و اختیارات قانونی نهادها ،نهایت
استفاده در جهت پیشبرد برنامه تا رسیدن به هدف نهایی صورت گیرد.اما در این میان نقش نهاد هماهنگکننده به
عنوان هسته مرکزی عملیات اجرایی که وظیفه نظاممند کردن فعالیتها در راستای تحقق سیاست کلی را دارد ،خودنمایی
میکند.
راهکارهای نهادگرا
در هر کشور توسعه پایدار و نظام مند به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در پرتوی قوانین کارا و با در اختیار داشتن
راهکارهای اجرایی با ضمانت اجرایی باال ،نیروهای متخصص ،آموزشهای علمی و عملی الزم در جهت رفع نیازهای
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صنعتی را فراگیرند .و این دقیقا ً به این معناست که برای رسیدن به رشد نظام آموزشی و صنعتی که در نهایت بالندگی
اقتصادی را در پی خواهد داشت ،باید دولت ،مجلس ،دانشگاهها و صنایع ،حول محور ارتباط صنعت و دانشگاه همگرایی
الزم را پدیدآورند.
- 2راهکارهای قانونی و نظارتی توسط مجلس
ازجمله ابزارهای قوی در ایجاد پیوند میان علم و عمل قوانین و مقررات تنظیمکننده در این امر میباشد .قطعا ً وضع
همین قوانین پس از جنگ جهانی اول و به طور ویژه پس از جنگ جهانی دوم،تسهیلکننده رشد و شکوفایی صنعت در
اروپا ،آمریکا و شوروی گشت .در ایران اسالمی البته قوانین و مقررات مکلف کننده برای صنایع به منظور بهکارگیری
هیئت علمی و توسعه پژوهش توسط مجلس شورای اسالمی وضع شده است که از جمله نمونههای آن میتوان به ماده
 003آئین نامه استخدامي اعضاي هیأت علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي پژوهشي وابسته مصوب هیئت امنا ،ماده
 41قانون استخدام هیئتعلمی دانشگاهها و همچنین بند  11ماده واحده قانون بودجه سال  88اشاره کرد .اما آنچه
واضح و مبرهن است این نکته است که متأسفانه یا این قوانین ضمانت اجرایی محکمی ندارند و یا اینکه در ایجاد پیوند
مهارت و دانش ناکارآمد هستند.اخیرا ً در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با استناد به
پژوهش های صورت گرفته حول محور عدم موفقیت برنامه ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه ،نتایج تأملبرانگیزی به
دست آمده است .در این گزارش آمده است « براساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله
زا یافته است و چالشهایی جدی در این حوزه وجود دارند ».این چالشها عبارتاند از  :عدم انطباق متون و برنامهریزی
آموزشی دانشگاهها و نیازهای صنعت ،تمرکز دانشگاهها بر آموزش متون تئوری ،زمان بر بودن پژوهشهای
دانشگاهی حول محور ارتباط با صنایع ،خرد بودن اکثر صنایع و عدم نیاز به پژوهشهای علمی ،بیرغبتی صنایع به
تحقیق و پژوهش های آکادمیک ،غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و سلیقهای عمل کردن مدیران در
واردکردن تکنولوژی از خارج از مرزها و بسیاری از عوامل موثر دیگر.قطعا ً انجام همین پژوهشهای علمی توسط
مجلس شورای اسالمی در شناخت ،بررسی و آسیبشناسی چالشهای اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت وضع
قوانین و مقررات تسهیلکننده به این فرآیند کمک شایانی میکند و میتواند بیش از پیش مسیر این حرکت بنیادی را
هموار کند.
- 1راهکارهای اجرایی و سیستماتیک توسط دولت
یکی از متولیان اصلی و تأثیرگذار به ویژه در اجرای سیاست ارتباط دانشگاه و صنعت ،دولت هر کشور میباشد .دولت
با در اختیار داشتن مدیریت بسیاری از صنایع و البته مسئولیت اجرایی کشور ،با ایجاد ساختارهای اجرایی ،سازمانها
و نهادها در دانشگاه ها و صنایع ،تعیین تکلیف به وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین با کمک و مشاوره به
نهادهای اقتصادی مردم نهاد ،می تواند بازیگر اصلی در ایجاد ارتباط علم و عمل گردد.ایجاد ستادهای مشترک میان
وزارت خانهها ،بنیاد ملی نخبگان ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،پا رکهای علم و فناوری ،صنایع دولتی و البته
سازمانهایی نظیر محیط زیست و گردشگری از جمله کارکردهای اصلی مدیریت دولت بر ارتباط سازنده علم تا عمل
می باشد.البته تاکنون نیز تحرکات مثبتی نظیر تصویبنامه شماره  05374مورخه  0330/1/01هیات وزیران و
همچنین قانون بودجه سال  0385موضوع ماده  49برنامه توسعه چهارم بند  9ضوابط اجرایي قانون بودجه سال
 0388مصوب  88/0/13هیأت وزیران ،صورت گرفته است .اما برای بالندگی هر دو نهاد یعنی صنعت و دانشگاه که
به شکوفایی رفاه و اقتصاد عمومی میانجامد ،عزمی جدی و ارادهای راسخ از دولت مورد انتظار است.
– 3کارکردهای مثبت راهبرد توجه صنایع به پژوهش
یکی از شاخصه های موفقیت تولید در هر کشور به میزان مهارت ،آموزش و تجربه نیروی کار متخصص بستگی دارد.
چنان که همان طور که میدانیم تربیت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعهیافته از سالهای ابتدایی تحصیل آغاز
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میشود و به هنگام نیاز صنایع به نیروی کار ،انتخابهای بسیاری در حوزههای مختلف فنی ،حقوقی و ...برای صنایع
وجود دارد .از طرفی تربیت نیروی کار متخصص فعالسازی پتانسیل باالی خالقیت را به همراه دارد چنان که در چنین
ساختارهایی همواره کم هزینهترین راهها برای حل مشکالت و معضالت بنیادین انتخابشده و همواره روشهای تولید
نوین در جهت کاهش هزینهها و افزایش راندمان تولید معرفی می شود .در چنین فضایی اختراعات ،ابداعات و نوآوریها
خودنمایی میکند و همین امر نقش اصلی در بهبود کیفت تولید و به دنبال آن صادرات محصول و در نهایت رشد
شاخص های اقتصادی را به دنبال دارد.به عنوان مثال تولید و استفاده سازمانیافته از ورمی کمپوست ¹که در دهه 91
میالدی پس از شناخت و اثبات مضرات کودهای نیتروژنی ²و آفتکشها به بهبود وضعیت خاک و تولید محصوالت
کشاورزی به صورت طبیعی انجامید.آنچه مسلم است پاسخ به نیازهای صنعت از طریق ایجاد مراکز استعداد یابی و
مطالبه گری اصولی از پایاننامهها و پروژههای دانشجویی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی همواره به رشد و اعتالی
کیفیت تولیدات صنعتی و یا به افزایش راندمان تولید ،بازده انرژی و حفظ محیطزیست کمک شایانی میکند.
-4چالشها و فرصت های ارتباط با صنعت برای دانشگاه
رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاهها است .در این امر مهم دانشگاهها باید به
کارآمدی این آموزشها و کاربردی کردن مهارتهای دانشجویان در فضای کسبوکار توجه ویژهای کنند.اما در این
میان متأسفانه با برنامهریزی جزیره ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آیندهای بهتر وارد دانشگاهها
میشوند اما در هنگام فارغالتحصیلی در مییابند که آموختههای آنان برای ورود موثر به فضای کسبوکار کافی نیست
چرا که به طور کلی آموزش های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامهریزی نشده است و
عمالً در فضای صنعت کاربردی نیست .ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برونرفت از این بن
بست برای دانشگاهها به ارمغان آورده است.دانشگاهها می توانند با ایجاد این ارتباط عالوه بر انجام صحیح رسالت خود
یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد ،بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند.به عنوان مثال کارخانه
روبرت بوش ³آلمان در شهر اشتوتگارت ⁴در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاههای پیشرو در فناوری
در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان ⁵میباشد .نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در
پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است .تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه
به بورسیه این دانشگاه نائل می شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند .در واقع همگرایی آموزش و
مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق میسازد و هر دو مجموعه همواره به
صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت میکنند.در مورد دانشگاههای ایرانی که در نقاط جز کالنشهرها واقعشدهاند،
راهاندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد میشود که راهاندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن باالست و عالوه
بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان ،ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات
از طریق ایجاد کورههای کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف ،مبادرت ورزد.
نتیجهگیری
به گواه تاریخ میتوان گفت ارتباط موثر علم و عمل در برهه های متفاوت از تاریخ میان دانشگاه و صنعت شکل گرفته
است .امروز شکل پیچیده و تکاملیافته آن به صورت ارتباط از طریق همگرایی نهادها مختلف صورت میگیرد.امروز
با کاهش اعتبارات پژوهشی و همچنین نیاز به نیروی کارآمد در صنایع ارتباط میان صنعت و دانشگاه یکی از عوامل
حیاطی در پیشبرد اهداف دو نهاد است .با ایجاد ارتباط سازنده و کارا میتوان به نیروی انسانی جهت داد و از این
سرمایه باارزش نهایت استفاده را داشت.قطعا ً با هماهنگی و ایجاد همگرایی میان نهادهای قانونگذار ،نهادهای اجرایی،
نهادهای تولیدی و نهادهای علمی می توان ارتباط دائمی میان صنعت و دانشگاه را ایجاد کرد و از نتایج آن بهره جست.
از آنجا که ایجاد این همگرایی به صورت سیستماتیک در کشور ما بحث تازهای است پس میتوان با مورد استفاده قرار
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دادن تجربیات سایر ملل به ویژه جامعه اروپا و آمریکا و با کمترین هزینه بیشترین بازده را در حوزههای مختلف
صنعتی محقق سازیم.
منابع
.0سیاستها و راهبردهاي علم ،فناوري و فرهنگ ،انتشارات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري.1 .0380،نیلی ،مسعود
و همکاران ،خالصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتی کشور ،مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف،
تهران.0381،
.. 3شفیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناك ،پیشینهای تاریک ،انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر.0384،
. 4شفیعی ،مسعود ،راهبرد توسعه ملی با نگاهی به تجربه انگلستان ،انتشارات کتابخانه صدرف .5 .0381شفیعی،
مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موانع اساسی و راهکارهاي توسعه ای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسري
همکاری های دولت ،دانشگاه و صنعت براي توسعه ملی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران.0383 ،
. 3کامپتون ،ویکی ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،انتشارات وزارت علوم نیوزلند.1114 ،

صفحه  19از 69

استحکام ساخت درونی
نقش اقتصاد مقاومتی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران
پاسخ رهبر انقالب به 22پرسش درباره استحکام ساخت درونی نظام :چشم به داخل بدوزید
برگرفته از :پایگاه اطالع رساني رهبر معظم انقالب
« عاملي كه مي تواند كشور شما را در مقابل هر افزون طلبي ،هر انحصارطلبي ،هر تجاوز ،هر ماجراجویي و هر
بحران سازي حفظ كند ،استحكام ساخت داخلي نظام است ».این جمله ي رهبر معظم انقالب اسالمي است .توجه به این
عبارت و سایر بیانات رهبر انقالب درباره ي «استحكام ساخت دروني كشور» ما را به اهمیت و ضرورت این مسئله
در پیشبرد امور كشور رهنمون مي كند.آنچه در ادامه مي آید پاسخ به  00پرسش درباره ي این موضوع است كه از
بیانات رهبر انقالب اسالمي استخراج شده و ابعاد گوناگون این مسئله در اندیشه ي حضرت آیت هللا العظمي خامنه اي
را نمایان مي سازد.
* سوال اول :پرداختن به استحکام ساخت درونی کشور چه ضرورتی دارد؟
تنها چیزي كه مي تواند كشور ایران و نظام اسالمي را حفظ كند ،استحكام داخلي و عزم جزم بر دفاع مشروع و منطقي
است ...بعضي خیال مي كنند اگر ما بخواهیم به امریكا «نه» بگوییم ،باید به اروپا تكیه كنیم .مگر ما وقتي در دوره
جنگ ،با امریكا مقابل بودیم ،به شوروي  -كه با امریكا دشمن و مخالف هم بود  -تكیه كردیم؟ دشمني ِ شوروي سابق
در دوره جنگ ،كمتر از امریكا در صحنه عمل نبود .اگر من و شما به شرایط استحكام داخلي عمل كنیم  -ملت كه عمل
مي كند  -دشمن نمي تواند ضربه بزند 05/15/0381 .در پیشرفت به سمت هدفهاي آرماني ،باید ساخت دروني قدرت
را استحكام بخشید؛ اساس كار این است .ما اگر میخواهیم این راه را ادامه دهیم و به این سمت حركت كنیم و این هدفها
را دنبال كنیم و چشم به این آرمانها بدوزیم و پیش برویم و در مقابل این معارضه ها ایستادگي كنیم و صبر و توكل را
به كار بگیریم ،باید ساخت قدرت ملي را در درون كشور تقویت كنیم و استحكام ببخشیم31/14/0391 .
* سوال دوم :اتکا به قدرتهای جهانی برای رسیدن به پیشرفت ،کم هزینه تر و معقوالنه تر نیست؟
مي بینید در بعضي از كشورهاي تحت سلطه رونق ظاهري دارند؛ اما ساخت اقتصادي خراب است؛ یعني اگر یك شیر
را رویشان ببندند؛ یك حساب را مسدود كنند ،یا تصرف اقتصادي كنند ،همه چیز فروخواهد ریخت و نابود خواهند شد.
شما دیدی د كه یك سرمایه دار توانست چند كشور آسیاي جنوب شرقي را در مدت دو سه ماه به ورشكستگي برساند؛ آن
هم دو سه كشوري كه توسعه ي نسبتا ً خوب و رونق اقتصادي داشتند .رئیس یكي از همین كشورها در همان روزها به
مناسبتي به تهران آمده بود و با بنده مالقات كرد و گفت همین قدر به شما بگویم كه ما در یك شب به كلي فقیر شدیم!
یك سرمایه دار امریكایي ،یهودي مثل نخي كه به یكباره مي كشند و یك بنا؛ بناي عروسكي ،روي هم مي ریزد ،عمل
كرد و یك نخ را كشید و همه چیز را به هم ریخت.آمریكایي ها آن جایي كه الزم داشتند ،پنجاه ،شصت میلیارد تزریق
كردند  -پنجاه میلیارد به یكي ،سي میلیارد به یكي دیگر  -اما آن جایي كه الزم نداشته باشند ،تزریق نمي كنند و آن
كشور را به خاك سیاه مي نشانند .البته تزریق كردن یعني این كه دوباره همان ساخت عروسكي را به شكل دیگري برپا
كنند .به هرحال ،نمي گذارند اقتصاد این كشورها استحكام پیدا كند10/14/0383 .بعضي از كشورها ممكن است تولیدات
زیرزمیني ِ خودشان را ،نفت خودشان را ،بشكه هاي نفت را ،منتقل كنند به صاحبان ثروت و علم در دنیا ،محصوالت
ظاهر پیشرفتي هم ممكن است به وجود بیاید ا ّما این پیشرفت نیست؛ پیشرفت آن وقتي است كه
آنها را بخرند ،یك
ِ
«درون زا» باشد ،آن وقتي است كه متّكي به استعداد دروني یك ملّت باشد .وزن و اعتبار كشورها و دولتها و ملّتها هم
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وابسته ي به همین درون زایي است .اگر چنانچه از درون ،یك حركتي ،جهشي ،رشدي به وجود آمد ،به یك كشور ،به
یك ملّت ،وزن مي دهد ،اعتبار مي دهد ،ارزش مي دهد ،ابّهت مي دهد07/17/0391 .
* سوال سوم :عناصر استحکام ساخت درونی کشور چیست؟
عناصر این استحكام ،برخي عناصر همیشگي است ،برخي هم عناصر فصلي است .آنچه كه جزو عناصر همیشگي
است ،عزم راسخ است؛ كه عرض كردیم .مسئوالن كشور باید تصمیمشان را در مواجهه ي با مشكالت حفظ كنند ،عزم
راسخ خودشان را محفوظ بدارند ،دچار تزلزل نشوند .به سمت آرمانها حركت كردن ،این عزم راسخ را نیاز دارد .اینجور
نباشد كه با مشاهده ي اخم دشمن ،ترشروئي دشمن ،حركت معارضه ي دشمن با شكلهاي مختلفش  -تبلیغاتي اش،
سیاسي اش ،اقتصادي اش و امثال اینها  -متزلزل شوند .هم عزم راسخ مسئولین الزم است ،هم عزم راسخ مردم الزم
است .البته این دومي  -عزم راسخ مردم  -الزاماتي هم دارد ،كه حاالمعلوم است .ما اگر بخواهیم عزم راسخ مردم را
حفظ كنیم ،یك سلسله وظائفي را باید انجام دهیم.اما آنچه كه فصلي است  -آنچه كه در حال حاضر براي كشور اولویت
دارد  -به نظر من مسئله ي اقتصاد و مسئله ي علم است .مسئوالن كالن كشور ،سیاستگذاران كشور ،كساني كه اداره
ي امور اساسي را در كشور به عهده دارند ،به این دو نقطه ي اصلي براي پیشرفت باید توجه كنند .روي مسئله ي
اقتصاد كشور باید تكیه شود ،روي مسئله ي پیشرفت علمي كشور هم باید تكیه شود31/14/0391 .ساخت اقتدار
اول با ایمان صحیح و راسخ و با اتّحاد آحاد مردم و با عمل درست مسئولین كشور و با
دروني ملّت كه در درجه ي ّ
همراهي مسئوالن و آحاد مردم و با توكّل به خداي متعال انجام خواهد گرفت؛ یعني به كار گرفتن عقل و معنویّت و توكّل
و حركت و عمل؛ بالشك در اوضاع منطقه هم اثر مي گذارد ،كما اینكه تا حاالهم اثر گذاشته است11/13/0391 .ما
گفته ایم «علم» بایستي رشد پیدا كند؛ ما گفته ایم «تولید داخلي» بایستي اساس كار باشد؛ ما گفته ایم «نگاه خوشبینانه
به استعداد بومي كشور» بایستي جدّي باشد ،استعدادها پرورش پیدا كند؛ اینها پایه هاي اصلي كار است .وقتي كشوري
با تكیه ي به استعدادهاي دروني ،با تكیه ي به ابتكار نیروي انساني خود ،با تكیه ي به علم و دانش خود ،با تكیه ي به
ایمان خود و با اتّحاد حركت میكند ،قطعا ً به نتایج مطلوب خواهد رسید .بنابراین ما تردیدي نداریم كه آینده ي روشني
داریم؛ البتّه اینكه این آینده زود باشد یا دیر باشد ،دست من و شما است :اگر خوب حركت كنیم ،آینده زودتر خواهد
رسید؛ اگر چنانچه تنبلي و كوتاهي و خودخواهي و دنیاپرستي و دل دادن به این ظواهر ،چشم ما را یك قدري پُر كند،
ساقط كند ما را ،در درون خودمان ریزش  -چه ریزش شخصي در درون ،چه ریزش اجتماعي  -پیدا بكنیم ،البتّه دیرتر
به دست خواهد آمد؛ ا ّما بدون تردید به دست خواهد آمد و این به بركت مجاهدتها و فداكاري ها است13/13/0391 .
* سوال چهارم :نتیجه ی استحکام ساخت درونی کشور چیست؟
عاملي كه مي تواند كشور شما را در مقابل هر افزون طلبي ،هر انحصارطلبي ،هر تجاوز ،هر ماجراجویي و هر بحران
سازي حفظ كند ،استحكام ساخت داخلي نظام است11/11/0381 .
* سوال پنجم :اگر استحکام ساخت درونی نشود چه خطراتی ما را تهدید می کند؟
ما در سند چشم انداز  -كه یك سند اساسي ِ باالدستي ِ مهم و مرجع است  -براي كشورمان رتبه ي اول را در بخشهاي
مهم و حیاتي و اساسي پیش بیني كردیم؛ باید به این رتبه برسیم ...معتقدیم مي شود به آن مرحله ي اول رسید ،اگر
سرعت را بیشتر و منضبط تر بكنیم .لذا این احتیاج دارد به جهاد .هم باید شتاب باشد ،هم باید تدبیر باشد تا بتوانیم به
این رتبه ي اول برسیم .این رتبه ي اول بودن هم فقط یك هوس نیست كه بگوئیم اول بشویم؛ نه ،این به خاطر این
است كه سرنوشت ملتها امروز به این وابسته است .اگر یك كشوري نتواند از لحاظ اقتصادي ،از لحاظ علمي ،از لحاظ
زیرساختهاي پیشرفت ،خودش را تامین كند و رشد پیدا كند ،بیرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت .ما نمي خواهیم
مورد تطاول قرار بگیریم ...به هیچ قیمتي اجازه ندهیم اینها در اقتصاد ما ،در فرهنگ ما ،در سیاست ما ،در سرنوشت
و مقدرات ما دخالت كنند؛ این احتیاج دارد به این كه استحكام دروني و داخلي پیدا كنیم...ظرفیت كشور ،خیلي حقیقت
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درخشان و مهمي است .ظرفیتهاي كشور ،فوق العاده است .ظرفیت منابع انساني ما جزو ظرفیتهاي ممتاز در سطح
جهان است؛ این ظرفیت را باید بالفعل كرد و باید به كار گرفت13/15/0391 .
* سوال ششم :نقش پیشرفت عل می در رسیدن به استحکام ساخت درونی چیست؟
یكي از موضوعهایي كه نمي گذارند در كشورهاي زیر سلطه رشد كند و بشدت مانع آن مي شوند ،مساله ي علم است؛
چون مي دانند علم ابزار قدرت است .خود غربي ها با علم به قدرت رسیدند؛ این یكي از پدیده هاي تاریخ بود .البته علم
بین شر ق و غرب دست به دست گشته و براي مدتي هم آنها در جهالت بودند .در همان دوره ي قرون وسطا ،كه
خودشان توصیف مي كنند ،در این طرف دنیا وقت شكوفایي علم بوده است؛ اما به مجردي كه آنها به علم رسیدند ،از
علم به صورت یك ابزار براي اقتدار و كسب ثروت و گسترش سلطه ي سیاسي و جذب ثروت ملتها و تولید ثروت براي
خودشان استفاده كردند و از آن ثروت باز تولید علم كردند و علم را باالبردند و دانش خودشان را رشد دادند .آنها مي
دانند كه علم چقدر در قدرت بخشیدن به یك ملت و به یك كشور ،تاثیر دارد ،لذاست كه اگر بخواهند نظام سلطه؛ یعني
حاكم بر نظم جهاني باشد ،باید نگذارند آن بخشي كه آنها مایلند سلطه
رابطه ي سلطه گر و سلطه پذیر باقي بماند و
ِ
پذیر باشند ،داراي علم شوند؛ این یك استراتژي است كه بروبرگرد ندارد و االن رفتارشان هم در دنیا بر همین منوال
است؛ لذا باید براي كسب علم و تحقیق جهاد كرد؛ باید كار كرد10/14/0383 .باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را
تولید كنیم .ما باید یك كشور عالم بشویم .در یك روایتي از امیرالمومنین نقل شده است كه فرمود« :العلم سلطان ،من
وجده صال و من لم یجده صیل علیه»؛ یعني علم اقتدار است ،علم مساوي است با قدرت؛ هر كسي كه علم را پیدا كند،
مي تواند فرمانروایي كند؛ هر ملتي كه عالم باشد ،مي تواند فرمانروایي كند؛ هر ملتي كه دستش از علم تهي باشد ،باید
خود را آماده كند كه دیگران بر او فرمانروایي كنند .ما باید علم را با همه ي معناي كامل آن به عنوان یك جهاد دنبال
كنیم؛ این را من به جو انها ،استادان و دانشگاهها مي گویم .عالوه بر این ،علم مجرد و به تنهایي هم كافي نیست؛ علم
را باید وصل كنیم به فناوري ،فناوري را باید وصل كنید به صنعت ،و صنعت را باید وصل كنیم به توسعه ي كشور.
صنعتي كه مایه ي توسعه و پیشرفت كشور نباشد ،براي ما مفید نیست؛ علمي كه به فناوري تولید نشود ،فایده اي ندارد
و نافع نیست .وظیفه ي دانشگاه ها سنگین است؛ وظیفه ي آموزش و پرورش سنگین است؛ وظیفه ي مراكز تحقیقاتي
و مراكز پژوهشي سنگین است10/10/0385 .
* سوال هفتم :جایگاه پیشرفت اقتصادی برای دستیابی به استحکام ساخت درونی چیست؟
یك ركن اقتدار ملي ،اقتدار اقتصادي است؛ یعني كشور از لحاظ اقتصادي بتواند پول ملي خودش را تقویت كند؛ در
بازارهاي اقتصادي دنیا حضور تاثیرگذار داشته باشد؛ در بهبود وضع اقتصادي كشور از امكانات خودش استفاده كند؛
فقر را در كشور ریشه كن و یا حد اقل كم كند و بتواند به عنوان یك كشور ثروتمند و غني ،در مقابل چشم دنیا ،كارایي
نظام خودش را نشان دهد .این مي شود اقتدار اقتصادي  ،كه مسئوالن اقتصادي كشور مو ّ
ظفند این كارها را انجام دهند.
اقتدار اقتصادي همچنین به معناي این است كه در كشور ،بیكاري وجود نداشته باشد؛ اشتغال وجود داشته باشد؛ تولید
صنعتي و كشاورزي در ح ّد مطلوب باشد؛ از منابع و معادن كشور به نحو بهینه استفاده شود .این هم اقتدار اقتصادي
است كه بخشهاي گوناگون نسبت به آن مسئولیت دارند18/11/0381 .وقتي كه همه ي سرمایه اندوزان بین المللي
سعي مي كنند یك ملت و یك كشور را در چنبره ي اختاپوس اقتصادي ِ خودشان درآورند و با نامهاي فریبنده و به ناحق،
منابع یك ملت را جذب كنند ،اگر مسئوالن اقتصادي كشور توانستند با تدبیر و هوشیاري و با سرعت عمل متناسب،
تدابیر الزم را پیش گیرند و مانع از نفوذ پنجه ي دشمن در اقتصاد كشور شوند و اقتصاد ملي را شكوفا كنند ،ملت
احساس اقتدار مي كند18/10/0381 .
* سوال هشتم :نسبت استحکام ساخت درونی با اقتدار بین المللی چیست؟
وقتي ملتي ساخت داخلي اش مستحكم است ،اختالف سلیقه ،افرادش را به دشمنان یكدیگر تبدیل نمي كند .این ملت براي
مسووالن و محورهاي اداره كشورش اهمیت و ا حترام قائل است؛ چون این موضوع تعیین كننده است .وقتي دلهاي این
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ملت با ایمان عمیق  -مثل ایمان شما  -همراه شد ،هیچ قدرتي نمي تواند آن را شكست دهد و وادار به عقب نشیني كند.
ما با این پشتوانه مي توانیم با همه چالشهاي بین المللي مقابله كنیم و پیش برویم11/17/0381 .و این است كه رتبه
ي ما را در دنیا باالمي برد .در مناسبات بین المللي سهم هر كشوري به قدر قدرت دروني او است؛ هر مقداري كه واقعا ً
در درون اقتدار داشته باشد ،سهمش از مجموعه ي مناسبات بین المللي به همان نسبت باالتر است13/13/0391 .
* سوال نهم :تاثیر جهانی ایستادگی و استحکام ساخت درونی چیست؟
آنچه را كه امروز ملت ایران داعیه دارد ،عبارت است از مبارزه ي با ظلم جهاني ،مبارزه ي با استكبار جهاني؛ البته
این براي خود ملت بركات دارد .وقتي كه یك ملت مي ایستد ،از شبكه ي پرهیمنه ي پرهیاهوي دشمن واهمه نمي كند،
علمش هم پیش مي رود ،اقتصادش هم پیش مي رود ،مسائل اجتماعي اش هم پیش مي رود ،جوانش هم آگاه مي شود؛
بر روي ملت هاي دیگر هم اثر مي گذارد؛ فكرش ،دینش ،شعارش ،دنیا را فرا مي گیرد .شعارهائي كه ما یك روز
مظلومانه در اینجا سر مي دادیم ،ملت ایران تنها بود ،امروز شعارهاي تقریبا ً همه جایي در دنیاي اسالم شده .یك ملت
شاءَّللا در علم
مي تواند اثرگذار باشد و مي تواند خودش را مستحكم كند .این استحكام ادامه پیدا خواهد كرد .ما ان
ه
پیشرفت مي كنیم ،در اقتصاد پیشرفت مي كنیم ،در سازندگي پیشرفت مي كنیم .این ملت ،این جوانان ،این همت ها ،این
شاءَّللا الگوئي خواهد شد براي دنیاي اسالم13/00/0391 .
استقامت ها ،كشور را مثل دسته ي گل خواهد ساخت و ان
ه
* سوال دهم :ادبیات و عملکرد امام خمینی(ره) درباره ی استحکام ساخت درونی چه بود؟
بحث درباره ي این حركت عظیم امام كه عزت ملي را در كشور ما و ملت ما زنده كرد ،یك بحث متكي به واقعیات جامعه
است؛ یك بحث صرفا ً ذهني نیست .عزت یعني چه؟ عزت به معناي ساخت مستحكم دروني یك فرد یا یك جامعه است كه
او را در مقابله ي با دشمن ،در مقابله ي با موانع ،داراي اقتدار مي كند و بر چالش ها غلبه مي بخشد...كارهاي بزرگي
كه همه مي گفتند نش دني است ،با طلوع امام ،این كارها شدني شد؛ همه ي سدهائي كه گفته مي شد شكستني نیست ،با
حضور امام ،این سدها شكستني شد .او عالوه بر اینكه خود ،مظهر عزت نفس و اقتدار معنوي بود ،روح عزت را در
ملت هم زنده كرد...همت امام  -كه رهبر این انقالب و زمامدار این انقالب و پیشواي این انقالب بود  -بر این گماشته
شد كه روح عزت ملي را در این مردم احیاء كند؛ عزت آنها را به آنها برگرداند .امام بزرگوار فرهنگ «ما مي توانیم»
را به دهان مردم انداخت و در دل آنها جایگزین كرد؛ این همان فرهنگ قرآني است كه فرمود«:و التهنوا و التحزنوا و
انتم االعلون ان كنتم مومنین» .خود ایمان به معناي علو است .ایمان وسیله ي علو مادي است ،اما فقط این نیست؛
نفس ایمان علوآور است ،عزت آور است ،یك ملت را رشد مي دهد .خود امام جلو افتاد ،رهبري كرد ،آن وقت انگیزه
ها در مردم بیدار شد ،همتها در مردم بیدار شد ،استعدادها جوشیدن گرفت؛ و عمل مردم ،حضور مردم در صحنه ،زمینه
ي جلب رحمت الهي شد ...وقتي ادبیات انقالبي امام را مالحظه مي كنید ،مي بینید تكیه ي اصلي بر روي ساخت دروني
ملت است؛ احیاي روح عزت ،نه با تفاخر ،نه با غرور ،نه با به خودبستن ،بلكه با استحكام ساخت دروني .آنچه كه ما
كار ادامه دار است .ملت باید
كار مستمر است ،یك ِ
كار مقطعي نیست؛ این یك ِ
باید به آن توجه كنیم ،این است كه این یك ِ
با عوامل ركود و ایستائي مقابله كند .عواملي وجود دارد كه یك انسان پیشرو را ،یك ملت پیشرو را متوقف مي كند.
بعضي از این عوامل در درون خود ما ست؛ بعضي از این عوامل ،تمهیدات دشمن است .اگر بخواهیم دچار ركود نشویم،
دچار ذلت نشویم ،دچار عقبگرد نشویم ،دچار همان وضعیت دوزخي ِ قبل از انقالب نشویم ،باید حركتمان متوقف نشود.
اینجاست كه با یك مفهومي به نام «پیشرفت» روبه رو مي شویم .باید دائم پیشرفت كنیم .این عزت ملي ،این استحكام
دروني ،این ساخت مستحكم ،بایستي دائم در حال جلو رفتن باشد و ما را به پیشرفت برساند04/13/0390 .
* سوال یازدهم :نسبت حل مشکالت کشور با استحکام ساخت درونی چیست؟
نگاهمان به بیرون نباشد .این ،توصیه ي ما است؛ این معنایش این نیست كه از امكاناتي كه در بیرون هست استفاده
نكنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود .امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلي كشور ندوزیم .در بیرون از مجموعه ي
كشور و نظام جمهوري اسالمي ،جبهه ي بزرگي وجود دارد كه با همه ي توان از سي و چند سال پیش به این طرف
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كوشیده نگذارد كه این ان قالب ریشه دار بشود ،نگذارد كه این نظام جمهوري اسالمي پایدار بماند ،نگذارد كه پیشرفت
كند ،نگذارد كه در زمینه هاي گوناگون الگو بشود .نمي شود از دشمن و روشهاي خصمانه اي كه كرده ،انتظار دوستي
و محبّت و صمیمیّت داشت .نمي گوییم از اینها استفاده نكنید ،ا ّما مي گو ییم اطمینان نكنید ،اعتماد نكنید ،چشم به آنجا
ندوزید ،چشم به داخل بدوزید .در داخل كشور خیلي امكانات وجود دارد كه اگر چنانچه نگاه ما  -چه در زمینه هاي
اقتصادي ،چه در زمینه هاي فرهنگي ،چه در زمینه هاي گوناگون دیگر [ -به آنها باشد و] اگر بتوانیم از این نیروهاي
داخلي استفاده كنیم ،كلید ح ّل مشكالت اینجا است؛ یعني در درون كشور و امكانات داخلي كشور است كه از اینها میشود
خردمندانه بهره برداري كرد .اینها باید شناسایي بشوند13/13/0391 .آنچه كه ما احساس مي كنیم كه براي رفع
مشكالت بایدانجام داد  -مشكالت هم مال امروز نیست ،مشكالت همیشه وجود داشته است ،در همه ي كشورها هم وجود
تصور كند كه حاالدر فالن كشور پیشرفته ،یا فالن كشور اروپایي ،یا غربي ،یا ثروتمند ،یا
دارد؛ یعني اگر كسي
ّ
كار یك ملّت این است كه
پرجمعیّت ،یا كم جمعیّت ،مشكالتي وجود ندارد ،خطا است؛ مشكالت همه جا هست؛ طبیعت ِ
باالخره در كار او مشكالتي وجود دارد ،مسئولینش باید آن مشكالت را برطرف بكنند و حركتشان را ادامه بدهند؛
حاالبعضي مي خواهند مشكالت را با كمك دیگران ،با تكیه ي به دیگران ،با رشوه دادن به دیگران ،با تذلّل در مقابل
دیگران حل كنند؛ بعضي ها هم نه ،مي خواهند م شكالت را با نیروي خودشان ،با توان داخلي خودشان حل كنند -
اعتقادمان این است كه باید به تقویت ساخت دروني نظام اه ّمیّت بدهیم؛ این اساس كار است .از درون ،خودمان را باید
تقویت كنیم .تقویت دروني با اندیشه ي كامل ،با نگاه عاقالنه و خردمندانه چیزي است ممكن؛ چه به وسیله ي پیشرفت
علمي ،چه به وسیله ي ساخت و مدیریّت درست اقتصادي؛ اینها كارهایي است كه به نظر ما ممكن است.خب ،امروز
ت ما فشار مي آورند ،ما دچار مشكل مي شویم ،این ناشي از چیست؟ ناشي از این است
شما مالحظه كنید ،وقتي روي نف ِ
كه ما تكیه مان را به نفت از بعد از دو ره ي جنگ و پایان جنگ تا امروز ،نتوانستیم كم كنیم ،اگر ما تكیه مان را به نفت
كم مي كردیم ،فشار بر روي نفت این قدر براي ما سخت تمام نمي شد .بنابراین به خودمان بایستي مراجعه كنیم ،از
خودمان بایستي بخواهیم كه گره ها را با نیروي اراده حل كنیم.
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استحکام ساخت درونی دراقتصاد مقاومتی
مدیریت ریسکها و تکانهپذیری
اقتصاد مقاومتي رویکردي از مدل هاي توسعه کشورها و اقتصادهاي نوظهور است بنابراین باید با لحاظ کردن الزامات
و پیششرطهایي ،اقتصاد مقاومتي مبتني بر شرایط نهادي اقتصاد ایران و همچنین با لحاظ کردن اصالحات و نقشپذیري
کشور در اقتصاد جهاني و تعامالت تجاري و سیاسي بین المللي ،مدلسازي شود.اقتصاد مقاومتي پارادایمي نانوشته در
اقتصاد کشور است که پیرامون آن زیاد سخن رفته .اما موضوعاتي که در این نوع اقتصاد مورد کمتوجهي قرار ميگیرد
کوتاهمدت بودن برنامه هاي مقاومتي تجویزي براي اقتصاد است .از دیگر موضوعات قابل اعتنا در این نوع اقتصاد این
است که برنامه و مدل آن باید همواره و در مراحل مختلف توسعه یافتگي اقتصاد تغییر یابد و متناسب با مسیر توسعه
بازنویسي شود .تعیین معاون اول ریاستجمهوري به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري یکي
از نشانههاي لزوم اقدام در راستاي این نوع اقتصاد و عمل به آن است .براي این منظور باید بهسرعت به اجماع نظر
در مورد تعریف و مدلسازي این نوع اقتصاد رسید .با توجه به الزامات تبیین شده براي این نوع اقتصاد ،از جمله
مح ورهاي اصلي آن باید به ثبات اقتصادي ،رشد اقتصادي ،انعطافپذیري و عدالتمداري اشاره کرد.اقتصاد مقاومتي
پارادایمي تازه در ادبیات اقتصادي کشور است که لزوم مدلسازي و تبیین شاخصهاي آن شدیدا احساس ميشود .این
نوع اقتصاد در واقع رویکردي از مدلهاي توسعه کشورها و اقتصادهاي نوظهور است بنابراین باید با لحاظ کردن
الزامات و پیششرط هایي ،اقتصاد مقاومتي مبتني بر شرایط نهادي اقتصاد ایران و همچنین با لحاظ کردن اصالحات و
نقش پذیري کشور در اقتصاد جهاني و تعامالت تجاري و سیاسي بینالمللي ،مدلسازي شود .این مدل توسعه باید بر
محوري بنا گذاشته شود که با چارچوبها و خصیصه هاي اقتصاد مقاومتي سازگار باشد.
افزایش قدرت اقتصادی؛ الزمه مقاومت
با نگاهي به ظرفیتهاي اقتصادي ایران ميتوان به این نتیجه رسید که توسعه سرمایه انساني و در وهله بعد توسعه
بر مدار بخش کشاورزي ميتواند نهتنه ا رشد اقتصادي را باال ببرد بلکه به جایگاه اول شدن ایران در منطقه که از
اهداف چشم انداز توسعه است ،نزدیک شود .با مقایسه خیزش اقتصادهایي مانند چین و هند با سایر اقتصادهاي در حال
توسعه ميبینیم که این دو اقتصاد با تقویت سرمایه انساني خود به عنوان نیروي کار اقتصاد نوین در جهان شناخته
شدهاند .این نیروي سرمایه دارد چنان توسعه ميیابد که بهزودي به مغز اقتصادي جهان نیز مبدل ميشود .این کشورها
با تقویت درونزاي اقتصاد خود به قدرت اقتصادي در جهان بدل شدهاند .بدیهي است که یکي از پیششرطهاي مقاومتي
بودن یک اقتص اد ،قدرت داشتن آن است .پس اقتصاد ایران نیز براي افزایش مقاومت خود باید در وهله اول به یک
قدرت اقتصادي تبدیل شود و این موضوع در گرو تبیین درست جایگاه اقتصاد ایران در سطح بینالملل است.
مستقل شدن از کمکهای خارجی
یکي از سطحي ترین تعابیر اقتصاد مقاومتي مستقل شدن از کمکهاي خارجي و استقالل اقتصادي از لحاظ تامین نیازهاي
مالي است .اما در مورد اقتصاد ایران این تعبیر تنها در دوره تحریمها و فشارهاي بیروني ميتواند به مقاومت در برابر
فشارهاي خارجي تعبیر شود .در اقتصاد ایران بدهي خارجي و افزایش آن تا سقفي که مقاومت اقتصادي را دچار خدشه
نکند باید در دستور کار دولت باشد چراکه بدهي خارجي اگر به صورت هدفمند و بر اساس تحلیل هزینه فایده به بخشها
و ظرفیتهاي نیمهخالي تولید کشور تزریق شود مي تواند با افزایش ارزش افزوده و تولید و اشتغال به رشد پایدار بدل
شود و همه ک شورهاي در حال توسعه از چنین فرصتي بهره گرفتهاند .این موضوع تنها در صورتي که شفافیت اقتصادي
و چارچوبهاي قانوني تزریق منابع در اقتصاد و زیربخشهاي آن مشخص و قابل پیگیري و ردیابي باشد و به عبارت
دیگر ،در صورتي که فساد اقتصادي کم باشد ،ميتواند یک فرصت خوب براي اقتصاد کشور باشد .اما کاهش وابستگي
اقتصاد به خارج ،در واقع کاهش مصرفگرایي و خوداتکایي در حوزه کاالهاي اساسي و واسطه اي اقتصاد است.
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تکانهپذیری اقتصادی
هرچه اقتصاد کشور بتواند در مقابل شوکهاي داخلي و خارجي انعطاف پذیري بیشتري از خود نشان دهد ،اقتصاد به
درجه مقاومت باالتري دست خواهد یافت .سنجش مقاومت ضرایب مدلهاي اقتصاد یک پدیده کمي اقتصادي است اما
مبناي تئوریک ساده اي پشت آن وجود دارد :ساختارهاي اقتصادي باید به گونهاي باشند که بتوان شوکپذیري اقتصاد
را کاهش داد .به عبارت دیگر ،مکانسیم انتقال تکانههاي خارجي و داخلي اقتصاد باید به گونهاي باشد که بتواند شوکها
را مهار کند و به اقتصاد و بخشهاي مهمي مانند تولید و اشتغال و تورم آسیب وارد نکند .براي این منظور باید در
دوره اقتصاد مقاومتي نهاد و ارگان دولت ،به عنوان یک ضربهگیر ،تکانهها را به خود بگیرد و بودجه و برنامه به
گونه اي تدوین شود که از درآمدهاي نفتي مستقل و بر درآمدهاي درونزاي اقتصاد مبتني باشد.
مدیریت ریسکهای داخلی و خارجی
یکي از لوازم اقتصاد مقاومتي این است که باید شامل مدیریت ریسکهاي اقتصادي داخلي و خارجي باشد .یکي از
مصادیق مدیریت ریسکهاي خارجي اقتصاد ،تشکیل صندوق توسعه ملي است .در صورتي که ارگانهاي مشابه افزایش
یابند ،درجه مدیریت ریسک در برابر نوسانات قیمت نفت و صادرات نفتي کشور افزایش پیدا ميکند .همه درآمدهاي
ارزي باید مدیریت و غیرمستقیم و با وقفه به اقتصاد منتقل شوند.
الزامات و اصالحاتی برای اقتصاد مقاومتی
از جمله الزاماتي که باید در مدلسازي اقتصاد مقاومتي مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد ،ميتوان به موارد زیر اشاره
کرد :استفاده از همه ظرفیت هاي دولتي و مردمي ،مردمي كردن اقتصاد ،تحول در شرایط اقتصاد از طریق اجراي
سیاستهاي اصل  ،44توانمندسازي بخش خصوصي ،كاهش وابستگي به نفت ،جایگزیني درآمدهاي نفتي با درآمدهاي
غیرنفتي ،بنیان گذاري كارهاي اقتصادي بر پایه دانش و تبدیل شدن اقتصاد دانشبنیان به وجه غالب اقتصاد كشور،
حمایت از تولید ملي ،فعال كردن واحدهاي تولیدي كوچك و متوسط ،تعادل در مصرف و مدیریت مصرف با جایگزیني
و ترجیح دادن تولیدات داخلي به كاالهاي خارجي ،مبارزه با مفاسد اقتصادي ،مدیریت درست منابع ارزي ،مدیریت
مصرف و فرهنگ سازي براي جلوگیري از اسراف ،استفاده حداكثري از زمان ،منابع و امكانات ،حركت بر اساس برنامه
و پرهیز از تصمیمهاي خلقا لساعه و تغییر مقررات و در آخر صیانت از وحدت و همبستگي است.همچنین مجموعه
اصالحاتي باید در دستور کار باشد که از جمله آنها ميتوان به اصالح الگوي مصرف خانوار ،اصالح الگوهاي مصرف
انرژي ،اصالح الگوهاي كشت و آبیاري ،اصالح نظام بودجهریزي عمومي ،اصالح الگوي مصرف منابع در تولید،
اصالح نظام اداري و تحقق حكمراني خوب و اصالح الگوي یارانهها در بودجه عمومي اشاره کرد.در نهایت باید گفت
که اقتصاد مقاومتي در حال حاضر به یک هژموني تبدیل شده اما هنوز نتوانسته است به هدف غایي دست یابد.
برنامهریزان اقتصادي و سازمان مدیریت و برنامه ریزي باید تدابیر الزم در زمینه مدلسازي اقتصاد مقاومتي را در
دستور کار قرار دهند و به ارگانها و دستگاههاي دولتي ابالغ کنند .تنها در این صورت است که ميتوان به اقدام و
عمل در زمینه این نوع اقتصاد امیدوار بود.
علي قنبری؛ عضو هیات علمي دانشگاه تربیت مدرس
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فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اکنون نوبت آن است که مسئوالن نظام در قوای سهگانه و سایر نهادها
و سازمان های حکومتی و عمومی وظایف خود را نسبت به اجرایی شدن این سند به انجام برسانند.تفاهم بر معانی
کلمات موجود در سند و گفتمانسازی و فرهنگسازی آن ،از الزامات عملیاتی شدن ابالغیه است .از آسیبهایی که
معموال در این رابطه رخ میدهد ،برداشت های معارض از معانی کلمات است .لذا جهت ارائه تصویری صحیح ،جامع و
متناسب با منظومه گفتمان انقالب اسالمی؛ پایگاه اطالعرسانی  kHAMENEI.IRمفاهیم کلیدی سند «ابالغیه اقتصاد
مقاومتی» که پیش از این مورد تشریح و تبیین رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفتهاند را منتشر میکند.
* اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ
بماند؛ هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا ک ند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای
دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود ،کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند11/13/0390 .
* سند چشمانداز
چشمانداز بیست سالهی ابالغ شده به مسؤوالن سیاستگذاری و برنامهریزی ،یک امر عملی و منطقی و قابل تحقق
است .نباید تصور شود کلماتی که در چشمانداز بیست ساله پشت سر هم نوشته میشود ،صرفا یک آرزوست و بدون
محاسبه ی عملی است .به فضل پروردگار ،ملت ایران و کشور عزیز ما میتواند در طول بیست سال به این آینده برسد.
این یک آیندهی مطلوب و یک گ ام بلند در راه رسیدن به آرمانهای واالی اسالمی است که در آن ،پیشرفت مادی ،پیشرفت
اقتصادی ،پیشرفت فرهنگی ،تعالی معنوی و اخالقی و هویت اسالمی وجود دارد .امروز نظام جمهوری اسالمی در
سایه ی کار و تالشی که در سالهای گذشته شده است ،به عنوان یک چشمانداز روشن برای آینده ،میتواند این را
مشخص و ترسیم کند .خود این یک پیشرفت است که جمهوری اسالمی بتواند با توجه به واقعیات کشور و واقعیات
جهانی ،آینده ی بیست ساله را به شکل منطقی و محاسبه شده ترسیم کند .به فضل پروردگار این آینده محقق خواهد شد.
تصمیم داریم با همکاری مسؤوالن دلسوز ،این آینده تحقق پیدا کند و انشاءهللا تحقق پیدا خواهد کرد13/18/0381 .
* حماسه اقتصادی
ما عرض کردیم «حماسهی سیاسی» و «حماسهی اقتصادی» .حماسهی اقتصادی فقط دست دولت نیست؛ البته
برنامهریزیهای دولت مؤثر است .حماسه یعنی واقعهی جهادگونه و پرشور؛ این را باید ملت ایران و مسئوالن کشور
مورد نظر قرار دهند؛ ضعفها را ،خألها را پُر کنند؛ اول بشناسند .در همهی برنامهریزیها باید زندگی و معیشت طبقات
ضعیف مورد توجه قرار گیرد؛ بعد برای آنها برنامه ریزی کنند .این میشود حماسه .آحاد مردم ،چه در مصرفشان ،چه
در تولیدشان؛ بخشهای مولّد یک جور ،بخشهای مصرف کننده یک جور ،بخشهای خدمات یک جور؛ بدانند که برای
ت جهش گونه الزم است ،خلق حماسه الزم است؛ آن وقت کشور پیش خواهد رفت ،استقرار پیدا
پیشرفت کشور حرک ِ
خواهد شد .حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی ،دو توأمانند؛ هر کدامی دیگری را تقویت میکند و حفظ میکند و نگه
کار شش ماه و یک سال و دو سال نیست؛ حرکت بلندمدّت الزم است.
میدارد17/11/0391 .البتّه حماسهی اقتصادی ِ
از دولت کنونی هم نه مردم ،نه ما و نه هر انسان منصفی انتظار ندارد که حاال در کوتاهمدّت همهی این مشکالت را حل
کند؛ نه ،انتظار دارند که حرکت به سوی حل آغاز بشود و این را احساس کنند که یک حرکتی به سمت ح ّل مشکالت
هست و نگاه حکیمانهای و مدبّرانهای پشت سر قضایا هست13/13/0391 .
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* الگوی اقتصاد بومی
ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینهی حل مشکالت اقتصادی به همهی دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست
بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایهی اسالم و با تعالیم اسالم چگونه میتواند پیشرفت کند10/10/0391 .
* اقتصاد پیشرو
ملت ایران این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگوئی در دنیا خودش
را نشان دهد .چرا ما به خودمان بدبین باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و آیندهی خودمان نگاه
کنیم؟ دشمن میخواهد این را به ملت ما تلقین کند و در طول سالهای متمادی تلقین کرده است .اینجور باوراندند که حتما ً
عنصر غربی پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد؛ نه ،یک روزی تاریخ ما به ما نشان میدهد که قضیه بعکس بوده
است .ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم ،پیشرو در صنعت بودیم ،پیشرو در تمدنسازی بودیم ،پیشرو در
فرهنگ بودیم؛ دیگران از ما یاد میگرفتند ،میآموختند؛ چرا امروز همان طور نشود؟ همت جوانان ما و نگاه آنها به
مقوله ی پیشرفت باید آنجور باشد که ما آن آینده را در نظر بگیریم11/17/0390 .
* اقتصاد مولد و درونزا
ما گفتهایم «ساخت درونی نظام» باید استحکام پیدا کند؛ ما گفتهایم «علم» بایستی رشد پیدا کند؛ ما گفتهایم «تولید
داخلی» بایستی اساس کار باشد؛ ما گفتهایم «نگاه خوشبینانه به استعداد بومی کشور» بایستی جدّی باشد ،استعدادها
پرورش پیدا کند؛ اینها پایههای اصلی کار است .وقتی کشوری با تکیهی به استعدادهای درونی ،با تکیهی به ابتکار
نیروی انسانی خود ،با تکیهی به علم و دانش خود ،با تکیهی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت میکند ،قطعا ً به نتایج
زیرزمینی خودشان را ،نفت خودشان را،
مطلوب خواهد رسید13/13/0391 .بعضی از کشورها ممکن است تولیدات
ِ
ظاهر پیشرفتی هم ممکن
بشکههای نفت را ،منتقل کنند به صاحبان ثروت و علم در دنیا ،محصوالت آنها را بخرند ،یک
ِ
است بهوجود بیاید ا ّما این پیشرفت نیست؛ پیشرفت آنوقتی است که "درونزا" باشد ،آنوقتی است که متّکی به استعداد
درونی یک ملّت باشد .وزن و اعتبار کشورها و دولتها و ملّتها هم وابستهی به همین درونزایی است .اگر چنانچه از
درون ،یک حرکتی ،جهشی ،رشدی بهوجود آمد ،به یک کشور ،به یک ملّت ،وزن میدهد ،اعتبار میدهد ،ارزش میدهد،
ابّهت میدهد 07/17/0391 .بعضی میخواهند مشکالت را با کمک دیگران ،با تکیهی به دیگران ،با رشوه دادن به
دیگران ،با تذلّل در مقابل دیگران حل کنند؛ بعضی ها هم نه ،میخواهند مشکالت را با نیروی خودشان ،با توان داخلی
خودشان حل کنند  -اعتقادمان این است که باید به تقویت ساخت درونی نظام اه ّمیّت بدهیم؛ این اساس کار است .از
درون ،خودمان را باید تقویت کنیم .تقویت درونی با اندیشهی کامل ،با نگاه عاقالنه و خردمندانه چیزی است ممکن؛
چه بهوسیلهی پیشرفت علمی ،چه بهوسیلهی ساخت و مدیریّت درست اقتصادی؛ اینها کارهایی است که به نظر ما
ممکن است04/13/0391 .
* اقتصاد عدالتبنیان
اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کند ،اما عدالت اجتماعی در آن نباشد ،این به
نظر ما و با منطق اسالم پیشرفت نیست .امروز در بسیاری از کشورها علم پیشرفت کرده است ،صنعت پیشرفت کرده
است ،شیوههای گوناگون زندگی پیشرفت کرده است ،اما فاصلهی طبقاتی عمیقتر و شکاف طبقاتی بیشتر شده است؛
ت سطحی و ظاهری و بادکنکی است .وقتی که در یک کشوری ،جمعیت معدودی بیشترین
این پیشرفت نیست؛ این پیشرف ِ
بهرهی مادی را از آن کشور میبرند و در همان کشور ،در خیابانها مردم از سرما و گرما میمیرند ،عدالت اینقدر نامفهوم
و غیر عملی در آن کشور است11/17/0390.تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت
اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محروم یت از قشرهای کم درآمد با تأکید بر موارد زیر :جبران
نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی ،اعطای یارانههای هدفمند و ساز و کارهای بیمهای .تکمیل
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بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.هدفمند کردن یارانههای آشکار و
اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه های غیرآشکار .تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطالعات اقتصادی.
10/01/0387
* اقتصاد دانشبنیان
اگر ما انشاءهللا بتوانیم بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایهی دانش را پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل
کنیم ،این نه تنها به کشور قدرت اقتصادی خواهد داد ،بلکه قدرت سیاسی هم خواهد داد ،قدرت فرهنگی هم خواهد داد.
وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود ،با دانش خود میتواند زندگی خود را و ملت خود را اداره کند و به دیگر
ملتها خدمت برساند ،احساس هویت میکند ،احساس شخصیت میکند؛ این درست همان چیزی است که ملتهای مسلمان
امروز به آن احتیاج دارند18/15/0390 .
* اقتصاد بدون نفت
ت ما فشار می آورند ،ما دچار مشکل میشویم ،این ناشی از چیست؟ ناشی از این
امروز شما مالحظه کنید ،وقتی روی نف ِ
است که ما تکیهمان را به نفت از بعد از دورهی جنگ و پایان جنگ تا امروز ،نتوانستیم کم کنیم ،اگر ما تکیهمان را به
نفت کم میکردیم ،فشار بر روی نفت اینقدر برای ما سخت تمام نمیشد04/13/0391 .اقتصاد ما دچار این اشکال است
اساسی خودشان این
که وابسته ی به نفت است .ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامههای
ِ
را بگنجانند .من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید که ما هر وقت
آقایان به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود؟!
در چاههای نفت را ببندیم.
اراده کردیم ،بتوانیم ِ
ِ
بله ،میشود؛ باید دنبال کرد ،باید اقدام کرد ،باید برنامهریزی کرد .وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطهی
خاص متصل و وابسته باشد ،دشمنان روی آن نقطهی خاص تمرکز پیدا میکنند10/10/0391 .قطع وابستگی
هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه10/01/0387 .
* سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
روح اصل  44این بود که ما بتوانیم او ًال سرمایههای مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصهی اقتصاد کنیم .باید
سرمایههای مردم و مدیریت مردم  -بخش خصوصی  -وارد عرصهی اقتصاد بشود؛ ّ
واال اگر مدیریتها دولتی باقی ماند،
آن مقصود حاصل نخواهد شد.یک خط متعادلی وجود دارد .خط متعادل همین است :سرمایهی مردم و مدیریت مردم
شاءَّللا این کار بخوبی انجام بگیرد -
اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدهی دولت باشد .اگر چنانچه ان
ه
که البته در کوتاهمدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میانمدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد  -واقعا ً یک
فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد18/13/0389 .ما در نگرشهایمان در مسئلهی اقتصاد کشور ،در رفتارهامان و
در ساختارهای تشکیالتی و اداریمان ،قوانینمان و قواعد موضوعهمان ،نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها
دارند ،با ید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها ،آیندهی خودمان را شکل بدهیم .این جزو
حتمی همه ی دستگاههای کشور است .بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید
وظایف
ِ
اقتصادی بیرون از بودجه ،بر اساس این سیاستها تنظیم بشود .در این زمینه هم مجلس ،هم دولت ،هم قوهی
فعالیتهای
ِ
قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند ،که باید انجام بدهند31/00/0385 .
* توانمندسازی بخش خصوصی
بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند ،هم سیستم بانکی کشور ،دستگاههای دولتی
کشور و دستگاههائی که میتوانند کمک کنند  -مثل قوهی مقننه و قوهی قضائیه  -کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد
شوند13/15/0390 .مسئله فقط این نیست که ما بنگاه های اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد ،خودمان را
خالص کردیم؛ در کنار این واگذاری ،کارهای دیگری الزم است :بایستی بخش خصوصی توانمند بشود ،باید امکان
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ت خوب پیدا کند13/15/0391 .تقویت و حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیتهای
مدیری ِ
اقتصادی کشور برابر با سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی19/00/0389 .توانمند سازی بخشهای خصوصی
و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کاالها در بازارهای بین المللی00/14/0385 .
* مصرف تولیدات داخلی
ما باید عادت کنیم ،برای خودمان فرهنگ کنیم ،برای خودمان یک فریضه بدانیم که هر کاالئی که مشابه داخلی آن وجود
دارد و تولید داخلی متوجه به آن است ،آن کاال را از تولید داخلی مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجی بجد پرهیز
روزمره و زمینههای عمدهتر و مهمتر10/10/0390 .به نظر من یکی
کنیم؛ در همهی زمینهها :زمینههای مصارف
ّ
از قلمهای مجاهدت اقتصادی مردم این است که بروند سراغ کاالی ساخت داخل؛ آن را بخواهند .البته این طرف قضیه
هم این است که کاالی ساخت داخل بایستی قانع کننده باشد؛ بایستی دوامش ،استحکامش ،مرغوبیتش جوری باشد که
مشتری را قانع کند؛ این هر دو در کنار هم ،یک کار الزم و واجبی است17/11/0391 .
* اهداف تحریم اقتصادی
هدف آنها از این تحریمها این بود که ملت را در راه خودشان مردد کنند؛ بین ملت ایران و نظام اسالمی جدائی بیندازند؛
اقتصادی گوناگون سعی کرد مردم را از
مردم را دلسرد کنند ،ناامید کنند10/10/0391 .دشمن با تحریم و با فشار
ِ
میدان خارج کند .میگویند که ما با مردم دشمن نیستیم .دروغ میگویند؛ راحت ،با وقاحت! بیشترین فشار برای این است
که مردم ناراحت شوند ،مردم در تنگنا قرار بگیرند ،مردم زیر فشار قرار بگیرند ،شاید بتوانند به این وسیله بین مردم
و نظام اسالمی فاصله ایجاد کنند .هدف ،فشار بر مردم است17/11/0391 .آنچه که دشمنان ما هدف گرفته بودند،
صحنهها و عرصههای مختلف بود؛ عمدتا ً عرصهی اقتصاد و عرصهی سیاست بود .در عرصهی اقتصاد ،گفتند و
تصریح کردند که میخواهند ملت ایران را بهوسیله ی تحریم فلج کنند؛ اما نتوانستند ملت ایران را فلج کنند و ما در
میدانهای مختلف ،به توفیق الهی و به فضل پروردگار ،به پیشرفتهای زیادی دست پیدا کردیم31/01/0390 .
* جهاد اقتصادی
به نظر صاحبنظران ،امروز در این برههی از زمان ،مسئلهی اقتصادی از همهی مسائل کشور فوریت و اولویت بیشتری
دارد .اگر کشور عزیز ما بتواند در زمینهی مسائل اقتصادی ،یک حرکت جهادگونهای انجام بدهد ،این گام بلندی را که
برداشته است ،با گامهای بلند بعدی همراه کند ،بالشک برای کشور و پیشرفت کشور و عزت ملت ایران تأثیرات بسیار
زیادی خواهد داشت .ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینهی حل مشکالت اقتصادی به همهی دنیا نشان دهیم؛
الگو را بر سر دست بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت در سایهی اسالم و با تعالیم اسالم چگونه میتواند پیشرفت
کند10/10/0391 .آنچه که در عرصهی مجموعهی مسائل کشور انسان مشاهده میکند ،که در سال  91باید ما آن را
وجهه ی همت خودمان قرار بدهیم ،این است که از جملهی اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور ما در مقابلهی
با کشور ما ،مسائل اقتصادی است .البته در عرصهی فرهنگی هم فعالند ،در عرصهی سیاسی هم فعالند ،در عرصهی
انحصارات علمی هم فعالند ،اما در عرصه ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند .همین تحریمهائی که دشمنان ملت
ایران زمینه سازی کردند یا آن را بر علیه ملت ایران اعمال کردند ،به قصد این بود که یک ضربهای بر پیشرفت کشور
ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند .البته خواستهی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن
نتیجه ای را که انتظار داشتند ،بگیرند و تدابیر مسئوالن و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال میکنند.
لذا این سال جاری را که از این لحظه آغاز میشود ،ما بایستی متوجه کنیم به اساسیترین مسائل کشور ،و محور همهی
اینها به نظر من مسائل اقتصادی است .لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئوالن کشور،
چه در دولت ،چه در مجلس ،چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان
ت جهادگونه کار کنند ،مجاهدت کنند .حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این
انتظار دارم که در عرصهی اقتصادی با حرک ِ
میدان ،حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم10/10/0391 .
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* فرهنگ و روحیه جهادی
اول انقالب تا امروز در هر جایی که با روحیّهی جهادی وارد میدان شده ،پیش
روحیّهی جهادی الزم است .ملّت ما از ّ
رفته؛ این را ما در دفاع مقدّس دیدیم ،در جهاد سازندگی دیدیم ،در حرکت علمی داریم مشاهده میکنیم .اگر ما در
بخشهای گوناگون ،روحیّه ی جهادی داشته باشیم؛ یعنی کار را برای خدا ،با ج ّدیّت و به صورت خستگیناپذیر انجام
دهیم  -نه فقط به عنوان اسقاط تکلیف  -بالشک این حرکت پیش خواهد رفت10/10/0391 .
* حمایت از تولید ملّی
یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمیگردد به مسئلهی تولید داخلی .اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت
و با تالش مسئوالن ،ما بتوانیم مسئلهی تولید داخلی را ،آنچنان که شایستهی آن است ،رونق ببخشیم و پیش ببریم،
بدون تردید بخش عمده ای از تالشهای دشمن ناکام خواهد ماند .پس بخش مهمی از جهاد اقتصادی ،مسئلهی تولید ملی
ریزی
است .اگر ملت ایران با همت خود ،با عزم خود ،با آگاهی و هوشمندی خود ،با همراهی و کمک مسئوالن ،با برنامه
ِ
درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود ،بدون تردید بر چالشهائی که دشمن آن را فراهم
کرده است ،غلبهی کامل و جدی پیدا خواهد کرد .بنابراین مسئلهی تولید ملی ،مسئلهی مهمی است.اگر ما توانستیم تولید
داخلی را رونق ببخشیم ،مسئلهی تورم حل خواهد شد؛ مسئلهی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی
کلمه استحکام پیدا خواهد کرد .اینجاست که دشمن با مشاهدهی این وضعیت ،مأیوس و ناامید خواهد شد .وقتی دشمن
مأیوس شد ،تالش دشمن ،توطئهی دشمن ،کید دشمن هم تمام خواهد شد.سهم دولت در این کار ،پشتیبانی از تولیدات
داخلی صنعتی و کشاورزی است .سهم سرمایهداران و کارگران ،تقویت چرخهی تولید و اتقان در کار تولید است .و
ِ
سهم مردم  -که به نظر من از همهی اینها مهمتر است  -مصرف تولیدات داخلی است10/10/0390 .
* مدیریت مصرف
مسئله ی مدیریت مصرف ،یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر .هم
دستگاههای دولتی ،هم دستگاههای غیر دولتی ،هم آحاد مردم و خانوادهها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعا ً
جهاد است13/15/0390 .مصرف هم باید مدیریت شود .این قضیهی اسراف و زیادهروی ،قضیهی مهمی در کشور
است .خب ،حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگسازی هم الزم است ،اقدام عملی هم الزم است.
فرهنگسازیاش بیشتر به عهدهی رسانههاست .واقعا ً در این زمینه ،هم صدا و سیما در درجهی اول و بیش از همه
مسلمان عالقهمند به مفاهیم
مسئولیت دارد ،هم دستگاههای دیگر مسئولیت دارند .باید فرهنگسازی کنید .ما یک ملت
ِ
اسالمی هستیم ،اینقدر در اسالم اسراف منع شده ،و ما متأسفانه در زندگیمان اهل اسرافیم! بخش عملیاتیاش هم به
نظر من از خود د ولت باید آغاز شود .در گزارشهای شماها من خواندم ،حاال هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت
درصدد صرفهجوئی است و میخواهد صرفه جوئی کند؛ بسیار خوب ،این الزم است؛ این را جدی بگیرید .دولت خودش
یک مصرفکنندهی بسیار بزرگی است .شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون ،یک مصرفکنندهی بزرگ ،دولت است.
حقیقتا ً در کار مصرف ،صرفهجوئی کنید .صرفهجوئی ،چیز بسیار الزم و مهمی است11/13/0390 .
* مبارزه با مفاسد اقتصادی
امروز کشور ما تشنهی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است .و این همه
به فضائی نیازمند است که در آن ،سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جویندهی کار
و همهی قشرها ،از صحّت و سالمت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده
و احساس امنیت و آرامش کنند .اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی ،قطع نشود ،و اگر
امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو ،طرد نشوند ،سرمایهگذار و تولید کننده و اشتغالطلب ،همه احساس
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ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
01/11/0381
* شفافسازی
بایستی فعاالن بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایه گذاری کجاهاست ،کدامهاست؛ همه مطلع باشند ،استفادههای
ویژه خوارانه نشود .محصور بودن اطالعات ،محدود بودن اطالعات به بعضی از افراد ،دون بعضی ،موجب
ویژهخواریهای عجیبی میشود؛ که گاهی ثروتهای بادآوردهی یکشبه را برای افرادی که سوء استفادهچی هستند ،فراهم
میکند؛ به خاطر اینکه اطالع دارند که بناست فالن کاال بیاید ،فالن کاال تولید بشود ،فالن کاال جلویش گرفته بشود ،قیمت
فالن کاال باال برود یا پائین بیاید ،یا فالن قانون تصویب بشود .اینهائی که مطلعند ،سوءاستفاده میکنند .اطالعات باید
عمومی بشود .باید شفاف سازی اطالعات صورت بگیرد .البته این در دولتهای قبل مطرح بود ،در دولت نهم و دهم هم
فعالیتهائی انجام گرفته؛ لیکن کافی نیست .بایستی در این زمینه کار بیشتری انجام بگیرد13/15/0391 .
* هدفمندی یارانهها
اهداف مهم این کار ،در درجهی اول ،توزیع عادالنهی یارانههاست .دستگاه مدیریت کشور یارانههائی را بین مردم
تقسیم میکند .با شکل قبلی ،این یارانه ها به کسانی که بیشتر پول داشتند ،بیشتر مصرف میکردند ،بیشتر میرسید؛ اما
وزیع
به کسانی که کمتر پول داشتند ،کمتر مصرف میکردند ،این یارانهها کمتر میرسید .با هدفمند کردن یارانهها ،ت
ِ
عادالنه انجام میگیرد؛ یعنی به همه ،به نسبت واحدی میرسد .این ،یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است.
10/10/0391
* خودکفایی
کشور در مسائل حیاتی و اساسی باید خودکفا باشد .نه اینکه از دیگران بهک ّلی بینیاز باشد ،نه؛ ا ّما اگر به کسی یا
کشوری ،در چیزی احتیاج دارد ،طوری روابطش را تنظیم کند که اگر خواست آن را به دست آورد ،دچار مشکل نشود؛
او هم چیزی داشته باشد که مورد نیاز آن کشور است؛ خودکفایی یعنی این08/18/0385 .
* استقالل اقتصادی
استقالل اقتصادی ،یعنی م ّلت و کشور ،در تالش اقتصادی خود روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد.
معنایش این نیست که ملّتی که استقالل اقتصادی دارد ،با هیچکس در دنیا داد و ستد نمیکند؛ نه .داد و ستد ،دلیل ضعف
نیست .چیزی را خریدن ،چیزی را فروختن ،معامله کردن ،گفتگوی تجاری کردن ،اینها دلیل ضعف نیست .ا ّما باید
اوالً نیازهای اصلی خودش را بتواند خودش فراهم کند .ثانیاً ،در معادالت اقتصادی دنیا و
طوری باشد که یک ملّتّ ،
مبادالت جهانی ،وزنه ای باشد .نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند؛ نتوانند او را به آسانی محاصره کنند؛ نتوانند او را
به آسانی فرو دهند و هر چه میخواهند به او امال کنند05/11/0371 .
* امنیت غذایی
این ملت عزیز و سربلند ،در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود ،نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد.
اول انقالب تا امروز ،تکیه بر مسأله کشت و زرع  ،برای تأمین این منظور بوده است.ما برای گندم و برنج و روغن
از ّ
و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم01/01/0381 .امنیت
دامداری ما یک
غذایی برای کشوری بزرگ ،پُرجمعیت و دارای هدفهای بلند ،بسیار مهم است؛ لذا بخش کشاورزی و
ِ
بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تالش کنند04/01/0381 .
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* ارتباط صنعت و دانشگاه
با توجه به نیاز مبرم صنایع به فنآوری روز و رفع نیازهای کشور در زمینههای مختلف ،متأسفانه هنوز شاهدیم ارتباط
سازمانیافته ای میان صنعت و دانشگاه برقرار نشده است .برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه ،عالوه بر حل
معضل بیکاری و ایجاد اشتغال ،باعث صرفهجویی ارزی و استقالل صنعتی خواهد شد11/11/0381 .ارتباط مؤثر بین
دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه10/01/0387 .
* نقشه جامع علمی
ما باید بدانیم نقشهی جام ع علمی کشور چیست .کدام علم ،به چه اندازه ،در کجای این نقشه جا دارد .اینجور نباشد که
مثل یک ورزشکاری که فقط روزی بازو کار میکند و بازوهایش میشود اینقدر ،در حالیکه پا و سینه و شانهاش مثل
چیز الز می است :جایگاه علوم گوناگون ،هرکدام؛
یک آدم الغر است ،باشیم! این ،فایدهای ندارد.نقشهی جامع علمیِ ،
مقدار دانشجو ،نوع دانشجو ،جنس دانشجویان  -دختر ،پسر  -مناطق گوناگون؛ اینها باید روشن بشود؛ ما بدانیم چهکار
میخواهیم بکنیم .این کارها البته شروع شده ،لکن باید جدیت بکنید دنبال بشود01/13/0383 .بعد از آنکه نقشهی
جامع علم ی تهیه و فراهم شد ،کارهای دیگری هم بایستی انجام بگیرد؛ از جمله :ایجاد نظام مهندسی این نقشه ،تبدیل
نقشهی جامع علمی به صدها پروژهی علمی ،و سپردن این پروژهها به پیمانکاران امینی که عبارتند از همین دانشگاهها
و اساتید و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها .بعد ،ایجاد شبکهی نظارت بر این پیشرفت علمی؛ حسن اجراء .و درگیر کردن
استاد ،دانشجو ،محقق ،اینها حتما باید در این طرح مهندسی نقشهی جامع علمی دیده شود14/19/0387 .
* نظام ملی نوآوری
یک خألیی وجود دارد  -و همین خأل موجب شده نقشه ی جامع علمی هم آنچنان که باید و شاید عملیاتی نشود  -و آن
ملی نوآوری ،که عبارت است از یک شبکهای از فعالیتها ،تعاملهای زنجیرهای ،در
عبارت است از همین خأل نظام ِ
سطحهای کالن و میانی و خرد ،بین دستگاههای علمی کشور؛ چه در درون محیط علمی ،چه بیرون محیط علمی .یک
ملی نوآوری شناخته شود؛ کارش هم عبارت است از این که
تعامل اینچنینی باید به وجود بیاید ،که این به عنوان نظام ِ
جریان دانش و نوآوری را مدیریت کند ،رصد کند ،ارزیابی کند ،هدایت کند .این امروز یک چیز الزمی است و به نظر
من مسئوالن و مدیران باید به این مسئله فکر کنند11/15/0390 .
* تجارت جهانی و جهانی شدن
جهانیشدن ،اسم خیلی قشنگی است و هر کشوری فکر میکند بازارهای جهانی به رویش باز میشود .ا ّما جهانی شدن
به معنای تبدیل شدن به یک پیچ و مهرهای در ماشین سرمایهداری غرب ،نباید مورد قبول هیچ ملّت مستقلی باشد .اگر
قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقّق پیدا بکند ،باید کشورها استقالل خودشان  -استقالل اقتصادی و
استقالل سیاسی  -و قدرت تصمیمگیری خودشان را حفظ کنند؛ ّ
واال جهانی شدنی که دهها سال پیش از طریق بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و امثال اینها  -که همه ابزارهای امریکایی و استکباری بودند
ب
 به وجود آمده ،ارزشی ندارد؛بنابراین ،یک اصل مهم ،مسئلهی استقالل است؛ که اگر این نباشد پیشرفت نیست ،سرا ِپیشرفت است17/11/0388 .
* مدیریت واردات
من نسبت به مسئلهی مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم؛ االن هم تأکید میکنم .من نمیگویم واردات متوقف
بشود؛ چون یک جاهائی الزم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود .یک جائی واردات مطلقا ً
نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد .با مدیریت ،واردات انجام بگیرد .البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که
قوانینی که مجلس تصویب کرده ،به ما اجازه ن میدهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش میکنم این قضیه را حل
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کنند .اگر واقعا ً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع میکند از جلوگیری از واردات ،این قانون را اصالح کنند؛ جوری
باشد که مدیریت بشود .باید تولید ملی باال برود17/15/0389 .
* سرمایههای انسانی
این ملت ،م لتی با شصت میلیون نیروی انسانی و با ذخیره بسیار باارزشی از تجربهها و سرمایهها  -سرمایههای مادّی،
سرمایههای انسانی ،سرمایه های معنوی و دانش و تجربه است .این ملت ،خیلی چیزها را در درون خود دارد .ما اگر
همهی دروازههایمان را هم ببندیم ،از پا نخواهیم افتاد17/10/0373 .مسأله اشتغال ،مسأله جوانها ،مسأله این همه
سرمایه انسانی انباشته بر روی هم ،یکی از مسائل بسیار مه ّم است .مسؤوالن کشور باید به فکر این باشند.
00/11/0381
* توانمندسازی نیروی کار
باید کاری کنیم که کاالی ایرانی به عنوان یک کاالی محکم ،مطلوب ،زیبا ،همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف
کنندهی ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند .این باید همت مجموعه ی کارآفرینی و کارگری و متصدیان این امر باشد .البته
این کار ،پیشنیازهائی دارد .ممکن است آموزش مهارتهای الزم ،دورههای ایجاد مهارت الزم باشد  -که اینها کار
دستگاههای دولتی و امثال دولتی است  -لیکن باید هدف این باشد17/11/0391 .به تربیت نیرو ،بخصوص در صنایع
دانشبنیان  -همان طور که دوستان گفتند  -بایست خیلی اهمیت داد .در بعضی از بخشها خوشبختانه این کار شده است.
در بخش انرژی هسته ای ما اطالع داریم ،در بخش رویان از نزدیک اطالع داریم که تربیت نیروی ماهر ،نیروی کارآمد،
نیروی دانشمند و محقق انجام گرفته .بایست به این در بخشهای مختلف توجه کرد03/13/0389 .
* کیفیت کاالی داخلی
یک نکتهی اساسی ای که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند ،مسئلهی مرغوبیت تولید داخلی
است؛ کیفیت تولید داخلی است؛ این خیلی مهم است .البته بخشی از این ،ارتباط پیدا میکند به همان قضایای مالی و
نمیدانم مقررات و غیرذلک ،و پشتیبانیهای دولت؛ اما بخشی هم ارتباط پیدا میکند به عزم و ارادهی مسئولین ،کارآفرین
َّللا امرا عمل عمال فاتقنه» ؛ رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام بدهد و آن را متقن
و کنندهی کار .فرمود« :رحم ه
انجام بدهد ،درست انجام بدهد .این آینده نگری است ،غیر از امروز .شما امروز ببینید در دنیا کمپانیهائی هستند صد
سال است اینها دارند کار میکنند ،صد و پنجاه سال است دارند کار میکنند و محصوالتشان در دنیا فروش میرود .اسم
اینها کافی است که جنس را تو بازار رائج کند؛ به خاطر اینکه درست کار کردند ،خوب کار کردند ،مشتری مطمئن است
به اینها .شما میگوئید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی را مصرف کنند .من که خب چند سال است دارم
سفارش میکنم؛ بنده که بارها گفته ام ،منتها این با شعار درست نمیشود .خب ،بله یک مقداری مردم حاال یک اعتمادی
بکنند ،یک اعتنائی بکنند به حرف ما ،به خاطری که ً
مثال ما گفتیم ،بروند یک مقداری چه کنند؛ این یک بخشی از قضیه
است .یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است .خب کیفیت را باید باال برد؛ کیفیتها را باید باال برد03/13/0389 .
* رقابتپذیری
ما باید به ایجاد مزیتهای رقابتی توجه کنیم .ما میگوئیم تولید داخلی .البته امروز خوشبختانه در زمینهی تولید داخلی
پیشرفتهای زیادی به وجود آمده .مطمئنا ً آن مقداری که در ذاکرهی عمومی مردم هست ،کمتر است از آن مقداری که
کار انجام گرفته ...در خصوص برجسته کردن تولید ملی ،مسئلهی کیفیت خیلی مهم است؛ که مدیریتهای تولیدی و
کارگرهای عزیز باید به این مسئله توجه کنند .مسئلهی قابل رقابت بودن قیمت تمامشده مهم است و باید به آن توجه
کنند؛ که این البته کمک دولت را میخواهد .اینها کارهای فراوانی است که باید انجام بگیرد .این کارها فقط بر عهدهی
دولت هم نیست؛ دولت ،مجلس شورای اسالمی ،دستگاههای گوناگون مدیریتی ،بخش خصوصی ،آحاد مردم،
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ت خودشان برای مردم فرهنگ میسازند  -تبلیغات صدا و سیما ،همهی اینها
فرهنگسازان جامعه  -آن کسانی که با بیانا ِ
باید در خدمت تولید ملی قرار بگیرد01/11/0390 .
* صندوق توسعه ملی
براساس قانون برنامه پنجم باید حداقل  11درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف تولید و صنعت
شود که خوشبختانه این کار ،شروع شده و باید ادامه یابد11/01/0391 .تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل
از آن ،از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب
اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و
گاز د ر زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
ـ واریز ساالنه حداقل  11درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی.
ـ ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و
توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
10/01/0387
* اشتغالزایی
مسئلهی اشتغال هم مسئله ی مهمی است .طرحهائی که از چند سال پیش به این طرف برای اشتغال پیشبینی شده،
آنچنان که انسان انتظار داشت ،نشد .اگرچ ه حاال کارهائی انجام گرفت و خوب بود ،بد نیست؛ لیکن ما را مستغنی نمیکند
از اینکه نسبت به مسئلهی اشتغال یک اهتمام ویژهای داشته باشیم18/13/0389 .وقتی اشتغال بود ،مفاسد ناشی از
بیکاری هم به خودی خود جمع خواهد شد؛ چون بیکاری به دنبال خود مفاسدی را میآورد  -مفاسد اخالقی ،مفاسد
اجتماعی ،مفاسد امنیتی؛ انواع و اقسام مفاسد  -اشتغال که به وجود آمد ،همهی اینها به خودی خود جمع میشود؛
هزینه ها از دوش دولت برداشته میشود .خب ،اگر بخواهیم این اشتغال با همین شکلی که مسئولین محترم تصمیمگیری
کردند ،تحقق پیدا کند ،کار الزم دارد18/17/0391 .
* کاهش تورم
گوناگون مورد نیاز
بخشی از این مشکالت ،ناشی از تورم است .ما در کشور کمبود کاال نداریم؛ خوشبختانه کاالهای
ِ
مردم در کشور فراوان یافت میشود؛ لیکن مسئلهی گرانی و کاهش قدرت خرید وجود دارد؛ این را باید عالج کنید؛ این
عملیاتی اقتصادی  -مثل
ستادی اقتصادی ،هم بخشهای
به عهدهی بخشهای مختلف اقتصادی است؛ یعنی هم بخشهای
ِ
ِ
وزارت صنعت و معدن و تجارت ،وزارت جهاد کشاورزی ،بخشهای دیگر  -که باید به طور جد انشاءهللا این را دنبال
نقدینگی افزایشیافته کنترل شود .خب ،این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود
کنند.باید راهی پیدا کنید که
ِ
داشته باشد ،کاال وجود داشته باشد ،کمبود وجود نداشته باشد ،مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه ،نقدینگی بیش
ت واردات بود ،طبعا ً مشکل ایجاد میکند11/13/0390 .اگر ما توانستیم تولید
از تولید کاال در داخل یا به شکل درس ِ
داخلی را رونق ببخشیم ،مسئلهی تورم حل خواهد شد؛ مسئلهی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی
کلمه استحکام پیدا خواهد کرد10/10/0390 .
* طرحهای اقتصاد مقاومتی
به نظر ما طرحهای «اقتصاد مقاومتی» جواب میدهد .همین مسئلهی سهمیهبندی بنزین که اشاره کردند ،جواب داد .اگر
چنانچه بنزین سهمیه بندی نمیشد ،امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز باالتر میرفت .توانستند این را
کنترل کنند؛ که خب ،امروز در یک حد خیلی خوبی هست .حتّی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد ،که
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الحمدلل نیست .تحریم بن زین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد .و بقیهی چیزهائی که
ّ
مورد نیاز کشور است13/15/0390 .
* ایجاد ثبات در اقتصاد ملی
حرکت بر اساس برنامه ،یکی از کارهای اساسی است .تصمیمهای خلقالساعه و تغییر مقررات ،جزو ضربههائی است
که به «اقتصاد مقاومتی» وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند .این را ،هم دولت محترم ،هم مجلس محترم باید
توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهای اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بیمورد شود.
 13/15/0390ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی انجام بشود  -مقررات اقتصادیای که امروز
یک چیزی بگوییم ،فردا عوضش بکنیم ،فایدهای ندارد  -مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که
مردم بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند ،هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد19/13/0385.
* تقویت همکاریهای دوجانبه و منطقهای و سازمانهای بینالمللی
من بارها  -یعنی از زمان ریاستجمهوری  -این مسأله را دائما ً به وزارتخارجه گفتهام و تکرار کردهام که ما باید در
ارتباطات دوجانبه ،ارتباطات منطقه یی و در مجامع جهانی حضور فعال داشته باشیم و نباید هیچ مجمع جهانی را که در
آن عضو هستیم ،دست کم بگیریم .اینکه ما مأیوس بشویم و بگوییم فایدهیی ندارد ،گوش نمیکنند؛ غلط است .همه چیز
فایده دارد؛ همهی تالشها فایده دارد ...شماها میتوانید تغییرات محیطی را کامالً رصد کنید؛ ظرفیتهای ممکن ،فرصتهای
ممکن و تهدیدها را منعکس کنید؛ باید هم بکنید .البته اینطور هم نباشد که همهاش تهدیدها منعکس شود؛ بعضیها
کارشان فقط منعکس کردن تهدیدهاست ،که نتیجهاش  -نمیگویم آنها قصدشان این است  -مرعوب کردن مسؤوالن
باالست؛ اگر قابل مرعوب شدن باشند15/15/0383 .پرداختن به همکاریهای منطقهای  -همین کارهایی که االن انجام
میگیرد؛ اکو ،شانگهای و - ...چیزهای الزمی است .ما این چیزها را باید با جدیت دنبال کنیم و همت بگماریم.
19/13/0385
* تقویت صادرات
این پنجاه ،شصت میلیاردی که ما از طریق فروش نفت به دست میآوریم ،با نهصد میلیارد دالر صادرات و معامله و
تجارت به دست میآید؛ این خیلی مهم است19/13/0385 .دولت وظیفه دارد به صادرات و صادرکننده کمک کند.
خوشبختانه  -همان طور که یکی از آقایان گزارش دادند  -صادرات غیرنفتی رشد خیلی خوبی داشته؛ بعد از این هم
رشد بیشتری خواهد داشت؛ انتظار هم داریم که در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طوری که
معادلهی صادرات و واردات حتما ً مثبت باشد .ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعا ً بینیاز
کنیم.از آن طرف هم خود بخش صادرکنندگان و مسئولین این کار وظائفی دارند .همین کشورهائی که اشاره کردند
صادرات عمدهی ما ب ه این کشورهاست ،بازخورد سوء عمل بعضی از صادرکنندگان ،اینجا به ما میرسد .ارسال جنس
نامرغوب ،جنس بد ،بسته بندی نامطلوب ،تأخیر در رساندن ،اینها بد است .آن شرکتهائی در دنیا موفقند که صد سال
است ،صد و پنجاه سال است دارند محصول تولید میکنند و توانستهاند مشتری را راضی نگه دارند .فرض بفرمائید یک
شرکت آلمانی یا یک شرکت سوئیسی از صد و پنجاه سال ،صد و شصت سال قبل دارد یک جنسی را تولید میکند و
میفرستد و همچنان در کشور ما و کشورهای دیگر مشتری دارد .چرا؟ چون از جنس راضی هستند؛ به وقت میرسد،
استحکام الزم را دارد ،دوام ال زم را دارد ،زیبائی الزم را دارد ،تنوع و تطور الزم را به تناسب پیشرفت زمان دارد.
صادر کننده باید اینها را مالحظه کند .این احتیاج به یک فرهنگ دارد؛ فرهنگ حسن عمل در تولیدی که میخواهد به
خارج از کشور و خارج از مرزها برود13/15/0391 .
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* تحول نظام اداری
ما واقعا ً در زمینه ی مسائل اداری و نظام اداری دچار مشکالت و آسیبهای دیرپا و مزمن هستیم .این سیاستها مطرح
شده ،در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفته و ابالغ شده ،به نظر من سیاستهای بسیار خوبی است ،باید برای
سفانه مانده ،تأخیر هم شده
اینها برنامهی اجرایی گذاشت و عملیاتی کرد که از جملهی چیزهای بسیار مهم است که متأ ّ
است و به جریان نیفتاده13/13/0391 .از جمله زمینه هایی که بعد از انقالب تا امروز ،با همه تالشی که شده است،
نتوانستهایم در آن پیشرفت شایستهای را به دست آوریم ،زمینه نظام اداری متناسب با هدفهای جمهوری اسالمی است.ما
نمیتوانیم بگوییم در این زمینه کمکاری داشتهایم  -شاید هم خیلی کار کردهاند  -اما به هر حال کم پیشرفت داشتهایم.
تالش بایسته را مشاهده نمیکند .این از
مکرر گفته میشود و همه هم میگویند ،اما انسان عمل و
االن هم با این که
ِ
ّ
نقایص ماست؛ مسؤوالن ذیربط باید در این زمینه کار کنند .آن مقداری که به نصیحت و تذکّر ارتباط پیدا میکند ،این
چیزی است که من حاال عرض میکنم؛ که البته این کافی هم نیست؛ این فقط نصحیت و تذکّر به خودم و به شماست.
14/01/0378
* گفتمانسازی
گفتمان یک جامعه مثل هواست ،همه تنفسش میکنن د؛ چه بدانند ،چه ندانند؛ چه بخواهند ،چه نخواهند .باید این
گفتمانسازی انجام بگیرد؛ که البته نقش رسانه ها و بالخصوص نقش روحانیون و نقش بزرگان و اساتید دانشگاهی
حتما ً نقش بارز و مهمی است 04/01/0391 .یکی از مهمترین تأثیرات همین فکر کردنها این است که شما فضاسازی
میکنید ،گفتمان سازی میکنید .در نتیجه ،در یک فضای معتقد به یک مبنای فکری یا عملی ،رئیس جمهور هم همان
جور فکر میکند ،وزیر هم همان جور فکر میکند ،مدیرکل هم همان جور فکر میکند ،کارکنان هم همه همان جور فکر
مجامع خودتان منعکس کنید؛
میکنند؛ این خوب است .و شما این کار را انجام میدهید .فکر کنید ،بگوئید ،بنویسید ،در
ِ
آن کرسیهای آزاداندیشی را که من صد بار  -با کم و زیادش  -تأکید کردم ،راه بیندازید و اینها را هی آنجا بگوئید؛ این
میشود یک فضا .وقتی یک فضای گفتمانی به وجود آمد ،همه در آن فضا فکر میکنند ،همه در آن فضا جهتگیری پیدا
میکنند ،همه در آن فضا کار میکنند؛ این همان چیزی است که شما میخواهید .بنابراین اگر چنانچه این کاری که شما
مثالً در فالن نشستتان ،در فالن مجموعهی دانشجوئی تان کردید ،فکری که کردید ،ترجمهی عملیاتی نشد ،به صورت
یک قانون یا به صورت یک دستورالعمل اجرائی درنیامد ،شما مأیوس نشوید؛ نگوئید پس کار ما بیفایده بود؛ نخیر.
03/17/0391
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پنج ضرورت تحقق «اقتصاد دانش بنیان»
رهبر معظم انقالب در دیدار با اساتید دانشگاه ها با تأکید بر ضرورت عدم توقف حرکت علمی کشور ،رشد حرکت علمی
را باعث بی اثر شدن تحریم ها دانستند و فرمودند « :با نگاه علمی به مسائل کشور ،و توجه به علم ،و پیوند دادن علم
و صنعت و کشاورزی .. .تحریم ها بی اثر خواهد شد .و ما در این زمینه ها میدان کار برایمان باز است و می توانیم
کار کنیم؛ شرکت های دانش بنیان یکی از اساسی ترین کارها در مقوله ی همین اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده
و درباره ی آن بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق همه ی اطراف مسائل کشور قرار گرفته است ».اما تولیدات
دانش بنیان چگونه می توانند ما را در برابر تهدیدات و حمالت اقتصادی ایمن کنند و چه ضرورتی برای این تولیدات
در کشور وجود دارد؟ یادداشت زیر به پنج ضرورت تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور می پردازد.طبق تعریف سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،اقتصاد دانش بنیان ،اقتصادی است که بر اساس «تولید و توزیع و کاربرد دانش و
اطالعات» شکل گرفته و سطح باالیی از سرمایه گذاری در آن به «ابداع» و «نوآوری» اختصاص می یابد و فناوری
های کسب شده با شدت باالیی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیالت عالی برخوردار است]0[.یکی از مهم ترین
محورهایی که در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه خاصی گردیده ،پیشتازی اقتصاد دانش بنیان می
باشد .در همین راستا رهبر معظم ان قالب ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و
خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی
دانستند .یکی از اموری که می تواند کمک نماید تا کشور به میزان تولید دانش بنیان دست پیدا نماید ،درک ضرورت
تولید دانش بنیان در جامعه می باشد .در این یادداشت سعی خواهد شد به ضرورت اقتصاد دانش بنیان اشاره گردد .این
موارد عبارتند از:
 . 2تولید باالی محصوالت دانش بنیان در دنیا و سهم اندک آن در ایران
توسعه بخش خدمات قابل رقابت و همخوانی باالخص خ دمات دانش بنیان ،پایه و کلید اساسی اقتصاد مدرن به شمار
می آید .در سال  1101حدود  34درصد از فعالیت های اقتصادی دنیا به بخش خدمات اختصاص داشت و این رقم در
برخی کشورهای پیشرفته نزدیک  81درصد می باشد .آمارها نشان می دهد که تولیدات دانش بنیان در کشورهای
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که کشورهای قدرتمند اقتصادی در آن عضو هستند به سرعت در حال افزایش می
باشد و صادرات و تولیدات محصوالت با فناوری باال در این کشورها در این سال ها به شدت افزایش پیدا نموده است.
اما سهم ایران از صادرات کاالهای با فناوری باال نسبت به کشوره ای مشابه بسیار پایین تر است .همچنین آمار مقایسه
ای میان تولیدات دانش بنیان در سال  1111و  1101حاکی از آن است که علی رغم رشد برخی از کشورها ،ایران در
این مدت نتوانسته آن چنان که در برخی حوزه های دیگر پیشرفت قابل مالحظه ای داشته ،در تولیدات دانش بنیان نیز
به آن میزان پیشرفت نماید.با عنایت به آمار ارائه شده می توان نتیجه گرفت که کشور ایران نتوانسته از ظرفیت تولیدات
دانش بنیان به خوبی در اقتصاد خویش استفاده نماید و بر خالف اقتصاد کشورهای مدرن ،اقتصاد دانش بنیان نقش
بسزایی در توسعه کشورمان ایفا نمی کند .بنابراین درصورتی که قرار باشد اقتصاد کشورمان دانش بنیان شود ،بایستی
تغییراتی در ساختار اقتصادی کشور پدید آید.
 .1ارزش افزوده باالی محصوالت دانش بنیان
بنا بر سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیل به اهداف سند چشم انداز 11
ساله و متنا سب با آن نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی می باشد .یکی از ویژگی ها و پتانسیل های تولیدات دانش
بنیان ،ارزش افزوده باال و فراوان این محصوالت می باشد .همچنین به دلیل مبتنی بودن این محصوالت بر اساس
خالقیت ،امکان تولید نسل جدید این محصوالت با قابلیت های باالتر و ارزش افزوده بیشتر و مداوم را فراهم می آورد.
از این رو سرمایه گذاری بر روی این محصوالت ،رشد مداوم را برای کشور به ارمغان می آورد.
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 .3زیرساخت های مناسب و فراوان در کشور
یکی از اموری که می تواند تولید دانش بنیان را در کشور تسهیل نماید و باعث شود این محصوالت با قیمت پایین تری
تولید شود ،زیرساخت ها و شرایط نهادی موجود در کشور است .طبق تئوری تجارت بین الملل ،هر کشور در صورتی
می تواند کاالیی را ارزان تر تولید نماید که تولید آن کاال بیشتر به نهاده هایی نیاز داشته باشد که آن نهاده ها در آن
کشور از وفور نسبی بیشتری برخورد ار باشند .تولیدات دانش بنیان برخالف تولیدات سنتی ،بر «ابتکار» و «خالقیت»
استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی
ایفا می کند .اگرچه ممکن است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد ،اما از منظر شاخص های نیروی
تحصیل کرده و آموزش ،در جایگاه مناسبی قرار دارد.
 .4جمعیت و تراکم باالی جمعیت شهرنشین
با عنایت به این که شرایط و زیرساخت های مناسب مانند «نیروی کار تحصیل کرده»« ،خدمات اینترنتی» و «نزدیکی
به بازار مصرف» در شهر ها بیشتر از دیگر مناطق مهیا است ،بنابراین شهرها محل مناسب تری برای تولیدات دانش
بنیان به شمار می روند .آمارها نشان می دهد جمعیت شهرنشین ایران در سال  0355حدود  47درصد بوده است؛
ولی این رقم در سال ،0391به  70/4درصد رسیده است .این به این معنی است که در این سال ها جمعیت شهری
کشور  0٫5برابر ش ده است .این مسأله اقتضا می کند ظرفیت تولیدی کشور متناسب با تراکم جمعیتی تغییر پیدا نماید.
این در حالی است که تولیدات سنتی توانایی پاسخگویی به نیازهای افراد شهرنشین را ندارد و متناسب با ظرفیت نیست.
از این رو تغییر نهادهای تولید و حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان امری ضروری و حیاتی است.
 .3جایگاه اقتصاد دانش بنیان در استقالل کشور
پنجمین دلیل برای ضرورت اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور ،دشواری و زمان بر بودن تولید این محصوالت در
داخل است .معموالً ساخت محصوالت دانش بنیان نیازمند صرف هزینه و زمان باالیی است و همین امر باعث ایجاد
انحصار در این محصوالت می گردد .بنابراین چنین ویژگی باعث شده تا در صورت قطع صادرات این محصوالت به
ایران از سوی دشمنان خارجی ،امکان تولید آن در کوتاه مدت برای ما وجود نداشته باشد .این مسأله می تواند در تولید
کشور نقصان های زیادی پدید آورد .به همین دلیل برنامه ریزی به منظور فراهم آوری زیرساخت های توسعه محصوالت
دانش بنیان به منظور حفظ استقالل ضرورتی انکارناپذیر است.
پی نوشت ها
[ .]0گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1115 ،؛ آمیندا.1115 ،
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نقش دانش بنیان ها در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی
عزم جدی دانشجویان در مسیر اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری سال  95را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نام گذاری فرمودند تا مسئولین با کمک
مردم شهید پرور از اقتصاد کشور ما و حمایت از تولیدات داخلی در جهت ایجاد اشتغال و رشد روزافزون اقتصاد کشور
در همه زمینه ها باشند.اقتصاد مقاومتی می تواند سبب استقالل کشورمان از دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی باشد
و این مسئله جز با خرید کاالهای داخلی و حمایت از تولید کننده در جهت باال بردن آمار اقتصاد کشور و افزایش اشتغال
در بین آحاد مردم جز با ارائه برنامهها و دستورالعملهای مربوطه مسئوالن زیربط حاصل نمیشود .اقتصاد مقاومتی
یعنی اینکه در مقابل کشورهای غربی با استفاده از توان داخلی ایستادگی کرده که انجام دستورالعمل های اقتصاد
مقاومتی به نوعی اجرای امر به معروف و نهی از منکر است .دانشجویان که همیشه در جبهههای سیاسی و مردمی
حضور داشتند توانستند نتایج قابل قبولی از فعالیتهای مقاومت در راستای آرمانهای نظام و توصیههای رهبری به
ارمغان بیاورند این بار هم بایستی در راستای ترویج و آگاهی از اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند.دانشگاه بستر توسعه
فرهنگ و آگاهیبخشی به جامعه است که به وسیله سربازان این نظام که لباس دانشجویی بر تن کردهاند هدایت شده و
دانشجویانی که آینده سازان این مرز و بوم هستند وظایف سنگینی از آبادانی صنعت کشور بر دوش دارند.دانشبنیان
در دانشگاهها می تواند یک اقتصاد مقاومتی به حساب آمده و دانشجویان در دانشگاهها با مطالعه و تحقیق در این حوزه
همچنین سایر حوزههای علمی راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی را هموار سازند.امروزه علم دانشبنیان در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مفید و سودمند بوده و به خوبی توانسته راههای تکیه بر تولیدات داخلی را در دانشگاههای
کشور آموزش و برای عملی سازی در سطح جامعه فراهم سازد.
دانشجویان تهران از نقششان در اقتصاد مقاومتی می گویند
محمد حسنی دانشجوی رشته مهندسی برق با اشاره به مقوله اقتصاد مقاومتی اظهار داشت :اقتصادمقاومتی به اقتصادی
می گویند که سبب پیشرفت درون زاد کشورمان شود که این پیشرفت باید منوط با حرکت جوانان و علیالخصوص
دانشجویان کشور به وسیله علم و فناوری بومی صورت بگیرد .با تالش دانشجویان و جوانان این مملکت با توجه به
اتفاقات رخ داده در دنیا ما می توانیم اقتصاد مقاومتی را در کشورمان جاری کرده و روابط خودمان را با سایر کشورهای
دنیا حفظ کنیم.این دانشجوی رشته مهندسی برق با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی برای ما الزم و ضروری است افزود:
در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولیدات داخل می توان باعث پیشرفت اقتصاد درونی شد که این امر جز با تالش و
کوشش دو چندان دانشجویان و مردم عزیز محقق نمیشود.در انجام اقتصاد مقاومتی که دستور مقام معظم رهبری است
سختی هایی وجود دارد اما مردم ما در طول این  38سال به همه دنیا نشان دادند که با تمام قوا پای این انقالب و سختی
ها ایستادگی میکنند.
علی سعادت دانشجوی رشته پزشکی در این باره گفت :مفهوم اقتصاد مقاومتی این است که ما باید در کشور یک نظام
منظم اقتصادی داشته باشیم که در آن تهدیدات خارجی هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد کشورمان نداشته باشد.اقتصاد مقاومتی
اقتصادی است که در آن سعی می شود به جای استفاده از کاالهای خارجی تولیدات داخل را مصرف کرده تاکمک بزرگی
به تولید کنندگان و کارآفر ینان داخلی شود که این مساله فرصتی در جهت افزایش اشتغال جوانان ایجاد میکند.اقتصاد
مقاومتی به معنی قطع ارتباط با سایر کشورهای دنیا نیست،در اقتصاد مقاومتی موتور متحرکه اقتصاد کشورمان به
وسیله حمایت از تولیدات کارخانههای داخل کشور با برنامه ریزی مسئولین میسر می شود .در بحث اقتصاد مقاومتی
باید همه مردم مابایکدیگرمتحد شده وباتمام قواوصبوری درمشکالت مسائل مختلف خودوکشوررامرتفع کنند.
حسین زینلیان دبیر کل جامعه اسالمی دانشجویان در باب اقتصاد مقاومتی عنوان کرد :اقتصاد مقاومتی مهمترین مساله
در سال جدید است که رهبری آن را مطرح کرده که متاسفانه تا این با مساله اقتصاد مقاومتی کغریبانه برخورد شده
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است.مردم ما به عنوان کسانی که در تمام این  38سال پای این انقالب و نظام مقدس ایستادهاند مسئولین نیز باید در
جهت احیای اقتصاد مقاومتی گام های بزرگتری بردارند.گفتنی است ،اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی یک مسئله
شرعی و الزم است که اجرای آن به وسیله مسئولین همان انجام عمل مقدس امر به معروف و نهی از منکر است که
باعث چرخیدن چرخ اقتصاد کشور می شود.
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رابطه در هم تنیده ی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد علمی
اقتصاد مقاومتی الگویی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و با تمرکز به استقالل اقتصادی کشور مطرح شده
است.تاکید بر اقتصاد دانش بنیان ،تیزبینی در خور تقدیری است که در مفاد سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» دیده
شده و حکایت از آن دارد که قدرت علمی سرمایه های انسانی ایران اسالمی باید به کارگیری شده و در خدمت اقتصاد
و جامعه در آید.همانگونه که می دانیم طی سالهای اخیر کشور ما در شرایطی بسیار نابرابر نسبت به سایر کشورهای
جهان بوده و در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی روبرو شده است که تاکنون در هیچ کجای دنیا به صورت
عملی یا حتی تجربی مشابه نداشته ،به عنوان نمونه تا به حال شواهدی مبنی بر تحریم بانک مرکزی یک کشور به
مدت طوالنی وجود نداشته است.نمونه اشاره شده از جمله تاثیرگذارترین نوع تحریمها است ،به طوری که وصول درآمد
حاصل از فروش کاالهای صادر شده به کشورهای جهان را دچار مشکل نموده و اقتصاد ایران را با تهدیدی جدی روبرو
کرده است .شاهد این مدعا این است که مقام های دولت آمریکا تحریمهای اعمال شده علیه ایران را سخت ترین و فلج
کننده ترین تحریمها در طول تاریخ دنیا نامیده اند.در این راستا مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام کشور ،تدابیر
و راهنمایی های الزم را با طرح «اقتصاد مقاومتی» که تاکنون در ادبیات علم اقتصاد به کار گرفته نشده است را بیان
فرموده اند .رهبر معظم انقالب با ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ،در تاریخ  91/00/19تاکید داشتند که
اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب
را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.در واقع اقتصاد مقاومتی ،راهکاری
است که کشور بتواند در یک شرایط ویژه که مورد تحریم ابرقدرتهای دنیا قرار گرفته است ،به سوالهای اساسی اقتصاد
مبنی بر چگونگی تولید و توزیع کاالها و خدمات پاسخ دهد ،همچنین سرمایه گذاری های الزم برای کاهش وابستگی
به کشورهای دیگر ،به خصوص کشورهایی که چشم طمع به منابع و سرمایه های مادی و معنوی جمهوری اسالمی
ایران دارند را داشته باشد.اقتصاد مقاومتی الگوی غالبی است که متناسب با شرایط جامعه امروز ما و با تمرکز به
استقالل اقتصادی کشور مطرح شده است .در دوره ای که بحرانهای اقتصادی ،وضعیت بسیاری از کشورهای بزرگ
دنیا را تهدید می نماید و نظامهای اقتصادی آنها نتوانسته است پاسخگوی نیازهای ضروری جوامعشان باشد ،به گونه
ای که مصرف گرایی فرهنگ عمومی آنها شده و زمینه اتالف سرمایه های بشری را فراهم آورده است ،با اقتصاد
مقاومتی می توان از منابع کنونی کشور به نحو مطلوبی استفاده نمود.یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما عدم استفاده بهینه
از پتانسیل موجود در سرمایه انسانی کشور است  ،سرمایه ای که توان تولید علم را در حال حاضر داشته و رتبه بسیار
خوبی در تولید علم کسب کرده است.چند وقت پیش مطلبی را مشاهده کردم مبنی بر اینکه ،دانشمندان و پژوهشگران
ایران  0٫58درصد از تولید علم در جهان را به خود اختصاص داده اند .این موضوع بیانگر این است که سرمایه انسانی
کشور ما شایستگی تولید دانش را داشته است ،اما برای بکارگیری دانش ،در جهت تولید ارزش اقتصادی به اندازه
کافی کار نشده و این خالقیت و نوآوری در خدمت بنگاه های اقتصادی درنیامده است.نکته ظریفی که در فرمان 14
ماده ای اقتصاد مقاومتی دیده می شود ،موضوع بند  1سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که تاکید بر “پیشتازی
اقتصاد دانش بنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد
دانشبنیان در منطقه” داشته است ،در واقع با تکیه بر این بند می توانیم با استفاده از دانش که حد و مرزی برای آن
وجود ندارد و استفاده دقیق از ظرفیت های علمی کشور که طی سالهای اخیر بسیار شکوفا شده است ،وضعیت اقتصادی
جامعه را بهبود داده و نقصان بکارگیری دانش در سطوح تولید را که در کشور ما بسیار مشهود است را ارتقا دهیم.در
منحنی امکانات تولید حداکثر ترکیبات مختلف کاالها را که می توان با استفاده از همه عوامل و منابع موجود جامعه
تولید کرد را نشان می دهد ،اگر ما در نقاطی پایین تر از منحنی قرار داشته باشیم نشان دهنده عدم استفاده از منابع
فعلی است ،که به زعم بنده اکثر مفاد سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکید بر حداکثر کردن کارایی و استفاده بهینه
از منابع موجود را دارد ،که بسیار هم به جا است ،لیکن نقاط باالی منحنی امکانات تولید با امکانات موجود قابل
دسترسی نیست و طبق نظر اقتصاددانان ،باید با بهبود تکنولوژی و افزایش منابع این منحنی را به سمت باال انتقال
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داد.در واقع تاکید بر اقتصاد دانش بنیان تیزبینی در خور تقدیری است که در مفاد سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
دیده می شود و حکایت از آن دارد که قدرت علمی سرمایه های انسانی ایران اسالمی باید به کار گیری شده و در خدمت
اقتصاد و جامعه در آید.دانش ،یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار میآید
و از جمله منابعی است که می توان آن را بدون کاهش و استهالک ،با دیگران به اشتراک گذاشت.این ویژگی ،یک
مشخصه منحصر به فرد برای این منبع محسوب میگردد که بر خالف سایر منابع فیزیکی مثل سرمایه ،داراییهای
مادی و منابع طبیعی ،استفاده از آن ،از کمیّتش نمیکاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.این در حالیست که در
الگوهای اولیه رشد اقتصادی ،بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید مانند سرمایه فیزیکی ،نیروی کار و زمین به عنوان
منابع تولید تأکید کردهاند ،اما در مدلهای جدید رشد اقتصادی ،بهرهوری عوامل تولید نیز به عنوان یکی از ارکان رشد
اقتصادی معرفی میشود و دانش به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهرهوری و رشد اقتصادی مطرح
میگردد.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه باالتر و کاهش
نابرابری در توزیع درآمد خواهد داشت.امروزه اصطالح اقتصاد دانش بنیان ،گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در
جریان توسعه اقتصادی است .از این رو ،میتوان گفت در اقتصاد دانشبنیان ،نگاه به دانش از نظر کیفی و ک ّمی با
اهمیت تر از گذشته بوده است.بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در
توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی ندارد ،بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا میکند .نکتهای که باید همواره در
نظر داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ،فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و
پژوهش کافی نیست ،بلکه نکته مهم به کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است.به
عبارت دیگر ،کاربردی کردن دانش و استفاده مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیتها و ارتقای درجه بهرهبرداری از منابع
است که تحقق یک اقتصاد دانشبنیان را ممکن میسازد .در حقیقت اقتصاد دانشبنیان با بهرهوری بیشتر عوامل تولید
و رفتار بهینه اقتصادی از نظر تخصیص منابع کار میکند و در نتیجه ،دارای نرخ رشد اقتصادی باالتری خواهد
بود.الزمه اساسی توسعه اقتصاد دانش بنیان ،گسترش شرکتهای دانش بنیان است .با روشن شدن ویژگیهای اقتصاد
دانشبنیان ،جایگاه و کارکرد شرکتهای دانشبنیان ،به عنوان بنگاههای سیستم اقتصادی دانشبنیان برای تحقق
اقتصاد مقاومتی ،روشن می شود.نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله مسائل و مباحثی
است که پس از بیانات مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال  0390مورد تأیید و توجه اقتصاددانان و محققان و مسئوالن
جامعه قرار گرفته است .در واقع ،جایگاه برجسته شرکت های دانش بنیان در تحوالت و تغییرات اقتصادی امری
فراموش شده بود که بیانات معظم له جانی دوباره به این شرکت ها داد و موجب اهمیت و توجه به این شرکت ها
شد.توجه به این نکته ضروری است که رابطه در هم تنیده اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر علم و دانش از طریق
شرکت های دانش بنیان استحکا م خواهد یافت .این شرکتها ،هم در تحقق اقتصاد دانش بنیان و هم در مدل اقتصاد
مقاومتی کارا ،نقش و کاربرد دارند.شرکتهای دانش بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشبنیان بازی میکنند.
این شرکتها ،با توجه به ویژگیهای خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافپذیری باال ،ظرفیت
مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند.نقش این شرکتها در شکلگیری و توسعه اقتصاد مقاومتی بسیار
قابل مالحظه است ،همچنین توزیع عادالنهتر ثروت ،بر اساس شایستهساالری در چنین شرکتهایی ،تأثیر زیادی در
عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر ،با توجه به توانمندتر بودن این شرکتها ،در مقایسه با شرکتهای سنتی ،سبب
افزایش بهرهوری و کارآمدی شرکت های دولتی واگذارشده خواهد شد.همچنین استراتژی عدم تمرکز فعالیتهای تولیدی
در چند شرکت بزرگ دولتی ،مانع از تحریم آسان محصوالت یا مواد اولیه شرکتها میگردد .شرکتهای دانشبنیان
زیرساخت های الزم برای عملی ساختن استراتژی عدم تمرکز و همکاری چندین شرکت متوسط برای تولید یک محصول
را دارا هستند.در صورت تحریم مواد اولیه یا فناوری ،چنین شرکت هایی توانمندی الزم را برای دستیابی به فناوری یا
مواد اولیه جایگزین خواهند داشت .همانگونه که قب ً
ال اشاره شد ،فضای اقتصادی ایران امروز ،رویدادهای ویژه و
منحصر به فرد اقتصادی را شاهد است که وقوع بعضی از آنها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است ،از این رو ،زمانی
که شرایط ویژه و بدون الگویی به وجود میآید ،ضرورت نوآوری و ایدهپردازی از سوی صاحبنظران برای برطرف
کردن چالشهای اقتصادی ضرورت پیدا می کند.در این بحث فرصت اظهار نظر در خصوص سایر مفاد سیاستهای کلی
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«اقتصاد مقاومتی» را نداشتیم و صرفا ً به بررسی قسمت کوچکی از یک بند از مفاد سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی»
پرداختیم ،بند ه اعتقاد دارم هر جمله از مفاد اقتصاد مقاومتی ،دریایی است خروشان که می تواند اقتصاد کشورمان را
بهبود بخشد ،و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه از نخبگان ،مبتکران و مخترعان حمایت شود.در حقیقت یکی از
اساسیترین پیشنیازهای اقتصاد مقاومتی ،سرمایه انسانی خالق ،نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی
کشور ایران و جمعیت باالی جوانان تحصیلکرده و نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و باارزشترین سرمایه کشور،
باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب ،با توانمند نمودن و تشویق و زمینهسازی فعالیت آنان در قالب شرکتهای
دانش بنیان ،کشور توان رویارویی با هر گونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.

عباس کشوری
کارشناس بانکی و اقتصادی
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اصلی ترین ترمز اقتصادی مقاومتی ،اجرایی نشدن اصل  44است
ت تاجر ،اقتصاد را دچار بال خواهد کرد
دول ِ
یکی از ابعاد و زوایایی که در ارتباط با اقتصاد مقاومتی وجود دارد ،موانع و یا به تعبیری «ترمز»هایی است که مانع
از تحقق و عملی شدن این سیاست ها می شوند .تبیین این موانع و ترمزها ،یکی از اقدامات ضروری است که در فضای
گفتمانی کشور باید به آن مبادرت ورزید.پرسش ها اساسی و پاسخهای مربوطه را که ازکارشناسان پرسیده شده است
را در زیر می خوانید :
با توجه به ضرورت شناخت ترمزهایی که مانع از عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی
میشوند،اصلی ترین این ترمزها کدامند؟
درباره اقتصا د مقاومتی ،طیف ها و دیدگاه های مختلف نظرات خود را مطرح کرده اند و ما شاهد این بوده ایم که دولت
های مختلف نسبت به این موضع ،اظهارنظرهایی داشته اند و نسبت به اجرای این سیاست ها دیدگاه هایی را مطرح
کرده اند .بنده معتقدم در هر کشوری که دولت بخواهد تاجر باشد و اقتصاد ،صنعت و کشاورزی را در اختیار خود قرار
بدهد ،مردم آن کشور دچار بلیه بی انضباطی در اقتصاد ،نابسامانی ،فقر ،فاصله طبقاتی می شوند و متأسفانه به دنبال
اینها فساد ،فقر ،فحشا ،رشوه و همه مسائل منفی که برای یک جامعه متصور بکنیم هم به بار می آورد .تا وقتی که
دولت خودش را از اقتصاد دور نگه ندارد و به توان مردم خود اعتقاد پیدا نکند و به این موضوع معتقد نباشند که
ضوابط اقتصادی چه در امور تجارت و چه در صنعت و کشاورزی را مردم با توان خودشان تحت نظر دولت می توانند
انجام دهند ،اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود .لذا ما اعت قادمان این است که اگر یک روزی ،هر دولتی؛ اعم از اصولگرا
و معتدل و اصالح طلب که عزم خود را نسبت به اجرای سیاست های اصل  44قانون اساسی جزم کند و آن را به صورت
عملیاتی و در کف میدان اجرا کند ،آنوقت است که ما مبناهای اقتصاد مقاومتی را در کشور پایه ریزی کرده ایم .اعتقاد
ما این است که این کار ،هنوز عملیاتی نشده است و این موضوع ،همان ترمزی است که شما از آن سؤال می پرسید.
متأسفانه شاهد این هستیم که اکثر بنگاه های اقتصادی کشور در اختیار دولت است و با این شرایط ما نمی توانیم اقتصاد
مقاومتی را دنبال کنیم ،چون فلسفه ا قتصاد مقاومتی به کار گرفتن توان ملی آن کشور است .در هر کشوری که دولت
آن بخواهد همه اقتصاد در اختیار خودش باشد ،امکان اینکه اقتصاد مقاومتی در آن کشور پیاده بشود به هیچ وجه
وجود ندارد.
همه به اهمیت اجراشدن اصل  44قانون اساسی اذعان دارند،چرادرعمل مابامشکل مواجه هستیم
وهنوزاین اصل اجرایی نشده است؟
ما از ابتدای انقالب شاهد این بودیم که بزرگان مؤتلفه اسالمی ،چه در مجلس و چه در دولت وقت این موضع را با
صراحت اعالم می کردند و تأکید داشتند که کار اقتصاد باید به مردم واگذار شود ولی متأسفانه در دهه  31شاهد این
بودیم که کل هم و غم دولت وقت این بود که اقتصاد را به سمت دولتی شدن ببرد و متأسفانه علی رغم همه موضع
گیری هایی که دلسوزان انقالب و نظام در آن مقطع داشتند ،کشور به این سمت رفت که اقتصاد ایران وجهه دولتی به
خود گرفت .باالخره امکانات و پول ،ابزارهای خوبی هستند برای همه دولت ها که نمی توانند از آن صرفنظر کنند.
عمده ترین مشکل ما در اجرای اصل  44قانون اساسی ،خود دولت های مختلفی بوده اند که از جریانات سیاسی مختلف،
از ابتدای انقالب سر کار آمده اند .ادعای همه این دولت ها هم این بوده که می خواهند اصل  44را پیاده کنند .اما چون
اجرای این اصل ،به معنای چشم پوشی از بسیاری از ثروت ها و امکاناتی است که در اختیار دارند ،از این کار صرفنظر
کرده اند .لذا دولت ها نسبت به این موضوع ،اهتمام اعتقادی نداشته اند .ما باید به دنبال این باشیم که کسانی در آینده
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عهده دار مسئولیت باشند که نسبت به سیاست های اصل  44و نسبت به اقتصاد مقاومتی ،اعتقاد داشته باشند؛ کسانی
که اولین سرمایه شان سرمایه اعتقادی باشد.
نقش مردم در اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی را چگونه می بینید؟
نقش مردم در اقتصاد نقش پررنگی است .دولت های ما معموال نسبت به مردم با احترام و تکریم رفتار کرده اند و نسبت
به حضور ملت و نقش آنها در همه زمینه ها تأکید داشته اند ،ولی کمتر به این موضوع که کار مردم را به خود مردم
واگذار بکنند اعتقاد داشته اند .ما معتقدیم که در امر اقتصاد ،کار مردم باید به خود مردم واگذار بشود و در کلیه امور،
اگر توان مردم را در خدمت سیاست خاصی قرار بدهیم ،اتفاقات فوق العاده ای رخ خواهد داد .مثالً در خصوص سطح
علمی کشور ،می بینیم که دولت مقداری زمینه را برای حضور جوانان در دانشگاه ها هموار کرد و آنها توانستند
موقعیت های خودشان را بدست بیاورند و دیدیم که سطح علمی کشور با حضور خود مردم به یکدفعه به سطح قابل
قبولی رسیده است .ما در زمینه اقتصاد ،چنین فضای مساعدی برای اینکه مردم بتوانند توان خودشان را به اجرا
بگذارند متأسفانه از دولت های محترمی که تا کنون روی کار آمده اند شاهد نبوده ایم .البته جلساتی گذاشته شده ،آیین
نامه ها ،سمینارها ،همایش ها؛ همه اینها برگزار شده و این ها را نفی نمی کنم؛ همه عزیزان دولت های گذشته این
کارها را کرده اند ،منتها اعتقاد به استعداد ملت و واگذاری بخش های تجارت ،بازرگانی ،صنعتی و کشاورزی به مردم
را تا کنون شاهد نبوده ایم.
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نقطه شروع اقتصادمقاومتی ،سیاستگذاری برای اصالح الگوی مصرف است
اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک مختص دانشگاه و حوزه نیست ،بلکه اقتصاد کاربردي است كه ایجاد امنیت و ثبات
در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوکهای خارجی از شاخصههای بارز آن به شمار مي آید.اقتصاد مقاومتی چشمانداز
وسیعي را بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران ترسیم مي كند كه به معناي ریاضت اقتصادی نیست  ،بلکه مفهومي به
معناي استفاده حداكثري از حداقل ها فراهم مي آورد.یكي از موضوعات مهم اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است
كه مبین سه وظیفه برای دولت ،دست اندرکاران تول ید و مردم می باشد ،سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها برروی هم،
تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن ،به این تعامل وابسته است.هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کاالی داخلی
کنیم ولی کیفیت تولید کاالی داخلی پایین باشد ،عمالً رغبتی از سمت مردم به خرید کاالی تولید داخلی نخواهد بود .اگر
تولیدکننده هم برای تولید کاالی باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور ،خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و
یا قوانین اقتصادی ،فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کاالی داخلی بی رغبت باشند ،بازهم نتیجه منفی
خواهد بود.وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت خام ،شکاف طبقاتی و فقر نسبی،
فساد اقتصادی و اداری ،عدم شایستهساالری علمی ،ضعف نظام بانکداری ،پولی و سیستم ارزی کشور ،عدم توجه به
تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی جمعیت ،بوروکراسی عریض و طویل دولتی ،فضای کسبوکار و بیکاری
تحصیلکردهها ،وجود سرمایه های سرگردان که ناشی از دستوری بودن نرخ ارز و نرخ بهره است ،قاچاق کاال به داخل
و خارج ،عدم نظارت دقیق بر چرخهی توزیع کاال به صورت عمدهفروشی و خردهفروشی در کشور ،ضعف حملونقل
ریلی به عنوان زیربنای توسعهی اقتصادی ،عدم توجه به سرمایههای اجتماعی و سرمایههای نمادین در کشور از جمله
ضعف های اساسی اقتصادي كشورهستند كه تحقق اقتصاد مقاومتي را با چالش مواجه مي كند .اقتصاد مقاومتی فعال و
پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی ،مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میداندادن بیشتر به فعاالن
بخش خصوصی و رفع موانع و مشکالت این بخش می باشد به طوریكه بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک
اصلی رشد اقتصادی و صنعتی با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایههای غیردولتی ،استفاده بهینه از
منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد  ،ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور ،میتواند اهداف توسعه
ای دولت را محقق نماید.بخش خصوصی بدون شک برترین بستر ،برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان
مقاومت درجامعه ،برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست.یكي از نكات حائز اهمیت در تحقق اقتصاد
مقاوتي حمایت همه جانبه از نخبگان است به طوریكه اگر از نخبگان حمایت شود ،میتوان فناوریها را تبدیل به فعالیت
تجاری کرد چرا كه میداندادن به نخبگان در عرصه صنعت ،تجارت وکشاورزی ،از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و
نیز باید شرایط به گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند.براي تحقق هر چه بهتر اقتصاد
مقاومتي در كشور  ،شناسایی نقاط ضعف کشور دراقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت  ،تثبیت نرخ ارز ،اشتغال
زائی  ،ثبات قیمت ها  ،اصالح ساختار دولتی نقش دولت را پررنگ تر مي كند و همچنین مدیریت مصرف  ،قناعت ،
ساده زیستی ودوری ازتجمالت ،تولید ثروت حالل ،ترجیح مصرف کاالی داخلی برکاالی خارجی مردم را در تحقق این
اقتصاد مسئول تر خواهد كرد.اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد ،در این
راستا باید چالشهای پیش رو را شناسایی و در دایره ای بزرگتر با عنایت به چالشهای اقتصاد و امت اسالمی تعریف و
برای آن برنامه و راه حل ارائه شود.فضای منفی برای جذب سرمایهگذاری داخلی وخارجی  ،وجود موانع متعدد پیش
روی تولید ملی  ،عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کاالیی  ،پایین بودن سطح بهره
وری نیروی انسانی وضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشته  ،افزایش نقدینگی وعدم تناسب آن با تولید
 ،وجود نقدینگی های سرگردان  ،اختالالت متعدد در بازار ارزی کشور  ،سطح باالی بیکاری و عدم اشتغال پایدار،
وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به در آمدهای حاصل از فروش نفت خام  ،عدم اجرای کامل سیاستهای اصل 44
قانون اساسی در راستای آزاد سازی وخصوصیسازی و مشکالت تامین کاالهای موردنیاز بخش تولید از عوامل و
موانعي هستند كه باید از سر راه اقتصاد كشور برداشته شوند .نقطه شروع اقتصادمقاومتی ،سیاستگذاری برای اصالح
الگوی مصرف است .مصرف ،تولید را جهت می دهد و این دو درکنارهم ،جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند.
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رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجرشود،
موجب استقالل اقتصادی ،قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی درسطح کالن تر می شود.فراموش نكنیم جهاد
اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست ،شروع
زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل است.
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اقتصاد مقاومتی تنها در کانون خانواده تحقق مییابد
مقدمه
خانواده های ایرانی صرفا ً تماشاچی فعالیت ها ،تصمیمات و سیاستگذاریهای دولتمردان خود نیستند؛ بلکه آنان خود
زمین مجاهدت و کوشش حاضر بوده و حرکت جهادی و هوشمندانه آنان است که تحقق هرچه سریعتر و
مستقیما ً در
ِ
بهتر اقتصاد مقاومتی را در کشور عزیز اسالمی مان رقم می زند.در بحث فرهنگ موضوع سبک زندگی خانواده بسیار
مهم است چراکه والدین می توانندباالگویی مناسب برای فرزندان سبک زندگی اسالمی ایرانی رابه نسل آینده منتقل کنند.
زن در خانواده محور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خانواده
خانواده در راستای تحقق اقتص اد مقاومتی نقش مهمی داشته و زن در این میان میتواند محور قرار گیرد؛ اصالح
الگوی مصرف و الگو در این امر باید از سوی مادر خانواده مدنظر و به دیگران منتقل شود؛ درواقع زن در راستای
فرهنگ و اقتصاد خانواده نقش مؤثری دارد.باید سرمایه زندگی در خانواده به شکلی مدیریت شود که بتوان با آسودگی
و به خوبی زندگی کرد همچنین خانواده در خصوص مدیریت اقتصاد خانواده گام بردارد چراکه این امر باعث میشود در
اقتصاد کشور اثرات خوبی بر جای گذارد.
زنان خانه دار در درآمد و سرانه ملی کشور بسیار مؤثرند
زنان خانهدار در درآمد و سرانه ملی کشور بسیار مؤثرند ،زن میتواند در خانواده در سبک زندگی و حتی مدیریت
سفرها ،مهمانیها و دوری از تجمالت مؤثر باشد که میتوان گفت این امر در درآمد سرانه کشور مؤثر است.مردان هم
در عزم ملی در راستای اقتصاد و فرهنگ نقش مهمی دارند ،به طور کلی در راستای شعار سال خانواده محوریت داشته
است که باید در این زمینه با برنامه و تلکیفمداری اقدام کنند.
نقش مؤثر والدین در فرهنگسازی فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی
در بحث فرهنگ ،والدین نقش اساسی دارد و میتوانند با فرهنگسازی مستمر فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی را به
فرزندان منتقل و در این زمینه مؤثر واقع شوند به این شکل با رفتار خود این رفتار را به عنوان الگو به سایر اعضای
خانواده منتقل میکنند.عزم ملی در تمام امروز باید از سوی خانواده صورت گیرد همچنین اقتصاد مقاومتی با همگرایی،
هم افزایی و انسجام در خانواده رخ خواهد داد و به جامعه منتقل میشود.
هر خانواده باید خود را مخاطب شعار امسال بداند
در راستای فرهنگ حجاب و عفاف خانواده نقش مؤثری داشته و زن و مرد باید در خانواده به عفاف خود بیش از بیش
اهمیت دهد و بتواند بر روی فرزندان و سایر اعضا تأثیر گذارد.خانواده در تبیین و تفهیم عفاف و حجاب در خانواده
باید نقش خود را ایفا کند ،والدین باید در خانواده الگو حجاب و عفاف باشد و در راستای تقویت آن گام بردارند چرا که
خانواده مانند دانشگاهی برای فرزندان است تا آنها نیز والدین را الگو قرار داده و همان راه را ادامه دهند.
والدین باید عوامل مزاحم و تشدید کننده ناهنجاری را در خانواده از بین ببرند
والدین باید عوامل مزاحم و تشدید کننده ناهنجاری را در خانواده از بین ببرند که این عوامل شامل دوست ناباب ،استفاده
نامناسب از فضای مجازی و ماهواره است؛ در واقع دور شدن ماهواره از خانواده میتواند خانواده را به فرهنگ اصیل
ایرانی نزدیک کند.امید است که با اقدامات الزم از سوی خانوادهها شاهد تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد و فرهنگ با
عزم ملی و مدیریت جهادی در خانوادهها باشیم.
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راهبردهای توسعهی اعتماد به نفس ملی
پیشرفت و موفقیت هر کشوری دو رکن اساسی دارد :یکی داشتن امکانات مادی و منابع زیرزمینی که برای پیشرفت
کشور الزم است ،ولی کافی نیست ،زیرا ممکن است کشوری از لحاظ امکانات مادی و منابع زیرزمینی غنی باشد ،اما
تحت ظلم و استعمار ابرقدرتها باشد .دیگری مؤلفههای معنوی که مکمل رکن اول است .مهمترین و بااولویتترین
شاخص این مؤلفه ،خودباوری و اعتمادبه نفس ملی است .اگر ملتی این شاخص را داشته باشد ،میتواند با شجاعت و
اراده ی قوی گام بردارد ،حرکت کند ،نظام سیاسی اسالمی تأسیس کند ،با قدرت آن را حفظ کند و پرچم عزت و سربلندی
کشور را برافراشته کند ]0[.بنابراین خودباوری و اعتمادبهنفس ،یکی از ارکان اساسی پیشرفت هر کشوری است و از
این لحاظ ،اهمیت بسیاری دارد .در واقع اعتمادبهنفس ،رمز موفقیت و پیروزی در کارهاست .جامعه ای که مسئوالن و
مردم آن خودباوری و اعتمادبهنفس ملی داشته باشند ،میتوانند کارهای مهم را بهراحتی انجام دهند و از عهدهی
مشکالت سخت و پُرمشقت برآیند.امام خمینی (ره) در شرح جنود عقل و جهل ،برای اعتمادبهنفس ،عنوان «ت ُ َؤدَه» را
به کار برده اند که با توجه به تعریفی که ایشان از آن ارائه دادهاند ،قابل تطبیق بر اعتمادبهنفس است .ایشان از این
مفهوم به طمأنینهی نفس و ثبات قدم یاد میکند که انسان را در برابر حزب شیطان نگهداری میکند و به لشگرهای
جهل و شیطنت غلبه میدهد ]1[.ایشان مینویسند« :تُؤَده ...به معنی تثبیت در امر است و به معنی رزانت و تأنی است
و به معنی طمأنینه در حرکت است و تسرع در مقابل همهی اینهاست]3[».امام خمینی (ره) بر این باور است که
مسئوالن نظام اسالمی و جوانان جامعه باید به این اعتمادبه نفس ملی و خودباوری برسند و در انجام کارهایشان اعتماد
به خدا و اعتمادبهنفس داشته باشند« :عمده این است که شما دو جهت را در نظر بگیرید که من کرارا ً عرض کردم.
یکی اعتماد به خدای تبارک و تعالی که وقتی برای او بخواهید کار بکنید ،به شما کمک میکند ،راه برای شما باز میکند
و در هر رشته که هستید ،راههای هدایت را به شما الهام میکند و یکی اتکال به نفس ،اعتماد به خودتان ...الزم است
که با این دو خصیصه اتکال به خدای تبارک و تعالی ،اطمینان به نفس ،با این دو خصیصه به پیش بروید و بعد از مدت
کوتاهی خواهید دید که راههای سعادت بر شما باز میشود و قدرتهای بزرگ طمعشان قطع میشود]4[».ایشان افق
این خودباوری و اعتماد را ارتقا میدهند و از توان مقاومت در برابر قدرتهای استکباری و از مقابلهی آنها سخن
میگویند« :مسئلهای را که میخواهیم اکیدا ً به شما تذکر دهم ،این است که این معنا که نمیشود با قدرتهای بزرگ
طرف شد را از گوش هایتان بیرون کنید .شما بخواهید میتوانید ،زیرا پشتیبان شما خداست .این زمزمههایی که
ابرقدرتها بهوسیلهی ایادیشان کردهاند که تا متکی به یکی از دو قدرت شوید ،نمیتوانید به زندگی خود ادامه دهید،
صد درصد غلط است]5[».حال با توجه به اهمیت موضوع ،در ادامه به راهبردهای توسعهی اعتمادبهنفس ملی
میپردازیم.امام خمینی (ره) در «شرح جنود عقل و جهل» ،برای اعتمادبهنفس ،عنوان «ت ُ َؤدَه» را به کار بردهاند که با
توجه به تعریفی که ایشان از آن ارائه دادهاند ،قابل تطبیق بر اعتمادبه نفس است .ایشان از این مفهوم به طمأنینهی
نفس و ثبات قدم یاد میکند که انسان را در برابر حزب شیطان نگهداری میکند و به لشکرهای جهل و شیطنت غلبه
میدهد.
راهبردهای توسعهی اعتماد به نفس ملی
راههای تقویت ،افزایش و توسعهی اعتمادبه نفس ملی ،گسترده و زیاد است و چون این شاخص از نوع مقولهی کیفی
است ،نمیتوان برای راهبردهای توسعهی آن ،اولویتبندی دقیقی ارائه کرد ،اما بهطور ضمنی و با توجه به اولویتهای
مطرحشده در دیدگاه رهبران نظام اسالمی ،میتوان شاخصها و معیارهایی را برگزید که در ادامه به آنها اشاره
میشود.
 .2تقویت ایمان به خدا و توکل بر او :هویت حقیقی یک جامعه ،هویت دینی و اخالقی آن است ]3[.جامعهای که این
هویت را در خود پرورده و به آن رسیده باشد ،در کارها با ایمان و توکل بر خدا حرکت میکند ،چون اعتقاد دارد که خدا
به آنان کمک خواهد کرد و پیروزی را نصیب آنان میکند.الزم است که هر جامعهای قبل از پیشرفت در هر زمینهای،
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در اخالق ،فضایل و انسانیت پیشرفت کند و محکم و استوار و با خدا در کارش باشد؛[ ]7چراکه ضعف نفس در کارها،
عدم اعتمادبهنفس ملی و گم کردن خود ،اوالً باعث تزلزل در تصمیمگیریها میشود و کارها را با شکست مواجه میکند
و کشور و جامعه را دچار عقبماندگی میکند[ ]8و ثانیا ً سبب سلطهی اجانب میشود؛[ ]9چراکه فکر میکند توان
مقابله با ابرقدرتها وجود ندارد و بدون آنها نمیتوان به پیشرفتی دست یافت]01[.
 .1مثبتاندیشی و تعمیق باور «ما میتوانیم» :داشتن تصور مثبت از خود ،سبب افزایش انگیزه و انجام فعالیتهای
افزایش اعتمادبهنفس خواهد بود .در سطح ملی نیز
گوناگون و حتی سخت و مشکل میشود .از این رو ،یکی از عوامل
ِ
با تکرار و باور شعار «ما میتوانیم» توسط رهبران و مسئوالن و القای این تفکر مثبت به ملت ،میتوان شجاعت،
قاطعیت ،خودباوری و اعتمادبه نفس را در مردم ایجاد و تقویت کرد و توسعه داد؛[]00چراکه احساس توانایی و
اعتمادبهنفس در یک ملت ،بزرگترین سرمایهی معنوی و روحی برای آن کشور است ]01[.پس زمانی که ملتی به
این باور رسیده که میتواند و به دنبال آن ،با اعتمادبهنفس قوی در همهی میدانها حرکت میکند و خواهان اصالح و
پیشرفت کشورش است ،خداوند نیز وعدهی کمک به آنها داده است[ ]03و پیروزی و نصرت را نصیب آنان میکند:
وم َحتّی یُغَ ِیّروا ما ِبأَنفُس ِِهم :همانا خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمیدهد ،مگر آنکه
َّللا ال یُغَ ِیّ ُر ما ِبقَ ٍ
«إِنه ه َ
آنان آنچه را در خودشان است ،تغییر دهند]04[».امام خمینی (ره) نیز با باور «ما میتوانیم» توانست نیروی عظیم
خفتهی مردم را بیدار کند و با توکل بر خدا و تکیه و اعتماد به نیروی مردمی ،انقالب اسالمی ایران را به پیروزی
برساند .به قول مقام معظم رهبری« ،این شعار ما می توانیم را امام بزرگوار در اعماق جان این ملت قرار داد .این یکی
از مظاهر مهم عقالنیت امام بزرگوار بود]05[».امام خمینی (ره) با باور «ما میتوانیم» توانست نیروی عظیم خفتهی
مردم را بیدار کند و با توکل بر خدا و تکیه و اعتماد به نیروی مردمی ،انقالب اسالمی ایران را به پیروزی برساند .به
قول مقام معظم رهبری« ،این شعار ما می توانیم را امام بزرگوار در اعماق جان این ملت قرار داد .این یکی از مظاهر
مهم عقالنیت امام بزرگوار بود».
 .3یادگیری اجتماعی اعتمادبهنفس در سطح ملی توسط نهادهای آموزشی :حس اعتمادبهنفس ملی و باور به
هویت خود ،باید از ابتدای کودکی به وجود آید و تا بزرگسالی تقویت شود]03[.وزارت آموزشوپرورش ،آموزش
عالی و حوزههای علمیه بهعنوان نهاد آموزشی زیربنایی و شخصیتساز که هم به آموزش و هم مهمتر از آن به
پرورش روح و پروراندن فکر نونهاالن ،نوجوانان و جوانان بهعنوان آیندهسازان جامعه و کشور میپردازند ،از
حساسترین و مهمترین نهادها در عرصهی ایجاد ،حفظ ،تقویت و توسعهی اعتمادبهنفس ملی و عمومی در زمینههای
گوناگون است ]07[.رسالت اصلی این نهادها آن است که حس روحی و فکری اعتمادبهنفس و خودباوری را به جوانان
تزریق نمایند و جرئت ،همت و توانایی برای رسیدن به آرمانهای ترسیمشده اسالمی را در آنان تقویت کنند]08[.پس
اگر مشکالتی در عرصه های اخالقی ،علمی ،فرهنگی و غیره در کشور وجود داشته باشد ،با ریشهکاوی آنها به
نهادهای آموزشی میرسیم که حس اعتمادبهنفس ملی را به جوانان القا نکردهاند .از این رو ،اگر نهادهای آموزشی و
گوناگون کشور شاهد اصالح و پیشرفت خواهیم بود ]09[.به
شیوههای آموزش اصالح شود و ارتقا یابد ،در سطوح
ِ
عبارت دیگر ،در این نهادها ،همانطور که به آموزش علم اهمیت داده میشود ،باید به پرورش روحی ،اخالقی و معنوی
نیز بها داده شود ،زیرا توجه به این بُعد در رفتارها ،برخوردها ،رشد شخصیت ،تقویت اعتمادبهنفس و جوشاندن
چشمهی استعدادها تأثیر میگذارد]11[.بنابراین حوزههای علمیه ،مدارس و دانشگاهها باید هم به تربیت علمی و دینی
جوانان توجه داشته باشند؛ یعنی آن ها را متدین بار آورند و هم باورهای ملی را در آنان ایجاد و تقویت کنند و توسعه
دهند؛ بهگونه ای که جوانان به هویت ملی و باورهای ملی خود پایبند باشند ،به خود اعتماد داشته باشند ،به امکانات
ملی و ذخایر فرهنگی کشور ببالند و خالصه اینکه به ایرانی بودن خود افتخار کنند]10[.در واقع تشکیل هویت نسل
جدید در دست قشر معلم ،روحانی و اساتید است؛ بهطوریکه نقش آنها حتی پررنگتر از خانواده و پدر و مادر است.
پس اگر کشوری خواهان ملتی و نسلی با اعتمادبهنفس قوی ،منضبط ،اجتماعی ،پُرکار ،باابتکار ،بامسئولیت ،باعرضه
و باکفایت برای کارهای بزرگ است ،راه و کلیدش ،توجه ،اصالح و ارتقای نهادهای آموزشیاش است]11[.
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.4رسانههای جمعی و جامعهپذیری خودباوری :یکی از راهبردهای ایجاد و توسعهی اعتمادبهنفس ملی که تأثیر
بسیاری بر این شاخص دارد ،رسانهها و وسایل ارتباطی است؛ چراکه در دنیای امروز ،گرایش به انواع و اقسام رسانه
و وسایل ارتباطی و استفاده از آنها ،بسیار زیاد است .از طرف دیگر ،وظیفهی رسانهی ملی و جمعی ،پر کردن اوقات
فراغت مردم است و از این طریق ،نقش مهمی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی و آگاهسازی جامعه و تقویت یا تضعیف
اعتمادبهنفس ملی دارد.رسانهی ملی عالوه بر اینکه در فرایند ارتباطات و جابهجایی اطالعات در درون جامعه سهیم
است ،میتواند با کارکرد خویش در عرصه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی و به موازات تحوالت عمیق در نهادهای
مختلف و دگرگونی باورها و ارزشهای حاکم بر جامعه و همچنین روحیهی مردم ،اقتدار و اعتمادبهنفس ملی ،کارساز
باشد و به عنوان یک دانشگاه عمومی ،در راستای شکوفایی و اعتالی فرهنگ مقاومت در مقابل برنامهریزیهای
دشمن ،به فعالیت بپردازد و جامعه را به سمت وسوی تأمین منافع ملی سوق دهد .در واقع ،رسالت مدیریت افکار
عمومی با رسانههای ملی و جمعی است و رسانهها میتوانند هم زمینهی تقویت روحیهی خودباوری را در جامعه ایجاد
کنند و هم میتوانند سبب تضعیف آن شوند ]13[.پس رسانهها در زمینهی برنامهسازی باید بسیار دقت و مواظبت کنند
که برنامههایی ساخته شود که اعتمادبهنفس ملی را تقویت کند و توسعه دهد .جامعهپذیری خودباوری و اعتمادبهنفس
ملی از مهمترین وظایف رسانههای موجود است.
 .3قهرمان سازی و الگوسازی درست و اسالمی :الگوسازی از قهرمانان ملی کشور در زمینههای علمی ،فرهنگی و
بهویژه قهرمانان دفاع مقدس و شهدا ،سبب افزایش حس عزت و اعتمادبهنفس ملی میشود ،زیرا جوانان و مردم با
الگوی تجربهشدهی یک قهرمان مواجه میشوند و مشاهده میکنند که در کشور ظرفیت شکوفا شدن استعدادها و تحقق
کار های بزرگ وجود دارد .پس تالش و عزم خود را بیشتر میکنند .در واقع ،با حمایت و تشویق قهرمانان ملی ،افتخار
کردن به آنان و الگوسازی درست از آنها ،می توان در جوانان و مردم کشور ،ارزش و نشاط به وجود آورد و آنها را
نسبت به آیندهی کشور امیدوار کرد و نیز از این راه ،حس اعتمادبهنفس ملی را افزایش و توسعه داد]14[.
 .4ترسیم چشمانداز روشن و پیشرفته برای کشور :با ترسیم چشمانداز روشن و ایدهآل و قابل دسترس توسط رهبران،
مسئوالن و نخبگان اینگونه باور میشود که با استقامت و پیمودن راه مستقیم با تمام قدرت و توان ،میتوان به کشوری
باعزت ،پیشرونده و مقتدر دست یافت .پس با اعتمادبهنفس بیشتر ،عزم خود را بیشتر جزم میکنند تا به این هدف و
آیندهی درخشان دست یابند.
 .7تالش در جهت کارآمدی مؤید اعتمادبهنفس ملی :اگر با برنامهریزی درست و صحیح از ظرفیتهای بیپایان
اقتصادی کشور استفاده شود و استعدادهای جوانان به کار گرفته شود ،در این صورت ،در زمینههای گوناگون اقتصادی،
پیشرفت خواهیم کرد و این سبب عزت ملی و اعتمادبهنفس ملی میشود .این امر نیز با اقتصاد مقاومتی به دست خواهد
آمد که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود بر آن تأکید کردهاند]15[.
 .1پیشرفت علمی و فناوری و موفقیتهای سیاسی :دستاوردهای علمی نظیر انرژی هستهای ،سلولهای بنیادی،
داروهای جدید و بیسابقه برای برخی از بیماریهای صعبالعالج و نیز موفقیتهای سیاسی در سطح منطقه و بینالملل،
نظیر آنچه در مقابلهی با داعش از سوی ایران پیگیری شد ،سبب به وجود آمدن این حس میشود که میتوان در مسائل
گوناگون و سطوح باالی علمی پیش رفت و به موفقیت دست یافت ]13[.پس انگیزه و خودباوری جوانان برای بروز
استعدادهای خود قویتر می شود و مردم نیز به کشور خود و ایرانی بودنشان افتخار میکنند.به عبارت دیگر،
پیشرفتهای علمی و موفقیت های سیاسی ،عالوه بر اینکه برای خود فرد عزت نفس و اعتمادبهنفس میآورد ،برای
ملت و مردم کشور نیز سبب اعتمادبهنفس ملی می شود .ملتی که عالم و دانشمند باشند ،کشوری که فتوحات علمی و
سیاسی داشته باشد و جوانانی که بتوانند در میدانهای علم نوآفرینی کنند ،بهطور طبیعی عزت نفس و اعتمادبهنفس

صفحه  84از 69

ملیشان تقویت میشود .چنین اعتمادبهنفس ملی ای بسیاری از مشکالت کشور را حل خواهد کرد و کارهای بزرگ
بهراحتی انجام میشود]17[.
جمع بندی
اعتمادبهنفس ملی زمینهساز توسعهی پایدار و پیشرفت کشور در همهی زمینه ها ،دستیابی به علوم و فناوریهای
جدید ،مقاومت و ایستادگی در برابر مشکالت و دشمنان و ابرقدرتها ،ایجاد عزت و سربلندی بینالمللی و استقالل و
عدم وابستگی کشور می شود .پس باید در ایجاد ،حفظ ،تقویت و توسعهی این شاخص مهم همت گمارد.با تقویت
مؤلفههای ایمان به خدا و توکل بر او ،مثبتاندیشی و باور شعار «ما میتوانیم» ،اصالح و ارتقای آموزشوپرورش،
آموزش عالی و حوزه های علمیه و تأکید و توجه به آموزش همراه با پرورش دینی و اخالقی جوانان ،برنامهسازی
درست و جهتدار رسانههای ملی و جمعی ،الگوسازی از قهرمانان ملی ،ترسیم چشماندازی روشن و درخشان برای
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[ .] 09بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان سراسر کشور 01 ،اردیبهشت .0385
[ .]11همان.
[ .]10بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم یزد 01 ،دی  0383و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید
و اعضای هیئتعلمی دانشگاه-ها 03 ،مهر  0385و  3مهر .0387
[ .]11بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم کرمان 01 ،اردیبهشت .0384
[ .]13مهدی رضاییان« ،نقش رسانه در اعتمادبهنفس ملی» ،جامجم آنالین 04 ،شهریور .0387
[ .]14بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مدال-آفرینان المپیک و پاراالمپیک 10 ،اسفند .0390
[ .] 15بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان ایالم در سالروز والدت امیرالمؤمنان (ع) 13 ،اردیبهشت
.0393
[ .]13بیانات مقام معظم رهبری دردیداربامردم یزد 01،دی 0383وبیانات مقام معظم رهبری دردیدارباکارگزارن
نظام 30،شهریور0383
[ .] 17بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از رؤسای دانشگاه-ها 07 ،دی .0383
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اقتدار اقتصادی در اقتصاد مقاومتی
همزمان با ناامیدی توأم با شکست غرب در بهرهگیری از اهرمهای نظامی و سیاسی برای مقابله با جمهوری اسالمی
ایران که رویکرد آنان به تحریمهای اقتصادی را در پی داشت ،واژه «اقتصاد مقاومتی» با تعریفی مشخص از ضرورت
و چگونگی اجرای آن ،از سوی رهبر معظم انقالب به فرهنگ اقتصادی کشور وارد شد ،با این انتظار بجا و تعریفشده
که اقتصاد مقاومتی نه فقط در صف دیگر واژگان اقتصادی قرار گیرد ،بلکه ابعاد و اجزای آن در چرخه کارشناسی
ارزیابی شده و به عنوان یک «الگوی اقتصادی» به اجرا درآید .اکنون بیش از  3سال است که این واژه در گفتمان
اقتصادی نظام وارد شده و شکل گرفته است و اگرچه رهبر معظم انقالب -مدظلهالعالی -از صاحبنظران دانشگاهی،
حوزوی و سایر اقشار خواسته اند برای تحقق اقتصاد مقاومتی و عملیاتی شدن آن بکوشند و تالش و کوشش درخور
توجهی نیز در این زمینه صورت گرفته است و لی نیاز کشور به این الگوی اقتصادی ایجاب میکند که موضوع آن در
اولویت برنامه های پیش روی نظام قرار گیرد تا ثمرات شیرین ناشی از شکوفایی این الگو ،به کام ملت شریف و مقاوم
میهن اسالمیمان بنشیند و سایر ملت ها را نیز به این سو بکشاند.در این میان ،تکیه بر داشتههای خود و ظرفیتهای
فراوان اما ،به کار نگرفته داخلی میتواند ،نقش گرهگشایی داشته باشد و تالش دشمن در تحریمها و فشارهای اقتصادی
به ایران اسالمی را ناکام بگذارد.منظور از این نوشتار جلب توجه مسئوالن و دستاندرکاران محترم اقتصادی کشور به
مباحثی مهم و قابل تأم ل در اعتال و کاربردی شدن این اصل مهم راهبردی برای شکوفایی اقتصاد میهن اسالمیمان است
و نگارنده در حد بضاعت خود به آن پرداخته ام با این امید که دکترین اقتصاد مقاومتی به گفتمان مطرح روز و یکی از
نیازهای فوری و فوتی کشور تبدیل شود.در گام اول باید به این نکته توجه داشت که ادبیات اقتصاد مقاومتی توسط
رهبری انقالب زمانی تبیین می شود که پس از آن سال آغازین دهه نود ،سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود.این
تلقی را می توان داشت در دهه پیشرفت و عدالت و در مواجهه با جنبش بیداری اسالمی ،دشمنان انقالب اسالمی اعمال
سیاستهای تحریم و تهاجم همه جانبه و بی سابقه اقتصادی را مؤثرترین اقدام برای ایجاد ضعف و شکاف در صفوف
اقشار مردم ایران اسالمی ارزیابی کرده بودند که موفقیت این سیاست میتوانست با کاستن انگیزه ،قدرت و پویایی
جمهوری اسالمی عالوه بر جلوگیری از الگو قرارگرفتن ،توسعه و گسترش تفکر مردمساالری دینی در بیداری اسالمی
منطقه خاورمیانه موجبات دلگرمی و پشتیبانی عناصر ضد انقالب و معاند را فراهم آورد .صدور فتوای جهاد اقتصادی
در مقابله با این تهاجم بی رحمانه که واژه جنگ جهانی اقتصادی برای تشریح آن فارغ از اغراق مینماید امری الزامی
در جهت حفظ کیان ایران اسالمی بود که می بایست این جهاد مقدس مبتنی بر یک نقشه راه و الگوی راهبردی به نام
اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.با نگاهی تطبیقی بر مباحث جهاد نظامی و جهاد اقتصادی در مییابیم که اقتدار دفاعی
اثر غیر قابل انکار بر جلوگیری از تهاجم دشمن داشته و به نحوی احتمال تهاجم متقابل ،نقش قابل توجهی را در
بازدارندگی دشمنان ایفا می نماید.اگر امروزه قدرت بازدارندگی ایران اسالمی در ابعاد موشکی ،پدافند هوایی ،ناوگان
دریایی و تولیدات سالحهای بومی گزینه نظامی دشمنان بین المللی ما را به سخره گرفته و حریف زورگو را به وحشت
انداخته است ،بیشک توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و نهادینه سازی اقتدار اقتصادی با تعریف آفندها و پدافندهای
اقتصادی متقابل با رویکرد و شعار بازدارندگی خواهد توانست هزینههای اقدامات خصمانه اقتصادی دشمنان را به
اندازه آستانه تهدید جدی تقویت نموده و هزینه های این گونه از اقدامات را به نحوی افزایش دهد که در توجیهات
نظامهای تحت سلطه سرمایه داری سطوح مواجهه و تقابل را به مدارا و تعامل تقلیل دهد.آنچه مسلم و قطعی به نظر
میرسد این است که با برنامهریزی متداول کشور در مقیاس بودجه و برنامههای  5ساله توسعه نمیتوان به اقتدار
اقتصادی در سطح منطقه در ابعاد سند چشمانداز  11ساله دست یافت .این بدان معنی است که میبایست در
برنامهریزیهای کالن توسعه ای کشور الزامات اقتصاد مقاومتی همچون مردمی کردن اقتصاد ،کاهش وابستگی به نفت
و حرکت براساس برنامه و خودداری از تصمیمگیریهای خلقالساعه و تغییر مقررات ،نهادینهسازی شده و ...در
سرلوحه اقدامات قرار گیرد و امکان عدول از این الزامات وجود نداشته باشد.همان طور که بارها تأکید شده است باید
این نکته مد نظر باشد که اقتصاد مقاومتی مترادف تدافع نبوده و نمیباشد بلکه میبایست از ظرفیتهای تهاجم اقتصادی
نیز هر چند اندک مانند تحریم کاالهای خارجی ،تحریم صدور مواد اولیه به تحریم کنندگان و سایر روشهای نوین دیگر
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استفاده کرد.مطمئنا ً فرهنگسازی و گسترش مقابله با تحریم گران اقتصادی در میان اقشار مردم کشور و سایر مردم
منطقه و جهان در آینده ای نزدیک ضربات سهمگینی را بر پیکره نحیف شده اقتصاد سرمایهداری وارد و به حول و
قوه الهی فروپاشی و اضمحالل مسجل این اقتصاد استکباری را تعجیل خواهد کرد.در پایان با توجه به اتمام تدوین
سیاستهای کالن نظام در اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیروز برای تأیید نهایی و اصالحات
احتمالی به محضر رهبر معظم انقالب تقدیم شده است و هماهنگی و همراهی قوای مجریه و مقننه شاهد تدوین برنامه
ششم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی باشیم تا بتوانیم با ایجاد اقتدار اقتصادی در کشور که مطمئنا ً با تالش و همت
اقشار مختلف مرد م کشور در تولیدات گسترده و با کیفیت ملی و سرمایهگذاریهای هدفمند و دانشبنیان متجلی خواهد
شد خصایص بینظیر و ظرفیتهای عظیم اقتصادی اسالم ناب محمدی(ص) را به همه ملتها اثبات نماییم.
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نقش دانشگاهیان در درون زا نمودن اقتصاد مقاومتی
اساتید و علمی نمودن درونزایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه اساتید دانشگاه در درون زایی نمودن اقتصاد به عنوان سوزن بانان پیشرفت علمی کشور
رهبر معظم انقالب در تعبیری علمی و فنی ،نقش و جایگاه اساتید دانشگاه-ها را به سوزن بانان پیشرفت علمی کشور
تعبیر نموده و می-فرمایند « :امروز تصمیم دانشگاهیان و همت دانشگاهیان مثل سوزن بانی است که دو مسیر ریلی را
به کلی از هم جدا می-کند .شما االن سوزن بانید ،می-توانید با همتی که در این برهه از زمان می-کنید ریل حرکت ملت
ایران را به سمت رفاه و عزت و ترقی و استقالل کامل قرار بدهید ]0[»...معظم له در راستای همین مسئولیت تاریخی
و خطیر وظایفی آموزشی و فنی را در دستور کار اساتید محترم دانشگاه-ها قرار داده-اند که به شرح زیر می-آیند.
 -0ایجاد الگوی پیشرفت بومی درونزا در فناوری نانو
 -1تبدیل و گسترش آموزش منابع انسانی از پژوهشگاه-ها به شرکت-های دانش بنیان و درونی کردن آنها
 -3محدود نساختن علوم نانوتکنولوژی در انحصار وزارتخانه-های خاص
 -4ترویج آموزش فناوری نانو در میان مردم
 -5توسعه و گسترش فناوری نانو در قالب پژوهشگاه-های دانشگاهی و کارآفرینی
 -3تبدیل فناوری نانو به محصوالت نقش-آفرین در اقتدار ملی
 -7شناسایی نیازهای داخلی و منطقه-ای و بین -المللی به واسطه ارتباطات تنگاتنگ و مؤثر
 -8بنیان-گذاری زیر بناهای اقتصادی بر مبنای دینی و دانش
 -9تجاری سازی شرکت-های دانش بنیان و وارد کردن آنها به بازارهای تولید و مصرف
 -01تالش در جهت تغییر نگاه سیستم-های اعتبار شناسی و بانک-ها و مراکز پولی نسبت به شرکت-های دانش بنیان
 -00لحاظ کردن مسئله اصل خطرپذیری در شرکت-ها با در نظر گرفتن راهکارهای کنترل خطر
 -01جلوگیری از ریزش -های درونی و اجتماعی در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی[]1
مقام معظم رهبری می-فرمایند « :اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل جدید و هندسه جدید است ]3[».شواهد
ونشانه-های این تحول از نظر ایشان به شرح زیر می-باشد.
-0بیداری اسالمی
 -1خیزش ناچیز وناموفق غرب به رهبری آمریکا برای تسلط بر منطقه غرب آسیا
 -3تسلط بر منطقه حساس
 -4حوادث موجود در اروپا
 -5افول وجهه آمریکا در سراسر جهان]4[.
با شکل -گیری تحول بنیادی در سراسر جهان ،نقش و جایگاه کشور ایران ویژه خواهد بود ،عوامل این جایگاه ویژه،
ناشی از عواملی همچون اول اینکه ایران به عنوان مرکز جنبش-های بیداری اسالمی است که خود یکی از ریشه-های
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تحول در دنیاست .عامل دوم شکل -گیری نظام اسالمی که مبتنی بر اعتقاد و ایمان و عقل و عاطفه است که یک ساخت
مستحکمی را در دنیا شکل داده است که نظیر آن وجود ندارد .عامل سوم ،مسئله موقعیت جغرافیایی ایران و وجود
بخش عظیمی از منابع انرژی-هایی است که چشم دنیای غرب به دنبال آن است .چهارمین عامل این جایگاه ویژه ،زایش
فکری و اندیشه -ای نظام اسالمی است که در مقابل نظام غربی چنین زایش و ارائه ایده نویی را دارا نمی-باشد و
راهکار جدیدی برای برون -رفت از معضالت و مشکالت انسانی و اجتماعی دنیای خود ارائه نداده است .پنجمین عامل،
سرسختی نظام اسال می در مقابل جبهه استکبار جهانی است که در مقابل تحریم و جنگ و ترور و فشارهای آنان مقاومت
و ایستادگی نموده است و این مقاومت به الگویی کارآمد و نجات بخش در سطح منطقه و دیگر نقاط جهان تبدیل شده
است که این الگوی کارآمد نیاز به ساخت درونی دارد که بتواند در برابر هجمه-ها و فشارهای بین-المللی توان مقاومت
را داشته باشد و بتواند اهداف بلند مدت جهانی خود را در راستای تأثیرگذاری جهانی ایفا نماید که در این خصوص
مسئولیت دانشگاه -ها و به تبع اصلی آن نقش اساتید دانشگاه-ها ویژه خواهد بود.رهبر انقالب اسالمی در خصوص
جایگاه اساتید نسبت به نقش-آفرینی در تحول بنیادی جهانی و تغییر هندسه جهانی می-فرمایند ...« :دانشگاه-های
کشور و حوزه -های علمیه کشور در این شرایط ،مسئولیت سنگینی دارند .کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این
برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول ،پرورش دانشمندان است ...دانشگاه می-تواند کاری کند که کشور و
ملت و تاریخ ما در این تحول برنده باشد ]5[».وظایف و مسئولیت-های اساتید دانشگاه-ها بر اساس راهبردهای ارائه
شده توسط رهبر انقالب اسالمی در بخش-هایی همچون علمی ،فرهنگی ،تربیتی و آموزشی ارائه می-گردند.
الف) مسئولیتهای علمی
 -0استفاده از جایگاه علمی و اثرگذاری و شاگردپروری و ایجاد رقابت سازنده در نوآوری علمی.
 -1تقویت روحیه معنوی و شخصیت معنوی دانشجو و تربیت دانشجوی مؤمن و معتقد به فرهنگ اسالمی.
 -3حضور مستمر در دانشگاه و ایجاد نشست-های علمی و دانشجویی.
 -4شجاعت علمی و پر هیز از تقلید علمی و گسترش گفتمان علم و پیشرفت علمی کشور.
 -5هدایت و تشویق دانشجویان به سوی فضای نوآوری و ابتکار فناورانه.
 -3متناسب بودن تولیدات علمی با نیازهای جدید جامعه.
 -7اصرار بر گره خوردن تحقیقات دانشگاهی با صنعت و تجارت.
 -8استفاده از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی از طریق:
فارسی نوشتن تولیدات علمی -پژوهشی و تحقیقاتی واژه-سازی فارسی در سطوح فنی ،علمی ،عمومی مبتنی بر تکنولوژی-های نو بومی و اسالمی بیان و انتشار دانش-ها به زبان فارسیرهبر انقالب اسالمی در خصوص گسترش نفوذ زبان فارسی می-فرمایند« :کاری می-کنیم که در آینده آن کسانی که از
پیشرفت-های علمی کشور ما استفاده می -کنند ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند]3[».
 -9طراحی و ایجاد و بکارگیری دیپلماسی علمی و دانشگاهی مبتنی بر بصیرت دینی در راستای تحقق اهداف.
 -01در دستور کا ر پژوهشی و علمی قرار دادن خالءها و نقاط ضعف ،شکاف-ها و بخش-های مغفول مانده.
 -00حضور مستقالنه علمی در مجامع علمی بین -المللی و ارائه حرف خود که مبتنی بر اصول و مبانی دینی و بومی
و انقالبی می-باشد.
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 -01ایجاد فضای دنباله گیری و مطالبه گری مسائل اصلی و اساسی کشور.
 -03باال بردن کیفیت علمی و پژوهشی و آموزشی در دانشگاه-ها و مراکز علمی و پژوهشی به گستره کمی آن.
 -04عملیاتی کردن نظام ملی نوآوری در جهت مدیریت و رصد و ارزیابی جریان دانش و نوآوری]7[.
ب:مسئولیت و وظایف آموزشی و کاربردی اساتید دانشگاهها
امام علی(ع) در مورد مسئولیت عالمان می-فرمایند « :ما اخذ هللا علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان
یعلموا»[ « ]8خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند ،تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند» همچنین آن
حضرت در ارزش و اهمیت علما می-فرمایند«:هلک خزان االموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الدهر :اعیانهم،
مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده»[« ]9ثروت-اندوزان بی-تقوا مرده گر چه به ظاهر زنده-اند اما دانشمندان تا دنیا
برقرار است زنده-اند ،بدن-هایشان گرچه در زمین پنهان اما یاد آنها در دل-ها همیشه زنده است».
ج  :مسئولیت های فرهنگی
در بحث پیشرفت فرهنگ و مسئولیت -های فرهنگی اساتید و کار مجاهدانه و ترویج روحیه جهادگری رهبر انقالب
اسالمی می-فرمایند« :در این مورد نقش اساتید نقش بسیار برجسته -ای است و این همان فرماندهی جنگ نرم است که
من مکرر مطرح کردم و گفتم اساتید ،فرماندهان جنگ نرمند]01[».بنابراین فرهنگ منظومه-ای است که در مورد آن
می-گویند« :مثلث زندگی بشر را دین ،فرهنگ و تمدن می-سازد به طوری که فرهنگ و تمدنی را در نزد هیچ قومی
نمی -توان یافت مگر آنکه شکلی از مذهب در آن وجود داشته باشد]00[».ویژگی اصلی فرهنگ اسالمی ،وحیانی بودن
آموزه -ها و مبانی آن است به طوری که در نگرش توحیدی در جهان بینی ،انسان شناسی و طبقه-بندی علوم نگرش
معناگرایی و باطن-گرایی در تربیت انسانی ،جهان -نگری و هنر معماری و عقالنیت با تعبیر «افال تعقلون» بیان گردیده
است که این موضوع نشان از بعد دورنزا بودن نقش فرهنگ در اقتدار ملی یک جامعه است و رهبر انقالب اسالمی در
همین راستا وظایف و مسئولیت-های فرهنگی اساتید دانشگاه-ها را در جهت فعال-سازی فرهنگی توانمندی-های داخلی
برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیان و تشریح نموده-اند که به شرح زیر می آید:
-0ترویج خودباور ی ،اعتماد به نفس ،امید به آینده ،افزایش روحیه معنوی در دانشگاه-ها.
 -1پایبند کردن دانشجو به هویت و باور ملی.
 -3ایجاد قدرت تحلیل واقعی و اثرگذار و امید بخش در دانشجو.
 -4ایجاد زمینه -های ترویج فرهنگ جهاد و دستیابی به خودکفایی ملی در دانشگاه-ها.
 -5زیر بنا ق رار دادن فرهنگ عمیق اسالمی برای تولید علم در زمینه علوم انسانی.
 -3جلوگیری و ممانعت از تبدیل سازی دانشگاه و فضای علمی و تحقیقاتی به باشگاه-های سیاسی.
 -7تالش برای حفظ آرامش فضای دانشگاه و سرعت بخشیدن به حرکت علمی دانشگاه ]01[.
جایگاه اساتید در فرهنگ اسالمی
دانشمندان و اندیشمندان افرادی هستند که با تدبیر و تعمق در اعماق وجودی خداوند ،به وسیله علم ،الیه-های پنهان
و مجهول جهان مادی را کشف نموده که این تالش در فرهنگ اسالمی مجاهدت علمی معرفی شده است .قران کریم
می-فرماید ...« :انما یخشی هللا من عباده العلموا ان هللا عزیز غفور»[ « ]03همانا فقط عالمان واقعی افرادی خدا ترس
می-باشند».عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه می-گوید « :آنان افرادی هستند که به حق تعالی با اسماء و صفات و افعال
او معرفت کامل دارند و با اتکا به این معرفت آرامش قلب و اطمینان خاطر پیدا کرده و هیچ گونه شک و اضطرابی در
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وجودشان راه ندارد و اثر چنین علم و معرفتی این است که افعالشان تصدیق کننده و گواه بر گفته-های آنان
می-باشد]04[».امام جعفر صادق(ع) در خصوص جایگاه و نقش تأثیرگذاری قلم علما می-فرمایند« :اذ کان یوم القیامه
القیامه جمع هللا عزوجل الناس فی صعید و احد و وضعت الموازین فتوزن دماء الشهدا مع مداد العلما ،خیر جمع مداد
العلما علی دماء الشهدا»[ « ]05چون روز قیامت فرا رسد ،خداوند اولین و آخرین مخلوقات را در یک سرزمین گرد
می-آورد و ترازوها برقرار می -گردد .خون شهیدان با مرکب قلم عالمان سنجیده می-شود و این نتیجه به دست می-آید
که مداد عالمان از خون شهیدان سنگین-تر است ».بر همین اساس اساتید با توجه به اینکه حلقه وصل میان گذشته و
آینده و نقش کشف کنندگی رموز پیشرفت علم و راه دستیابی به اهداف تعالی و سعادت بشریت را نشان می-دهند ،دارای
نقش و جایگاه مهمی در نظام اسالمی هستند.
منابع
[ – ]0امام خامنه ای  ،بیانات در دیدار اساتید دانشگاه-ها.0383/1/15 ،
[ -]1امام خامنه ای  ،بیانات در دیدار با اساتید .0391/5/11
[ -]3امام خامنه ای ،بیانات در دیدار اساتید دانشگاه-ها.0390/5/11 ،
[ - ]4همان.
[ - ]5امام خامنه ای ،بیانات در دیدار اساتید دانشگاه-ها.0390/5/11 ،
[ - ]3خامنه ای  ،بیانات در دیدار اساتید دانشگاه-ها.0391/5/05 ،
[ - ]7امام خامنه ای ،بیانات در دیدار اساتید دانشگاه-ها.0391/5/05 ،
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[ - ]05مجلسی0413،هق ،ج،1ص .04

صفحه  62از 69

پتانسیل های اقوام و مذاهب و طوایف رسمی در تحقق اقتصاد مقاومتی
اندیشمندان شیعه و سنی سیستان و بلوچستان :
اقتصاد مقاومتی مهمترین عامل اقتدار درونزای حاکمیت است
یکی از مهمترین مولفه های حاکمیت ،اقتدار درون زا است که مهمترین عامل این اقتدار به ویژه در شرایط کنونی
موضوع اقتصاد مقاومتی است.در شرایط کنونی برای دستیابی به این اقتدار درون زا گریزی از اجرای سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی نداریم.در دوران رژیم گذشته ،حکومت کار سختی پیش رو نداشت چون استقالل را می فروخت و با
پشتیبانی آمریکاحکومت میکرد و عمالً بازوی اجرایی کاخ سفید در منطقه شده بود اما در جمهوری اسالمی بدلیل اصل
بودن استقالل کشور طبعا ً حکومت کردن با چالش هایی روبروست.برخی این مفهوم را مقاومت مردم در برابر مشکالت
اقتصادی معنا می کنند در حالیکه این مفهوم اساسا ً چنین معنایی را در بر نمی گیرد  ،بلکه اتفاقا ً در پی ایجاد شرایطی
است که با مقاوم سازی زیر ساخت های اقتصادی  ،سپری باشد در برابر مردم تا به زندگی آنان آسیبی وارد نشود.
اقتدار کشور در گرو عمل به اقتصاد مقاومتی است.بصیرت رهبر انقالب برگرفته از تعالیم قران و ائمه اطهار است.
حجت االسالم ابراهیم گزمه امام جمعه شهرستان هیرمند:
مردم اقتصاد مقاومتی را فقط در شعار خالصه نکنند و با اقدام و عمل آن را در پیش بگیرند
با توجه با آغاز سال نو و تولد بانوی اسالم حضرت فاطمه (س) امید می رود که سال پر برکتی را پیش رو داشته
باشیم.در منطقه سیستان مردم از اقتصاد ضعیفی برخوردار هستند و دغدغه اصلی آنان همه ساله این معضل بوده است
رهبر انقالب اسالمی با نام گذاری این سال به نام اقتصا د مقاومتی،اقدام،عمل تنها راه حل معضل بیکاری و رفع رکود
را به مردم پیام داده اند.مردم نیز اقتصاد مقاومتی را فقط در شعار خالصه نکنند و باید با اقدام و عمل آن را جلو برد تا
ثمره آن را بر سر سفره های خود مشاهده نمایند.تمامی نهاد های دولتی و خود دولت نیز باید در راستای اقتصاد
مقاومتی گام برداشته و کشور را خودکفا نمیاند تا خواسته های مقام معظم رهبری را محقق سازند و رکود و بیکاری
را رفع نمایند.به حمد هللا امید میرود که سال  0395نوید بخش یک زندگی خوب برای مردمان رنج کشیده سیستان و
همه ی کشور باشد و بتوانیم با توکل به خدا و قرار گرفتن در راه شهداء ادامه دهنده راه آنان باشیم.
حجت االسالم سید شجاع الدین ابطحی  ،امام جمعه ایرانشهر:
رونق اقتصاد مقاومتی با تمرکز برسرمایه های داخلی عملی خواهد شد
ولی امر مسلمین هر ساله شعارهای کشور را بر اساس وضعیت کشور و منطقه انتخاب می نمایند.این که مقام معظم
رهبری شعار «اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل» را برگزیدند حاکی از آن است که دشمن با تمام توان و با سرمایه گزاری
های خود بیشترین تالشش را برای ضربه بر پیکره اقتصاد جمهوری اسالمی جزم کرده است.می بینیم که کشور اسالمی
همچون عربستان سعودی با پذ یرفتن ضررها همچون کاهش بهای نفت و کسری بودجه مسرانه به دنبال به زانو
درآوردن ایران اسالمی است.اگر بنا باشد که فکری برای اقتصاد کشور نکنیم و اقتصاد مقاومتی را آن طور که ولی امر
مسلمین تشریح کردند برای خودمان تعریف و عمل نکنیم باید در انتظار دریافت ضربه اساسی از سوی دشمن باشیم.ما
زمانی می توانیم توطئه و ضررها را از بین ببریم که از درون بنیه اقتصاد کشور را مستحکم نماییم و این تنها با تمرکز
بر توان نیروهای داخلی و سرمایه گزاری بر تولیدات ملی میسر خواهد شد.
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مولوی عنایت اهلل رسولی زاده  ،امام جمعه دهستان مینان سرباز:
اقتدار کشور در گرو عمل به اقتصاد مقاومتی/اقتصاد مقاومتی مهمترین مؤلفه اقتدار ملی
رهبر معظم انقالب در اولین دقایق سال  95در پیام نوروزی امسال را سال«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»نامگذاری
کردند که نشان از حساسیت اقتصاد مقاومتی در اقتدار کشور و ملت شریف ایران دارد.ملت شریف ایران پس از پیروزی
انقالب اسالمی و آب دیده شدن در دفاع مقدس با مقاومت و دفاع باشکوه جوانان این مرز و بوم ،با تقدیم هزاران شهید
و جانباز این انقالب را بیمه کرده و مقاومت در برابر تحریم دشمنان را به نوکری استکبار ترجیح دادند.این ملت توانسته
است با بصیرت و روحیه انقالبی و جهادی درعمل به تدابیر خردمندانه رهبر و مقتدای خود با عزم ملّی راه سعادت و
سرافرازی خود را تا رسیدن به قله های پیروزی با استحکام پیش ببرد.ما در بحث تحریم ها همانند موضوع هسته ای
که توانستیم بدون کمک هیچ یک از ابرقدرت ها و ک شورهای بیگانه با اقتدار و اتکا به دانش جوانان مرز و بوم عمل
کنیم پس می توانیم اقتصاد کشور را پایدار نگه داریم.از مهم ترین مسائلی که نه تنها در جامعه جهانی ،بلکه در
خودباوری و اعتماد به نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است ،موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است نسبت به دیگر
کشور ها ،که این عامل در نحوه ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها ،در ارتباط با سایر ملل ،بسیار اهمیت دارد.اقتصاد
مقاومتی و توجه به رشد درون زا و اقدام و عمل و تالش برای حل مشکالت کشور با اتکا به نیروی درونی کشور از
توصیه های مکرر و مکرر رهبر معظم انقالب اسالمی به مسؤوالن کشور و مردم در سال های اخیر بود و خصوصا
مسؤوالن دولت کنونی بارها و بارها مخاطب این تذکر رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفته اند.همانگونه که مقام
معظم رهبری سال 95را سال«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند و بر این موضوع تاکید داشتند ،اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل متقابل باعث می شود کشور خودکفا شود و برهمین اساس باید به این مقوله مهم بیش از پیش
توجه کرد.مقام معظم رهبری هدف گذاری باالیی برای ملت شریف ایران در دستور کار قرار دادند و همیشه به این
واقعیت تأکید داشتند که کشور در عرصه علم و دانش واقتصاد مقاومتی باید به مرجع جهان تبدیل شود.
مولوی عبدالرحیم ریگیان پور  ،امام جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه :
بصیرت رهبر انقالب برگرفته از تعالیم قران و ائمه اطهار است
دولت و ملت باید با همدلی اجرای عملی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند
حکمت و بصیرت رهبرانقالب برگرفته از تعالیم قران و ائمه اطهار است و جاری ساختن تاکیدات ایشات درباره اقتصاد
مقاومتی کشور را سربلند و خودکفا خواهد کرد.با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان در سال های اخیر  ،ندای رهبر در
باره اقتصاد مقاومتی کشور را سر پا نگه داشت ،و اقتصاد مقاومتی به صورت عملی در کشور جواب داد.اگر آحاد ملت
و مسئوالن کشور بیانات رهبرانقالب درباره اقتصاد مقاومتی را به صورت عملی اجرا کنند و بیانات این پدر دلسوز
ملت را آویزه گوش کنند ،به طور حتم اقتصاد کشور زنده و پویا خواهد شد.اقتصاد مقاومتی برگرفته از دستورات قران
کریم و پرهیز از اسراف و تبذیر است و اقتصاد مقاومتی باید در قانون اساسی گنجانده شود چراکه پایه اقتصادی و
سبب پیشرفت کشور خواهد بود.مسئولین باید آگاه باشند که برجام تغییری در سیاست های خصمانه دشمن نخواهد داد
و دشمن همان دشمن است و خیرخواه ملت ایران ن یست بنابراین باید دست بر زانوی خویش بگذاریم و اقتصاد مقاومتی
را مبنای فعالیت های اقتصادی کشور قرار دهیم.دولت و ملت باید با همدلی اجرای عملی اقتصاد مقاومتی را در دستور
کار قرار دهند چرا که واژه اقتصاد مقاومتی باید به صورت عملی اجرا شود تا برکات آن را در کشور مشاهده
کنیم.خودکفایی کشور در زمینه های مختلف در کنار تکیه بر تولید ملی می تواند کشور را به پیشرفت های چشمگیری
برساند و دلیل تاکیدات رهبر معظم انقالب نیز استقالل کشور در عرصه های مختلف است.
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حجه االسالم و المسلمین علی اکبر کیخا  ،امام جمعه شهرستان زابل :
عمل کردن مردم و مسوالن به نام سال رشد اقتصادی کشور را دربردارد
نامگذاری نام سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر "اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل" اهمیت اقتصاد مقاومتی و عمل
به آن را نشان می دهد.اقتصاد دارای اهمیت وافر است و الزم است همگان به سمتی رفته که اقتصاد مقاوم باشد و
دشمن نتواند از طریق آن فشار بر ایران اسالمی بیاورد.اقتصادی که متکی بر نفت باشد در حالی که ذخایر آن در دست
دولت است اما با برنامه ریزی های خبیثانه استکبار به راحتی بر کشورها فشار وارد کرده به طوری که به یکباره
قیمت نفت پایین آمده و به راحتی تحت الشعاع قرار می گیرد و از این طریق حربه ای در مقابل استقالل و اقتصاد
کشورها فراهم می آورد.ایشان اشاره به این امر داشتند که اقتصاد مقاومتی فقط شعار نیست و تمامی مسوالن باید به
آن عمل کرده و در برنامه های خود شعار نداده و به تولید داخلی و همچنین صادرات بیشتر اهمیت دهند.عمل کردن به
اقتصاد مقاومتی باعث نهادینه شدن این نوع از اقتصاد در کشور شده ،بنابراین دولت و مسوالن اجرایی باید زمینه را
برای تولید ملی فراهم و مصرف کنندگان نیز از کاالی داخلی استفاده کنند.با همدلی مردم و مسوالن در راستای اقتصاد
مقاومتی با اقدام ع ملی قطعا ایران اسالمی در سال جاری قدمهای رو به جلو برداشته و پیشرفت بزرگی خواهد داشت.
حجت االسالم محمدحسین میری  ،امام جمعه شهرستان خاش :
اقتصاد مقاومتی" عمل می خواهد نه بخشنامه و دستورالعمل/برجام نباید ما را از اقتصاد مقاومتی غافل کند
رونق اقتصاد به ورود بخش خصوصي بستگي دارد و تنها راه حل معضل اقتصادي صرفا ً اقتصاد مقاومتي و تكیه به
تولیدات داخلي است .رهبر انقالب در سالهاي گذشته مسئله جهاداقتصادي ،اقتصادمقاومتي ،مسائل فرهنگي و مسئله
نفوذ و در روزهاي اخیر نیز دائم تفكر انقالبي بودن را مطرح كردند كه این مسائل و اقتصاد مقاومتي مهمترین دغدغه
هاي رهبر انقالب است كه باید محقق شود.استكبار جهاني و آمریكا نمیخواهد كشور ایران اسالمي پیشرفت اقتصادي
داشته باشد و همواره به صورت مصرف گرا باشد ولي ملت غیور و با بصیرت ایران اسالمي باید بكوشند مقاومت
اقتصادي را در جامعه تح قق و تقویت كنند.بسیج تنها نهاد مردمي و انقالبي كه در خصوص مسئله اقتصاد مقاومتي
سنگ تمام گذاشته و توانسته در حوزه اقتصاد مقاومتي بسیار خوب اقدام و عمل كند.در مسئله اقتصاد مقاومتي باید
دولت در بخش هاي كشاورزي ،صنعت ،تولیدات و غیره میتوانند به طور مستقیم به حوزه اقتصاد مقاومتی ورود کنند
و در ادامه اشتغالزایی صورت بگیرد.عمده ترین مشكلي كه در كشور و خصوصا ً شهرستان خاش وجود دارد بحث فقر
و بیكاري است كه این مسئله سبب فقر فرهنگي و معضالت و آسیبهایي همچون موادمخدر ،طالق ،افزایش شغل هاي
كاذب و غیره شده است.دشمنان ن ظام مقدس جمهوري اسالمي ایران از هر لحاظ راضی نیست که ایران اسالمی روی
پاهای خود تکیه کند و یکی از مهمترین قسمتها که دشمن روی آن برنامهریزی چندین سالهای باتصویب تحریمها
انجام داده بودبحث اقتصاد وفلج کردن آن بودکه باتدابیرارزشمندرهبری تحریم دشمنان نتوانست بر پیکره اقتصادی
کشورتاثیربگذاردومردم می تواندنمودوضعیت نابسامان اقتصادی وامنیتی واجتماعی رادرکشورهای همسایه مشاهده
کنند.
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پیشنهادات تحقیق
با توجه به آنچه در باال آورده شد و مشاهده و مطالعه و بررسی گردید  ،مشاهده می گردد که بین آنچه رهبر انقالب
اسالمی به عنوان تئورسین اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند و دیگر نظرمندان این عرصه ها که ذیل نظر ایشان تولید
محتوا کرده اند و می کنند یک عدم تناسب فکری در بنیاد اندیشه وجود دارد و عرصه اقتصاد مقاومتی می طلبد که
اندیشمندان عرصه حکمت و فلسفه  ،مبانی دقیق مفهومی و انتزاعی اقتصاد مقاومتی را و سایر ساحت های اندیشه را
در این عرصه و ذیل آن شناخته و تدوین و بشناسانند و سپس در بخش های گوناگون فرهنگی و هنری و اجتماعی و
اقتصادی و هنری و قانونی و  ...این نظریه را ساری و جاری کنند تا بتوان به عنوان تحولی بنیادین در عرصه های
گوناگون شاهد تاثیر اقتصاد مقاومتی در بست ر زندگی مردم و به عنوان الگوی مناسب آن را قابل عرضه به دنیا نماییم.

نتیجه گیری
اقتصاد مقاومتی را در مفاهیم ارائه شده ذیل آن توسط آیت ا ...العظمی امام خامنه ای  ،بستری مناسب برای تحقق
اسناد باالدستی نظام و اوج گیری روز افزون نظام مقدس جمهوری اسالمی می یابیم که به تکاپوی جدی و تحول
واقعی و در عین حال آرمانی در بخش اندیشه(حوزه و دانشگاه) و عمل (عرصه تولید و ارائه و پشتیبانی) نیازمند
است.اقتصادی که به هنر نیازمند است.اقتصادی که فرهنگ وارداتی را از بین می برد.اقتصادی که برای تحقق به
وجود و پایداری خانواده وابسته است.خالصه ی کالم این که :
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد صرف نیست  ،عرصه ی علم و جهد و کوشش و میوه اش شرافت و نجابت و حیا است

والسالم علیکم و رحمت ا ...و برکاته
محسن هدایت مهر ۴8334314828 -
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