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انتشار  از  بعد  روز  یک  آیت اهللا شب زنده دار 
فقه  خارج  درس  جلسه  در  دوم  گام  بیانیه 
انقالب  رهبر  با  اخیرش  دیدار  به  اشاره  با 
گام  «بیانیه  درباره  ایشان  آنچه  از  روایتی 
دوم انقالب» گفته بودند را نقل کرده است:

 ایشان فرمودند «من روی این بیانیه خیلی 
ندارم  این  بر  بنای  من   ... کشیدم  زحمت 
از  می گویم  مطلبی  یا  نوشتم  چیزی  اگر  که 
دیگران درخواست کنم که روی آن کار کنند 
ولی راجع به این می گویم این کار را بکنند..» 

«بیانیه ی  انتشار  از  روز پس  پنج  همچنین 
گام دوم» از سوی رهبر انقالب اسالمی و پس 
از نقل قول آیت اهللا شب زنده دار از جلسه ی 
خصوصی،حضرت آیت اهللا خامنه ای در دیدار 
با هزاران نفر از مردم آذربایجان ۳ بار از متن 
بیانیه یاد کرده و به محتوای مطرح شده در 

آن ارجاع دادند:
فرصت  از  کند،  حرکت  باید  امروز  «جوان،   
استفاده کند. موقعیت، امروز متناسب است. 
یک جمعیت زیاد، یک کشور بزرگ، این همه 

آنها  از  اندکی  به  بیانیه  ظرفیت که من در  
اشاره کردم، ظرفیتهای کشور خیلی بیش از 
در  ماها،  کاغذهای  در  که  است  چیزی  آن 

نوشته های ما، در گفته های ما آمده..»
ایران  مردم  از  بیانیه  این   پایان  در    «من 
تشکر  بهمن  دو  و  بیست  راهپیمایی  برای 
بین اهللا خیلی  و  بینی  آن تشکر  لکن  کردم. 
کمتر و کوچکتر از آن چیزی بود که حق ملت 
دوی  و  بیست  در  ایران  ملت  است.  ایران 

بهمن امسال کار بزرگی انجام دادند.»

«در حوادث اول انقالب، تبریزی ها شق القمر 
کردند و توطئه ی دشمن به دست خود مردم 
خنثی شد. بعد در دفاع مقدس و حوادث 
بودند.  پیش گام  تبریز  مردم  هم   ۸۸ سال 
اما  آمدند،  بیرون  دی   ۹ در  کشور  همه ی 
تبریزی ها در ۸ دی راه پیمایی کردند. عزیزان 
من! در این  گام دوم هم پیشگام باشید و 

ان شاءاهللا خواهید بود.»

توصیه مقام معظم رهبری درباره «بیانیه گام دوم»



و  مردمــى  حکومــت  بــه  را  اســتبدادى  ســلطنت  ننگیــن  رژیــم 
ــوادث و  ــى ح ــدان دار اصل ــان را می ــرد. جوان ــل ک ــاالرى تبدی مردم س
ــه  ــم» را ب ــا مى توانی ــاور «م ــه  و ب ــرد. روحی ــت ک ــه مدیری وارد عرص
ــى و  ــت ارض ــور و تمامی ــت کش ــات و امنی ــرد. ثب ــل ک ــگان منتق هم
ــور پیشــران کشــور در عرصــه ى  ــد آورد. موت ــا را پدی حفاظــت از مرزه
ــاورى و ایجــاد زیرســاخت هاى حیاتــى و اقتصــادى و عمرانــى شــد. مشــارکت مردمــى  علــم و فّن
ــائل  ــه مس ــان ب ــگاه آن ــردم و ن ــاد م ــى آح ــش سیاس ــانید. بین ــه اوج رس ــى ب ــائل سیاس را در مس
بین المللــى را بــه گونــه ى شــگفت آورى ارتقــاء داد. کّفــه ى عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــى 
کشــور ســنگین کــرد. عیــار معنویــت و اخــالق را در فضــاى عمومــى جامعــه بگونــه اى چشــمگیر 
افزایــش داد. نمــاد پــر ابّهــت و بــا شــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگى در برابــر قلــدران و زورگویــان و 
مســتکبران جهــان و در رأس آنــان آمریــکاى جهان خــوار و جنایــت کار، روزبــه روز برجســته تر شــد.

ــد  ــز در سراســر کشــور بدانن ــان عزی جوان
ــا در داخــل کشــور  ــه همــه ى راه حل ه ک
ــه  ــد ک ــان کن ــى گم ــه کس ــت. اینک اس
ناشــى  اقتصــادى صرفــًا  «مشــکالت 
ــم  ــم ه ــت تحری ــت و علّ ــم اس از تحری
مقاومــت ضّداســتکبارى و تســلیم نشــدن 
ــل،  ــس راه ح ــت؛ پ ــمن اس ــر دش در براب
ــه زدن  ــمن و بوس ــر دش ــو زدن در براب زان
بــر پنجــه ى گــرگ اســت» خطایــى 
ــراپا  ــل س ــن تحلی ــت. ای ــودنى اس نابخش
غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلــم برخــى 
غفلــت زدگان داخلــى صــادر مى شــود، اّمــا 
ــه ى  ــر و توطئ ــاى فک ــأ آن، کانون ه منش
ــه  ــان ب ــد زب ــا ص ــه ب ــت ک ــى اس خارج
ــکار  ــران و اف ــازان و تصمیم گی تصمیم س

ــود. ــاء مى ش ــى الق ــى داخل عموم

با  مبارزه  دستاوردهاى  که  است  آن  واقعیت 
بى عدالتى در این چهار دهه، با هیچ دوره ى دیگر 
طاغوت  رژیم  در  نیست.  مقایسه  قابل  گذشته 
اختیار  در  کشور  درآمدهاى  و  خدمات  بیشترین 
گروه کوچکى از پایتخت نشینان یا همسانان آنان 
بیشتر  مردم  بود.  کشور  نقاط  از  دیگر  برخى  در 
در  روستاها  و  دوردست  مناطق  بویژه  شهرها 
اّولیه ى  نیازهاى  از  محروم  غالبًا  و  فهرست  آخر 
جمهورى  بودند.  خدمت رسانى  و  زیرساختى 
اسالمى در شمار موّفق ترین حاکمیت هاى جهان 
در جابه جایى خدمت و ثروت از مرکز به همه جاى 
از مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق  کشور، و 
پایین دست آن بوده است. البّته عدالت مورد انتظار 
در جمهورى اسالمى که مایل است پیرو حکومت 
و  است  اینها  از  برتر  بسى  شود،  شناخته  علوى 
چشم امید براى اجراى آن به شما جوان ها است.

پرشور خود  با حضور  مردم  و  را هم پشت سر گذاشت  پیروزى خود  بهار  اسالمى چهلمین  انقالب 
در راهپیمایى 22 بهمن، آغاز ورود به دهه ى پنجم را جشن گرفتند. رهبر انقالب در ضمن بیانیه ى 
«گام دوم انقالب» و در راستاى استمرار مسیر تحقق تمدن نوین اسالمى، با برشمردن مزیت ها و 
کاستى هاى این راه طى شده، رهنمودهایى را براى رسیدن به «آینده ى روشن» و ادامه ى دنباله ى این 
مسیر که به بیان ایشان به دشوارى گذشته ها نیست، خطاب به جوانان و عموم مردم صادر کردند. در 

این اطالع نگاشت زیر در قالب پرسش وپاسخ، به برخى از محورهاى این بیانیه پرداخته است.

و  مردمــى  حکومــت  بــه  را  اســتبدادى  ســلطنت  ننگیــن  و رژیــم  مردمــى  حکومــت  بــه  را  اســتبدادى  ســلطنت  ننگیــن  رژیــم 
ــوادث و  ــى ح ــدان دار اصل ــان را می ــرد. جوان ــل ک ــاالرى تبدی ــوادث و مردم س ــى ح ــدان دار اصل ــان را می ــرد. جوان ــل ک ــاالرى تبدی مردم س
ــه  ــم» را ب ــا مى توانی ــاور «م ــه  و ب ــرد. روحی ــت ک ــه مدیری ــه وارد عرص ــم» را ب ــا مى توانی ــاور «م ــه  و ب ــرد. روحی ــت ک ــه مدیری وارد عرص
ــى و  ــت ارض ــور و تمامی ــت کش ــات و امنی ــرد. ثب ــل ک ــگان منتق ــى و هم ــت ارض ــور و تمامی ــت کش ــات و امنی ــرد. ثب ــل ک ــگان منتق هم
ــور پیشــران کشــور در عرصــه ى  ــد آورد. موت ــا را پدی ــور پیشــران کشــور در عرصــه ى حفاظــت از مرزه ــد آورد. موت ــا را پدی حفاظــت از مرزه
ــاورى و ایجــاد زیرســاخت هاى حیاتــى و اقتصــادى و عمرانــى شــد. مشــارکت مردمــى  ــاورى و ایجــاد زیرســاخت هاى حیاتــى و اقتصــادى و عمرانــى شــد. مشــارکت مردمــى علــم و فّن علــم و فّن
ــائل  ــه مس ــان ب ــگاه آن ــردم و ن ــاد م ــى آح ــش سیاس ــانید. بین ــه اوج رس ــى ب ــائل سیاس ــائل را در مس ــه مس ــان ب ــگاه آن ــردم و ن ــاد م ــى آح ــش سیاس ــانید. بین ــه اوج رس ــى ب ــائل سیاس را در مس
بین المللــى را بــه گونــه ى شــگفت آورى ارتقــاء داد. کّفــه ى عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــى بین المللــى را بــه گونــه ى شــگفت آورى ارتقــاء داد. کّفــه ى عدالــت را در تقســیم امکانــات عمومــى 
کشــور ســنگین کــرد. عیــار معنویــت و اخــالق را در فضــاى عمومــى جامعــه بگونــه اى چشــمگیر کشــور ســنگین کــرد. عیــار معنویــت و اخــالق را در فضــاى عمومــى جامعــه بگونــه اى چشــمگیر 
افزایــش داد. نمــاد پــر ابّهــت و بــا شــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگى در برابــر قلــدران و زورگویــان و افزایــش داد. نمــاد پــر ابّهــت و بــا شــکوه و افتخارآمیــز ایســتادگى در برابــر قلــدران و زورگویــان و 
مســتکبران جهــان و در رأس آنــان آمریــکاى جهان خــوار و جنایــت کار، روزبــه روز برجســته تر شــد.مســتکبران جهــان و در رأس آنــان آمریــکاى جهان خــوار و جنایــت کار، روزبــه روز برجســته تر شــد.

ــد  ــز در سراســر کشــور بدانن ــان عزی ــد جوان ــز در سراســر کشــور بدانن ــان عزی جوان
ــا در داخــل کشــور  ــه همــه ى راه حل ه ــا در داخــل کشــور ک ــه همــه ى راه حل ه ک
ــه  ــد ک ــان کن ــى گم ــه کس ــت. اینک ــه اس ــد ک ــان کن ــى گم ــه کس ــت. اینک اس
ناشــى  اقتصــادى صرفــًا  ناشــى «مشــکالت  اقتصــادى صرفــًا  «مشــکالت 
ــم  ــم ه ــت تحری ــت و علّ ــم اس ــم از تحری ــم ه ــت تحری ــت و علّ ــم اس از تحری
مقاومــت ضّداســتکبارى و تســلیم نشــدن مقاومــت ضّداســتکبارى و تســلیم نشــدن 
ــل،  ــس راه ح ــت؛ پ ــمن اس ــر دش ــل، در براب ــس راه ح ــت؛ پ ــمن اس ــر دش در براب
ــه زدن  ــمن و بوس ــر دش ــو زدن در براب ــه زدن زان ــمن و بوس ــر دش ــو زدن در براب زان
بــر پنجــه ى گــرگ اســت» خطایــى بــر پنجــه ى گــرگ اســت» خطایــى 
ــراپا  ــل س ــن تحلی ــت. ای ــودنى اس ــراپا نابخش ــل س ــن تحلی ــت. ای ــودنى اس نابخش
غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلــم برخــى غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلــم برخــى 
غفلــت زدگان داخلــى صــادر مى شــود، اّمــا غفلــت زدگان داخلــى صــادر مى شــود، اّمــا 
ــه ى  ــر و توطئ ــاى فک ــأ آن، کانون ه ــه ى منش ــر و توطئ ــاى فک ــأ آن، کانون ه منش
ــه  ــان ب ــد زب ــا ص ــه ب ــت ک ــى اس ــه خارج ــان ب ــد زب ــا ص ــه ب ــت ک ــى اس خارج
ــکار  ــران و اف ــازان و تصمیم گی ــکار تصمیم س ــران و اف ــازان و تصمیم گی تصمیم س

ــود. ــاء مى ش ــى الق ــى داخل ــود.عموم ــاء مى ش ــى الق ــى داخل عموم

با  مبارزه  دستاوردهاى  که  است  آن  با واقعیت  مبارزه  دستاوردهاى  که  است  آن  واقعیت 
بى عدالتى در این چهار دهه، با هیچ دوره ى دیگر بى عدالتى در این چهار دهه، با هیچ دوره ى دیگر 
طاغوت  رژیم  در  نیست.  مقایسه  قابل  طاغوت گذشته  رژیم  در  نیست.  مقایسه  قابل  گذشته 
اختیار  در  کشور  درآمدهاى  و  خدمات  اختیار بیشترین  در  کشور  درآمدهاى  و  خدمات  بیشترین 
گروه کوچکى از پایتخت نشینان یا همسانان آنان گروه کوچکى از پایتخت نشینان یا همسانان آنان 
بیشتر  مردم  بود.  کشور  نقاط  از  دیگر  برخى  بیشتر در  مردم  بود.  کشور  نقاط  از  دیگر  برخى  در 
در  روستاها  و  دوردست  مناطق  بویژه  در شهرها  روستاها  و  دوردست  مناطق  بویژه  شهرها 
اّولیه ى  نیازهاى  از  محروم  غالبًا  و  فهرست  اّولیه ى آخر  نیازهاى  از  محروم  غالبًا  و  فهرست  آخر 
جمهورى  بودند.  خدمت رسانى  و  جمهورى زیرساختى  بودند.  خدمت رسانى  و  زیرساختى 
اسالمى در شمار موّفق ترین حاکمیت هاى جهان اسالمى در شمار موّفق ترین حاکمیت هاى جهان 
در جابه جایى خدمت و ثروت از مرکز به همه جاى در جابه جایى خدمت و ثروت از مرکز به همه جاى 
از مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق  از مناطق مرّفه نشین شهرها به مناطق کشور، و  کشور، و 
پایین دست آن بوده است. البّته عدالت مورد انتظار پایین دست آن بوده است. البّته عدالت مورد انتظار 
در جمهورى اسالمى که مایل است پیرو حکومت در جمهورى اسالمى که مایل است پیرو حکومت 
و  است  اینها  از  برتر  بسى  شود،  شناخته  و علوى  است  اینها  از  برتر  بسى  شود،  شناخته  علوى 
چشم امید براى اجراى آن به شما جوان ها است.چشم امید براى اجراى آن به شما جوان ها است.

پرشور خود  با حضور  مردم  و  را هم پشت سر گذاشت  پیروزى خود  بهار  اسالمى چهلمین  انقالب 
در راهپیمایى 22 بهمن، آغاز ورود به دهه ى پنجم را جشن گرفتند. رهبر انقالب در ضمن بیانیه ى 
«گام دوم انقالب» و در راستاى استمرار مسیر تحقق تمدن نوین اسالمى، با برشمردن مزیت ها و 
کاستى هاى این راه طى شده، رهنمودهایى را براى رسیدن به «آینده ى روشن» و ادامه ى دنباله ى این 
مسیر که به بیان ایشان به دشوارى گذشته ها نیست، خطاب به جوانان و عموم مردم صادر کردند. در 

این اطالع نگاشت زیر در قالب پرسش وپاسخ، به برخى از محورهاى این بیانیه پرداخته است.
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رهبر   معظم   انقالب   اسالمی   در   بیانیه   راهبردی   موسوم   به   گام   دوم   انقالب  
 الزامات   حركت   در   جهت   پیشرفت   كشور   را   در   هفت   سرفصل   اساسی  
 بیان   كردند   كه   بخش های   مهمی   از   آن   مربوط   به   مسائل   اقتصادی   بود.  
 در   این   مطلب   به   مهم ترین   بخش های   اقتصادی   بیانیه   رهبر   انقالب  

 پرداخته   شده   و   توضیحاتی   در   تبیین   آنها   ذكر   شده   است . 

ایران   فقط   از   حیث   منابع   نفت   و   گاز،   در   جهان   جزو  
 رتبه هاى   اول   نیست،   بلکه   ذخایر   معدنى   کشورمان  
 نیز   در   دنیا   بى نظیر   است.  سازمان   تجارت   جهانى  
 پنج   سال   پیش   اعالم   کرد   سه   منطقه   دست نخورده  
 معدنى   در   دنیا   وجود   دارد   که   ایران،   کره   شمالى   و  
 افغانستان   هستند؛   یعنى   کشور   ما   در   بحث   اکتشافات  
 یک   کشور   بکر   حساب   مى شود   و   فعالیت هاى   زیادى  

 در   آن   انجام   نشده   است . 
ایران   از نظر   منابع   طبیعى   یکى   از   کشورهاى   حائز  
 اهمیت   در   منطقه   و   دنیا   به   شمار   مى آید.  ایران   از  
 لحاظ   منابع   طبیعى   نفت   و   گاز   و   انرژى   در   جایگاه  
 دوم   جهان   قرار   دارد   و   از نظر   ذخایر   معدنى   با   توجه  
 به   تنوع   و   مقدار   در   خاورمیانه   و   حتى   در   دنیا   کشور  
 بکرى   است.  کنار   این   موضوع   موقعیت   ژئوپلیتیک  

 ایران   نیز   کامال   قابل   اهمیت   است . 
   ایران   در   حال   حاضر   هاب   منطقه   خاورمیانه   به  
 شمار   مى آید،   ایران   دروازه   طالیى   ورود   به 15    
 کشور   همسایه   است   و   حتى   یک   منطقه   بزرگ  
 اقتصادى   براى   کریدور   شمال   به   جنوب   به   شمار  
 مى آید   به  نحوى   که   مى تواند   از   طریق   ترانزیت  
 کاال   موقعیت   استثنایى   در   خاورمیانه   داشته   باشد   و  
 امکان   جابه جایى   کاالهاى   کشورها   را   فراهم   آورد.  
 علت   تالش   چندساله   هندى ها   براى   سرمایه گذارى  

 در   بندر   چابهار   ایران   به   علت   همین   موقعیت  
 استراتژیک   ایران   است . 

ایران   ازنظر   نیروى   انسانى   نیز   بنا   بر   اعالم  
 سازمان هاى   بین المللى   در   جایگاه   مناسبى   قرار  
 دارد.  بر   همین   اساس   مى توان   گفت   ایران   ازنظر  
 توسعه   نیروى   انسانى   مقام   اول   را   در   منطقه   به  
 خود   اختصاص   داده   است.  هم اکنون   ده   میلیون  
 نیروى   فارغ التحصیل   و   پنج   میلیون   دانشجو   آن  
 هم   با   ضریب   سنى   کم   در   کشورمان   فعالند،   بازار  
میلیونى    80میلیونى   داخلى   به   همراه   بازار   600 
 منطقه   مى تواند   امکان   توسعه   همکارى   ایران   را   با  

 کشورهاى   منطقه   بیش   از   پیش   فراهم   کند . 
در   حال   حاضر   شرکت هاى   خارجى   به   دنبال  
 بازارهایى   براى   سرمایه گذارى   و   فروش   کاالهاى  
 خود   هستند   که   در   این   شرایط   ایران   مى تواند   براى  

 آنها   همکار   تجارى   مناسبى   به   شمار   آید . 
   هم اکنون   50   درصد   ظرفیت   کشور   به  رغم   تمام  
 پتانسیل ها   خالى   است،   اگر   یک   خیزش   و   عزم   ملى  
 در   دولت   و   ملت   اتفاق   بیفتد،   فرمایشات   رهبرى   در  
 حوزه   اقتصاد   و   رسیدن   به   رشد   اقتصادى   8   درصدى  
 و   مقام   اول   اقتصادى   در   منطقه   امکان پذیر   خواهد  

 بود . 

ایجاب   می كند   كه   دستگاهی   كارآمد   با   نگاهی   تیزبین   و   رفتاری   قاطع   در   قوای   سه گانه   حضور   دائم   داشته   باشد   و   به   معنای   واقعی   با   فساد   مبارزه  
 كند،   به ویژه   در   درون   دستگاه های   حكومتی 

با   وجود   فعالیت   چند   دستگاه   نظارتى   مثل   سازمان  
 بازرسى   کل   کشور   و   دیوان   محاسبات،   اما   فقدان  
 یک   سازمان   با   وظیفه   اختصاصى   مبارزه   با   مفاسد  
 اقتصادى،   موجب   عقیم   ماندن   تالش ها   براى  
 مقابله   با   مفاسد   اقتصادى   در   کشور   شده   است.  
 رهبر   معظم   انقالب،   پیشگام   سایر   ارکان   نظام   در  
 امر   مبارزه   با   مفاسد   اقتصادى   بوده اند   و   اولین   بار  

 در   سال   1380   در   پیام   هشت    ماده اى   مبارزه   با  
 مفاسد   اقتصادى،   راه   را   براى   این   امر   مهم   باز  
 کردند؛   اما   دولت ها   و   مجلس هاى   مختلف   این   امر  

 مهم   را   پشت   گوش   انداختند . 
در   سال هاى   اخیر   اقدامات   پراکنده اى   از   جانب  
 شمارى   از   نمایندگان   متعهد   مجلس   در   زمینه  
 مبارزه   با   مفاسد   اقتصادى   صورت   گرفته   اما  

 همچنان   مساله   مفاسد   اقتصادى   خصوصا   در  
 دستگاه هاى   دولتى   و   بانک ها   ادامه   دارد . 

طرح   تشکیل   سازمان   مبارزه   با   مفاسد   اقتصادى  
 که   از   سال   گذشته   در   مجلس   مطرح   بود،   شاید  
 گامى   در   جهت   تحقق   این   مطالبه   رهبر   معظم  
 انقالب   بود   اما   متاسفانه   این   طرح   در   مجلس  
 فعلى،   مسکوت   ماند.  بر   اساس   این   طرح،   سازمان  

 مبارزه   با   مفاسد   اقتصادى   زیر   نظر   مستقیم   رئیس  
 قوه   قضاییه   و   با   تمام   اختیارات   و   امکانات   از   جمله  
 ضابط   قضایى،   اطالعات   و   شعب   دادگاه هاى  
 بدوى   و   تجدیدنظر   و   شعب   دادسرا   تشکیل  
 مى شود   و   در   استان ها   نیز   متناظر   این   سازمان  

 تشکیل   مى شود. 

كند،

خأل   مبارزه   با   مفاسد   اقتصادی

راه حل   این   مشكالت،   سیاست های   اقتصاد   مقاومتی   است   كه   باید   برنامه های   اجرایی   برای   همه   بخش های   آن   تهیه   و   با   قدرت   و   نشاط   كاری   و  
 احساس   مسؤولیت،   در   دولت ها   پیگیری   و   اقدام   شود .... جوانان   عزیز   در   سراسر   كشور   بدانند   همه   راه حل ها   در   داخل   كشور   است

سیاست هاى   کلى   اقتصاد   مقاومتى   که   در   بهمن  
   1392 ابالغ   شد   اگر   به   طور   دقیق   اجرا   مى شد،  
 قطعا   هم اکنون   کشور   با   مشکالت   اقتصادى  
 فعلى   مواجه   نبود .  علت   تاکید   رهبر   انقالب   بر  
 توجه   به   اقتضائات   اقتصاد   مقاومتى،   در   چند  
 سال   اخیر   خصوصا   در   ماجراى   برجام   به   خوبى  
 مشخص   شده   است.  به   عنوان   مثال،   رهبر  

 معظم   انقالب   در   جریان   مذاکرات   هسته اى،  
 مسؤوالن   را   مورد   خطاب   قرار   مى دادند   که   حل  
 مشکالت   اقتصادى   کشور   را   به   رفع   تحریم ها  
 گره   نزنند   و   براى   آنها   بر   اساس   داشته هاى  
 داخلى،   چاره جویى   کنند؛   اما   متاسفانه   نسبت  
 به   این   تذکر،   بى توجهى   و   توقعات   بیجا   نسبت  
 به   برجام   ایجاد   شد   و   همین   مساله   موجب   کنار  

 نهادن   سیاست هاى   اقتصادى   مؤثر   براى   دور  
 زدن   تحریم ها   یا   مقابله   با   آنها   و   همچنین   به  
 تعویق   افتادن   بسیارى   از   پروژه هاى   اقتصادى  
 کشور   شد   به   این   امید   که   با   اجراى   برجام،   نیازى  

 به   این   ابزارها   و   سیاست ها   نیست . 
   با   بازگشت   تحریم ها   در   سال   جارى،   بسیارى  
 از   سیاست هایى   که   در   دولت   قبل   براى   مقابله  

 با   تحریم ها   به   کار   گرفته   و   در   دولت   یازدهم  
 کنار   گذاشته   شد،   دوباره   مورد   استفاده   قرار  
 گرفت.  قطعا   اگر   آن   سیاست ها   ادامه   مى یافت  
 و   آسیب شناسى   مى شد،   مشکالت   ارزى   در   سال  
 جارى   رخ   نمى داد   و   اینچنین   توفان   تورمى   ایجاد  

 نمى کرد . 

اقتصاد   مقاومتی،   راه حل   مشكالت

و   بدانید   كه   اگر   بی توجهی   به   شعارهای   انقالب   و   غفلت   از   جریان   انقالبی   در   برهه هایی   از   تاریخ   ٤٠   ساله   نمی بود   ــ   كه   متأسفانه   بود   و   خسارت بار  
 هم   بود   ــ   بی شك   دستاوردهای   انقالب   از   این   بسی   بیشتر   و   كشور   در   مسیر   رسیدن   به   آرمان های   بزرگ   بسی   جلوتر   بود   و   بسیاری   از   مشكالت  

 كنونی   وجود   نمی داشت . 

بررسى   شاخص هاى   اقتصادى   چهار   دهه   اخیر  
 نشان   مى دهد   در   هر   دولتى   که   سیاست هاى  
 غربگرایانه   با   عناوین   مختلفى   همچون   تعدیل  
 اقتصادى،   آزادسازى   اقتصاد   و  ...  اجرا   شده،  
 مشکالت   معیشتى   مردم   بیشتر   شده   است.  مثال  

 در   دولت هاى   سازندگى،   اصالحات   و   دولت  
 فعلى   شاهد   باالترین   نرخ هاى   تورم،   باالترین  
 آمار   بیکارى   و   افزایش   شاخص هاى   نابرابرى  
 توزیع   درآمد   بوده ایم.  جالب   آن   که   در   هر   سه  
 دولت،   پس   از   آگاهى   نسبت   به   زیان بار   بودن  

 سیاست هاى   اقتصادى   جریان   غربگرا،   نسبت   به  
 کنار   گذاشتن   این   جریان   اقدام   شده   است؛   اما   در  
 دولت هایى   که   روابط   سیاسى   و   تجارى   کشورمان  
 با   غربى ها )  از   روى   اختیار   یا   اجبار  ( محدودتر   شده  
 و   دولت   مجبور   به   نگاه   به   درون   شده   و   به   سمت  

 کاهش   وابستگى   به   خارج   حرکت   کرده،   چرخ  
 اقتصاد   بهتر   چرخیده   است   و   مردم   هم   خاطرات  

 خوشى   از   آن   دوران   دارند . (جام جم)

غفلت   از   جریان   انقالبی   در   عرصه   اقتصاد

فرصت های   مادی   كشور   نیز   فهرستی   طوالنی   را   تشكیل   می دهد  
 كه   مدیران   كارآمد   و   پرانگیزه   و   خردمند   می توانند   با   فعال   كردن   و  
 بهره گیری   از   آن،   درآمدهای   ملی   را   با   جهشی   نمایان   افزایش   داده   و   كشور   را  
 ثروتمند   و   بی نیاز   و   به   معنی   واقعی   دارای   اعتماد   به   نفس   كنند   و   مشكالت  
 كنونی   را   برطرف   نمایند  ... دهه   دوم   چشم انداز،   باید   زمان   تمركز   بر   بهره برداری   از  
 دستاوردهای   گذشته   و   نیز   ظرفیت های   استفاده   نشده   باشد   و   پیشرفت   كشور  

 از   جمله   در   بخش   تولید   و   اقتصاد   ملی   ارتقاء   یابد . 

كه

ظرفیت   بكر   اقتصاد   ایران   در   جهان

راهبرد اقتصادی در گام دوم


