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سالم. حرف زدن راجع به نشریه ای که پیش روی شماست و پرونده ویژه ای که مد 
نظر دارد کمی سختی دارد! سختی از آن حیث که »حرف« راجع به »اقدام« و راجع 
به »عمل« کمی تا قسـمتی مضحک اسـت. حرف ها به نهایت در سـالیان متمادین 
تکرار شده است، از همان هنگامه که رهبر عزیز انقالب برای مقابله با جنگ اقتصادی 
دشـمن مفهوم »اقتصاد مقاومتی« را وارد ادبیات اجتماعی-سیاسـی جامعه کردند، 
بلندگوهای کوچک و بزرگ حرف را سـر دسـت گرفته اند و بسـیار در مورد آن قلم 
فرسـایی و سـخن فرسـایی! نموده اند. آش فرسـایی گرایی آنقدر شور شد که رهبر 
انقالب امسـال را مجدانه خواسـتار عمل و انجام کار توسـط مردم و آحاد مسـئوالن 
شـدند. اما با همه این تفاسـیر اکنون وظیفه جنبش داشجویی چیست؟ اساسا برای 
کار عملیاتی در دانشـگاه در زمینه اقتصاد مقاومتی جنبش دانشجویی آیا می تواند 
فعالیتی را رقم بزند؟ سوای مقاالت و مصاحبه های بینشی ای که در پرونده مشاهده 
خواهیـد نمـود، در اینجا به عنوان مدخل بحث میخواهیـم کمی راجع به ایده های 

عملیاتی در دانشگاه ها صحبت کنیم.
در یـک نـگاه کلـی آنچه که به عنوان درخواسـتی معقول و منطقی از تشـکل های 
دانشـجویی انتظار می رود، عملیات در سـه حوزه متفاوت و مهم اسـت. اولین حوزه 
عملیاتی، »مطالبه گری عمومی و تخصصی« از مسـئولین اعم از مسـئولین دولتی، 
اسـتانی، قضایـی، نمایندگان مجلس، اسـاتید دانشـگاه و... می باشـد. مطالبه گری 
معقول و منطقی که در واقع واکنش به حق دانشجو به عنوان دیده بان کشور و نظام 
نسـبت به مسـائل و مشکالت کشور است وظیفه ای عمده و حیاتی بر عهده تشکل 

های دانشجویی است.
دومین حوزه عملیاتی، »تشویق و ترویج« نمونه های موفق و ایده های بسیار خوب 
اجرایی در مورد اقتصاد مقاومتی می باشـد. بسـیار هسـتند نمونه های موفق افراد، 
اشـخاص، کار آفرینان، مروجان فرهنگی و حتی مسئولینی که برای بهبود وضعیت 
اقتصـاد مقاومتـی گام بـر مـی دارند و تالش می کنند. تشـویق آنهـا و ترویج دادن 
فعالیت هایشـان با معرفی آنها به آحاد دانشـجویان و مردم گام عملی دیگری است 

که می توانیم بر داریم.
سـومین حوزه عملیاتی، »شناسـایی اسـتعدادها و ورود تخصصی« به یکی از حوزه 
هایی اسـت که تشـکل دانشـجویی تـوان ورود بـه آن را دارا می باشـد. عمدتا توان 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا فارغ التحصیالن موفقی که در تشکل دانشجویی 
فعالیـت داشـته اند، می توانـد صرف این کار گردد. در دانشـگاه ها به عنوان گلوگاه 
ارتباط با فضای جامعه و علی الخصوص صنعت، فارغ التحصیالن موفق و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی به خوبی می توانند تشکل دانشجویی را در رقم زدن یک نمونه 

موفق یاری نمایند.
و در نهایت »گفتمان سازی و فرهنگ سازی« نیز به عنوان یک رویکرد کلی باید در 
حوزه توجه ما به صورت عام باشد. توجه به مقوله های مهم فرهنگی اعم از نحوه و 
میزان مصرف، خرید کاالی ایرانی، توجه به مقوله فسـاد و موضوعاتی از این دسـت، 
یکی از مواردی اسـت به صورت عملی می تواند مورد توجه تشـکیالت دانشـجویی 
باشـد.  این ها همه کلیاتی اسـت که به نظر می رسـد یک تشـکل دانشـجویی باید 
نسبت به »اقدام« و »عمل« در دانشگاه و فضای جامعه مد نظر داشته و به کار بندد. 
بـا ایـن وجود شـاید ورود به جزییات فضا را برای ما روشـن تر نمایـد و کندوکاو در 

مصادیق پر بیراه نباشد و بتواند ما را کمک نماید.
تاکید بر »نقش مردم« اولین چیزی اسـت که می توانیم بر آن دسـت بگذاریم. این 
مهم با رویکرد »گفتمان سـازی و فرهنگ سـازی» قابل انجام است. تاکید بر خرید 
کاالی ایرانی ، مصرف درست و به جای کاالها و تاکید بر عدم تجمل و ریخت و پاش، 
تاکیـد بـر فرهنگ کار و تـالش، تاکید بر اما و اگرهای حالل و حـرام زندگی و رزق 
و روزی از جملـه تاکیدهایی اسـت که می توانیم بـرای نقش مردم در حوزه اقتصاد 

مقاومتی بر آنها دست بگذاریم.
»فسـاد« گلوگاه اساسـی دیگری اسـت که باید بدان توجه داشـته باشـیم. در زمینه 
فساد و مبارزه با آن اولویت شماره 1 ما باید »مطالبه گری« باشد. مخاطبان مطالبه 
گری در درجه اول مسـئولین دولتی و کشـوری و در درجه دوم مسئولین استانی و 
شهری میباشد. نحوه مطالبه گری و اثرگذاری آن بر فضای جامعه خود بحث مفصلی 
اسـت که در این مجال نمی گنجد. اما توجه به این نکته قابل ذکر اسـت که "فساد" 
از مهمترین عوامل تضعیف نظام اسـالمی اسـت که کوتاهی های مختلف مسئولین 
گوناگـون در دوران هـای مختلـف آن را اینگونه به اژدهایی هفت سـر تبدیل نموده 
است. نشان دادن این موضوع که نظام اسالمی خود مطالبه گر اصلی مبارزه با فساد 

است بسیار در آرامش ذهنی جامعه نقش خواهد داشت.
نقطه برجسته دیگری که باید بدان توجه نماییم، توجه به »ظرفیت ها و استعدادهای 
بومی استان و شهری« است که دانشگاهمان در آن قرار گرفته است. فلسفه حضور 
دانشـگاه در آن شـهر و یا اسـتان این اسـت که خط شـکنان عرصه دانش و فناوری 
بتوانند شکوفایی را برای آن شهر به ارمغان بیاورند. دانشگاه خود را دست کم نگیرید! 
شما در شهر و استان خودتان باید قطب تحوالت و ایجاد تغییرات عمده باشد. پس 
چرا اقتصاد مقاومتی یک گام مهم در این راستا نباشد؟ دعوت از کارآفرینان، صنعت 
گران، کشاورزان و تولیدکنندگان موفق استان و تشویق آنها و ترویج دادن محصوالت 
و دست رنج شان، نشان دادن مشکالت و موانع استان در زمینه های صنعت، تولید 
و کشاورزی و همچنین مطالبه گری از مسئولین در زمینه رفع مشکالت احصا شده 

استان از جمله فعالیت های تخصصی است که می توانیم بدان ها اهتمام بورزیم.
آخریـن نکتـه ای کـه به ذهن نگارنده این متن می رسـد توجه به خود دانشـگاه به 
عنـوان پـل ارتباط با جامعه چه در زمینه های صنعتی و کشـاورزی و چه در زمینه 
های علوم انسانی می باشد. مطالبه این موضوع که دانشگاه خود ما در زمینه اقتصاد 
مقاومتـی چـه گام هایی برداشـته؟ چه موانعـی از جلوی راه صنعت برداشـته؟ چه 
تسهیل گری ای برای کشاورزی انجام داده و چه فرهنگ سازی ای در زمینه اقتصاد 
مقـاوم صـورت داده اسـت و چه تولید دانشـی در این زمینه داشـته اسـت از جمله 

مواردی است که باید بدان توجه داشته باشیم.
این همه، طبعا قسمتی از فعالیت هایی است که ما می توانیم در حیطه اقدام و عمل 
رقـم بزنیـم و قطعا شـما نیز خود نـکات ناب تر و بهتری را در ایـن موضوع به ذهن 
دارید که می توانید به عرصه عمل در آورید. در این زمینه بسـته های »شـنبه های 
اقدام و عمل« سـامانه کالک و »بسـته جامع اقتصاد مقاومتی« قرارگاه شهید باقری 

می توانند بسیار رهگشای شما باشند.
در انتها باز 1000 کلمه »حرف« زده شد! پرونده را بخوانید، نشریه را ببندید و شروع 

کنید! وقت »اقدام« است، وقت »عمل« است! 

حرف هایی راجع به یک »اقدام«
 حرف هایی راجع به یک »عمل«

رسمقاله

امیر امیری فر





قـرار داد رژی، یـا توتـون و تنباکو 
اولیـن قیام ضـد اسـتعماری جامعه 
ایران نسـبت به دول غربی اسـت. 
در واقـع آن چیزی که در خصوص لغو امتیاز 
توتـون و تنباکـو دارای اهمیت اسـت، نفوذ 
اقتصادی کشورهای غربی تا بیخ داندان در 

حوزه اقتصادی کشور ایران بود.
تنباکـو در دوران قاجار عمده ترین محصول 
زیر کشـت جامعـه ایران بـوده و بعد از آن 
گندم و سـایر محصوالت در ایران برداشت 
میشـد. تنباکـوی ایران نیز از کیفیت بسـیار 
خوبـی برخـوردار بوده اسـت و از همین رو 
عمده تجارت ایرانیان نیز شامل این محصول 
می شـده است و عالوه بر مصرف در داخل 

بازارخوبی منطقه ای هم داشته است.

در همـان سـال هـا کشـور انگلیـس بیشـترین مصرف 
توتـون و تنباکـو را در جهـان در اختیار خود دارد. این 
انگیزه اولیه حضور انگلیسـی ها برای به دسـت آوردن 

محصول تنباکوی ایران است.
همـان طور که اشـاره شـد عمده محصول کشـاورزی 
آن روزهـای ایران شـامل کشـت توتـون و تنباکو می 
شـد و معیشـت بسـیاری از مردم به این محصول گره 

خورده بود.
از طرفـی وضعیـت مالی دولت ایران)نه کشـور و مردم 
ایران( اصاًل مسـاعد نیسـت و دولت ناصرالدین شـاه با 
شـعار خزانـه خالـی و در واقـع بـه جهت تامیـن مالی 
سـفرهای خارجی خویش اقدام به واگـذاری انحصاری 
امتیـاز حـق کشـت و فروش این محصول بـار ارزش به 
مـدت پنجـاه سـال می نمایـد. مـاژور تالبوت بـرای به 
دسـت آوردن ایـن امتیاز بـه بسـیاری از مقامات دربار 

ایـران رشـوه های کالنی مـی دهد و حتـی برای جلب 
رضایـت شـاه 25 هـزار لیـره انگلیـس و بعـد از آن هر 
سال 15 هزار لیره دیگر پیش کش کند. از سوی دیگر 
شـاه نیـز هر سـال یک چهارم سـود خالص شـرکت را 

سهیم باشد.
بعـد از انتشـار متـن ایـن قـرارداد تجـاری اعتراضـات 
شـدیدی از سـوی مـردم، بازرگانـان و علمـای دینـی 

صورت گرفت.

اقدامات کمپانی رژی
شـرکت رژی حـدود 200 هزاراز اتباع دولـت بریتانیا و 
مسـتعمرات آن را بـه عنوان کارکنان شـرکت به ایران 
آورد و بـه شـهرهای مختلـف فرسـتاد، زنـگ هشـدار 
بـرای ایرانیـان بـه صـدا درآمد. چـرا که با حضـور آنها 
در حدود 100 هزار مبلغ مسـیحی وارد ایران شـدند و 
ضمـن بنای کلیسـا در مناطق مختلـف، دختران ایرانی 
را نیـز به امور پرسـتاری در بیمارسـتان ها و بی حجابی 
واداشـتند. در تهـران و اکثـر شـهرها مراکز فسـاد برپا 
کردنـد و کافه هایـی بـا انواع وسـایل قمـار و رقص های 
محلـی و مشـروبات الکلـی پدید آوردند. عـالوه بر این، 
انگلیسـی ها هر جا که می رفتند، سـوار، اسـب، اسـلحه 
و مزدور اسـلحه به دسـت خـود را نیـز می بردند و این 
همـان شـیوه ای بـود که انگلیسـی ها در تصـرف هند و 
ایجـاد کمپانی هند شـرقی و سـپس حضـور نظامی به 
بهانـه حفـظ امنیت این کمپانی و در نهایت مسـتعمره 

نمـودن هند به کار گرفته بودند.)1(

تحلیل مردم
بـه همین سـبب مردم مسـلمان ایـران با این اندیشـه 
که انگلیسـی ها قصد دارنـد، کمپانی رژی را به کمپانی 
هنـد شـرقی و ایـران را همانند هند به مسـتعمره خود 
تبدیـل کننـد، بـه مخالفـت گسـترده پرداختنـد. در 
آن زمـان معیشـت بسـیاری از مـردم از طریـق فروش 
توتـون و تنباکـو تأمین می شـد و زارع و تاجر هیچ نوع 
اختیـاری در تولیـد و فـروش ایـن محصول نداشـتند؛ 
بنابرایـن رفتـه رفته مـوج اعتراضات در نقـاط مختلف 
ایران خصوصاً شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز... 
آغـاز شـد و برخـی از تجـار از فروش محصـول خود به 
شـرکت رژی خـودداری کردند. از همیـن رو و با توجه 
بـه اینکـه انگلیسـی ها یکی از شـریان هـای اقتصادی 
کشـور را به دسـت گرفتـه بودند اعتراضـات مردمی از 
شـهرهای مختلف شـروع شـد. اولین اعتراض از شـهر 
شـیراز شـروع شـد که مرغوب ترین تنباکـوی ایران را 
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زیـر کشـت می برد بعـد از آن اصفهـان، تبریز و تهران 
نیز به جمع معترضان اضافه شـدند و برخی از تجار نیز 
محصوالت خود را به نشـانه اعتـراض به این قرارداد به 

آتش کشیدند.

تدبیر مردم
در اصفهـان آقانجفی دسـت به ابتـکاری زد و با فتوای 
خـود و سـایر علمای اصفهـان، تنباکـو را تحریم نمود. 
فتـوای تحریـم تنباکـو در اصفهـان موثـر واقـع شـد و 
کمپانـی در آن منطقـه فلـج گردیـد، بنابراین به دولت 
شـکایت بـرد. دولـت تهدیـد کرد کـه اگر علما تسـلیم 
نشوند و مردم شورش کنند، خانه های مردم را به توپ 
خواهـد بسـت. امـا علما بـه جز یکـی دو نفـر، بقیه در 
مقابل این تهدیدها ایسـتادگی کردندسـرانجام میرزای 
شیرزای حکم تاریخی خود را از سامرا صادر کرد: متن 

حکم میرزا چنین بود:
»بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. الیـوم اسـتعمال تنباکو و 
توتـون بـأی نحـو کان در حکـم محاربـه با امـام زمان 
عجـل اهلل تعالـی فرجه اسـت.« االحقر ــ محمدحسـن 

الحسینی)2(«

تحلیل رویداد
ماجـرای تحریم تنباکوی ایران، مسـئله بسـیار پیچیده 
ای اسـت و در یـک یاداشـت و تحلیل نمـی گنجد. اما 
فـی الواقـع شـرایط بسـیار مشـابهی بـا وضعیـت فعلی 
کشور دارد. در آن روز ها وقتی ناصرالدین شاه به بهانه 
خزانه خالی چوب حراج به سـرمایه کشور می زد شاید 
هیچگاه تصور نمی کرد که آخر سر به ضرب گلوله یک 

رعیت پنجاه سـال سلطنتش بر باد برود. 
آنچـه که دارای اهمیت اسـت این اسـت کـه در دوران 
حضـور بسـیاری از کشـورهای اسـتعمارگر در ایـران و 
بـه بهانـه های اقتصـادی شـاهد آنیم که نه تنها رشـد 
صنعتـی و اقتصـادی را شـاهد نبـوده ایـم بلکـه تنهـا 
ظرفیـت هـای اقتصـادی و بازرگانی کشـور نیـز از بین 
رفته اسـت. شاید با کمی تسـاهل بتوانیم بگوییم تاریخ 
ایـران شـاهد حضور هیچ صنعتی نیسـت که به صورت 
ریشـه دار از طرف غربی ها وارد کشـور شـده باشد و با 
ترکیب با عوامل بومی کشـور موتور اقتصادی کشـور را 

جلو رانده باشد
امتیـاز رژی یکـی از همیـن قراردادهاسـت. بـه بهانـه 
سـرمایه گذاری اقتصادی و با اغوای نخبگان و پرداخت 
رشـوه به آنها، سـرمایه مردمی کشـور را بـه راحتی در 
اختیـار بیگانگان قرار داده اند و موجبات خسـران های 

مادی و معنوی کشـور شده اند.
ایـن قـرار داد و سـایر قراردادهای از این دسـت، درس 
های بسـیاری برای سیاسـیون و دولت مـداران جامعه 
امـروز ایـران دارد که تاریـخ ایران هیچـگاه، تاکید می 
کنـم هیـچ گاه خاطره خوشـی از هیچ یـک از اقدامات 

نیروهای اسـتعمارگر نداشته و ندارد.
و تنها راه چاره برای برون رفت از این وضعیت تنها اتکا 
به ظرفیت ها داخلی کشـور اسـت و بس. امید است که 
گاهی سیاسـت مداران کشـور کمی هم تاریخ دویسـت 
سـاله کشـور را بخوانند. تاریخی که حـرف های نگفته 

بسـیاری برای دولت مردان امروز جامعه ایران دارد.

منابع:
1.ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو، اولین مقاومت منفی 

در ایـران، کتاب های جیبی، 1361، صص 27
2. شـیخ حسـن کربالیی،تاریخ دخانیه، به همت رسول 

جعفریان، صفحه57و 58

لغو »رژی« عبرت بزرگ تاریخ 
برای دولتمردان امروز 

به بهانه سالگرد صدور فتوای تحریم توتون و تنباکو

رضا حیدری
دانشجوی ارشد علوم سیاسی
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یک علی مطهری همیشه جنجالی
دانشگاه اراک

بـا دعـوت انجمـن اسـالمی دانشـگاه اراک در روز پنجـم 
اردیبهشـت، علـی مطهری نماینـده تهـران در مجلس نهم 
میهمـان دانشـجویان دانشـگاه اراک بود. مشـکالتی که در 
برنامـه هـای علی مطهری به وقوع مـی پیوندد دیگر تبدیل 
به عادت شـده اسـت. این مراسـم نیز از این قاعده مستثنی 
نبود و حواشـی تلخی داشـت. حمایت صریح از سـران فتنه 
بـا پخـش تصاویری از آن ها ، زیر سـوال بردن قوه قضائیه و 
 شورای نگهبان از جمله قسمت های تلخ این برنامه محسوب 
می شـد. مطهـری در این نشسـت به صراحت، پـاره کردن 
عکـس امام در روز دانشـجوی سـال 88 و وقایـع ناگوار روز 
عاشورای همان سال را زیر سوال برده و آن ها را تنها دالیلی 
برای ادامه حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی دانست. 
در صورتـی کـه حصر سـران فتنه که الحـق و انصاف لطفی 
نسـبت به سـران فتنه بوده اسـت؛  از بهمن 89 آغاز شـده 
اسـت. مـورد مهم دیگر در تشـریح این مراسـم، انتقاد های 
شـجاعانه و سـوال های مطالبه گرایانه دانشجویان دانشگاه 
اراک از این نماینده سابقا اصولگرای مجلس هفتم و برگزیده 
مجلس دهم از لیست اصالح طلبان بود. دانشجویان خطاب 
به علی مطهری گفتند: »شـما از حامیان برجام در مجلس 
بودید خواستم بدانم شما خبری از اموال در حصر ما دارید؟ 
آیا فکری به حال رفع حصر اموال بلوکه شده کشور که قرار 
بـود طبق برجام آزاد شـود کرده اید؟ آیا بـه عنوان نماینده 
مجلس وظیفه نظارت بر برجام را انجام داده اید یا مثل سایر 

دوستانتان کاسب برجام هستید.«

جشن میالد با 
چاشنی رقص و پایکوبی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

متاسـفانه بسـیار دیده شده است جشن هایی که در مناسبت 
هـا و به بهانه های گوناگون در سـطح دانشـگاه ها برگزار می 
شـود به فرصتی برای انجام اقدامات هنجار شکن تبدیل شده 
است. یکی از آخرین موارد این گونه جشن ها مربوط به جشن 
دانشـگاه شهید باهنر کرمان به مناسـبت میالد حضرت علی 
)ع( اسـت. در یکی از قسـمت های این جشـن که به مسابقه 

به تازگی معروف شـده »لباهنگ« اختصاص داشت ، تعدادی 
از  دانشجویان حاضر به انجام حرکات موزون، رقص و پایکوبی 
پرداختند که واکنش اعتراض آمیز مسئول فرهنگی دانشگاه به 
عنوان متولی برگزاری جشـن را در پی داشـت. اعتراضی که با 
واکنش متقابل دانشجویان معترض به این مسئول و »عقده ای 
خواندن او« به نیمه تمام مانده شـدن جشن انجامید. حرکت 
انقالبی این مسـئول دانشـگاه شایسـته تقدیر است آن هم در 
زمانی که چنین حرکاتی به ندرت از سوی مسئوالن دانشگاهی 

کشور مشاهده می شود. 

برجام، آفتاب تابان یا ابر شتابان؟
دانشگاه گیالن 

از برنامه های روز ملی فناوری هسته ای ، مراسمی بود که 
با دعوت بسـیج دانشجویی دانشگاه گیالن از دکتر سعید 
جلیلی در تاالر حکمت این دانشـگاه برگزار شـد. تفسـیر 
انواع اسـالم از نظـر آمریکا، تفکیک میان نگاه واقع بینانه 
و بد بینانه به برجام، بد عهدی طرف های مذاکره کننده 
و لزوم استفاده از منابع داخلی برای پیشرفت همه جانبه 
کشور از اهم عناوین مورد بحث این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در این سـخنرانی بود. دبیر سـابق شـورای 
عالی امنیت ملی در قسـمتی از سـخنان خود با انتقاد از 
دولت مردان گفت: » اول برجام را آفتاب تابان و اکنون ابر 
شتابان می دانند و معتقدند مطالب چند سایت و روزنامه 
در اجـرای برجام مانع ایجاد کرده اسـت!« او تصریح کرد 
اگر رئیس جمهور بود زیر چنین توافقی را امضا نمی کرد. 
صحبت های صریح جلیلی واکنش بسـیاری از شخصیت 
ها را نیز در پی داشت. جعفر زاده نماینده رشت در مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به این اظهارات نامه ای به وی 
نوشت و طی آن سوال هایی از سعید جلیلی مطرح کرد. 

کافه دخترانه
اهواز دانشگاه شهید چمران 

حرکت های نو در سـطح دانشـگاه ها و توسـط تشـکل 
هـای دانشـجویی از نیاز هـای ضروری امـروز در میان 
دانشـجویان است. انجام برنامه های کلیشه ای ، روتین 
و بـه دور از کمتریـن نـوآوری بـه آفتـی بـرای تشـکل 
های دانشـجویی گوناگون تبدیل شـده است. از این رو 
اقدام واحد خواهران بسـیج دانشـجویی دانشگاه شهید 
چمـران اهـواز در برپایـی »کافه دخترانه« شایسـته ی 
تحسـین اسـت. کافـه دخترانـه با هـدف تبلیـغ معارف 
اسـالمی و سـبک زندگـی ایرانـی ، اسـالمی در قالـب 
قسـمت های گوناگونـی مانند کارگروه هـای فرهنگی، 
سیاسـی ، افزایـش جمعیـت و پاتـوق کتـاب برپا شـد. 
از دیگـر بخـش های جـذاب این کافه می تـوان به برد 
»کرسـی« و »فضای مجازی« اشـاره نمود. این کافه به 

مدت سه روز برگزار شد.

در دانشگاه ها چه می گذرد؟

گزارش ها و اخبار دانشگاه خود را می توانید از طریق ایمیل
 57magz@gmail.com یا ادمین تلگرامی staher@ برای ماهنامه ۵۷ ارسال نمایید.
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تفسیر نوین زنده باد مخالف من!
دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

ایـن روزهـا شـاهد برخـورد هـای سـلیقه ای تعـدادی از 
مسـئوالن دانشـگاه هـا در دولـت تدبیر و امید نسـبت به 
تشـکل های دانشـجویی هسـتیم. هفت اردیبهشت روزی 
بـود کـه لغـو برنامـه مناظـره اصـالح طلبان و اصـول گرا 
هـا توسـط مسـئوالن دانشـگاه از یک سـو و اجـازه برای 
سـخنرانی 4 نفر از کاندیداهای لیست امید تبریز از سوی 
دیگر مصداقی بارز بر عملکرد سلیقه ای مسئوالن دانشگاه 
آزاد اسـالمی تبریـز به حسـاب آمـد. اما قسـمت تلخ این 
مراسـم مربوط به آنجایی بود که به سـواالت دانشـجویان 
مخالف با این کاندیدا ها پاسـخی به غیر از ضرب و شـتم 
از سـوی هواداران این لیست انتخاباتی و عده ای ناشناس 
داده نشـد. درگیـری هایی کـه منجر به نیمـه کار ماندن 
این برنامه شـد. بسـیج دانشـجویی این دانشـگاه با انتشار 
بیانیه ای نسـبت به این اقدام شنیع واکنش نشان داد. در 
قسمتی از این بیانیه آمده است: »مدعیان گفتمان و شعار 
»زنده بـاد مخالف مـن« در عمل چهره خـود را به عموم 

مردم و دانشجویان نشان دادند«

قبر فناوری هسته ای
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بیسـتم فروردین در تقویم به نام روز ملی فناوری هسته ای 
نامگذاری شـده است. بسیج دانشـجویی بسیاری از دانشگاه 
های کشـور در این روز برنامه های گوناگونی برگزار کردند. 
بـدون شـک پر سـر و صدا تریـن اقدامی که در دانشـگاه ها 
انجام شد، به بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
اختصاص دارد. جایی که به مناسبت این روز از »قبر فناوری 
هسـته ای« رونمایی شـد. مناسب دیدیم برای اطالع بیشتر 
از کیفیـت برگـزاری این مراسـم ، انگیزه ، هدف و همچنین 
تبعات احتمالی برگزاری آن مراسـم به سـراغ آقای »سـجاد 
جعفری« مسئول حوزه بسیج علوم پزشکی کرمان برویم تا 

گزارشی از این برنامه به 57 ای ها ارائه نماید.
»در خـود جـوش بـودن ایـده بچه های بسـیج دانشـجویی 
علوم پزشـکی کرمان شـکی نیسـت. اما این ایده از کجا به 
وجود آمد؟ باید عرض کنم دانشجو خواه ناخواه دارای حس 
مطالبـه گری و دغدغه مندی اسـت. بسـیاری اعتقـاد دارند 
که دانشـجوهای خاکسـتری  افرادی بی تفاوت هستند. بله 
بی تفاوت هسـتند اما این بی تفاوتی در نهاد آن ها نیسـت. 
یعنی همه دانشجوها از همان ابتدای ورود به دانشگاه نسبت 
بـه مسـائل و اتفاقات کشـور  به اندازه ظرفیـت خود تمرکز 
کرده و می اندیشند. فعالین تشکل ها باالخص فعالین بسیج 
دانشـجویی، نسبت به این مسائل دغدغه ی بیشتری دارند. 
زمانی دانشجو مشاهده می کند صنعتی که برایش زحمات 
بسـیاری کشیده شـده اسـت و اگر از ارزش معنوی اش نیز 
صرف نظر کنیم دارای ارزش مادی بسـیاری اسـت. صنعتی 
که می تواند برای کشـور تولید سـرمایه کند و قدرت ایران 
را در معـادالت جهانـی باالتـر ببرد این گونـه و به بهانه حل 
معیشت مردم دچار یک مرگ خاموش شده است و به تعبیر 
عامیانه شـهید می شـود. اینجاست که به نظر بنده برای هر 
دانشجوی منطقی ای سوالی پیش می آید. اینکه ما چیزی 
دادیم تا در عوض آن عایدی نصیب ما شـود. وقتی مشاهده 
می شـود که معامله ای صورت نگرفته اسـت و ما روز به روز 
داریم از آن پشیمان تر می شویم. یک دانشجو  وظیفه خود 
می داند پا در صحنه بگذارد و با یک حرکت موثر، تلنگری به 

مسئوالن و مردم بزند و آن ها را آگاه کند. به واقع نتیجه ی  
سه سال گره زدن مشکل معیشت مردم به فناوری هسته ای 
چه شد؟ پس چرا تغییری ایجاد نمی شود. چرا هیچ مشکلی 
حل نشده است؟ چرا صنعت هسته ای که جان دانشمندان 
ما برای سـربلندی و پایداری این صنعت داده شـده اسـت، 
امروز این گونه شهید می شود. می شد با یک برنامه روتین 
مثل سـخنرانی بگوییم ما کاری انجام داده ایم اما از آنجایی 
که ما به دنبال تاثیر گذاری فعالیت های خودمان هستیم نیاز 
دیدیم یک حرکتی انجام بدهیم تا توجه همگان را جلب کند.

البته احتمال می دادیم واکنش تندی نسبت به این حرکت 
صـورت بگیرد برای همیـن پیش از عملی کـردن این ایده، 
موضـوع را علنی نکردیـم. تبلیغی صورت نگرفـت تا خدای 
نکرده جلوی برگزاری برنامه گرفته نشود. ایده ما پیچیدگی 
خاصی نداشـت. به گونه ای که طرح یک سـنگ قبر بر روی 
بنر چاپ شـده و بر روی جعبه ای چسـبانده شـده بود و در 
مقابل سلف دانشگاه گذاشته قرار داده شده بود. البته میزی 
هم در کنارش تعبیه کرده بودیم که بر رویش ظرف خرما و 
دو عدد شمع بود. مکان انجام این کار نزدیک سلف دانشگاه 
یعنـی جـای پر رفت و آمدی بود. حیـن برگزاری این برنامه 
بسـیاری از افـراد تعجـب مـی کردنـد. در هر صـورت الزمه 
تاثیرگذاری همین تعجب بود. بعد از برگزاری برنامه عملیات  
رسـانه ای خوبی توسـط اعضا صورت پذیرفـت. این حرکت  
واکنـش هـای متفاوتی را هـم در پی داشـت. واکنش ها در 
فضای مجازی به دو صورت بود. عده ای بر حسب اینکه با ما 
هـم عقیده بودنـد حمایت کردند و انصافا هم حمایت خوبی 
کردنـد. عده دیگری هم بودند که بنا بر تفاوت عقیده شـان 
حرکـت ما را محکوم کردند. این مخالفت ها به چند صورت 
بود. دسـته اول به همان مخالفت سـاده ی زبانی خود اکتفا 
کرده بودند. دسته دومی هم بودند که وارد عمل شده بودند و 
با مصاحبه و بیانیه های خود قصد افراطی نشان دادن این کار 
را داشتند که به لطف خدا این کار تاثیرش را دیگر گذاشته 
بود و این بیانیه ها و مصاحبه ها تاثیرآن چنانی نداشت البته 
مصاحبه حقیر پس از دو روز از گذشت برنامه و درجواب این 
افراد بسیار موثر بود. مسئولین دانشگاه هم به دلیل اینکه کار 
خالف قانونی انجام نشده بود و به این دلیل که دانشجو باید 
در بیان عقایدش آزاد باشد، برخورد قهری با ما انجام ندادند.« 

از دانشگاه ها
 چه خبر؟

در دانشگاه ها چه می گذرد؟
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 اگر بخواهیم برای سپاه سه رسالت نظامی، 
توسـعه- آبادانی و فرهنگی در نظر بگیریم، در هر 

کدام از این سه زمینه چقدر توفیق داشته است؟
سـپاه پاسـداران در واقع یک نهاد انقالبی است که بر اساس 
نیـاز هـای انقـالب انجـام وظیفـه مـی کنـد. وظیفـه سـپاه 
پاسداری از انقالب اسالمی است. باید در امر پاسداری با هر 
نـوع تهدیـدی که علیه جمهوری اسـالمی وجـود دارد مواجه 
شـود، آن را خنثی کند و اجازه ندهد موثر واقع شـود. از طرف 
دیگر سپاه باید به پیش برد انقالب اسالمی کمک کند. یعنی 
سـپاه عالوه بر نقش پاسـداری و صیانت، دارای نقش پیش 

برندگی هم باشـد که انقالب بتواند به سـمت اهداف و آرمان 
هایـش حرکـت رو به جلویی داشـته باشـد. اما اینکه سـپاه در 
هر کدام از  این عرصه های سه گانه مقابله با تهدید سخت، 
تهدید نرم  و بحث آبادانی و سـازندگی چه میزان موفق بوده 
است این را  نمی توان به شکل عددی و درصدی بیان کرد. 
چون به هر حال ما در این سـی و هشـت سـال که پشـت سر 
گذاشتیم مقاطع مختلفی را گذراندیم. در یک مقطعی تهدید 
نظامـی علیـه کشـور پر رنگ شـده بود و دفاع مقدس شـکل 
گرفت. در این دوران سـپاه کارنامه درخشـانی داشـته اسـت. 
پیـش از آن هم تهدیدات امنیتی وجود داشـت. اقداماتی که 

جریان های تجزیه طلب در مناطق قومیتی انجام می دادند 
یا اقدامات تروریستی که در داخل کشور بود، سپاه در مقابل 
همـه این اقدامات چنان درخشـید که حضـرت امام فرمودند 
اگر سـپاه نبود کشـور هم نبود. پس از جنگ نیز عرصه های 
دیگری را شاهد بودیم. یکی از این عرصه ها بحث سازندگی 
، عمران و آبادانی بود. آن هم با تهدیدات اقتصادی دشـمن 
و همچنیـن تـالش آن بـرای اینکـه نگذارنـد جامعـه ایرانـی 
پیشـرفت کنـد و فقـر و محرومیـت جامعـه را از پـا در بیاورد و 
نارضایتـی ایجـاد کنـد. سـپاه پاسـداران وارد ایـن عرصه شـد 
و اسـتعداد هـا و توانمنـدی هـای خـود را به میـدان آورد و به 

دانشـجو به عنوان قشـر جوان و پویای جامعه باید همواره در جهت پاسـداری از آرمان های نظام اسـالمی گام بردارد و این پاسـداری از 
ارزش ها در مقطع کنونی بیشتر از فضاهای سخت و نظامی ناظر است بر جنگ نرم که نبردی میان افکار به شمار می رود. یکی از بهترین و 

معتمدترین مامن ها برای فعالیت انقالبی برای حفظ ارزش ها در حوزه جنگ نرم سپاه پایداران انقالب اسالمی است.
 به مناسبت روز »جوان« و روز »پاسدار« که در اردیبهشت ماه در تقویم به چشم می خورد به گفت و گو با سردار یداهلل جوانی؛ مشاور عالی نماینده 
ولی فقیه در سـپاه نشستیم. جوانی، پیش تر معاون سیاسی اسبق سـپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده است پاسداری که از همان ابتدای پیروزی 
انقالب در سـنگر های نظامی علیه دشـمنان این نظام مشغول مبارزه بوده اسـت و اینک نیز در فضای سیاسی و رسانه ای به خدمت در این نهاد 
مقدس مشـغول اسـت آن طور که در لیست تحریم دشمنان انقالب اسالمی به بهانه آن چه »نقض حقوق شهروندان ایرانی« می نامد قرار دارد. 
متن زیر حاصل گفت و گوی ما با سردار است که با صمیمیت و به دور از تکلف حاضر به قبول در خواست ما شد و شخصا به دفتر تحریریه آمد 

تا مهمان گفت و گوی ما باشد. 

در جنگ فرهنگی هم نیاز مند 
 »قاسم سلیمانی«  ها  هستیم

گفت و گوی 57 با سردار یداهلل جوانی به مناسبت روز پاسدار

وظیفه بسیج دانشجویی فریاد گفتمان عدالت خواهی است
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کمـک دولـت ها رفت. پروژه های بزرگ را در اختیار گرفت و 
توانسـت با اسـتعداد داخلی مدیران مختلفی را در این عرصه 
تربیـت کنـد و خیلـی از کارهایـی کـه در این سـال ها توسـط 
سـپاه صورت پذیرفت اگر انجام نمی شـد مشـخص نبود که 
به وسـیله بخش خصوصی می توانسـت انجام شود. در سال 
های اخیر حمالتی که از سوی بیگانگان و به ویژه امریکایی 
ها و اروپایی ها علیه سـپاه صورت گرفته اسـت نشـان دهنده 
نقش موثر سـپاه پاسـداران در خنثی سـازی جنگ اقتصادی 
دارد که دشـمنان به آن امید بسته بودند. در عرصه فرهنگی 
در ایـن سـال ها  مقاطعـی داریم که وضعیتی ایجاد می شـد 
کـه دشـمنان را امیـدوار به پایـان انقالب می کـرد. ما دوران 
اصالحات را گذراندیم که به نوعی به دنبال پایان بخشـی به 
انقـالب بـود. بحـث فتنه 88 هم یک واقعه تلـخ بود که ما به 
عنوان یک تجربه عینی در مقابل چشم داریم. سپاه در همه 
ایـن مقاطع ورود پیدا کرد. مقام معظم رهبری در دیداری که 
دوسال قبل با فرماندهان سپاه داشت تصریح کردند کارنامه 
سـپاه در این سـال ها درخشـان بوده اسـت. البتـه در عرصه 
هـای اقتصـادی و فرهنگـی شـرایط قـدری متفاوت اسـت و 
امـروزه مـا کـم و کاسـتی هایـی داریم کـه حل آن ها  اساسـا 
وظیفـه سـپاه بـه تنهایـی نیسـت. سـپاه در این عرصـه ها به 
عنـوان معیـن عمل می کند. امروزه نهاد ها و مجموعه های 
دیگـری متولـی موضوعـات فرهنگـی و اقتصـادی هسـتند. 
ماموریـت سـپاه در ایـن حـوزه ها کمـک به ایـن مجموعه ها 
است. اگر بخواهیم به نقطه مطلوب برسیم باید همه ظرفیت 

ها در کشور فعال شود.
    

 سـپاه در زمینه جنگ نرم آیا توانسـته اسـت 

رشـادت هایی از جنس رشـادت هـای دوران جنگ 
سخت به خرج دهد؟

ایـن عرصـه هـا دارای مختصـات متفاوتـی اسـت. زمانـی 
کـه بحـث جنـگ نظامـی و دفـاع از کشـور اسـت، رشـادت 
هـا جلـوه ی دیگـری دارنـد. وقتـی در این حوزه هـا فردی به 
فیض شـهادت می رسـد و خبر آن به گوش می رسـد منشـا 
تاثیـر عجیبـی در جامعـه مـی شـود. در بحث هـای فرهنگی 
و اقتصـادی اینگونه نیسـت که ما تصور کنیـم اتفاقاتی با آن 
مختصـات بـه وقـوع بپیونـدد. هر چنـد در این عرصـه ها نیز 
افرادی را داشـتیم و داریم که مجاهدت می کردند. اما مورد 
مهم این است که در عرصه ی فرهنگی پیچیدگی ها بیشتر 
است. ظرافت های کار بیشتر است. ما باید از فرهنگ های 
جامعـه محافظـت کنیـم. از ارزش هـا، اعتقـادات و باورهای 
کشور صیانت کنیم. از آن طرف هم دشمن با تمام ابزارهای 
خـود وارد میـدان شـده اسـت.با تمام تـوان خـود وارد صحنه 
شـده اسـت. از شـبکه هـای ماهـواره ای، اینترنـت، فضـای 
مجازی و شـبکه های اجتماعی به عنوان ابزار اسـتفاده می 
کنـد. اگـر دشـمن در زمـان جنـگ  توپخانه اش را به سـمت 
شـهرها و روسـتاهای ما شلیک می کرد ، موجی از تنفر را در 

جامعـه ایجـاد می کـرد و فضایی همدالنـه در جهت انتقام از 
ایـن اقدامـات در میان مردم پدیـد می آورد. امـا امروزه وقتی 
ماهواره ها امواج را بر پشـت بام خانه های مردم می فرسـتند 
چنیـن حسـی بـه وجود نمـی آیـد. در حالی که دشـمن دیروز 
بـه دنبـال فرو ریختن سـنگر های مادی بـود و قصد نابودی 
بـدن ها و اجسـاد را داشـت ، امـروز به دنبال شـکار مغز ها و 
تغییر در ذهنیت ها و باورها اسـت. در این جا وضعیت بسـیار 
متفـاوت اسـت. اگـر در این عرصه ها کسـانی هـم بخواهند 
وارد عرصه مقابله شـوند ممکن اسـت حتی بسـیاری از مردم 
متوجـه نشـوند. در عرصـه های دفاعی رشـادت ها تحسـین 
مـی شـود. امـا در اینجـا برداشـت ها متفـاوت اسـت. بعضی 
هـا تصـور می کنند که مـی خواهند مانع شـوند یا محدودیت 
ایجـاد کننـد. در مجمـوع می توان گفت که دفـاع فرهنگی ، 
قلمی و رسـانه ای از ارزش ها به مراتب سـخت تر از دفاع با 
اسـلحه بـرای حفاظت از سـرزمین ، ذخایر و جمعیت کشـور 
اسـت. عداوت دشـمن و تجاوزش در آن عرصه ها مشخص 
است بنابر این رزمنده ها و شهدا در این عرصه ها قهرمانان 
جامعه هسـتند. شـهید همت ها ، باکری ها در این فضا می 
درخشند و امروز هم قاسم سلیمانی ها محل افتخار هستند. 
مـن معتقـد هسـتم در عرصه هـای فرهنگی نیز در سـپاه در 
حـد تـوان کارهایـی صـورت گرفتـه اسـت ولـی بایـد کارهای 
بیشـتری صـورت بگیـرد و قهرمانـان فرهنگی محـل افتخار 
باشـند. در دفـاع مقـدس گـردان ها، قـرارگاه ها، محـور ها، 
تیـپ هـا و لشـکر های فراوانی تشـکیل شـد و به وسـیله آن 
عملیـات هـای بزرگی صـورت پذیرفـت. در عرصـه فرهنگی 
و بـه تناسـب ایـن فضـا هـم نیازمنـد انجـام چنیـن اقداماتی 
هسـتیم. مهم ترین کاری که باید در این عرصه انجام بشـود 
همان تشکیل قرارگاه های فرهنگی است که بتواند ظرفیت 
هـا را سـازماندهی و هـم افـزا کنـد. ما در جنـگ فرهنگی به 

قهرمانانی مثل قاسم سلیمانی نیاز داریم

 عالوه بر قوت هایی که در سـپاه پاسـداران 

وجود دارد اگر بخواهیم با نگاه آسـیب شناسانه به 
آن نـگاه کنیـم چـه ضعـف هایـی در مجموعـه های 

فرهنگی سپاه وجود دارد؟
در جبهـه فرهنگـی نیـز ماننـد جبهـه نظامـی دو عامل نقش 
اساسـی دارد: نیـروی انسـانی و تجهیـزات. به نظر می رسـد 
در ایـن دو مـورد بـه تناسـب نیاز نتوانسـته ایـم نیروهای الزم 
را تربیـت کنیـم. به عنوان مثال ما بایـد در عرصه های تئاتر، 
موسیقی، سینما، رمان، کتاب و... و به تناسب با این عرصه 
هـا نیروهایـی توانمنـد و کارآمـد تربیـت مـی کردیـم. در ایـن 
فضاها تعداد نیروهای ارزشـی و حزب اللهی بسیار کم است. 
این نشان دهنده این است که باید در این عرصه ها کارهایی 
انجـام دهیـم. البتـه همانطور که عرض کـردم در این عرصه 
ها وظیفه اصلی با سـپاه نیسـت. اما سپاه به عنوان یک نهاد 
موظـف اسـت در حـوزه هایـی کـه نیاز اسـت ورود پیـدا کند. 

یعنی اگر دشمن امروز به دنبال این است که با این فضاهای 
جدید مثل سینما، موسیقی، شبکه های اجتماعی و امثالهم 
ارزش های جامعه را به چالش بکشد ما باید به صورت جدی 
وارد ایـن عرصـه شـویم. از آن طـرف و در بحـث تجهیزات و 
امکانات روز که الزمه کار نیروی انسـانی ما است می بایست 
سـرمایه گذاری های مناسـب صورت بگیـرد. در کنار این دو 
و متناسـب بـا نیروهـای انسـانی تربیت شـده و امکانـات باید 
بـه موضوع ایده ها نیز توجه شـود. مثـال در زمان جنگ نیرو 
و تجهیـزات داشـتیم. امـا اینکه کی، کجـا و چگونه عملیات 
بکنیـم هـم موضوع مهمی بـود که مربوط به ایده می شـود. 
ممکـن بود اجـرای عملیـات در یک جایی آورده ای نداشـته 
باشـد ولـی با نیـروی کمتـر در جای دیگـر بتوان به دسـتاورد 
هـای بیشـتری رسـید. بنابراین تشـخیص این اولویـت ها نیز 

نکته حائز اهمیتی است.

آیـا سـپاه در تربیـت نیـروی کارآمـد بعـد از   

دوران دفاع مقدس توانسته است خوب عمل کند. 
بـه نظر شـما نیروهای کنونی سـپاه توانسـته اند از 
نظـر کارایـی خودشـان را وفـق بدهنـد بـا نیروهای 

قدیمی؟
تالش این اسـت که پاسـداران قدیمی که حامالن فرهنگ 
ایثـار و شـهادت هسـتند آن هـا را بـه نسـل جدیـد منتقـل 
کنند. از آن طرف هم تالش اسـت که در سـپاه عضو گیری 
صورت بگیرد و افرادی با ویژگی های خاص گزینش شوند 
و آموزش پاسـداری ببینند. اما واقعیت قضیه این اسـت که 
نسـل اول انقـالب از دل انقـالب بیـرون آمدنـد. در دوران 
مبـارزه این نسـل تربیت شـده بـود. آرمان هایش مشـخص 
شـده بـود. سـپاه در بحبوحـه ی بحـران هـا و چالـش های 
جـدی ابتـدای انقـالب تشـکیل شـده اسـت. یعنـی کسـی 
لبـاس سـپاه را پوشـید کـه فردایـش به کردسـتان بـرود و با 
بـود در آن  انقـالب بجنگـد. کردسـتانی کـه مطـرح  ضـد 
جـا پاسـدار را سـر مـی برنـد. معلوم نبـود که فـردای آن روز 
زنـده اسـت یـا خیر؟ کسـانی وارد ایـن عرصه می شـدند که 
آمـاده رشـادت بودنـد و خود را وقف سـپاه کـرده بودند. این 
افـراد بودنـد کـه مجموعـه مقدس سـپاه پاسـداران انقالب 

گفت و گوی 57 با سردار یداهلل جوانی به مناسبت روز پاسدار

وظیفه بسیج دانشجویی فریاد گفتمان عدالت خواهی است

انقالبـی بـودن نسـبت برقـرار می کنـد 
بـا عدالت خـواه بـودن و آرمان خواه بـودن. االن 
برخـی انقالبـی بـودن را زیـِر بیرِق یک تشـکل 
بودن می فهمند. این، حرِف مفت است. انقالبی 
بـودن بـه نظـرم در مقابل نفتی بـودن و دولتی 
بـودن تعریـف می شـود. پوِل شـاِم هیـأِت تو را 
نفـت نباید بدهـد. ظرف های یک بـار مصرفش 
را هـم. ایـن نفتـی شـدن و دولتـی شـدن و بـه 
خوشـاینِد مسـئوِل باالتـر کار کردن نسـبتی با 

انقالبی گری و مطالبه گری ندارد
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اسـالمی را تشـکیل دادنـد. مـا  امـروز بیسـت و پنج سـال از 
جنـگ فاصلـه گرفتـه ایـم. شـرایط تغییـر پیـدا کـرده اسـت. 
االن آن فضـای ابتدای تاسـیس سـپاه وجود ندارد. شـرایط 
تغییر پیدا کرده اسـت. کارهای آموزشـی بیشـتری مورد نیاز 
اسـت. بایسـتی شـرایط و فضا را به گونه ای درسـت کرد که 
آن روحیـه فـداکاری و گذشـت در نیروهـای جدیـد به وجود 
بیایـد. البتـه من معتقدم اگر شـرایط نظامی مثل سـال های 
ابتدایی انقالب پیش بیاید همین پاسداران ما چه بسا بسیار 
بهتر و بیشـتر از پاسـداران دفاع مقدس حماسه می آفرینند. 
قضـاوت هـای مـا بایـد متناسـب بـا شـرایط زمانـی و مکانی 
باشـد. در حـال حاضر جوانـان این مملکت در شـرایط صلح 
و ثبـات زندگـی مـی کننـد. درس مـی خوانند و رفـاه و تفریح 
خودشـان هـم دارند. بعضـی ها قضـاوت می کننـد چنانچه 
اگـر جنگـی بـه وقـوع بپیونـدد دیگـر جوانـان مثـل ابتـدای 
انقـالب نیسـتند. بـه نظـر من این قضاوت نادرسـتی اسـت. 
اگر جنگی اتفاق بیفتد چه بسا از همین جوانان باکری ها و 
همـت هایی به وجـود می آیند. کما اینکه در حال حاضر نیز 
درون سپاه همینطور است. وجود همین عزیزانی که توفیق 
پیدا می کنند، در حرکت های مستشـاری در سـوریه شرکت 
دارنـد، در خـط مقدم سـوریه هسـتند و توفیق شـهادت پیدا 
می کنند نشـانه ای بر این ادعاسـت. اگر وصیت نامه های 
ایـن شـهدا را ببینیـد عینـا همان وصیت نامه های شـهدای 
دفـاع مقدس اسـت. پس این نـگاه در نیروهای مردمی و در 
سـپاه ما همچنان وجود دارد که آنجایی که اسـالم در خطر 
اسـت بایـد آماده فداکاری باشـند. منتهی مسـئله این اسـت 

که باید شـرایطش به وجود بیاید.

 چـه کارهایـی باید کرد تا عملکرد رسـانه های 

مورد حمایت سـپاه پاسـداران و بسـیج  منتسـب به 
جنـاح خـاص نشـود و واقعـا فراجناحـی باشـند؟ آیا 

واقعا  تا به حال این گونه بوده است؟
به هر حال سپاه و بسیج متعلق به ملت، انقالب، نظام، مردم 
و والیـت فقیـه هسـتند. متعلـق بـه یک گـروه خاص یـا جناح 
سیاسـی نیسـتند. بیـن گروه ها و احزاب سیاسـی کشـمکش 
هایی وجود دارد. سپاه و بسیج باید همواره از انقالب، اصول و 
ارزش هایش دفاع کند. در این دفاع هم اولویت بندی داشته 
باشـد. گرفتار حاشـیه ها نشـود. چون اسـیر حاشـیه ها شدن 

گاهی زمینه را برای متهم کردن سـپاه و بسـیج به 
رفتـار هـای جناحی و سیاسـی فراهم می کند. 

اینکـه ایـن اتفـاق نیفتـد نیاز به هوشـمندی 
دارد. امـا اینکـه در حـال حاضـر شـرایط 

از  بنـده معتقـدم کـه  چگونـه اسـت. 
همـان ابتـدا تا بـه امروز همـواره در 
راهبـرد هـا، رویکرد ها و سیاسـت 

هـای کالن تـالش بر ایـن بوده 
حالـت  ایـن  کـه  اسـت 

فراجناحی حفظ شود. ولی ممکن است در یک تاکتیک و در 
جایی که افراد باید اقدام خاصی بکنند، اقدامات هوشمندانه 
نبـوده باشـد ممکن اسـت که رنـگ دیگری گرفته باشـد. این 
موارد باید اصالح باشـد. شـان بسیج و سـپاه فراجناحی بودن 
است. بسیج دانشجویی و اساتید این حزب و آن حزب نیست. 
فراتر از این حرف ها اسـت. در حالی که ممکن اسـت افراد به 
طور فردی گرایش خاصی داشته باشند که ایرادی هم ندارد. 
آنجا که هویت سـپاه و بسـیج مهم اسـت علقه به یک جناح و 
گـروه خـاص معنا نـدارد. هویتی کـه می خواهـد حافظ ارزش 

ها و انقالب باشد.

 سـهم بسـیج دانشـجویی از اقدام در مقابل 

تهاجـم فرهنگـی کـه سـپاه بـرای آن برنامـه ریـزی 
کرده چیست؟ فعالین بسـیج دانشجویی در تقویت 

جبهه فرهنگی انقالب چه رسالتی دارند؟
امام می فرمایند اگر دانشـگاه اصالح شـود مملکت اصالح 
مـی شـود. ایـن سـهم بـاالی دانشـگاه را نشـان مـی دهـد. 
از مسـائل  توانـد پیشـگام بسـیاری  بسـیج دانشـجویی مـی 
در کشـور بـرای اصـالح دانشـگاه و جامعـه باشـد. بـه نظـر 
بنـده بسـیج دانشـجویی بایـد از یـک سـو حرکتـی در جهـت 
اصـالح دانشـگاه انجام دهد چـون از آن طرف جریان های 
دشـمن تـالش می کننـد تا این دانشـگاه اسـالمی و در تراز 
انقالب اسـالمی نباشـد. از سـوی دیگر چون اعضای بسیج 
دانشـجویی از متـن مـردم وارد دانشـگاه شـدند بایـد تـالش 
کنـد تـا حرکـت هایی کـه جامعه شـکل مـی گیرد رو بـه جلو 
باشـد. شـاید مهم ترین کاری که می تواند بسـیج دانشجویی 
در دانشـگاه و جامعـه داشـته باشـد بحـث گفتمان سـازی و 

مطالبه گری باشـد. خصوصا اینکه بسـیج دانشجویی دارای 
رسـانه اسـت و تریبون این کار را دارد. ما برای حل بسـیاری 
از مشـکالت کشـور نیازمند گفتمان سـازی هسـتیم. مبارزه 
بـا فسـاد ، کم کاری ، رکود، بیـکاری ، تبعیض ، بی عدالتی 
و ... مشـکالتی هسـتند کـه وجـود دارنـد. ما باید مسـئوالن 
را پـای کار بـرای حل این مشـکالت بیاوریم. بـرای این کار 
نیـاز بـه مطالبه گری داریم. مـردم باید مطالبـه کنند. در هر 
جامعـه ای دانشـجو در شـکل دهـی بـه فضـای مطالباتـی 
نقـش اساسـی دارد. مـا این همه دانشـجو در کشـور داریم. 
در هـر خانـواده ای یک یا دو نفر دانشـجو پیدا می شـود. در 
همه شـهر های ما دانشـگاه وجود دارد. دانشجویی که روح 
لطیـف و پاکی دارد. یـک نوع عدالت طلبی و آرمان خواهی 
دارد اگر منسـجم شـود و تشـخیص درسـت بدهد می تواند 
کارهـای بزرگـی کنـد. هنر بسـیج دانشـجویی این اسـت که 
این ظرفیت دانشـجویان را برای حل مشکالت کشور بسیج 
کند. منتها این زمانی حاصل می شود که ما راه را پیدا کنیم 

که درد چیسـت و چگونه می توان درد را درمان کرد.

 بـه نظـر شـما بسـیج دانشـجویی در مقطـع 

کنونـی که یکسـال تـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 
باقی مانده اسـت باید تمرکز خـود را بر چه کارهایی 

بگذارد؟
بسـیج دانشـجویی بایسـتی بـا دنبـال کـردن مباحـث خـود، 
نشسـت ها، مناظرات و با اسـتفاده از رسـانه های خود، این 
گفتمـان غالـب را بـه وجـود بیاورد کـه انتخابات بـرای مردم 
ایـران یک فرصت اسـت و مبتنی بـر این فرصت به گونه ای 
اسـتفاده شـود تا انتخابی صـورت پذیرد که افـرادی انتخاب 
می شـوند به نیاز های واقعی، پاسـخ درست و واقعی بدهند. 
چـون مـی دانیـم که مـا در شـرایطی هسـتیم که دشـنان به 
فضـای کشـور مـا دلبسـته اند تـا از طریق گروه هـا و جریان 
هـای سیاسـی مقاصـد خـود را در کشـور پیـاده کننـد. بایـد 
بصیـرت افزایـی و روشـنگری کـرد تـا دانشـجویان ماهیـت 
اصلـی گـروه هـای سیاسـی را درک کنند و شـخصیت ها و 
دیدگاه هایشـان را تحلیل کنند تـا بتوانند در نهایت انتخاب 

درستی داشته باشند. ■
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در طول تاریخ معاصر ایران زمین در خرداد ماه اتفاقات و حوادث 
فراوانی رخ داده که تشریح بسیاری از آن ها کتاب ها می طلبد، 
تعـدادی دچـار حجـاب معاصرت شـده و آن چنان که شایسـته و 
بایسته است به آن نپرداختیم، شاید آیندگان آن ها را مورد مداقه 
و کالبدشکافی قرار دهند و بخشی نیز چنان برجسته گردیده که 
همیشـه و همـه جـا در خاطرها هسـت ولیکن دو اتفـاق و رخداد 
برآمده از دو اندیشه کاماًل مجزا توانستند به دو گفتمان در ادبیات 
سیاسـی- اجتماعی کشـور تبدیل شـوند و از رهگذر این گفتمان 
بـه دو جریـان نیز مبدل گردنـد، فارغ از ژرفا، فراگیـری و به ویژه 
پایداری این جریانات، کنکاش در این دو گفتمان الزم و ضروری 
مـی نمایانـد، زیرا اصطکاک و نبرد آنان ریشـه ی به قدمت تاریخ 

دارد.
گفتمـان سـوم خـرداد برخواسـته در دهـه شـصت و در دهه اول 
انقـالب و سـال هـای اولیه آن و گفتمـان دوم خرداد بـا ظهور و 
بـروزی در نیمـه دوم دهه هفتاد و در سـال هـای پایانی دهه دوم 
انقـالب. البته همانگونه که ذکر شـد خاسـتگاه ایـن دو گفتمان 
ریشـه در اندیشـه هایی دارد به قدمت تاریخ و به خصوص تاریخ 
انقـالب گرچـه به ظاهر تفکـر دوم خردادی بـا اختالفی بیش از 
پانزده سال به مخالفت با اندیشه سوم خرداد بر می خیزد و سعی 
در غالـب نمـودن گفتمان خویش می کند ولـی این تفکر همزاد 
انقـالب بـوده و در مواقـع و نقاط مختلف سـعی در اعالم حضور 
و وجود می نمائید که مختصات آن در ادوار مختلف موجود می 
باشـد امـا از آن جـا که موضوع این مقاله نیسـت و بیـان آن خود 
مجالـی مفصـل می طلبد به همین اندک بسـنده می نمائیم و با 
تمام اهمیت، بیان افراد، شـاخصه ها، مؤلفه ها و ارکان آن را به 
مقالی دیگر وا می نهیم. در این یادداشت سعی نمودیم با تحلیلی 
گفتمانـی به ایـن دو تفکر بنگریم لذا پس از بررسـی دال مرکزی 
این دو و بیان نقاط افتراق و سنجش زوایایی متفاوت اضالع آنان 

در پنج حوزه دال های شناور را مورد کاوش قرار خواهیم داد.
دین، دال مرکزی:

نقطه کانونی و محل جدایش گفتمان دوم خرداد از گفتمان سوم 
خـرداد، خـدا باوری می باشـد و تمامی و سـایر امـور از این رابطه 
نشـأت می گیـرد. دال مرکزی گفتمان سـوم خرداد، خـدا و دین 
خدا اسـت، لذا سـعی می کند تا در مسـیر شریعت اسالم حرکت 
نمایـد، چـه برنامه ریزی برای امور مهم و چه در سـبک زندگی و 
حتـی زمانـی که پیروزی بزرگی در سـوم خرداد بدسـت می آورد و 
می تواند خرمشـهر را که  دشـمنی که تمام توان و برنامه خویش 

را در ایـن محـل متمرکز نمـوده آزاد نماید و نقطه عطفی در طول 
جنگ باشد به شکلی که جنگ را می توان به بخش قبل و پس از 
آزاد سازی خرمشهر تقسیم نمود، هم چنان این مهم را از الطاف 
الهی می داند، لذا امام راحل به عنوان پیشوا و مدیر این گفتمان 
بـا بینشـی عمیق و بصیرتـی همه جانبه چنین تذکـر می دهد؛ » 
هان اي فرزندان قرآن کریم و نیروهاي ارتش و سپاهي و بسیج 
و ژاندارمري و شـهرباني و کمیته ها و عشـایر و نیروهاي مردمي 
داوطلب و ملت عزیز، هوشیار باشید که پیروزي ها هرچند عظیم 
و حیرت انگیز است شما را از یاد خداوند که نصر و فتح در دست 
اوسـت غافـل نکند و غرور و فتح شـما را به خـود جلب نکند؛ که 
این آفتي بزرگ و دامي خطرناك است که با وسوسه ي شیطان به 

سراغ آدم مي آید و براي اوالد آدم تباهي مي آورد.« 
و اما در آن سوی میدان در آموزه ها و اندیشه دوم خرداد مملو و 
سرشار از نیروی گریز از دین می باشد، به عنوان مشتی نمونه ای 

از خروار به موارد ذیل توجه نمائید؛
غالمرضـا سـاالر بهـزادي، روزنامـه صبـح امـروز ، 78/8/23: 
» تفکـر شـیعه گري موجـب انحطاط مملکـت ما و مانعـي براي 

دموکراسي است«.
عبدالکریـم سـروش، صبـح امـروز، 78/6/16 : » در تعـارض 
تکالیـف دینـي و حقـوق بشـر، حقـوق بشـر مقـدم اسـت ولـي 
متأسـفانه، فقهـاي ما اطالعات برون دینـي ندارند، و متوجه این 

نکات نیستند«.
محسن کدیور، دانشگاه تهران، 79 : »امروز خدا در جامعه هیچ 
کاره است. اگر امروز خدا هم حرفی بزند که با عقل مردم منطبق 
نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است همه 

کاره مردم اند.« 
و اگـر چناچـه قصـد ادامـه بیـان ایـن نظـرات بـدون هیـچ گونـه 
توضیحـی را داشـته باشـیم قطعـًا ایـن فضا بایـد چنـد ده برابری 
شـود، ولیکن از آن جا که سـه مؤلفه در تشـکیل پارادایم گفتمان 
دوم خرداد یا به تعبیری اصالح طلبی نقش به سـزای داشـته به 

صورت گذرا به آنان اشاره ای می کنیم؛
پلورالیسـم دینی یکی از این ارکان بود که دسـتاویز این تفکر قرار 
گرفت جهت برداشت های کثرت گرایانه از شریعت به نمونه ذیل 
از زبان اصلی ترین نظریه پردازان آموزه دوم خرداد توجه فرمائید؛
»...نـزاع، عمقـًا و نهایتًا بر سـر دو مقولـه ی مهم حقیقت و فهم 
حقیقت می رود...پلورالیسـت ها می گوینـد که یک حق نداریم، 
بلکه حق های بسیار داریم.«  وی چنین ادامه می دهد؛ » اولین 

کسـی که بذر پلورالیسـم را در جهان کاشت، خود خداوند بود که 
پیامبـران مختلف را فرسـتاد. بـر هر کدام ظهـوری کردو هریک 
را در جامعـه ای مبعـوث و مأمـور کرد و بر ذهـن و زبان هر کدام 
تفسـیری نهاد و چنین بود که کوره پلورالیسـم گرم شد.«  تو خود 

بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
ضلع دوم مؤلفه های این شالوده سکوالریسم به معنی ضدیت با 
دین اسـت، گرچه در ادبیات مفهومی اصالحات نقطه مشـترک 
گریـز از دیـن می باشـد اما در محـل فرود و تجمع هیـچ فرودگاه 
ثابتـی ندارنـد لـذا ایـن دکتریـن شـامل مجمـوع پراکنـده ای از 
خروجیـات می باشـند بـا رفتار و آداب متفاوت و بی دلیل نیسـت 
که آنان را تجدید نظرطلب خوانده اند، به موارد ذیل در خصوص 

دیدگاه بزرگان این مکتب توجه فرمائید:
»سکوالریسـم، منظـور منحصر کـردن توجه به عالـم زمانیات یا 
عالم ماده است، پس سکوالریسم، یعنی همان عالم ماده گرایی 
و معطـوف کـردن توجـه از عوامـل دیگر)به فرض وجـود( به این 
عالـم و چشـم برگرفتـن از آن عوالم...سکوالریسـم ضـد مذهب 
نیسـت، ولی این سـخن باید درسـت فهمیده شـود. ضد مذهب 
نیسـت، امـا بدتر از مذهب اسـت! بـرای اینکه رقیب و جانشـین 

مذهب است و جای آن را درست پر می کند.« 
شبسـتری یکـی دیگـر از تئورسـین هـای ایـن گفتمـان در ایـن 

خصوص چنین بیان می کند؛
»دیـن، نظام حکومتی ندارد و حکومت کـردن دین، ایمان دینی 
مردم را پژمرده می کند. اسالم در طول بسط تاریخی خود نشان 
داده است که نظام حکومتی ندارد و اصاًل چنینی چیزی معقول 

نیست.« 
ضلـع سـوم این پارادایـم به تبعیـت از غرب و جنبـش اصالحات 
دینـی و اعتراضـی در مسـیحیت، پروتستانتیسـم اسـالمی بـود 
کـه اینان سـعی نمودند با تقلیـد کاریکاتوری و فـارغ از ماهیت و 
شباهت اسالم با مسیحیت کلیسایی پیش از دگردیسی رنسانس 
آن را در ایران اسالمی عملیاتی نمایند، به عنوان نمونه به هتاکی 

های آغاجری در همدان توجه نمائید؛
»تمـام آمـوزه های دینی که در دسـتگاه رسـمی و سـنتی مذهب 
ارائه می کرد، آموزه های گرد گرفته، سیاه و عتیقه است که باید 

نقادی می شد و به دور ریخته می شد.« 
قابل بیان و توجه اسـت که در گفتمان اصالحات سـعی نمودند 
پازل خود را با تسـاهل و تسـامح و بیان تجربی از شریعت تکمیل 
نماینـد کـه از بیان جزئیـات و توضیحات و مصادیـق آن به دلیل 
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کثرت گذر می نمائیم. در پایان ضمن توجه به فاصله فراوان دال 
مرکزی این دو گفتمان در دین گرایی و دین گریزی، الزم به ذکر 
می دانم، بسـیاری از این مطالب در مخالفت و تفسـیر دین پیش 
تـر توسـط نو اندیشـان و روشـنفکرنماهای عرب با تقلیـد از غرب 
بیان شـده بود و کسـانی که داعیه این تفکر را در ایران داشتند)و 
یکی از ادعاهای همیشگی آنان رعایت حق بود( حداقل انصاف 
را به خرج ندادند و رعایت حق مؤلف را ننمودند. پیش از ورود به 
بررسی و مقایسه دال های شناور این دو مکتب اشاره ای دوباره 
بـه بعضی بیانات بزرگان و پیشـقراوالن گفتمـان دوم خرداد را در 

خصوص دین مبین اسالم خالی از لطف نمی بینم:
ح.م. تبریـز: »صحـت قصـه حضـرت یوسـف در قـرآن کریـم از 

محاالت است«) روزنامه صبح امروز، خرداد 78(.
اکبـر گنجـی در مصاحبه روزنامه تاگس اشـپیگل آلمـان: »دین 
یک قسـمت از فرهنگ اسـت، حرکت اصالح طلبان ما عاقبت 
به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید«)کیهان 79/1/24(.

غالمرضـا سـاالر بهـزادي، روزنامه صبـح امـروز ، 78/8/23:» 
تفکـر شـیعه گـري موجـب انحطـاط مملکـت مـا و مانعـي براي 

دموکراسي است».
ابراهیـم اصغـرزاده: »علیـه خدا هم میتـوان تظاهرات کـرد. اگر 
مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اسـاس قانون داده شـود اشـکال 

ندارد حتی علیه خدا«.) آفتاب امروز 78/6/3 (

اصالحات:
اولیـن دال شـناوری کـه در ایـن حـوزه مـورد کنـکاش قـرار مـی 
دهیم)هرچنـد به صـورت موجز( اصالح طلبـی و اصالح گرایی 
اسـت. در تمـام تعاریفی کـه اصالحـات)Reformism( شـده، 
نقطه هدف آن را شیوه ها، روش ها، تاکیتیک ها و یا در صورت 
لزوم راهبردها می دانند و اگر چناچه اصالحات در اصول، ارکان 
و بنیادهـا صـورت پذیـرد، تعریـف و نـام آن تغییـر می نمایـد و به 
طبع برنامه و رسـالت اش نیز متحول می شـود که تعبیر انقالب 
برای آن به ثواب نزدیک تر اسـت. در گفتمان سـوم خرداد یکی 
از مواردی که همیشه مورد توجه بود اصالح روش ها بود. شهید 
بزرگوار حسن باقری در همان اوایل جنگ از لزوم تغییر استراژی 
هـا نـام مـی برد و بـا همین تغییر شـیوه عملیات از کالسـیک به 
چریکی و شناور بسیاری از عملیات ها مانند فتح المبین و طریق 
القـدس و... بـه نتیجـه می رسـد و همین اصالح طلبـی و تغییر 
زمین بازی از زمین به روردخانه اروند بود که دشمن را غافل گیر 
کـرد، محلـی که هیچ کس فکر ورود نیـرو از آن جا را نمی نمود، 
مصادیـق ایـن اصالحـات در گفتمان سـوم خرداد بسـیار فراوان 
اسـت که بیان ان از حوصله این مقال خارج اسـت اما به عنوان 
نمونه باید ذکر کرد پیروزی عملیات های خارق العاده و شـگفت 
انگیـزی ماننـد والفجر8 و کربـالی5 و... حاصل همین انعطاف 
پذیـری بود. امـا در گفتمان دوم خرداد، آنچه مد نظر بود اصالح 
اصول و پایه های مهم انقالب و نظام بود)البته به شکلی ناشیانه 

و سراسیمه(، به موارد ذیل توجه فرمائید؛
محسـن کدیور: »معصومین فقط در کلیات و اصول اسـوه اند نه 

در جزئیات و فروع«)ماهنامه کیان بهمن 77(.
»یـک بخـش از حاکمیـت دوگانـه کشـور کـه غیـر دموکراتیـک 
اسـت و مبتنی بر آرای مردم نیسـت، به شـدت مشـروعیت خود 
را از دسـت داده اسـت. بـه عبـارت دیگر، نهادهای قـدرت خارج 
از سلطه اصالح طلبان دچار بحران مشروعیت شده اند«)احمد 
زیدآبادی، هفته نامه پیام هامون، 2 اسـفند78، شـماره 60 ص 

.)20
»انتخابـات دوم خـرداد، خبـرگان رهبـری و شـوراها مشـروعیت 
سیاسـی ولـی فقیه را زیر سـئوال بـرده اسـت«)عمادالدین باقی، 

روزنامه نشاط، اردیبهشت 78(.

مقاومت:
یکی از اصولی ترین مبانی گفتمان سـوم خرداد مقاومت اسـت، 
سراسر تاریخ این آموزه سرشار از لحظات سخت و بحرانی است 
کـه نیروهـای خداجو و حق طلـب آن با ایثار جان، مـال و آبروی 
خود)بـه تأسـی از ابـی عبداللـه)ع( کـه همه چیـز خـود را در این 
راه فـدا نمـود( انقـالب، نظام و سـرزمین هـای کشـور را از گزند 
دشـمنان و اهریمنـان حفظ نمودند. از لحظات سـخت و طاقت 
فرسـا زیر باران خمپاره ها تا شـکنجه گاه های استخبارات حزب 
بعث از تنفس در فضای شـیمیایی تا اتمسـفر آلوده سیاسـت زده 
شـهرها امـا در گفتمان دوم خرداد بـا کوچکترین خطری و حتی 
تهدید به خطر شاهد، عقب نشینی و پا پس کشیدن از آرمان ها 
هسـتیم. از فشـار بین المللی در مسئله هسته ای تا هشت سال 
دفـاع مقـدس. جالب آنکـه مدعیان دوم خرداد نـه تنها در جبهه 
ها حق علیه باطل حضور نداشـتند)یا حضور نمایشـی داشـتند( 
بلکه بیشـتر فشـارهای وارده از سـوی جبهه اسـتکبار به مردمی 
وارد شـد کـه تـا آخرین قطره خـون به پای انقـالب و آرمان های 
آن ایسـتادند همان کوخ نشـینان، مسـتضعفین و پابرهنگان که 
امام خمینی)ره( آنان را صاحبان اصلی انقالب و ولی نعمتان آن 

خواند کسانی که بیشترین شهدا را تقدیم نهال انقالب نمودند.

قانون:
گفتمان سوم خرداد خود را همیشه پای بند به قانون می دانسته 
و هیچگاه از آن سرپیچی ننموده نه تنها قوانین کشور و شریعت 
بلکه قوانین بین المللی و حتی قوانین نانوشته مردانگی و مرّوت 
که باید سـراغ آن را از خلبانان غیور ارتش گرفت که جان خود را 
به خطر انداختند ولی حاضر به کشته شدن بی گناهان نشدند یا 
هنگامی که می توانستند و همه انتظار داشتند طبق قوائد جنگی 
پاسخ موشک شیمیایی را با مقابله به مثل بدهند از این کار پرهیز 
کردند. البته در این راه اگر مدعیانی داشـته باشـند که به صورت 
بدلـی و قالبـی لبـاس حقیقت به تن کنند دیر یا زود دستشـان بر 
همـگان رو می شـود امـا در گفتمان دوم خرداد بـا ادعای قانون 
آمدند ولی با این ادعا نماند و دست به هر قانون گریزی و ساختار 
شکنی که می توانستند زدند. از ارائه لوایح مخالف قانون اساسی 
تـا فسـاد مالی و اداری و حتـی اخالقی از تحصن تا ادعای تقلب 

و...

و جالب آنکه در این راه از بیان نظرات خویش و زیر سئوال بردن 
قانـون اساسـی که خود را متعهـد به اجرائی آن می دانسـتند نیز 

هیچ ابایی نیز نداشتند، به موارد ذیل توجه نمائید؛
»قانون اساسـی ما پشـتوانه علمی ندارد، زیرا تدوین کنندگان آن 
با حقوق اساسی آشنایی نداشتند«)حسن سیف زاده، هفته نامه 

آبان، مرداد77(.
محسـن حکیمی: »قانون اساسـی در مسأله مشـروعیت نظام و 
آزادی، دچـار تناقض درونی اسـت«)ماهنامه فرهنگ و توسـعه، 

اسفند77( 
مردم:

چهارمیـن نقطـه افتراق این دو گفتمان مردم می باشـد. مردم نه 
تنهـا در گفتمـان سـوم خـرداد نقش محـوری دارد بلکـه مردم به 
وجـود آورنـده و عامل حیاتی این گفتمان هسـتند مردم بودند که 
انقـالب کردنـد و مردم بودند که هشـت سـال جنگ نـا برابر را با 
پیـروزی گذراندنـد و مـردم قلب تپنده تمام پیـروزی ها و فتوحات 
این چهار دهه نظام هسـتند البته با زعامت ولی فقیه که رهبری 
و مدیریـت آن در ایـن ادوار با دو فرزانه اسـتثنایی بـود. ولیکن در 
گفتمـان دوم خرداد همیشـه سـخن از مردم، دموکراسـی، رأی، 
حـق و سـخن آنان بوده ولی به محـض روی گردانی مردم ازآنان 
بـه دلیـل خلـف وعـده هـا و شـناخت مـردم از ماهیت و سرشـت 
حقیقـی آنـان به بـی رحمانه ترین و بی ادبانه ترین شـکل ممکن 
آحاد جامعه و ملت را مورد نوازش و خطاب قرار دادند و حاضر به 
پذیـرش نظر آنان نگشـتند و به راحتی در یـک برنامه ای از پیش 
تعیین شده بر کوس تقلب کوبیدند. جالب آنکه وقتی شعارهای تو 
خالی آنان در اقتصاد رنگ باخت، به کل منکر فعالیت اقتصادی 
و معیشـتی برای مردم شـدند و ادعای توسعه سیاسی را برجسته 
نمودنـد و صـف کشـیدن اجبـاری مـردم بـرای خریـد یـا دریافت 
مایحتاج خویش را بارها مورد تمسخر قرار دادند)رجب مزروعی؛ 
مردم حتی برای دریافت مرگ موش هم صف می کشند(. جالب 
تر آنکه در این گفتمان توهین به شهرسـتانی ها وجنوب شـهری 
ها و ارزش گذاری به رأی شمال شهر تهرانی امری عادی است. 

دشمن شناسی:
پنجمیـن و آخریـن دال شـناوری کـه در ایـن مقاله مـورد کاوش 
قـرار مـی دهیـم، ارتباط این گفتمان با دشـمن اسـت. دشـمن و 
دسیسـه هـای آن همیشـه مـورد توجه گفتمان سـوم خـرداد بود 
تاریـخ هیچ گاه شـاهد نبـوده که این تفکر و آموزه به دشـمنان به 
خصوص مسـتکبرین و کسـانی که در سابقه سـیاه خود سال ها 
اسـتعمارگری، خـون ریـزی و وحشـی گـری بـوده باشـد، خوش 
بیـن گـردد و اعتماد نمایـد. طبق آموزه هـای قرآنی)أِشـّداُء َعَلی 
الُکّفـاِر ُرَحمـاُء َبیَنُهـم- فتـح 29( و روایـات معصومین)حضـرت 
رسـول)ص(: دل هـای مـردم با ایـن تمایل فطری آفریده شـده 
اسـت کـه بد کنندگان به خویش را دشـمن دارنـد، تحفل العقول 
ص 37( و رهنمودهـای زعیمـان انقـالب ایـن گفتمان هیچ گاه 
با دشـمن قّدار و خونخواه خویش سـر سـازش نداشـته و نخواهد 
داشـت زیـرا آنان این چنین هسـتند و به فرموده امـام راحل تا ما 
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دست از اسالم بر نداریم آنان دست از سر ما بر نمی دارند.
اما در گفتمان دوم خرداد درسـت نقطه مقابل این تفکر جاری و 
سـاری اسـت و درسـت در زمانی که تئورسـین ها و استراتژیست 
مـن هـای آنـان در حـال طراحی و اجـراء جنگ تمدن هـا بودن 
آنـان سـخن از گفتگوی تمدن ها مـی زدند و خوش بینانه دل به 
دشمن داده بودند)البته خیل عظیم ارتباطات پنهانی و پناهندگی 
آنان به دامن دشمن نشان دار انقالب و اسالم، نشان از آن دارد 
بسـیاری از ایـن افـراد از سـال هـا قبل مهـره حریف بودنـد( و در 

ایـن راه چنـان پیش رفتند که از دسـت خبیـث ترین و منفورترین 
افراد روی زمین)شیمون پرز و نتانیاهو( مدال، بزرگترین سرمایه 
و سـربازان اسـرائیل را دریافـت نمودند و دریـغ از تنها و تنها یک 

اعالم موضع وپاسخ در برابر این گستاخی.
در پایان ضمن اینکه باید پذیرفت گفتمان دوم خرداد پادگفتمان 
سـوم خـرداد اسـت)حقیقتی کـه خـود اصالح طلبـان نیـز با آن 
مخالفتی ندارند( توجه به خاطرات »ران کراکر« مسـئول مذاکره 
کننـده آمریکایـی در زمان اصالحات می تواند چراغ راهی باشـد 

برای شـناخت عمـق اختالف این دو گفتمـان، وی در خصوص 
عالقـه طـرف ایرانی بـرای حمله آمریکا به افغانسـتان چنین می 
نویسد؛ »من وقتی آنقدر اشتیاق می دیدم، تا پاسی از شب، درباره 
موضوعـات مختلـف صحبت می کردیم. بـرای من خیلی باعث 
تعجـب بـود که تیم ایرانی این همه اشـتیاق داشـت که شـیطان 
بزرگ در کنار مرزهایشان حضور پیدا کند!«                              

گفتمان سوم خردادگفتمان دوم خرداد

15
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 بـرای سـوال اول بفرمایید ضـرورت مطالعه آثار 
شهید مطهری چیست؟

اندیشـه های شـهید مطهری در درجه اول مـورد تایید علما و 
کارشناسان است. امام راحل ، مقام معظم رهبری و همه مراجعی 
که در قید حیات هستند صحت و سالمتی آثار شهید مطهری 
را تایید می کردند و می کنند. نکته بعدی این است که شهید 
مطهری در آثار خود از علوم گوناگونی از مسـائل دین صحبت 
کرده اند. در مسـائل حقوقی، فلسـفی، اخالقی، تاریخ اسـالم و 
سـایر مسائل دینی ایشـان تالیفاتی دارند. با مطالعه یک دور از 
آثار شهید مطهری، می توان با علوم گوناگون اسالمی آشنا شد. 
این از ویژگی های آثار این اسـتاد شـهید است. نکته بعدی این 
اسـت که ما برای شـناخت صحیح دین اسـالم، الجرم باید به 
مطالعه کتاب های دینی بپردازیم. مستند بودن و مستدل بودن 
آثار ایشان دلیلی است بر این ادعا که از بهترین کتاب ها برای 
شناخت دین، آثار شهید مطهری محسوب می شود. کتاب های 
شـهید مطهری متناسـب با زمان خود و حتی بخش زیادی از 

تالیفات ایشان متناسب با شرایط روز ما هم می باشد. 

 با توجه به این که شـما در دانشگاه های مختلف 
کشور سیر مطالعاتی برگزاری می کنید، نظرتان در مورد 
اهمیت مطهری خوانی در دانشـگاه ها چیست؟ چگونه 
می توان برای بچه هایی که انگیزه ای برای کتاب خواندن 
ندارنـد، چه راه هایی برای تشـویق بـه مطالعه این آثار 

وجود دارد؟
بعد از شهادت استاد مطهری در دهه های شصت و هفتاد، تنها 
به تجلیل از شخصیت ایشان پرداخته می شد و کمتر کارهایی 
مثل سـیر مطالعاتی آثار ایشـان انجام می شـد. از دهه هشتاد 
توجه جدی به مطالعه هدفمند آثار شـهید مطهری در حوزه و 
دانشگاه آغاز شده است. دو کار مهمی که در این رابطه می توان 
انجـام داد. مـورد اولی که می توان برای تشـویق به مطالعه آثار 
ایشان انجام داد برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت کتاب 
های این استاد است. به طور مثال می توانیم کتاب سیره نبوی 

ایشـان را انتخاب کنیم تا بچه های دانشـجو برای شـرکت در 
مسابقه ظرف مدت یک یا دو ماه به مطالعه این کتاب بپردازند. 
راه دومـی کـه به صورت عمیـق تر انجام می شـود و ما نیز در 
شـانزده دانشـگاه این برنامه را اجرا کردیم عبارت است از اینکه 
در ایام تعطیالت، مثال در بین دو ترم تحصیلی، یک دوره چهار-

پنـج روزه آشـنایی با آثار شـهید مطهری برگزار می شـود و با 
برگزاری کالس به وسـیله  اسـاتید، سه یا چهار کتاب از ایشان 
تدریس می شود. تدریس به صورت صبح تا ظهر انجام می شود 
و بعـد از ظهـر نیز مروری بر مطالعات صبـح انجام می پذیرد و 
دانشجو به مرور مطالب صبح پرداخته و رفع و اشکال صورت می 

گیرد و خالصه ای از کتاب برای بچه ها ارائه می شود.

 سـطح آشنایی بچه های شـرکت کننده در دوره 

هایـی که معموال بـا موضوع مطهری خوانـی برگزار می 
شود، با افکار و اندیشه های شهید مطهری چگونه بوده 

است؟

اندیشه مطهر »ایدئولوژی ساز« است
گفت و گوی 57 با استاد سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

اگر مطهری زنده بود با آفت های امروز انقالب مبارزه می کرد
یکی از موضوعاتی که با ورود به فضای دانشگاه، فکر فعالین دانشجویی را به خود مشغول می کند برگزاری سیرهای مطالعاتی و در راس آن 
سـیر مطالعه آثار شـهید مطهری اسـت. برای تبیین اهمیت مطالعه آثار این اسـتاد -که به تاکید امام راحل)ره( همه آثارش بی استثناء خوب 
اسـت- با یکی از اسـاتید مبرز حوزه و دانشگاه و کارشناس در این موضوع گفت و گویی داشتیم. حجت االسالم و المسلمین صلواتی زاده سال 
های متمادی است که در کسوت استادی دوره های سیر مطالعاتی آشنایی با اندیشه های شهید مطهری در دانشگاه های گوناگون و حوزه های علمیه 
سراسـر کشـور مشغول به تدریس و فعالیت هسـتند. حاج آقا صلواتی زاده عالوه بر مسئولیت دفتر مرکزی طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در 
حوزه های علمیه کشور و عضویت در شورای آموزش بنیاد فرهنگی شهید مطهری صاحب کتب و مقاالت زیادی در موضوعات گوناگون دینی  هستند.
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بسـیاری از بچـه هایـی که در این دوره ها شـرکت کـرده اند ، 
افـرادی بودند که با ایشـان آشـنا نبودندیا حداکثـر با یک وجه 
فلسفی از ایشان آشنایی داشتند. گمان نمی کردند ایشان دارای 
آثـاری در حوزه های گوناگون علوم اسـالمی بوده باشـند. فکر 
نمی کردند ایشان اینقدر محکم، مستند، مستدل و روان مطالب 
را بیـان کـرده باشـند. در همیـن دوره اخیری که در دانشـگاه 
جندی شـاپور در تعطیلی میان دو ترم برگزار شـده بود و بنده 
نیز تدریس کتاب »جاذبه و دافعه« را بر عهده داشتم. بعد از سه 
سـاعت که این کتاب را تدریس کردم با اشـتیاق فراوان بچه ها 
مواجه شدم و بسیار مایل شدند که این بحث ها ادامه پیدا کند. 
حتی ما کتاب »آینده انقالب اسـالمی« را نیز برای این عزیزان 

تدریس کردیم. 

 برای مطالعه آثار شـهید مطهری داشتن استاد را 
پیشـنهاد می کنید یا به صورت انفرادی هم می توان به 

مطالعه پرداخت؟ 
حدود هفتاد درصد از کتاب های شـهید مطهری که غالبا آثار 
عمومی ایشان هستند بدون استاد نیز قابل مطالعه است. اما اگر 
همین کتاب های عمومی نیز به دو دلیل بهتر اسـت با اسـتاد 
مطالعه شـود. دلیل اول این اسـت که انجام مطالعه با استاد، در 
بچه ها ایجاد انگیزه می کند. دلیل دوم هم این است که در این 
روش می توان به شبهات و سواالت احتمالی بچه ها به صورتی 

مناسب تر پاسخ داد. 

 فواید آشـنایی با اندیشـه های شهید مطهری و 
مطالعه آثار ایشان در شرایط کنونی را در چه می دانید؟ 
آیا با مطالعه این آثار می توان به سواالت و شبهات خاص 

زمان پاسخ داد؟
اولین فایده ای که مطالعه آثار شهید مطهری در پی دارد، شکل 
گیری نظام فکری ما اسـت. به این معنا که چارچوب فکری ما 
شـکل می گیرد. بعد از اینکه چارچوب فکری ما شـکل گرفت، 
بسیاری از شبهاتی که در حوزه مسائل دینی به صورت واضحی 
دفع می شـود. حتی ممکن اسـت سـوال ها و شبهات جدیدی 
پیـش بیایـد اما به این دلیل که در ذهن ما آن چارچوب دینی، 
اعتقادی، ایدئولوژی و جهان بینی به صورت صحیح شکل گرفته 
است، به راحتی می توانیم شبهات را پاسخ دهیم. ممکن است 
بعضـی از شـبهات جدید باشـند. منتهی با توجه بـه آن ذخایر 
دانشـی که با آثار ایشـان دریافت شـد می توان به بسـیاری از 
این سواالت پاسخ مناسب داد. البته آثار شهید مطهری را تنها 
برای پاسـخ گویی به سـواالت و شبهات نباید مطالعه کرد. بله ، 
مقداری از آثار شهید مطهری، مربوط به دانش ایشان است و با 
مطالعه به ما منتقل می شود و چارچوب فکری ما را درست می 
نمایـد. دوم اینکه ما با مطالعه این آثـار عالوه بر اینکه از دانش 
وسیع و وافر ایشان بهره می بریم، از روش ایشان نیز استفاده می 
کنیم. اینکه در مواجهه با شبهات و سواالت چه نوع برخوردی 
داشـتند. برخورد سلبی داشـتند یا برخورد استداللی و برهانی 
داشـتند؟ چگونه سوال را تحلیل می کردند و به شبهات پاسخ 
می دادند. مورد سـوم بینش شـهید مطهری است. نگاه عمیق 
شـهید مطهری به مسـائل دین چه نگاهی بوده اسـت؟ ایشان 
معتقـد بودنـد که تمام دین منظومه ای اسـت. به عبارت دیگر 

مباحـث تاریخـی، اعتقادی، حقوقی و... به صـورت جدا از هم و 
جزیره ای نیسـتند. بلکه همه این ها منظومه ای را شـکل می 
دهند. بعد ببینیم بینش شـهید مطهری در قبال این مسـائل 

دینی در بحث جهان بینی و ایدئولوژی چگونه بوده است.

با توجه به اینکه مقـام معظم رهبری از لزوم بیان 
تالیف اندیشه های نو سخن گفته اند، ارزیابی شما درباره 

توقف در اندیشه های شهید مطهری چیست؟
وقتی می گوییم می بایست آثار جدیدی در حوزه مسائل دینی 
به وجود بیاید. منظور ما این است که از میان مسائل گوناگون 
دینی، مسائل جدیدی هم به وجود می آیند که باید با استفاده 
از دین مسائل جدید را استخراج نمود. آن هم با روش هایی که 
متناسـب با شرایط امروز هستند. مقداری اندیشه های نو آمده 
اسـت. کارهای تحقیقی، علمی و پژوهشی انجام شده است. در 
مـورد آثار شـهید مطهری باید دو نکته را مد نظـر قرار داد. اول 
اینکه انحرافی در آٍثار ایشـان نیسـت. مورد دوم اینکه ما اعتقاد 
نداریم که ایشان همه مطالبی را که تا روز قیامت نیاز داریم در 
آثار خود آورده اند. بخشـی از مطالب معارف اعتقادی، حقوقی 
را ایشـان مطرح کرده اسـت. رهبری از علما می خواهند تا این 
مسـیر را ادامه بدهند. یعنی تا جایی که ایشـان مسـیر را آمده، 
درست بوده است و حال سایر افراد باید این مسیر را دنبال کنند. 
از این بابت هیچ تعارضی میان اندیشه های جدید و اندیشه های 
شهید مطهری نیست. اندیشه های شهید مطهری بسیار نوآورانه 
بوده اسـت. هنوز هست در مورد تعدادی از اندیشه های ایشان 
، آثار دیگری نوشـته نشده است. مثل کتاب »مسئله حجاب«. 
تاثیـر گذارترین کتاب اسـت. در ایـن موضوع من کتاب بهتری 
نمی شناسـم. در بحث عدل الهی ایشـان از نگاهی فلسـفی به 
موضوع پرداختند. کار نوآورانه ای بوده اسـت. هر کس از عدل 
صحبت کرده یا از نگاه کالمی به آن پرداخته یا از نگاه اعتقادی. 
احساس مسئولیتی که استاد مطهری نسبت به جامعه اسالمی 
به صورت عام داشته اند. شناخت نیاز های جامعه خود و اهتمام 
بر حل مشـکالت و گره های جامعه. ارتباطی که با نسـل جوان 
داشـت. موجب شـد تا ایشـان به چنین جایگاهی برسند. البته 

ایشان بهره مند از استعدادی فوق العاده بودند.

 به نظر شما اگر شهید مطهری در قید حیات بودند 
چه کارهای مهمی انجام می دادند؟

قطعـا اگـر ایشـان در قید حیـات بودند تحول بزرگـی در علوم 
حوزوی و دانشگاهی ما می توانستند به وجود بیاورند. به نظرم 
یکی از بزرگترین کارهایی که ایشان می توانستند انجام دهند 
ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ میان حوزه و دانشـگاه بود. 
بـه عبارتی حوزه و دانشـگاه را در جهت رشـد و تعالی 
دنیا و آخرت مردم با یکدیگر همسو کنند. نظام سازی 
در مسـائل سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی از  دیگـر 
کارهـای احتمالـی ایشـان محسـوب مـی شـود. البته 
بخشی از این نظام سازی ها صورت پذیرفته است. ولی 
شهید مطهری می توانست به این روند شدت بیشتری 

ببخشد و نظم بهتری به وجود می آورد.

 

پیشنهاد شما به تشکل های دانشجویی برای هر 
چه بیش تر تسـری دادن به اندیشـه های شهید 

مطهری در سطح دانشگاه ها چیست؟
تشـکل ها بایـد موضوعات جدیدی را کـه در جامعه و 
در میان دانشـجویان مطرح می شـود، شبهات و سوال 
هـای آن هـا را اسـتخراج کـرده و با توجه بـه آثار این 
شـهید بزرگوار به آن ها پاسـخ دهند. بـه عنوان نمونه 
مقـام معظم رهبری فرمودند که ما باید انقالبی بمانیم. 
مـا انقالبی هسـتیم زیـرا انقالب کرده ایـم. باید مراقب 
باشـیم تـا از این حالت خارج نشـویم. یعنی معلوم می 
شود آفت هایی وجود دارد که اگر به آن ها دچار شویم 
دیگر انقالبی محسـوب نمی شـویم. حـال می خواهیم 
این موضوع را بررسی کنیم. اگر به کتاب »نهضت های 
صد سـال اخیر« شـهید مطهری رجوع کنیم. مشاهده 
می کنیم که ایشـان شـش یا هفت مـورد از آفت های 
انقـالب را مطرح می کنند. بسـیاری از مسـائل روز  را 
می توان به همین صورت پاسـخ داد. بحث هرمنوتیک 
و پلورالیسـم دینـی در کتـاب های ایشـان بـه زیبایی 
مطرح شـده اسـت. بحث تجربه نبوی که آقای سروش 
مطـرح کـرد در کتاب خاتمیت شـهید مطهری پاسـخ 
داده شـده اسـت. بنابراین اگر تالش کنیم اندیشه های 
ایشان عالوه بر روش کتابخوانی به صورت موضوعی نیز 
در دانشـگاه ها مورد تاکید قرار گیرد، می تواند بسـیار 

راهگشا باشد. ■

اولین فایده ای که مطالعه آثار شـهید 
مطهری در پی دارد ، شـکل گیری نظام فکری 
ما اسـت. بـه این معنـا که چارچـوب فکری ما 
شکل می گیرد. بعد از اینکه چارچوب فکری ما 
شـکل گرفت ، بسیاری از شبهاتی که در حوزه 
مسائل دینی به صورت واضحی دفع می شود. 
حتی ممکن است سـوال ها و شبهات جدیدی 
پیـش بیایـد اما به ایـن دلیل که در ذهـن ما آن 
چارچوب دینی، اعتقـادی، ایدئولوژی و جهان 
بینی به صورت صحیح شـکل گرفته است ، به 

راحتی می توانیم شبهات را پاسخ دهیم
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مقدمه
اقتصاد مقاومتی اصطالحی اسـت که نخسـتین بار از سوی مقام 
معظـم رهبـری در سـال 1389 در دیدار با جمعـی از کارفرینان 
کشـور مطرح شـد. رهبـری در دیدارهای مختلف بـر این مفهوم 
تأکید نموده و رهنمودهایی را در جهت تحقق این مهم ارائه نموده 
اند. از این رو در این نوشته سعی شده است این مفهوم، ویژگیها 
و شرایط تحقق آن در فرمایشات مقام معظم رهبری تبیین شود. 

تعریف اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در برابر انواع مختلف فشار، 
شـوک، تهدید و ... که بر اقتصاد کشـور وارد می شـود؛ توانایی 
مقابلـه دارد. چنیـن اقتصادی عالوه بر تعامل پویا و سـازنده با 
دنیای خارج، می بایست از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های 

داخل کشور بهره بگیرد.
تعاریف رهبری از اقتصاد مقاومتی

رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف می کند:
»اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در 

مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن1.«
»اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شـرایط فشـار، در 
شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می 

تواند تضمین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد2.«
»اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته 
باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، 
هـم آسـیب  پذیری  اش کاهش پیدا کند. یعنـی وضع اقتصادی 
کشـور و نظام اقتصادی جوری باشـد کـه در مقابل ترفندهای 
دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر 

آسیب ببیند و اختالل پیدا کند3.«
»اقتصـاد مقاومتـی بـه معنـای ریاضـت اقتصادی نیسـت، به 
معنای در الک خود رفتن نیسـت؛ یک معنای کامالً معقول تر 
و عمیق تـری دارد کـه قابل فهم و قابل دفاع اسـت؛ و عالج هم 
همین اسـت؛ ما باید بتوانیم یک اقتصادی را در کشور به وجود 
بیاوریـم که در مقابل بحرانهـا و جزرومدهای بین المللی مقاوم 

باشد، آسیب نبیند؛ این الزم است4.«
»اقتصـاد مقاومتـی یعنـی آن اقتصـادی کـه مقـاوم اسـت؛ با 
تحریکات و تکانه های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا 

زیرورو نمی شود؛ اقتصادی است متکی به مردم5.«
»اقتصـاد مقاومتـی یعنی مقاوم سـازی، محکم سـازی پایه های 
اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط 

غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می کند. 6«
»اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی، به ابتکار جوانها، 

به فعالیت ذهنها و بازوها در داخل، تکیه کنیم و اعتماد کنیم، از 
فخر و منت دشمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه 
درسـت این است. معنای اقتصاد مقاومتی این است که ما نگاه 
کنیم، ظرفیتهای بی پایانی را که در داخل هست جستجو کنیم، 
شناسایی کنیم، با برنامه ریزی درست و صحیح این ظرفیتها را 

فعال کنیم، این استعدادها به کار گرفته بشوند7.«
»قتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم 
کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه های جهانی در آن اثر نگذارد8.«

اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسـب با نیازهای کشور، 
یک اقتصاد درون زا متناسـب با ظرفیت ها و امکانات کشـور و 
مردم بنیاد و دانش بنیان می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد 
مردمی اسـت و دولت مسئولیت برنامه ریزی، هدایت و نظارت 
را برعهـده دارد. و از طـرف دیگـر از پیشـرفت های علمی بهره 
می گیرد. در این اقتصاد عدالت محور قرار می گیرد و توجه به 

این نوع اقتصاد بهترین راه حل مشکالت اقتصادی می باشد9.
ویژگی های مدنظر رهبری

رهبـر معظم انقـالب برای اقتصاد مقاومتی مؤلفـه ها و ویژگی 
هایی را مدنظر قرار دادند که ذیاًل به آنها اشاره می شود:10 

ویژگـی اول؛ ایجـاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشـور و بهبود 
شاخصهای کالن )از قبیل رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، 
کاهش تورم، افزایش بهره وری، رفاه عمومی( است. در این میان 
شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. درواقع بهره گیری 
طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی جز 

مؤلفه های مدنظر رهبری برای اقتصاد مقاومتی می باشد. 
ویژگی دوم؛ توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا می باشـد. 
کشور می بایست در برابر عوامل تهدیدزایی )بالهای طبیعی و 
تکانـه های تخاصمی مانند تحریم هـا و امثال تحریم( توانمند 

شود.
ویژگی سـوم؛ تکیه بر ظرفیتهای داخلی  اسـت. تمرکز بر روی 

امکانات داخلی و داشته های درونی کشور می باشد.
ویژگـی چهارم؛ رویکرد جهادی اسـت که رهبری در سیاسـت 
های اقتصاد مقاومتی آن را مطرح کرده اند. ایشان در این رابطه 
می فرمایند: »همت جهادی، مدیریت جهادی. با حرکت عادی 
نمـی شـود پیش رفت؛ بـا حرکت عادی و احیانـاً خواب آلوده و 
بی حساسیت نمی شـود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت 
جهادی الزم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این 
کارها الزم است. باید حرکتی که می شود، هم علمی باشد، هم 

پرقدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد11.«
مردم محوری ویژگی پنجم اقتصاد مقاومتی می باشد.

خودکفائـی و امنیت اقالم )غذا و دارو( به عنوان ویژگی ششـم 
راهبردی و اساسی است.

کاهش وابستگی به نفت به عنوان ویژگی هفتم از سوی رهبری 
مطرح شـده است. ایشـان بیان می کنند: »یکی از سخت ترین 
آسـیب های اقتصادی ما همین وابسـتگی به نفت اسـت. این 
نعمـت بـزرگ خـدادادی برای کشـور مـا در طول ده ها سـال 
مایـه  فروریختگی های اقتصادی و فروریختگی های سیاسـی و 
اجتماعی شـد؛ باید ما یک فکر اساسـی بکنیم. ما نمی گوییم 
از نفت اسـتفاده نشـود، ]بلکه[ تکیه  ما بر اسـتفاده  حداقلی از 
فـروش نفت خام اسـت؛ نفت را می توان به صـورت فرآورده در 

اختیار گذاشت12.«
ویژگی هشـتم اقتصاد مقاومتی اصـالح الگوی مصرف و پرهیز 

از اسراف است.
فسادسـتیزی و فراهـم کردن امنیـت در صحنه اقتصادی یکی 

دیگر از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است.
مسـأله دانش محوری ویژگی دهم اقتصاد مقاومتی اسـت. اگر 
این مهم اتفاق بیفتد به فرموده مقام معظم رهبری چرخه علم 

تا ثروت به راه خواهد افتاد و امتداد پیدا خواهد کرد.
شرایط حصول به اقتصاد مقاومتی

بـرای اینکـه اقتصاد مقاومتی محقق شـود الزم اسـت شـرایط 
حصول به این مهم را فراهم کرد. ذیاًل به برخی از این شـرایط 
کـه مـورد تأکید مقام معظم رهبری اسـت و می بایسـت مورد 

توجه قرار گیرد اشاره می شود:
یکی از شرایط الزم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی مقاوم بودن 
اقتصاد اسـت. در صورتی که اقتصاد کشور مقاوم باشد، توانایی 
مقابله با توطئه های دشـمن را خواهد داشـت. از این رو حربه 

های دشمن کشور را با مشکل جدی روبه رو نمی کند.
اتکا به مردم و توانمندی های آنان از شرایط حصول به اقتصاد 
مقاومتی می باشـد. درواقع باید به مردم تکیه کرد و سیاسـت 
های اصل 44 با اهتمام و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. 
دستگاه های دولتی، سیستم بانکی، قوه مقننه و ... می بایست 
شـرایط را برای توانمندسـازی بخش خصوصـی فراهم نمایند. 
بـه عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شـود که از 
ظرفیـت هـای مردمی، از افکار و اندیشـه هـای صاحب نظران 

مختلف استفاده شود.
مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر باید مورد توجه آحاد 
مردم )دستگاه های دولتی، دستگاه های غیردولتی، خانواده ها و 
...( قرار گیرد تا اقتصاد مقاومتی حاصل شود. وقتی مردم مصرف 
متعادلی داشته باشند؛ در شرایط فشار و تهدید توانایی مقابله با 

تهدید زدایی از اقتصاد
چیستی اقتصاد مقاومتی در بیانات رهبر معظم انقالب 
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مشکالت را خواهند داشت.
در اقتصاد مقاومتی تولید داخل مهم قلمداد می شود. درواقع 
بـرای حصول به اقتصاد مقاومتی می بایسـت از تولید داخلی 
اسـتفاده کنیم. مـردم باید خود راه مصـرف کاالهای خارجی 
را ببندنـد و مصـرف تولیدات داخلـی را بر مصرف کاالهایی با 
مارکهـای خارجی ترجیح دهند. به عبـارت دیگر »حمایت از 
تولید ملی، آن بخِش درونزای اقتصاد ماست و به این بایستی 

تکیه کرد.13«
یکی از مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به 
نفت می باشد. »این وابستگی، میراث شوم صد ساله  ماست. ما 
اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم 
و تالش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادِی درآمدزای دیگری 
جایگزیـن کنیـم، بزرگترین حرکت مهـم را در زمینه  اقتصاد 
انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله  کارهایی است 
کـه می توانـد این خأل را تا میزان زیـادی پر کند. ظرفیتهای 
گوناگونی در کشور وجود دارد که می تواند این خأل را پر کند. 
همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن 

است، وابستگی خودمان را کم کنیم.14«
»عالج مشـکالت کشـور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی اسـت؛ 
یعنـی تکیه بـه درون. چشـم را ندوزیم به دسـت دیگران؛ ما 
تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم -نیروی انسانی 
ما در دنیا کم نظیر است، اگر نگوییم بی نظیر - ]هم[ ثروتهای 
زیرزمینـی؛ ثروتهـای مـا فوق العاده اسـت. دنیا به مـا احتیاج 
دارد؛ بـه قـدری که دنیا به ما احتیـاج دارد، ما به دنیا احتیاج 

نداریم.15«
نتیجه

اقتصـاد مقاومتـی در شـرایط امروزی کشـور که روزبـه روز با 
تحریم های گسـترده ای روبه رو می شود؛ اهمیت دو چندان 
یافته اسـت. اقتصاد مقاومتی متکی به مردم اسـت؛ به عبارت 
دیگر در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است؛ به فرموده 
مقام معظم رهبری ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی 
است16. لذا توجه به توان و ظرفیت های داخلی و بهره گیری 
از نیروهـای داخل در ایـن اقتصاد و کاهش واردات مهم تلقی 

می شود. 
وجود منابع ارزشـمند طبیعی در هر کشـوری موهبتی الهی 
محسـوب می باشـد. اما نوع اسـتفاده از درآمدهای حاصل از 

این منابع مهم محسوب می شود؛ به طوری که عدم استفاده 
صحیح از این منابع، می تواند این موهبت و نعمت الهی را به 
بـال تبدیـل کند. درآمدهـای حاصل از بهره گیـری از نفت به 
صـورت خـام اثرات مخربی را بر اقتصاد هر کشـوری وارد می 
کند. درحالی که با بهره گیری خردمندانه از این موهبت می 
توان نه تنها دچار این اثرات مخرب نشد؛ بلکه از دستاوردهای 
مثبـت آن نیز بهره برد. قیمت بین المللی نفت بسـیار متغیر 
است، لذا وقتی درجه وابستگی اقتصاد به دالرهای نفتی زیاد 
باشد، تغییر در قیمت نفت، بی ثباتی سیاست های اقتصادی را 

در هر کشوری تشدید می کند.
کشـور ما با توجه به منابع ارزشـمند نفتی به شـدت به نفت 
وابسـته است؛ به عبارت دیگر اقتصاد کشور ما وابسته به نفت 
است. لذا کشورهای غربی بیشترین تحریم ها را در این حوزه 
قرار داده و با کاهش قیمت نفت سـعی دارند اقتصاد کشـور را 
بـه زانـو درآورند. با ایـن اوصاف تأکید مقـام معظم رهبری بر 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی و اتکا به تـوان داخلی و بهره 
گیری از توانمندی و ظرفیت های بومی حکایت از این دارد که 
می بایست حوزه وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای 
حاصل از آن کاهش و در مقابل توجه به تولیدات داخل و نیرو 
و توان مردم افزایش یابد. باید به این نکته توجه نمود که کشور 
عـالوه بر منابع طبیعی چـون نفت و گاز از ظرفیت های مهم 
دیگری چون نیروی انسـانی، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت 
های نرم افزاری و سـخت افزاری ارزشمندی برخوردار است و 
می بایست توانمندی ها و ظرفیت های مختلف در این حوزه 

ها فعال شود.
بـا توجـه به نیرو و تـوان داخلی و مبادرت بـه تولید در داخل 
کشور عالوه بر اینکه می توان به مردم و توان آنان اتکا نمود؛ 
همچنیـن می توان از وابسـتگی به نفـت و درآمدهای حاصل 
از آن کاسـت. در این صورت اسـت که تحریم، کاهش قیمت 
و یـا هـر حربه دیگری نمی تواند کوچکترین خللی در اقتصاد 

کشور وارد نماید.
سـرمایه گذاری بر نیروهای متخصص و متعهد درون کشـور، 
ارتقـای بنیان های تولید، پرهیـز از واردات بی رویه در جهت 
حمایـت از تولیدات داخلی و ... می تواند جز راهکارهای مؤثر 
در جهت رسـیدن به اقتصادی توانمند و پویا باشـد. درواقع با 
تولید و فعال کردن ظرفیت های درونی کشور رونق اقتصادی 

در کشور به وجود می آید. اگر در اقتصاد داخلی تنبلی نباشد 
و همگان از توانمندی های خود استفاده نمایند و مسئولین به 
این توانمندی ها توجه نموده و از این توانمندی ها بهره گیرند، 
قطعاً بیگانگان ناامید شـده و حربه های تکراری خود را علیه 

کشور به کار نمی گیرند.
حال که کشـورهای غربی با تحریم و فشـار سعی دارند حوزه 
های مختلف کشـور از جمله اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند 
بهتر است شناسایی توانمندی های نیروی انسانی کشور که به 
عنوان سـرمایه های ارزشـمند برای کشور تلقی می شوند در 
اولویت قرار گیرد؛ چرا که سـرمایه های سرگردان، دانشجویان 
متخصـص، نیروهـای کار فراوانـی در کشـور وجـود دارد کـه 
اگـر بخـش اندکی از آن فعال شـوند می تواند همه مشـکالت 
اقتصـادی کشـور را حل کـرده و کشـور را در بعضی تولیدات 
در ردیف بزرگترین صادرکنندگان قرار دهد. بی تردید شـرط 
رسیدن به چنین جایگاهی این است که »ما می توانیم« جدی 

گرفته شود.
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ایـده اقتصاد مقاومتی که توسـط رهبر معظم 
انقالب به عنـوان یک گفتمـان اقتصادی حاکم 
بـر دولـت و جمهـوری اسـالمی عنوان شـد، 
توسـط مراکز مطالعاتی غربی مورد بررسـی 
و مطالعه قـرار گرفته و ایـن راهبرد جمهوری 
اسـالمی به عنوان یک خطر محتمـل در پروژه 
مدرنیزاسـیون ایـران شـناخته می شـود. در 
تحلیل محتوای گزارش هـای مرتبط با اقتصاد 
مقاومتی نکات مهمی وجـود دارد که در ادامه 
ضمـن بازخوانـی چند گزارش مرتبـط، به اهم 

نکات اشاره می نماییم

اقتصاد مقاومتی، عالج درد اقتصاد ایران 
اندیشـکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل در گزارشی به قلم 
دکتر موشـه افرات از مسـئوالن سـابق وزارت اطالعات این 
رژیم و از پژوهشـگران ارشـد سـابق دانشـکده اقتصاد لندن 
می نویسد: »سیاست اقتصادی ـ راهبردی ایران از سند 24 
ماده ای »اقتصاد مقاومتی« برگرفته شده که در تابستان سال 
2010 )به دنبال ممنوعیت صادرات بنزین به ایران( توسط 
]آیت اهلل[ خامنه ای رهبر ایران ابالغ شد. ]آیت اهلل[ خامنه ای 
و روحانـی بارهـا بـر تعهد خود در قبـال اجرای ایـن برنامه 
تأکید کرده اند. بنابراین، به گفته منابع نزدیک به جناح های 
سیاسی عمده )از جمله علی الریجانی رئیس مجلس و یحیی 
آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران( تحریم ها تنها 
عامـل 20 تا 30 درصد از مشـکالت اقتصـادی ایران بوده اند 
و اکثر مشـکالت اقتصادی کشـور از سیاسـت های زیگزاگی 
احمدی نـژاد رئیس جمهور سـابق نشـأت گرفته انـد، اگرچه 
این اظهارات با برداشـت های رایج در خارج از ایران در تضاد 
هستند. به همین خاطر، دولت روحانی اکنون تالش می کند 
تا فرآیند بهبود اقتصادی را شـتاب ببخشـد و در عین حال 
»میراث« احمدی نژاد را کنار می زند. اینگونه به نظر می رسد 
که ایده اقتصاد مقاومتی پس از توافق نیز تداوم خواهد یافت 
تا بر اساس آن توسعه حوزه های مختلف اقتصاد )به جز نفت( 
اولویت بنـدی شـود و این ایده همچنان در کانون سیاسـت 

اقتصادیـ  راهبردی دولت روحانی قرار خواهد گرفت.«
پروژه تهدیدات حیاتی اندیشکده امریکن انترپرایز در گزارشی 
راهبـردی بـه قلم امیر توماج راهبرد اقتصـاد مقاومتی را راه 
کاهش آسـیب پذیری ایران از بحران های جهانی دانسته و 

در این گزارش چنین می نویسد:
»حکومـت ایـران بحـران اقتصـادی کشـور را در قالب یک 
مشـکل امنیتی تعریـف کرده و بدین طریق تـالش دارد در 
یـک چارچـوب امنیتی به راهکارهای اقتصادی دسـت یابد. 
]آیت اهلل[ خامنه ای دکترین »اقتصاد مقاومتی« را پاسـخ به 
تحریم هـا در قالب »جنـگ نرم« اعالم کـرد و بدین ترتیب 
سیاسـت گذاری بـرای اقتصاد ایران را تحت الشـعاع دکترین 

امنیت ملی قرار داد.
هـدف از دکتریـن اقتصـاد مقامتـی مقاوم سـاختن اقتصاد 
ایـران در برابـر همـه فشـارهای اقتصادی بیرونـی، از جمله 
تحریم هـای غـرب و بحران های مالی جهانـی، در بلندمدت 
اسـت. طرح هـای اقتصادی ایـران در حال حاضر هدفشـان 
تقویت سـرمایه گذاری های خارجی و توسـعه بخش انرژی و 
همچنین ایجاد »اقتصـاد دانش« حول محور بخش فناوری 
اطالعـات کشـور اسـت. ایجاد فضای مـورد نیاز برای رشـد 
بخـش خصوصـی مسـتلزم اقدامات اساسـی جهت گـذار از 
اقتصاد دولتی است. اصالح بازار مالی در داخل و ممانعت از 
ادغام این بازار در سیسـتم مالی بین المللی باعث می شود از 
میزان آسـیب پذیری در برابر بحران های جهانی کاسته شود 
و در عین حال به شـکل گیری یک سیسـتم جریان سرمایه 
خودکفا منجر می گردد. ایران در راستای تقویت روابط با پکن 
و مسکو و مصون نگاه داشتن فعالیت های تجاری خویش در 

برابر فشار تحریم های غرب دست به اقداماتی زده است.«
اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا، با رصد مواضع رهبر 
انقالب، هوشمندی رهبری در فاصله گرفتن از جنجال های 
هسته ای و تمرکز بر مسائل اقتصادی پس از توافق برجام را 

مدنظر قرار داده و می نویسد: 
» ]آیـت اهلل[ خامنـه ای فوراً از توافق هسـته ای فاصله گرفت 
و بـر روی آنچه »اقتصـاد مقاومتی« می نامد، متمرکز شـد. 

همانطـوری کـه رهبر عالـی ایـران تبیین می کنـد، اقتصاد 
مقاومتی اقتصادی است که از صادرات نفتی فاصله گیرد، از 
صنایع داخلی در برابر رقابت های خارجی پاسـداری کند، از 
تجارت به سود بازارهای محلی اجتناب ورزد و دارایی هایش 
را از بانک هـای بین المللـی دور نـگاه دارد. رهبـر عالی ایران 
خاطرنشـان کرد: چنانچه حکومت ایران به چنین اقتصادی 
روی آورد، »احتماالً این کشـور مصونیـت پیدا خواهد کرد، 
طوری کـه دیگـر نگـران تحریم هـا و احتمـال اعمـال آن ها 
نخواهد بود. اگر اقتصاد مقاوم شود، تحریم های دشمن تأثیر 

قابل مالحظه ای بر جای نخواهد گذاشت.«
 این گزارش ادامه می دهد: »تجربه ای که ]آیت اهلل[ خامنه ای 
از مسئله هسته ای کسب کرده این است که وابستگی بیش از 
اندازه ایران به فروش نفت و نهادهای مالی بین المللی موجب 
آسیب پذیری این کشور در برابر فشار آمریکا شد. وی بر این 
باور است که ایران باید از غرب کناره گیری کند و از بازارهای 
جهانی دور بماند. تنها در آن صورت جمهوری اسالمی ایران 
می تواند ارزش های انقالبی اش را حفظ کند و در برابر ایاالت 

متحده بایستد.«

اصالحات غربی، بهترین راهکار
راهبـرد غرب برای مقابله با این مسـئله یعنـی حفظ ارزش 
های انقالبی جمهوری اسـالمی، نزدیک شـدن به اقتصاد و 

اصالحات مدنظر غرب است.
اندیشـکده امریکایی »میدل ایست« به گزینه مقامات دولت 
ایـران یعنی اجرای اصالحات سیاسـی نرم و خنثی مطلوب 
غرب اشـاره می کند که در صورت اتخاذ این گزینه توسـط 
مسئوالن ایرانی، پیشنهاد می دهد که سهامداران منطقه ای 
و جهانـی می بایسـت گام هـای الزم را بردارنـد تـا مقامـات 
ایرانی به سـوی موضع گیری سیاسـِی فعال مدنظر غربی ها 
حرکت کننـد: »کاهش محدودیت های تجـاری و همکاری 
سرمایه گذاری در بخش غیرنفتی می تواند منوط به اصالحات 
سیاسـی داخلی )در ایران( شـود. به همین سـان، سازگاری 
تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمت های نفت می تواند 

انگیزه ای برای به چالش کشاندن اصالحات سیاسی باشد«.
این گزارش سپس می افزاید که به نفع تمامی عوامل درگیر 
در پویایی هـای منطقـه اسـت تا ایـران را ترغیـب کنند که 
گزینـه دیگری یعنی اجرای اصالحات گسـترده و هماهنگ 
مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی مورد نیاز و 

باید اصالحات اقتصادی ایران را غربی کنیم
اقرار اندیشکده های غربی به کلیدی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی برای ایران

حسین صداقت
کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی 

این گزارش سپس می افزاید که به 
نفـع تمامی عوامل درگیر در پویایی های 
منطقه اسـت تا ایـران را ترغیب کنند که 
گزینـه دیگـری یعنـی اجـرای اصالحات 
گسـترده و هماهنـگ مـد نظـر غـرب را 
اختیـار کند و سیاسـت اقتصـادی مورد 

نیاز و اصالحات سـاختاری را اجرا کند 
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اصالحات سـاختاری را اجرا کند و در این رابطه می نویسـد: 
»تمرکززدایی از تصمیم گیری در خصوص سیاست اقتصادی 
و ایجاد نقش بزرگتر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با 
نقـش کاهش یافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی اسـت. 
این گام ها رشد را به همراه خواهد داشت، فرصت های شغلی 
را افزایـش خواهـد داد، و از یکپارچگی ایـران با اقتصادهای 
منطقـه ای و جهانـی حمایت می کند. آنهـا همچنین باعث 
قدرتمند شدن بخش های متوسط جامعه خواهد شد که در 
انتخابـات 2013 روحانی را انتخاب کردند و در پیروزی های 

انتخابات تازه مجلس نیز نقش داشتند.«
ایـن اندیشـکده آمریکایـی، شـرکای تجـاری اصلـِی تحت 
حمایـت آمریـکا، سـرمایه گذاران بین المللـی و آژانس هـای 
وام دهـی را به عنـوان عواملـی که می تواننـد نقش مهمی در 
این فرایند اصالحات مطلوب غرب در ایران داشـته باشـند، 
معرفـی می کنـد و معتقـد اسـت: »در حالـی کـه نیروهای 
داخلـی بر بحث پیرامون اسـتفاده از درآمدهای نفتِی کمتر 
پیش بینی شده فایق خواهند آمد، نیروهای خارجی می توانند 
بر مسـیر تخصیص منابع اثر گذاشته و به دستیابی ایران به 

اهداف دومنظوره خود کمک کنند.

پروژه اختالف میان رهبران ایران
اندیشـکده امریکن اینترپرایز البته در گزارش خود پیرامون 
اقتصـاد مقاومتـی به اختالف میان دیـدگاه رهبری و رئیس 
جمهور ایران در مسئله تحریم و نیز میزان ادغام در اقتصاد 
جهانی اشاره می کند: »روحانی و ]آیت اهلل[ خامنه ای به نظر 
بر سـر میزان تلفیق با اقتصاد جهانی تحت دکترین اقتصاد 
مقاومتـی بـا هم اختالف نظـر دارند. روحانی از عادی سـازی 
اقتصـادی سـخن به میـان آورده و روابط قوی بـا بقیه دنیا، 
از جمله غرب، را پیشـنهاد داده است. با این حال، [آیت اهلل[ 
خامنه ای به شـدت نسـبت به اینگونه روابط اقتصادی شک 
و تردیـد دارد و از ایـن نگران اسـت که چنین روابطی باعث 
شـوند ایران با گذشـت زمان یکبار دیگر در برابر فشـارهای 
اقتصادی آسـیب پذیر گردد. رئیس جمهور و رهبر همچنین 
بر سـر نیاز به رفع تحریم ها در راسـتای تداوم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ظاهراً با یکدیگر اختالف نظر دارند. روحانی و 
متحدان تکنوکرات وی اینگونه استدالل می کنند که اقتصاد 
ایران در چنان تنگنای سخت و دشواری گرفتار آمده که در 
صورت سرازیر نشدن سرمایه گذاری ها و فناوری های غربی به 

داخل کشور وضعیت اقتصادی احتماالً بهبود نخواهد یافت. 
]آیـت اهلل[ خامنه ای اما همواره بدبینی خود را در این رابطه 
ابراز داشـته و گفته اسـت که غرب حتی در صورت حصول 
توافق تحریم ها را بر نخواهد داشت. بنابراین، اقتصاد مقاومتی 
ظاهـراً به گونه ای طراحی شـده که حتـی در صورت پابرجا 
ماندن تحریم ها هم قابل اجرا باشد، هرچند به نظر می رسد 

روحانی چندان اعتقادی به این امر ندارند.« 
این اندیشـکده نهایتا دیدگاه روحانی را مورد قبول قرار می 
دهد و می نویسد: »تقریباً به طور قطع می توان گفت حق با 
روحانی است. نمی توان تصور کرد دکترین اقتصاد مقاومتی 
با وجود تحریم ها در بلندمدت به موفقیت دسـت یابد، زیرا 
تحریم هـا مانع رشـد اقتصـادی پایـدار هسـتند. در نتیجه، 
روحانی با تجدید ساختار اقتصادی در داخل تالش دارد ایران 
را در موقعیتـی قـرار می دهد که از هرگونه کاهش تحریم ها 
نهایت اسـتفاده را ببرد و از میزان آسـیب پذیری کشـور در 
برابر تداوم یا وضع مجدد تحریم ها در بلندمدت کاسته شود.

اقدامـات روحانی جهـت مقاوم کردن اقتصاد ایـران در برابر 
تحریـم باعث شـده غـرب در گفتگوهای هسـته ای اخیر با 
مخاطرات بیشتری مواجه گردد. طرفداران کاهش تحریم ها 
همـواره اسـتدالل کرده انـد که غـرب قادر اسـت در صورت 
سرپیچی ایران از هرگونه توافق هسته ای مجدداً مجازات های 
اقتصادی علیه این کشور وضع کند. اما بیش از این نمی توان 
چنین فرضیه ای را پذیرفت. روحانی ممکن است با بهره گیری 
از کاهش چشمگیر تحریم ها ایران را به اندازه کافی در برابر 
تحریم های آتی مقاوم سازد و بدین ترتیب از جذابیت تحریم 
نـزد غرب بکاهد، به ویژه اگر وی بتواند پیوندهای اقتصادی 
معنـادار میان ایران و جهان ایجاد کنـد. بنابراین، غرب باید 
دورنمای یک توافق هسته ای »نهایی« را مدنظر قرار دهد که 
در راسـتای خاتمه دادن به تحریم ها در ابتدا به میزان قابل 
توجهی از فشـار تحریم ها می کاهـد. چنین توافقی می تواند 
یک سیاسـت کارآمد در قبال تهران قلمداد گردیده و روابط 

آتی میان جمهوری اسالمی و غرب را دگرگون سازد.«
اندیشـکده شـورای روابـط خارجـی امریکا نیز در قسـمتی 
از گـزارش خـود بـه ایـن اختـالف دیدگاه اشـاره مـی کند: 
»حاکمـان روحانـی از هنگام برقـراری نظام دین سـاالر ]در 
ایران[ در سـال 1979 بر سـر مسائل اقتصادی اختالف نظر 
داشته اند. اصولگرایان از مالکیت و بازرگانی خصوصی حمایت 
می کنند، اما آن ها نگران هستند مبادا که اتکای بر صادرات و 

اعتباردهندگان خارجی به استقالل ایران خدشه وارد کند. از 
دیدگاه اصولگرایان هرچه ایران بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام 
شود، شاید این کشور تمایل کمتری برای به چالش کشیدن 
غرب پیدا کند. آن ها خواسـتار توسعه بازارهای داخلی ایران 
و گسترش روابط اقتصادی این کشور با کشورهای همسایه 
ماننـد عـراق و افغانسـتان هسـتند. گرچه جنـاح عملگرای 
سیاسـت ایران چنین راه کارهایی را برای کشوری که جهت 
تأمیـن بخش قابل مالحظـه ای از درآمدش به صادرات نفتی 

متکی است، ناکافی قلمداد می کند.«

از مجمـوع ایـن گزارش ها به نظر می رسـد غرب به منظور 
تحقق اهداف اقتصادی خود در ایران و باتوجه و تاکید بر این 
که اقتصاد مقاومتی ممکن است ایران را از اقتصاد غرب بی 
نیاز و در مقابل آن مستحکم سازد؛ اوال می کوشد به مسئله 
تحریم همچنان به عنوان یک ظرفیت برای غرب جهت مانع 
سازی پیشبرد اقتصاد ایران بنگرد؛ ثانیا نسخه های متمایل 
بـه غـرب را به دولتمـردان ایـران برای اصالحـات اقتصادی 
پیشنهاد نماید و ثالثا از آن چه اختالف میان دیدگاه دولت و 

رهبری  می نامد حداکثر بهره برداری را انجام دهد.
منابع: 

-سایت اندیشکده اشراف
-سایت اندیشکده تبیین

- سایت اندیشکده شورای روابط خارجی امریکا
-سایت اندیشکده امریکن اینترپرایز

-سایت اندیشکده میدل ایست
-سایت اندیشکده مطالعات امنیت ملی اسرائیل

مقـاوم  روحانـی جهـت  اقدامـات 
برابـر تحریـم  ایـران در  اقتصـاد  کـردن 
باعث شده غرب در گفتگوهای هسته ای 
مواجـه  بیشـتری  مخاطـرات  بـا  اخیـر 
گردد. طرفداران کاهش تحریم ها همواره 
اسـتدالل کرده انـد کـه غـرب قادر اسـت 
در صـورت سـرپیچی ایـران از هرگونـه 
توافـق هسـته ای مجـدداً مجازات هـای 
اقتصادی علیه این کشـور وضع کند. اما 
بیـش از ایـن نمی توان چنیـن فرضیه ای 

را پذیرفت

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اهداف و تا حدودی سازو 
کار رسـیدن به آن ها را مشـخص می کنند. اما آن چه به 
وسـیله آن می توانیم، به سـمت تحقق آرمان های پیش 
بینـی شـده در این مدل بومی اقتصاد جمهوری اسـالمی 
برویم ، ظرفیت هایی است که -به لحاظ ساختار سیاسی 
، اجتماعی و یا جغرافیایی ایران- در اختیار ما قرار گرفته 
اسـت و مـا باید جهت تحقق آرمـان اقتصاد مقاومتی ، در 
مرحله اول به اسـتفاده حداکثری از ظرفیت های موجود 
بپردازیـم و در گام هـای بعـد ، بـه دنبال تدویـن و ایجاد 
منابـع مقتضی حسـب نیازهـای عملیاتـی و بازخوردهای 

قبلی باشیم.
مهـم تریـن منابعی کـه به حیث تئـوری، مادی، انسـانی 
و سـاختاری جهـت پیـاده سـازی سیاسـت هـای اقتصاد 

مقاومتی در اختیار داریم را از نظر می گذرانیم.

الف. منابع مفهومی 
1- فرهنگ تشیع :

فرهنگ ناب شـیعی که منبعث از معارف و سـیره پیامبر 
اعظـم و حضـرات معصومین علیهم السـالم می باشـد. از 
معدود مکاتب دینی اسـت که به معیشت و سبک زندگی 
اقتصادی تا حد بسـیار زیادی پرداخته است. از آن جا که 
اسـالم دیـن دنیا و آخـرت به صورت توامان اسـت،  خود 
را موظـف بـه ارائه الگوی اقتصادی خاصـه در حوزه رفتار 
اقتصـادی مـردم می دانـد. خاصه آن کـه فرهنگ اقتصاد 
اسـالمی در تعارضـات مبنایـی با فرهنـگ اقتصادی نظام 
سرمایه داری است. آموزه های دین مبین اسالم می تواند 
چراغ راهی برای تعیین مدل سـعادت محور اقتصاد تلقی 

گردد.
2- قانون اساسی جمهوری اسالمی :

قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایـران ، از جمله قوانین 
اساسـی مترقـی در نظامات سیاسـی به حسـاب می آید. 
تاکیـد بر اسـتقالل اقتصادی و خودکفایـی به عنوان اصل 
تغییـر ناپذیـر نظـام سیاسـی ایران ، اصل چهل و سـوم و 
چهل و چهارم قانون اساسی که معرفی گر اصول و بخش 
هـای اساسـی اقتصاد ایران می باشـد و نیـز اصل تفکیک 

قوا و هماهنگی و نظارت قوا توسـط مجتهد عادل و فیقه 
، راهنمای خط حرکت جمهوری اسـالمی ایران در عرصه 

اقتصادی است.
3- اسناد باالدستی و نقشه های جامع :

اسنادی هم چون چشم انداز 1404 ، و سیاست های کلی 
در حـوزه های مختلف اقتصاد خاصـه در تبیین اصل 44 
قانـون اساسـی که بـا تدبیر رهبر معظم انقـالب به عنوان 
دورنمـای اقتصاد ایران و اهداف راهبردی تنظیم و تدوین 
شـده انـد، این ظرفیت را ایجاد مـی نماید که برنامه های 
پنج سـاله توسـعه و قوانین بودجه سـالیانه و سـایر هدف 
گذاری های کالن اقتصادی دولت و سایر قوا و نیز برنامه 
های عملیاتی آن ها، در راسـتای این سیاسـت ها تنظیم  
شـوند و در هماهنگی و ارتبـاط تا تکمیل گام به گام این 

اهداف باشند.

ب. منابع انسانی
1- جمعیت جوان:

یکـی از مهم ترین ظرفیت های فعلی کشـور برای تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی جوانـی جمعیت اسـت به گونـه ای که 
جمعیت تا 29 سـال ما بالغ بر 31 و نیم درصد می شـود. 
از آن جا که مهم ترین عامل در توسـعه پایدار هر کشـور 
نیروی انسانی فعال در آن کشور می باشد، جمعیت جوان 
حال حاضر ایران می تواند به عنوان موتور متحرکه اصلی 
رشـد و توسـعه در سـال های آتی تلقی شـود. در همین 
راسـتا رهبر معظـم انقالب می فرماینـد: »جمعیت جوان 
و بانشـاط و تحصیلکـرده و باسـواد کشـور، امـروز یکی از 
عاملهای مهم پیشـرفت کشـور اسـت. در همین آمارهائی 
کـه داده میشـود، نقـش جوانهـای تحصیلکـرده و آگاه و 

پرنشاط و پرنیرو را می بینید.«
2- اساتید و محققین حوزه و دانشگاه:

در حـال حاضر بیـش از  چهار و نیم میلیون دانشـجو در 
مراکز آموزش عالی سراسـر کشور در حال تحصیل اند. از 
این تعداد حدود پنجاه هزار نفر دانشجوی ارشد و  حدود 
100 هزار نفر دانشـجوی دکتری می باشـند. اسـتفاده از 
چنیـن ظرفیت عظیمـی در صورتی که پیوند صحیح بین 

صنعـت و دانشـگاه برقرار گـردد و پروژه هـای تحقیقاتی 
دانشـگاهی در راسـتای نیازهـای اقتصادی کشـور تعریف 
گـردد، بی شـک مـی تواند تحولی شـگرف در پیشـرفت 

اقتصاد ایران در حوزه علوم مختلف را به ارمغان آورد.
3- متخصصین و کارشناسان:

هم اکنون حدود 60 هزار عضو هیئت علمی در دانشـگاه 
های کشـور مشـغول فعالیت اند که بیش از 7 هزار نفر از 
آنان استاد و دانشیار می باشند که تعداد زیادی از همین 
افراد شامل را نخبگان جوان کشور می شوند.  در صورتی 
که اساتید دانشگاه خود را به حضور فعال در عرصه خالء 
های مختلف تئوریک و عملی  نظام اقتصادی ملزم بدانند 

بسیاری  از ناممکن ها را ممکن خواهند نمود. 
4- کارآفرینان و سرمایه گذاران:

در حال حاضر تعداد زیادی از کارآفرینان در عرصه صنایع 
گوناگون مشـغول به فعالیت هسـتند. از سـویی سـرمایه 
گذاران بسـیاری نیز وجود دارند که آمادگی هزینه جهت 
راه اندازی کسـب و کارهای کوچـک و بزرگ را دارند. در 
صورتی که سیاسـت گذاران ، بتوانند بازار را برای سرمایه 
گـذاری بـه آرامـش و تعادل نسـبی برسـانند تا سـرمایه 
گـذاران نسـبت بـه حاشـیه سـود قطعـی خـود اطمینان 
کافی داشـته باشـند و نیز کارآفرینان از توسـعه کسـب و 
کار خـود احسـاس ضـرر نکننـد ، می توان سـرمایه های 
سـرگردان بسیاری را در خدمت رشـد و توسعه اقتصادی 

به کار گرفت.

پ.منابع ساختاری :
1 -نهادهای اساسی حکومت:

همانگونه که اشـاره شـد، قانون اساسـی جمهوری اسالمی 
ایـران طبق اصل تفکیک قوا، اختیارات و وظایف مشـخص 
تقنینی، اجرایی و قضایی را بر عهده قوای سه گانه گذارده 
اسـت کـه اگـر هر یـک از این قوا بـدون محافظـه کاری و 
مصلحت اندیشـی های غیر صواب ، به انجام کامل وظایف 
خـود در چارچـوب قوانیـن روی آورنـد. عقربه بسـیاری از 
ناهماهنگی های موجود را به سمت پیشرفت و توسعه همه 
جانبه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد چرخانید.

چه منابعی در اختیار داریم ؟
برای تحقق اقتصاد مقاومتی:

محمد حسن صادق پور
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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2- نهادهای هماهنگ کننده:
نهـاد هایـی همچون شـورای عالـی امنیت ملـی ، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقالب فرهنگی و... 
به شـرط اسـتفاده از تمام ظرفیت ها، امکان برنامه ریزی 
راهبـردی را فراهـم می نماید و از طرفـی در بحران های 
اقتضایی، امکان برون رفت از گلوگاه ها را فراهم می آورد.

3- نهادهای موازی:
از ابتدای انقالب اسالمی ، بنا به تدبیر حضرت امام خمینی 
)ره( ، به منظور تسـریع در تحقق آرمان های انقالب ، نهاد 
هایـی همچـون جهاد سـازندگی ، سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی ، بنیاد مسـتضعفان و کمیته امداد ، بنیاد مسـکن 
انقالب اسـالمی ، سازمان های بسـیج اقشار گوناگون را بنا 
نهادند که گرچه برخی از این نهادها در سایه بی تدبیری و 
کج فهمی مسئوالن پس از دفاع مقدس کارایی الزم خود را 
از دست دادند، لکن برخی این نهادها همچنان می توانند با 
برنامه ریزی صحیح در زمینه توسعه اقتصادی ایران خاصه 
در پـروژه هـای  ملـی و کالن  کـه بخش خصوصـی امکان 

حضور را فراهم نمی بیند ،سهم چشمگیری ایفا نمایند.

ت. منابع مادی :
1- ذخایر آلی :

کشور ایران بیشترین مجموع ذخایر هیدروکربن )مجموع 

نفت و گاز( در جهان را داراست . به طوری که حدود 18 
درصـد از ذخایر نفتی و حدود24 درصد ذخایر گاز جهان 
در خاک ایران نهفته اسـت. اسـتفاده بهینـه از این منابع 
در راسـتای توسعه صنعت و ایجاد ارزش افزوده می تواند 
عـالوه بـر ایجاد رشـد اقتصادی ، در بهبود شـاخص های 
اقتصادی همچون سطح اشتغال سهم به سزایی ایفا کند.

2- ذخایر معدنی
خـاک غنـی و پهنـاور ایـران ، آن را به یکی از 20 کشـور 
اول از نظـر ذخایـر معدنـی تبدیل نموده اسـت. نه تنها از 
حیـث میزان ذخایر بلکه از  نظر تنوع مواد معدنی ، ایران 
جزو منحصر به فرد ترین کشـورهای جهان محسـوب می 
شود. معادن آهن، مس، طال، روی، سرب، منگنز، اورانیم، 
ذغـال سـنگ و... برخی از این معادن هسـتند. در صورت 
کشـف، اسـتخراج و به کارگیری در صنایع سنگین – کما 
ایـن کـه در صنایعی چون سـیمان شـاهدیم- نه تنها می 
توان از بسـیاری وابسـتگی ها رها شد که می توان زمینه 

اشتغالزایی را تا حد زیادی ارتقا داد.
3- منابع طبیعی

ایـران از لحـاظ منابـع طبیعـی نیـز از جمله کشـورهای 
ثروتمند به شمار می آید. حدود ده درصد از وسعت کشور 
را جنگل فراگرفته اسـت که قابل بهره برداری مناسـب و 
بهینه اسـت. گونه های متنوع جانوری و گیاهی سرزمین 
ایران نیز ظرفیت های بی شـمار اسـتفاده نشـده ای را در 

اختیار رشـد اقتصاد قرار می دهد. هم چنین ایران بنا به 
دالیل بسیاری همچون قرار گرفتن در فالت ایران )شامل 
سـه کشور ایران، افغانستان و پاکسـتان( مناطق کوهپایه 
ای و مراتـع گسـترده ای را در خـود جای داده اسـت که 
امکان کشاورزی در وسعت کالن را در اغلب مناطق کشور 
پدید آورده اسـت. حتی کویرهای ایران ، سرشـار از منابع 

طبیعی ناب و کمتر استفاده شده است. 
از طرفـی ایران دارای تنوع آب و هوایی گوناگون اسـت و 
اقلیـم هـای سـرزمینی گوناگونی اعم از خشـک و بیابانی 
، سـرد و خشـک ، معتـدل و مرطـوب را در برمـی گیرد. 
همه این موارد در صورت بهره برداری مناسب ، استخراج 
بهینه ، اسـتفاده از ظرفیت های توریسـتی و... می توانند 
به خدمت پیشرفت اقتصادی و تامین اقالم راهبردی مورد 

نیاز در اقتصاد درون زا درآیند.

4- مزیت های راهبردی سرزمینی
جمهوری اسـالمی از لحاظ سـوق الجیشی ، در مرکز 
خاورمیانه و به تعبیری در مرکز ثقل مهم ترین نواحی 
آسیا قرار گرفته است. این موقعیت ممتاز ، ایران را به 
شـاهراهی برای مبادالت بازرگانی تبدیل نموده است. 
از سـوی دیگـر، موقعیـت ایـران در قرارگرفتـن میان 
دو دریـای خـزر و خلیج فارس ، فضـای حیاتی کامال 
مطلوبـی را در اختیار قرار می دهد. به طوری که تنها 
حـدود 40 درصـد حجم مبادالت نفـت و گاز  دنیا از 
طریـق نفـت کش هـا ، از تنگـه هرمز واقـع در خلیج 
فـارس عبور می کند. ایران بـه خاطر چنین موقعیتی 
از نظـر جغرافیای سـرزمینی )ژئوپولیتیک( امکان اثر 
بخشی در اقتصاد جهان را به خوبی داراست. به نحوی 
که در صورت برنامه ریز ی صحیح در زمینه مبادالت 
تجـاری و کنتـرل و اسـتفاده آب هـای خـزر ، خلیج 
فـارس و عمـان می تواند کمک شـایانی بـه پیش برد 

اقتصاد ملی نماید.
در مجمـوع طبـق رویکـرد سیسـتمی ، هـر نظـام 
اجتماعـی و بـه طور خاص سیسـتم اقتصـادی چهار 
عنصـر ورودی، پردازش، خروجی و بازخور می باشـد 
که همین امر شامل سیستم اقتصاد مقاومتی نیز می 
گـردد. مجموعـه عوامل یادشـده فوق را مـی توان به 
مثابـه منابـع و ورودی های این اقتصاد در نظر گرفت 
کـه در صورت پردازش و بازخور صحیح می توانند ما 
را بـه غایت مطلوب و خروجی هـای مورد انتظار این 

نظام سوق دهند.

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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اقتصـاد عاریتـی در یـک جملـه خالصـه می شـود: نـگاه 
بــه بیــرون. در ایــن منظومـه فکـری تکیــه بر تـوان و 
ظرفیت هـای داخلی نمی توانـد به عنوان یک اصـل ثابت 
محور پیشـرفت اقتصـاد قـرار بگیـرد. از همیـن رو زمانـی 
کــه کشــور بـا مشــکل کم آبــی روبـرو می شــود، راه 
حــلی که پیشـنهاد می شـود واردات کاالهای کشـاورزی 
است . در این فضا جامعـه علمـی مـا تـوان تولیـد دانـش 
و حرکــت دادن اقتصــاد را نــدارد. دیگــر ذخایـر پولـی 
کشــور صرف ســاختن زیربناهای اقتصادی کشــور نمی 
شـود. صــادرات نفت خام به عنـوان مهمتریـن سیاسـت 
وزارت نفـت در نظـر گرفتـه می شـود. سیاسـت خارجـه 
می توانـد اقتصـاد را از بحـران خـارج کنـد و غیـره. امـا در 
اقتصاد مقاومتـی زمانی که بـا مشـکل کم آبـی روبـرو می 
شـویم مشـکل را پیـدا و رفـع می کنیـم. می بینیـم کـه 
راندمــان آب در کشــاورزی کمتـر از 30 درصـد اسـت و 
بـه فکـر افزایـش راندمـان آب می افتیـم نـه رهـا کـردن 
تولیـد در بخـش کشـاورزی. نفـت خـام را پاالیـش کرده 
و محصـوالت آن را صـادر می کنیـم و سـود چنـد برابـری 
می کنیــم. »مــا می توانیم« که در حـوزه نظامـی مـا را 
پیشــرفت داده را ســرلوحه قــرار می دهیـم و بـه تـوان 
علمــی دانشــمندان و دانشــگاهها اعتمــاد می کنیــم. 
مصـرف کاالی داخلـی را هـدف خـود قـرار میدهیـم نـه 
توجــه بـه برندهــا و مارکهـای خارجـی را. در یـک کالم 
نــگاه مــا به ظرفیت هـای بی شـمار و اســتفاده نشـده 
در داخــل اسـت نــه دسـت تجــار، بازرگانان و سـرمایه 

داران خارجـی کـه بـه چیـزی جـز سـود شـخصی خـود 
فکـر نمی کننـد. نتیجـه نـگاه نخسـت می شـود افزایـش 
وابســتگی و روحیـه خمـودی و کمبـود اعتماد به نفـس 
ملی و نتیجـه رویکـرد دوم می شـود اسـتقالل اقتصـادی 

و رشـد پایـدار و افزایـش اعتماد به نفـس ملـی.

 نقش مردم در اقتصاد 
اقتصاد عاریتی

انتظار منجی از خارج کشور
افزایـش سـرمایه گذاری خارجـی در صـورت رفـع تحریم 
هــا و پیشـرفت پروژه هـای ناتمام از مسـائلی اسـت کـه 
بــه آن امیــد بسـته شـده و به عنـوان یکـی از مهمترین 
آثـار مثبـت توافـق بـر روی آن تبلیغـات می شـود؛ این در 
حالـی اسـت کـه اوج سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در 
کشـور در سـال 2012و بالغ بـر 4.3میلیـارد دالر )کمتر از 
یــک درصـد تولیـد ناخالـص داخلی( بـوده اسـت، رقمی 
کــه پــس از اوج گرفتــن تحریم هــا و در پایین تریــن 
ســطح خــود با اندکــی بیــش از 25درصد کاهش، بـه 

3.1میلیارد دالر رسـیده است.

اقتصاد مقاومتی 
اعتماد به مردم

جــذب تنهــا یـک درصــد از حجـم نقدینگــی داخلـی 
کشـور کـه بالـغ بـر 700هـزار میلیـارد تومـان )بیـش از 
200میلیـارد دالر( اسـت و هدایـت آن بـه بـازار سـرمایه 

و شــریک کــردن مــردم در پروژه هـای ملــی، جبـران 
کاهــش ســرمایه گذاری خارجــی را کــرده و عالوه بـر 
رونـق پروژه هـای اقتصـادی کشـور و تقویت تولیـد ملی، 
موجــب کاهــش تقاضـا و تــورم خواهـد شــد و اثـرات 
قابـل مالحظه ای بر سـطح رفاه اقتصـادی جامعـه خواهد 

گذاشـت.

 ارزش افزوده
اقتصاد عاریتی

خام فروشی هر چه بیشتر
در حالــی سـخن از پیاده سـازی اقتصـاد مقاومتـی گفته 
می شـود کـه برنامـه عملیاتـی مصوب شـورای اقتصـاد در 
اجــرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بـرای وزارت نفت، 
افزایــش صـادرات نفـت و گاز و حفـظ جایـگاه ایـران در 
بازارهـای جهانـی صــادرات نفـت اسـت. وزیـر نفـت نیز 
برنامـه خـود را افزایـش صادرات نفـت خام به بیـش از 2 

میلیـون بشـکه عنـوان می کند.
اقتصاد مقاومتی

صادرات فرآورده ها و حداکثرسازی ارزش افزوده
میانگیــن ارزش افــزوده ایجاد شــده از یک بشـکه نفت 
خام حدود 1300دالر در کشـورهای صنعتی اسـت )بیش 
از 26برابـر بـا احتسـاب نفـت بشـکه ای 50دالر.( لـذا بـا 
برنامه ریـزی بـرای صـادرات فـرآورده به جـای نفت خـام، 
ضمــن حفظ منابــع تجدید ناپذیر نفتی، از ایــن نعمت 

الهی بهـره حداکثـری خواهیم برد.

اقتصادمان عاریتی است یا مقاومتی؟
مقایسه مؤلفه های اقتصادی در دو رویکرد
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 مناطق آزاد
اقتصاد عاریتی

قطبهای خروج ارز و واردات
با تأســیس پاســاژها و مراکز خرید مناطق آزاد به عنوان 
مراکـز واردات کاالهـای لوکس، مرکزی برای گردشـگری 
اشـرافی و فسـاد اخالقـی، و مراکـز ترویـج مصرف گرایی 
هســتند. در طـی سـالهای اخیـر، تـراز تجاری )صـادرات 
منهــای واردات( مناطـق آزاد، همـواره منفی بوده اسـت. 
بر اسـاس آمار منتشرشـده از سـوی شـورای عالی مناطق 
آزاد در ســال  1392میـزان واردات مناطـق آزاد تجـاری 

4/5 برابر صـادرات بوده اسـت.

اقتصاد مقاومتی 
قطب های جذب سرمایه و صادرات

بــا حـذف عــوارض گمـرک مــواد اولیــه و نهاده هـای 
تولیـد و حـذف عـوارض صـادرات در مناطـق آزاد زمینـه 
جـذب سـرمایه ها را فراهـم می کند ایـن منطـق متـداول 
در مناطــق آزاد، قطب هــای تولیـد و صـادرات را ایجـاد 

می کنـد و نـه قطب هـای مصـرف و واردات .

دیپلماسی اقتصادی
اقتصاد عاریتی

دیپلماسی منفعل اقتصادی
- از ســفر هیئت های تجاری غربی به کشــور اســتقبال 
می کنیــم؛ ایـن در حالـی اسـت کـه اغلـب هیئت هـای 
تجــاری نماینــدگان اتاق هــای بازرگانــی کشــورهای 
غربی هســتند و بـرای ایجاد بــازار مصرف تولیدات خود، 
تالش می کننــد. در سـال ،93 ایـران میزبـان 20هیئـت 

تجـاری و11هیئـت از ابتـدای سـال 94بوده اسـت.
- علیرغـم ســابقه فرانســوی ها در منع فــروش قطعات 
خــودرو و خـروج شــرکت نفتـی توتــال از ایـران پـس 
از تحریم هــا، از ســفر تجـاری آنهـا ذوق زده می شـویم. 
یکــی از مقامــات تجــاری فرانســه در خصــوص سـفر 
هیئــت تجــاری 150نفــری بــه تهران گفــت: »ما بـا 
روحیه فتـح دوبـاره، به مفهـوم دقیـق کلمـه، بـه آنجا می 
رویــم اما بـه ایـن نکتـه هـم واقفیـم کـه کارهایی بـرای 

انجـام دادن داریم. «

اقتصاد مقاومتی 
دیپلماسی فعال اقتصادی

ایــران بـا داشـتن 15همسـایه، دومیــن کشـور دنیـا به 
لحـاظ تعداد همسـایگان اسـت. از میان این همسـایگان 7 
کشـور دارای مرز خشـکی با کشـور ما هسـتند. دسترسـی 

بــه آب هـای آزاد، مسـیر ریلی سراسری و اتصال شـمال 
و جنــوب کشـور بـه یکدیگــر، قـرار گرفتـن در شـاه راه 
اقتصـادی و غیـره، ظرفیت بالقوه ای در تعامالت اقتصادی 
بـا کشـورهای منطقـه بـرای کشـور ایجاد کـرده اسـت. با 
توجــه بـه اینکـه اغلـب همسـایگان ایـران از کشـورهای 
در حـال توسـعه هسـتند، مقاصـد خوبـی بـرای کاالهـای 

صادراتـی ما هسـتند.

حمایت از صادرات
اقتصاد عاریتی

عدم اعتقاد به مزیت های صادراتی
- وقتــی بــه ظرفیت هـا و مزیت هــای بالقـوه اقتصادی 
کشـور، اعتقـادی وجـود نداشـته باشـد و مزیـت رقابتـی 
کشـور بـه قورمه سـبزی و آبگوشـت بزبـاش خالصـه می 

شـود:
- ســهم عمــده صــادرات کشــور بـه نفـت خــام، خام 

فروشـی مـواد معدنـی اختصـاص می یابـد.
- رتبــه دوم را در صـادرات نخبگانـی و مغزهـای متفکـر 
به دنیا کســب می کنیــم! ؛ بنیاد ملی علــوم در آمریکا 
)NSF( طــی گزارشـی اعـالم کرد کــه ایـران در زمینه 
فرار مغزهــا میان ســایر کشــورهای جهــان رتبـه دوم 
را به خود اختصــاص داده اســت. در حــال حاضر بیـش 
از 250هـزار مهنــدس و فیزیکــدان ایرانــی و بیــش از 
170هـزار ایرانی بـا مـدارک علمـی بـاال در ایاالت متحـده 

آمریـکا زندگـی می کننـد.

اقتصاد مقاومتی
فعال سازی مزیت های بالقوه صادراتی

در صــورت به کارگیــری دیپلماسـی فعــال اقتصـادی و 
سیاســت های تسـهیل صــادرات، مـا دارای مزیت هـای 

بالقـوه صادراتـی هسـتیم:
-  فرآورده های نفتی به جای نفت خام؛

- محصوالت پتروشیمی؛
- صـادرات دانـش و فنـاوری پیشـرفته به جـای صـادرات 

مغزهـای متفکـر کشـور؛
- صادرات محصوالت کشـاورزی، دامی و شیات در صورت 

ایجاد سـردخانه ها و صنایع پیشـرفته بسته بندی؛
- محصوالت نساجی؛

- صنایع دستی؛

 سرمایه گذاری
اقتصاد عاریتی

نگاه به سرمایه داران

در ایـن نگاه پیشرفت کشـور در گرو سرمایه گذاری خارجی 
اسـت. اگـر سـرمایه های خارجی نیایـد، کشـور پیشرفت 
نمی کنـد. سـرمایه گذاری خارجـی هـم مسـتلزم تغییـر 
سیاسـت خارجـی ایران اسـت. پـس باید بـا آمریکا کنـار 
بیاییــم تــا ســرمایه خارجـی بــه ایران ســرازیر شـود. 
وقتــی آنهــا در ایران ســرمایه گذاری کردند، خودشـان 
هم بــرای حفاظــت از ســرمایه خودشــان، امنیـت مـا 
را تأمیــن می کننــد و بـه جنـگ اقتصــادی پایـان می 

دهنـد. امـا چند سؤال:
- چــرا ســرمایه های عظیم حتی آمریکایی هـا از آمریکا 
بــه چیــن فـرار کــرد و چیــن را در رأس اقتصـاد دنیـا 

قرار داد؟
- چــرا سـرمایه داران آمریـکا حتــی تسـلیم فشـارهای 
دولت نشـدند و سـرمایه ها را بردند و در جواب فشـارهای 
آمریـکا بـرای عدم خـروج سـرمایه حتی دولـت آمریکا را 

تهدیـد به تـرک تابعیـت آمریکایی خـود کردند؟
زیرا: ســرمایه گذار به دنبال ســود اســت و مانند آب به 

سـوی گودی رها می شـود.

اقتصاد مقاومتی
خارجی مدیریت سرمایه های داخلی

آیــا کشــور بـا مشـکل ســرمایه بـرای ســرمایه گذاری 
مواج اسـت؟ اگـر 700هزار میلیارد تومـان نقدینگی ریالی 
داخلی به سـوی سـرمایه گذاری کشـیده شـود، بهتبع آن 
ســرمایه های خارجــی هـم می آینــد و هیچکـس نمی 
توانــد جلـوی ســرمایه هایی را کـه بـه دنبـال سـود می 
گردنـد بگیـرد. متوسـط میـزان سـرمایه گذاری خارجـی 
در برابــر  ظرفیــت اقتصــاد کشـور تقریبــاً معـادل یک 
درصد اسـت. پـس قطعـاً کشـور بـرای سـرمایه گذاری در 
کشــور معطل ورود سـرمایه داران غربی نیسـت. اقتصـاد 

راه حل اقتصادی می خواهـد نه سیاسـی.
بیشــتر از 15هـزار کارخانه و واحـد تولیدی و صنعتی در 
شــهرک های صنعتـی و خــارج از آن در سراسـر کشـور 
داریــم کــه به طـور کامل تعطیل یــا در شـرف تعطیلی 
کامل اسـت. امروز این واحدها که تعطیل هسـتند، بیشـتر 
از 50 میلیــارد دالر ارزش دارند. بــه جریـان افتـادن این 

سـرمایه عظیـم اولویـت دارد یا جـذب سـرمایه جدید؟

 فناوری
اقتصاد عاریتی

واردات دانش و تکنولوژی
پیشــرفت فّنـاوری در گــرو واردات صنایـع تک اسـت و 
نــه علم هـای تـک. نمونـه بـارز این دیـدگاه کشـورهای 

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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عربــی هسـتند کـه علیرغم سـطح بـاالی رفاهـ، در علوم 
و اقتصـاد دانش بنیـان هیـچ جایگاهـی ندارند. آنهـا صرفا 
مصرف کننـده کاالهایی بـا تکنولوژی باالی غرب هسـتند.

ایـن موضـوع در کشـور مـا هـم در صنعت خـودرو اتفاق 
افتـاده است. 50 سال از صنعـت خـودرو گذشـته اسـت و 
مــا به هیچ عنـوان قـدرت رقابـت بـا کشـورهای دیگر را 
نداریــم. علت وابسـتگی به فّنـاوری خارجی بوده اسـت و 

نـه طراحـی و پیشـرفت داخلی در ایـن صنعت.
در واقــع اقتصـاد عاریتـی دغدغــه ای نسـبت بـه رشـد 
علمــی کشــور ندارد. پــس ما در حدی نیســتیم کــه 
بتوانیم در فنـاوری در میـان کشـورها رقابـت کنیـم بلکـه 
بایــد روابــط خارجــی را تغییـر دهیــم و از کشـورهای 

صنعتـی فناوری وارد کنیم .

اقتصاد مقاومتی
تولید ثروت بر اساس دانش تولیدی

اقتصــاد دانش بنیــان به عنــوان محوریــت پیشــرفت 
اقتصـادی در دنیـای امروز مـورد توجه اسـت. یعنی دانش 
در خدمــت تولیـد ثــروت. بنابرایـن باید به تولیـد دانش 
و نــه واردات تکنولــوژی اندیشــید. صنعــت و فنـاوری 
وارداتــی میراســت. صنعــت  فنــاوری ای مانــدگار و 
بــا قابلیــت رقابــت اسـت، کــه بومـی باشــد و ریشـه 
در خــاک وطــن داشــته باشــد. بایـد بــه دانشـمندان 
خودمــان اعتمــاد کنیـم و از ظرفیت هــای دانشـگاهها 

بـرای تولیـد فناوری اسـتفاده حداکثری داشـته باشـد.
پیشــرفت مــا در صنایــع نظامـی، موشــکی، دریایـی و 
هوایــی مولـود همیـن تفکـر بــوده اسـت. توان سـاخت 
بومــی موشــک ماهواره بـر بـا چندیـن هــزار کیلومتـر 
برد، انـواع زیردریایـی، اژدر، سالح، جنگنـده، رادار و غیـره 
نمونه هــای بــارز اهمیــت دادن به تولید و نــه واردات 

دانش بوده اسـت.

 عدالت اجتماعی
اقتصاد عاریتی

توسعه به هر قیمتی
در ایــن دیــدگاه توســعه مقـدم بــر عدالــت اسـت. از 
همیـن رو ذات نظـام ســرمایه داری بر تشــکیل طبقات 
بسـیار قــوی و بدنــه عـادی جامعـه اســت. جنبــش 
99درصدی در اعتـراض بـه همیـن موضوع شـکل گرفت. 
چــون عدالت مبنا نیسـت، بلکه توســعه اقتصادی مقدم 
بــر عدالــت اســت، پس طبعــاً گروهــی در جامعـه در 
نوک هـرم قـدرت اقتصـادی قـرار می گیرنـد کـه هرگـز 

دسـت یافتنی نیسـتند.

اقتصاد مقاومتی
پیشرفت بدون عدالت ممنوع

عدالــت اجتماعـی به عنوان یـک اصل پیشـینی پذیرفته 
می شــود؛ یعنـی توسـعه بـدون عدالـت مطلـوب کشـور 
نیسـت. در اقتصـاد مقاومتـی عدالـت الزمه توسـعه پایدار 
اســت. از همیـن رو اصـل چهـارم سیاسـت های ابالغـی 
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره دارد: »اســتفاده از ظرفیــت 
اجرای هدفمندسـازی یارانه هـا در جهـت افزایـش تولید، 
اشــتغال و بهــره وری، کاهـش شــدت انــرژی و ارتقـاء 

شـاخص های عدالـت اجتماعی.«

سهم هریک از عوامل در زنجیره تولید تا مصرف
اقتصاد عاریتی

تعیین سهم بر اساس بازار
نبایــد هیچ دخالتی در اقتصاد بشــود. اقتصــاد را باید به 
حــال خــود رهـا کــرد تـا عرضــه و تقاضــا، سـهم هر 
کس را از ســود معلــوم کنـد. مکانیســم قیمت هاسـت 
که سـهم عوامـل را تعییـن می کنـد. پس: باغـدار بعـد از 
یک سـال زحمت و صـرف هزینه های سـنگین سـیب را 
کـه هـر کیلـو هزارتومـان برایـش تمـام شـده میفروشـد 
1200تومـان، یعنـی سـود حـدود 200 تومـان در طـول 
یک سـال. دالل همـان محصـول را از باغـدار می گیـرد و 
بـه بازار می بـرد و ظرف همـان روز آن را 2500تومان می 
فروشـد؛ یعنــی 1300تومـان در طول یک روز. مغازه دار 
می فروشـد 6000تومــان، یعنـی 3500تومـان سـود در 
یـک هفتـه. بنابراین: تولید صرف ندارد و باغ رها می شود.

اقتصاد مقاومتی 
تعیین سهم بر اساس مقدار تولید ارزش

ســهم عوامـل در زنجیـره تولید تا مصــرف بایـد عادالنه 
باشـد. باید کاری کرد که تولیدکننده سـهم مناسـبی ببرد 
تا شـوق تولید و سـرمایه گذاری در تولید باشد. طرحریـزی 
اقتصـاد بایـد به گونه ای باشـد کـه سـود تولید درمقایسـه 
بـا توزیـع و داللـی، مناسـب باشـد. هـر زمـان کـه کشـور 
در مســیر تولید باشــد، اقتصاد پیشــرفت می کنـد. امـا 
توســعة روحیــه داللــی و واســطه گری بــرای اقتصاد 
بســیار مضر اســت. یکی از عوامل اساسـی افزایش تـورم 
در کشــور وجـود سیسـتم واســطه گری غیرضروری در 
برخــی از تولیدات کشــور اســت. در واقــع ایجاد ارزش 
مبنای کســب ســود نیســت. در مسیر رســیدن کاال به 
دسـت مصرف کننـده، تولیدکننده که بیشــترین ســهم 
را باید داشــته باشــد، کمتریــن ســهم را دارد. در ایـن 

صـورت دخالت در بـازار و کنتـرل آن الزامی اسـت.

 تولید نهاده ها و کاالهای اساسی
اقتصاد عاریتی

فروش نفت برای واردات کاالهای اساسی
اقتصــاد عاریتـی فروش بیشـتر نفت را بــرای واردات بی 
رویه کاالهای اساسی پیشـنهاد می کند. شـاید این کار در 
کوتاه مدت بتواند رضایت مندی در اقتصـاد به وجود آورد، 
امــا قطعـاً در بلندمـدت موجبـات رشـد تـورم و کاهـش 
ســطح تولیـد کشـور را به دنبــال دارد. روابـط خارجـی 
بــرای تأمین کاالهـای اساسـی باید با کشـورهایی باشـد 
کــه می تواننــد تولیـدات انبوه و مسـتمر داشـته باشـند 
و بــدون دردســر مـی توانیــم کاال را از آنهــا بخریــم 
)کشــورهای بــزرگ غربــی(. خریـد گوشــت از برزیـل 
بجای خرید از پاکســتان و آســیای میانــه با یکدوم یــا 

یکسـوم قیمت.

اقتصاد مقاومتی 
افزایـش تولیـد نهاده هـا

 و کاالهـای اساسـی در داخل
اقتصــاد مقاومتــی بـر اسـاس اصـل اســتقالل و اقتـدار 
اقتصــادی و بســتن راه نفــوذ دشــمنان بــه کشــور 
سیاســت تولیـد نهاده هـا و کاالهـای اساسـی در داخـل 
کشــور را تجویـز می کنـد. اقالمــی ماننـد گنـدم، ذرت 
دامــی، برنــج و کنجالــه از مــواردی هســتند کــه در 
سـالهای گذشـته رشـد واردات داشـته اند. ایـن در حالی 
اســت کــه ظرفیت خودکفا شــدن در بســیاری از اقالم 
اساســی در کشـور وجود دارد. آمارها نشـان می دهـد در 
میـان 5 قلـم کاالی عمـده وارداتـی بـه کشـور، چهـار قلم 
جــزء غالت بودنـد و به ترتیـب گندم، ذرت دامـی، برنـج 
و کنجالــه در این لیســت قــرار دارد. برای حل مشـکل، 
بخـش مهمـی از درآمدهای حاصل از فـروش نفـت بایـد 
بـه ایـن حـوزه تخصیص داده شـود کـه در حـال حاضـر 

اینگونه نیسـت.

امنیـت غـذایـی
اقتصاد عاریتی

واردات محصوالت کشاورزی
چــون ما کشــور کم آبی هسـتیم و وســعت کشـور کم 
اســت باید سیاســت »نکاشـت« را پیگیــری کنیـم. در 
واقع تولیــد بسـیاری از محصــوالت کشـاورزی به صرفه 
نیســت و بایــد از خــارج از کشــور وارد کنیـم. مشـکل 
کم آبــی هم مزیــد بر علت اسـت. ایــن درحالـی اسـت 
کــه بازدهــی آب در بخــش کشــاورزی در کشـور زیـر 
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30درصـد اسـت. یعنـی اگـر راندمـان ایـن بخـش را بـاال 
ببریـم بـا همیـن مقـدار آب می تـوان سـطح زیر کشـت 

کشـور را تا سـه برابـر افزایش داد.

اقتصاد مقاومتی
ممکن بودن خودکفایی غذایی

بنابــر تعریــف ســازمان ملــل در ســال ،1986امنیـت 
غذایــی را دسترســی همـه مـردم بـه غــذای کافـی در 
تمام اوقات برای داشـتن یک جسـم سالم می دانند. بـرای 
این منظـور کشـور باید در محصـوالت مرتبط با ایـن حوزه 
به خودکفایـی برسـد تـا خطـرات احتمالی در آینـده این 
مهم را تحــت تأثیـر قــرار ندهد. بـا 165میلیـون هکتـار 
و 130میلیــارد مترمکعــب بارندگــی در سـال موضـوع 

امنیـت غذایـی کاماًل قابـل دسترسـی اسـت.

مدیریت مصرف
اقتصاد عاریتی

مصرف بدون قید
در اقتصــاد عاریتــی مصــرف نه تنها ضابطه نـدارد بلکه 
بایــد هرچــه بیشـتر و بیشــتر باشـد تــا اقتصاد غـرب 
زنده بمانــد. کنز ثروت و تشــکیل اقلیت 1درصــدی هم 
مذموم نیسـت. در نتیجـه ایـن تفکـر: طبق بررسـی هایی 

کـه زنان جهـان را در برمی گیـرد، مقوله زیبایی، سـاالنه  
160میلیارد دالر بــرای زنـان جهــان خـرج دارد. سـرانه 
مصــرف لوازم آرایشـی هـر فــرد در خاورمیانـه، سـاالنه 
334دالر اســت. امــارات متحـده عربــی، پررونق تریـن 
بــازار خرده فروشــی محصوالت آرایشــی و بهداشـتی را 

به خود اختصاص داده است.

اقتصاد مقاومتی
کنترل مصرف و عدم اسراف

بـر اسـاس اقتصـاد مقاومتـی مصـرف بـدون حـد و مـرز 
ممنــوع اســت. ترجیح مصــرف کاالی ایرانــی از منظر 
علمـی و دینـی توجیـه دارد. اسـراف یعنـی بیـش از حـد 
لـزوم مصـرف کـردن و تبذیـر یعنـی بجـا مصـرف نکردن 
از خطــوط قرمـز اســت. تجم لگرایــی و تجمیع ثـروت 
در یــک قشـر خــاص از دیـد اقتصــاد مقاومتـی مردود 
اسـت. مصـرف کـردن بایـد قاعده منـد باشـد. ایرانی هـا 
از نظــر رشـد مصـرف لــوازم آرایشـی، رتبـه سـوم را در 
دنیــا دارنـد. در کشــور ما تنهـا 10درصد لوازمِ  آرایشـی 
موجــود در بــازار از مجــاری قانونــی وارد کشـور شـده 
اند و 90درصــد آن به صورت غیرقانونی وارد کشــور می 
شــود. ایـران پـس از عربســتان، دومیـن مصرف کننـده 
لـوازم آرایشـی در خاورمیانـه اسـت. ایـران از نظـر تعـداد 

جراحـی زیبایـی بینـی، در دنیا اول اسـت.

 صندوق توسعه ملی
اقتصاد عاریتی

صندوق امور جاری
در ایــن نــگاه درآمـد حاصــل از صادرات نفــت خام به 
صنـدوق توسـعه ملی نمـی رود بلکه صرف امـر واردات یا 
امـور جـاری کشـور می شـود. در حالی سـهم صنـدوق از 
درآمدهـای نفتـی 20درصـد اسـت کـه مطابق قانـون باید 
سـهم آن از زمـان تأسـیس صنـدوق سـاالنه سـه درصـد
افزایـش پیـدا می کـرده کـه ایـن اتفـاق رخ نـداده اسـت.

اقتصاد مقاومتی
ذخیره پیشرفت آتی

کارکــرد اصلـی ایــن صنـدوق بــرای کاهش وابسـتگی 
اقتصاد کشـور به نفت اسـت. درآمدهـای حاصل از فروش 
نفـت بایـد در ایـن صندوق ذخیره شـود تا برای پیشـرفت 
زیرسـاخت های کشـور و ذخیـره آینـده بـه کمـک بیایـد. 
مطابـق قانـون سـهم صنـدوق توسـعه ملـی از درآمدهـای 

حاصـل از فـروش نفـت در کشـور 20درصد اسـت

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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تعریف اقتصاد مقاومتی به عنوان تشخیص حوزه هاي فشار 
و متعاقبـاً تـالش براي کنتـرل و بي اثر کـردن آن ها و در 
شـرایط آرماني تالش براي تبدیل این فشـارها به فرصت 
اسـت. این موضوع البته در شـرایط پسابرجام هم به قوت 
خود باقی اسـت و علت این مسئله هم کاماًل روشن است: 

وضعیت بیمار اقتصادی کشور.
مـروری بـر برخی متغیرهـای اقتصادی خود نشـانگر این 
موضوع اسـت. بر اسـاس گزارش اخیر مرکز پژوهش های 
اقتصـادی مجلـس، متوسـط رشـد اقتصـادی کشـور از 
سـال 1387 تاکنـون 1.06 درصـد بوده اسـت. همچنین 
متوسـط درآمد حقیقی ناخالص ساالنه خانوارهای شهری 
و روسـتایی از سـال 1386 تـا 1393 روند نزولی داشـته 
اسـت. متوسط رشد تشکیل سـرمایه ثابت از سال 1388 
تا انتهای 1393 2.8- بوده اسـت. صـادرات غیرنفتی نیز 
نسـبت به سـال گذشـته کاهش یافته اسـت. رشـد بخش 
خدمـات هـم که بیش از نیمـی از تولیـد ناخالص داخلی 
را تشـکیل می دهـد در سـال 94، 2- را نشـان می دهـد. 
همچنیـن بخـش صنعـت هـم رشـد منفـی 3- را نشـان 
می دهـد. رشـد اقتصادی هم در سـال 1394 قطعاً منفی 
بوده که البته آمار دقیق آن به صور مختلف بیان می شود. 
همه این مسـائل و مقدمات نشـان می دهد که کشـور به 
شـدت به اقـدام عملیاتـی در حوزه اقتصـاد مقاومتی نیاز 
دارد. اقداماتی که هم اثرات کوتاه مدت داشـته باشـند و 

هم نقشه راه بلند مدت را مد نظر قرار دهند.
وقتی صحبت از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی می شود 
در واقع بایسـتی در 4 جبهه به صورت همزمان و مسـتمر 

فعالیت اتفاق بیافتد.
1. جبهـه علمـی )با هدف تکمیل نظریه اقتصاد مقاومتی، 

به خصوص در عرصه های کاربردی آن(
2. جبهه فرهنگی )با هدف گفتمان سازی و فرهنگ سازی 
اقتصاد مقاومتی و نفی گفتمان اقتصادی لیبرال، غیردینی 

و ضددینی(
3. جبهه سیاسی )با هدف مطالبه گری و تواصی به اقتصاد 

مقاومتی(

4. جبهـه اجرایی )با هدف برنامه ریزی دقیق و هدفمند و 
اقدام عملی همه اهالی اقتصاد(

در جبهه اول که جبهه علمی اسـت بحث در مورد نظریه 
پـردازی و تولید علم کاربـردی در عرصه اقتصاد مقاومتی 
اسـت. یعنی ما بایسـتی در حوزه های کاربردی مربوط به 
اقتصـاد مقاومتی تولید علم انجام دهیم. برای مثال فرض 
کنید که ما اگر بخواهیم در ارتباط با تربیت فرزندان خود 
یک کاری انجام بدهیم ، از قبل بایسـتی علم آن را تولید 
کنیـم. یعنـی اینکـه بدانیم اصال چه کارهایـی را در مورد 
تربیت فرزند می توانیم انجام دهیم. یا اینکه نسـخه های 
درونـزای حل مشـکالت اقتصـادی کشـور را تولید کنیم. 
مثـال مشـکل رکود را چگونـه باید حل کرد؟ نـگاه درونزا 
چه سیاستی را برای حل مشکل رکود در کشور پیشنهاد 

می دهد؟
در محـور هـای دهگانـه اقـدام اساسـی در حـوزه اقتصاد 
مقاومتی، در صنعت خودرو ، در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
، در ارتبـاط بـا احیـای تولید ملی و غیره بایـد تولید علم 
انجام شـود، بدین معنا که همگی این مسـائل نیاز به یک 
تولید علمی دارند. پژوهشگران، طالب، دانشجویان و غیره 
کسانی هستند که باید در این عرصه فعال بشوند. اگر در 
این جبهه )علمی( فعالیتی نشود و بیکار بماند، سه جبهه 

دیگر هم نمی توانند فعالیت موثری داشته باشند.

جبهـه دوم ، جبهـه فرهنگـی اسـت که بحثـش گفتمان 
سـازی است. اینکه اندیشـه اقتصاد مقاومتی به گفتمان و 
فرهنگ و عمومی تبدیل بشـود.گفتن خیلی مهم اسـت و 
یکی از اقدامات همین است که ما مرتبا یک مسئله را در 

جامعه بگوییم و تکرار کنیم.
عده ای به غلط فکر می کنند که اقدام و عمل یعنی اینکه 
کسـی دیگـر حرف نزنـد و همه فقط عمـل )کار اجرایی( 

کنند. 
در واقـع تبییـن اقتصـاد مقاومتـی برای گروه ها و اقشـار 
مختلف مصداق اقدام و عمل محسوب می شود. چراکه با 
ایـن کار ، دیگـران یک چیزی را دریافت می کنند و  بعد 
کارهایـی را انجام می دهند که در جبهه های دیگر اقدام 

و عمل می باشد.
جبهه سوم که جبهه سیاسی است، به بحث مطالبه گری 
می پردازد. در واقع امر به معروف و نهی از منکر اقتصادی 
اسـت. دو تا از فروع دین ما امر به معروف و نهی از منکر 
اسـت. صرفـا از جنس گفتن و مطالبه کـردن. با این حال 
وقتی در روایات جستجو می کنیم همه واجبات در مقابل 
امـر بـه معروف و نهی از منکر، مثل قطره اسـت در مقابل 
دریـا. اینکـه اقتصـاد مقاومتـی در جامعه توسـط مردم و  
مسـئولین پیگیری بشـود وابستگی زیادی دارد به مطالبه 
گری. این مطالبه به معنای همان امر به معروف و نهی از 
منکـر اسـت. یکی از بهترین روش ها بـرای اینکار، امر به 
معروف و نهی از منکر عملی است. یعنی ما خود اوال عامل 
به حرف هایی که میزنیم و مطالبه گری هایی که میکنیم 
باشـیم تا اثرگذاری داشته باشد. مثال عینی مطالبه گری 
عملـی درواقـع مصرف کاالی داخلی اسـت کـه می تواند 
خـود مصـداق امر به معروف باشـد. البته ایـن جبهه وجه 
مشـترکی بـا حوزه اجـرا دارد که البتـه از دریچه گفتمان 

سازی باید به آن نگاه کرد. 
البته فعالیت در تمام این جیهه ها ، مقدمه ای است برای 
جبهـه چهـارم یا همان جبهـه اجرایـی. در جبهه اجرایی 
دیگـر حـرف زدن وجود نـدارد و فقط عمل کردن اسـت. 
بـرای مثال وقتی به یک شـخص نگاه مـی کنیم در تمام 

جبهه های نبرد
 عملیات اقتصاد مقاومتی

راهکارهای عملی برای تحقق شعار سال

در محـور هـای دهگانه اقدام اساسـی 
در حـوزه اقتصاد مقاومتـی، در صنعت خودرو 
، در مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی ، در ارتباط با 
احیـای تولیـد ملـی و ... باید تولیـد علم انجام 
شـود، بدین معنا که همگی این مسـائل نیاز به 
یـک تولید علمـی دارند . پژوهشـگران ، طالب، 
دانشجویان و ... کسانی هستند که باید در این 
عرصه فعال بشـوند. اگر در این جبهه )علمی( 
فعالیتی نشـود و بیکار بماند، سـه جبهه دیگر 

هم نمی توانند فعالیت موثری داشته باشند

محمد حسینی

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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ابعـاد شـخصی او  ببینیـم کـه چه کـرده اسـت. مثال چه 
پوشـیده )ایرانی یا خارجـی(؟ چه طور کار می کند )بهره 
وری(؟ چطـور مـی خوابد و کی بیدار می شـود و چه می 

خورد )سبک زندگی(؟ چطور سفر می رود؟
در ارتبـاط بـا ابعـاد حاکمیتـی و جمعـی مثال یـک مدیر 
چطور رفتار می کند؟ چطور هزینه می کند؟ چه را امضا 
می کند و کدام را امضا نمی کند؟ و غیره؛ این یعنی عمل 

و اجرا در واقعیت.
بـرای مثـال در یکی از 10 مورد اقدام اساسـی در اقتصاد 
مقاومتی که مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال 
در حـرم مطهـر رضوی به آن اشـاره کردنـد یعنی تقویت 
مزیـت هـای کشـور ، ببینیم چـه کارهایی در هـر یک از 

جبهه های 4 گانه می توان انجام داد:
1. جبهه علمی: اولین کار در این جبهه شناسـایی مزیت 
هـا و مشـکالت اقتصـاد در فضای علمی اسـت. هر یک از 
افرادی که تولید کننده علم در کشـور هسـتند از دانشجو 
و اسـتاد گرفته تا طلبه و پژوهشـگر و ... باید مزیت ها ی 
کشـور و در ابعـاد کوچکتر منطقه خودشـان را به صورت 
علمـی در قالب های مختلف )مقاله، پایان نامه، گزارش و 

...( تولید کنند.
نهـاد هـا و مراکز دولتی و حاکمیتی هم که در حوزه های 
پژوهشـی و آماری فعالیت می کنند بایستی در این مورد 
فعـال شـده و تولیـدات علمی دربـاره مزیت های کشـور 

داشته باشند.
2. جبهـه فرهنگـی: ترغیب سـرمایه داران بـرای فعالیت 
در حـوزه مزیـت های کشـور. چه از طـرف دولت که باید 
بـا اسـتفاده از ابزار هـای هدایتی و تشـویقی فضا را برای 
سرمایه دار آماده کند و بعد از آن پشتیبانی از آن را انجام 
دهـد که موجب بشـود فضای امن و ایمنی برای سـرمایه 
گـذاری در مزیت های کشـور ایجاد گـردد و چه از طرف 
مردم که مثال با تشویق سرمایه داران شهرشان به ورود به 
عرصه های مزیت دار کشـور موجب رونق بحث گفتمانی 

تقویت مزیت های کشور بشوند.
3. جبهـه سیاسـی: در ایـن جبهه همـه بایـد وارد مقوله 

مطالبـه گری از هر کسـی )حقیقی یـا حقوقی ( که توان 
و اختیـارات الزم را بـرای تقویت مزیت های کشـور دارد، 
بشـوند. نهادهـای مردمی و دانشـجویی مـی توانند نقش 

مهمی در این حوزه ایفا کنند.
4. جبهـه اجرایـی: وقتـی به جبهه اجرایی می رسـیم هر 
کسـی از آحـاد جامعـه )مردم و مسـئول دولت( بایسـتی 

وظایف خود را در 5 عرصه ی اجرایی بداند:

تولید
در بحـث تولیـد ، کار اجرایـی کـه از طرف مـردم میتوان 
انجام داد در چند مورد زیر تقسـیم می شـود. یک اینکه 
یـا خود مردم ورود مسـتقیم بـه عرصه تولیـد بکنند و یا 
پـول خـود را به طـور در اختیار سـرمایه گـذار در مزیت 
های کشـور بدهند )مستقیم و غیر مستقیم )بورس((. راه 
دیگـری کـه می توانند در عرصه تولید انجام دهند ، ورود 
به عنوان کارگر  در صنایع مزیت دار کشـور اسـت. نقش 
دیگـری که مـی توانند مردم انجام دهند ، دادن مشـاوره 
اقتصـادی )البته افرادی که صالحیـت این کار را دارا می 
باشـند( به افرادی اسـت که سـرمایه دار می باشـند برای 

ورود به سرمایه گذاری در مزیت های کشور.

مصرف
در عرصه مصرف نیز تماما در این جمله خالصه می شود. 

مصـرف کاالهای داخلی چه توسـط مـردم و چه از طرف 
دولت و نهاد های دولتی و حکومتی.

مدیریت
در عرصـه مدیریـت که بیشـتر معطوف به مدیـران واحد 
های صنعتی می شـود بایسـتی به بهتریـن نحو مدیریت 
)فنـی، مالـی، بازاریابـی و ...( واحد هـای صنعتی را انجام 
دهند تا بیشـترین بازدهی و بهره وری را در تولید داشـته 

باشیم.

تربیت
در عرصه تربیت، دو مسـئله فرهنگ سازی و آموزش باید 
مـورد توجـه قرارگیرد. برای مثال ترویج فرهنگ سـرمایه 
گـذاری در بخـش هـای دارای مزیـت کشـور و همچنین 
آمـوزش ها و دانش اقتصادی در مـورد بخش های دارای 
مزیت کشور به افرادی که نیازمند این دانش می باشند.

انتخاب
ایـن عرصه هم مربوط به انتخـاب های مردم در انتخابات 
هـای هـای مختلف می باشـد که افـرادی را برای تصدی 
کرسـی هـای مجلس یا ریاسـت جمهـوری انتخاب کنند 
کـه تفکراتی همسـو و همجهـت با اقتصـاد مقاومتی و به 
طـور خـاص مثـال در زمینـه تقویـت بخـش هـای دارای 
مزیت کشور داشته باشد. با این انتخاب های مردم فردی 
انتخـاب مـی شـود که عمل کننده در مسـائلی اسـت که 
مردم به آن ها اعتقاد داشته و تمایل به انجام آن ها دارند.

یک بار دیگر این مساله را تاکید می کنم که جهت تحقق 
اقتصـاد مقاومتی بایسـتی تمامی ایـن 4 جبهه به صورت 
همزمـان و مـداوم فعـال شـده و در زمینـه اقـدام و عمل 
فعالیت کنند. در غیر این صورت نباید انتظار پیشرفت در 

زمینه اقتصاد مقاومتی را داشت.

اینکه اقتصاد مقاومتی در جامعه توسط 
مردم و  مسئولین پیگیری بشود وابستگی زیادی 
دارد به مطالبه گری. این مطالبه به معنای همان 
امر به معروف و نهی از منکر است. یکی از بهترین 
روش ها برای اینکار، امر به معروف و نهی از منکر 
عملی اسـت. یعنـی ما خـود اوال عامـل به حرف 
هایی که میزنیم و مطالبه گری هایی که میکنیم 
باشیم تا اثرگذاری داشته باشد. مثال عینی مطالبه 
گری عملی درواقع مصرف کاالی داخلی است که 

می تواند خود مصداق امر به معروف باشد

29

شماره 14/اردیبهشت 95

29



شماره 12/ بهمن 94 

3030



شماره 12/ بهمن 94 

3131



اقتصـاد ایـران از همـان ابتـدای انقـالب بـا چالـش 
هـا و مشـکالت زیـادی مواجـه بـوده اسـت. تعدادی 
از ایـن مشـکالت ریشـه داخلـی داشـته  و مربوط به 
ساختارهای غلط اقتصادی و رفتارهای غلط اقتصادی 
بوده اسـت که می توان به مواردی چون حجیم بودن 
دولت و نقش آن در اقتصاد، نبود شـفافیت اطالعاتی، 
عملکرد بد بانک ها و خام فروشی اشاره کرد. اما تعداد 
دیگری از مشکالت کشور ناشی از داخل کشور نبوده 
و مربـوط به محیط اطراف آن اسـت کـه می تواند در 
دو دسـته تخاصمی و غیر تخاصمی دسته بندی شود 
. از معضالت غیر تخاصمی می توان به بحران جهانی 
سال 2008 و کاهش ناگهانی قیمت نفت )با اغماض( 
اشاره نمود و از معضالت تخاصمی می توان به تحریم 
هایی که از ابتدای انقالب شـکل گرفته است و روز به 

روز افزایش یافته اشاره نمود.
بـا توجـه به موارد اشـاره شـده اقتصـاد مقاومتی یک 
ضـرورت برای اقتصاد ایران اسـت؛ البتـه باید به چند 
نکته توجه داشت؛ یکی این که اقتصاد مقاومتی فقط 
مختص زمان تحریم ها نیسـت و برای امروز و فردای 
کشـور اسـت دوم اینکه گرایـش به اقتصـاد مقاومتي 
فقـط مخصـوص کشـور ایـران نیسـت و در سـالهاي 
اخیـر بـا توجه بـه بحران اقتصـادي جهاني، بسـیاري 
از کشـورها با توجه به شـرایط و سـاختارهاي دروني 
خـود بـه دنبال مقاوم سـازي اقتصاد هسـتند و سـوم 
اینکه اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و 

اقدامی صرفاً پدافندی نیست.
هـر چند کـه در دنیـا به مفاهیم مشـابهی بـا اقتصاد 
 )solid( مقاومتـی با کلیـدواژه هایی مثل مسـتحکم
ناپذیـر  انعطـاف پذیـر )Resilience( ، شکسـت   ،
)Antifragile( و ... در مراجـع علمـی و پژوهشـی 
پرداخته شـده است اما هیچ یک به جامعیت مباحثی 
که در کشـور ما بدان پرداخته شـده اسـت )سیاسـت 
هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی( نمـی باشـد. بنابرایـن 
پرداختـن به مفاهیم اقتصـاد مقاومتی و تبیین آن در 

مجامع علمی و آکادمیک برای ارائه آن به عنوان الگو 
در جهان امری جدی به نظر می رسد.

بـا ذکـر این مقدمـه از اقتصاد مقاومتـی و اهمیت آن 
الزم اسـت با مفهوم آن و ویژگی هایش کمی بیشـتر 
آشـنا شـویم که در ادامه تعدادی از ایـن موارد آورده 

شده است.

پویایی
پویایـی در مقابـل ایسـتایی و انفعـال قرار مـی گیرد 
و وقتـی گقتـه می شـود اقتصـاد مقاومتـی اقتصادی 
پویاست به این معناست که به صورت یک چهارچوب 
بسـته و متحجر نیسـت و قابل تکمیل و انعطاف است 
و می تواند با شرایط گوناگونی که ممکن است در هر 
برهـه ای از زمـان پیش بیایـد وفق یابـد. این ویژگی 
باعث می شـود کشـور اقتصادی انعطاف پذیر داشـته 
باشـد و در مقابـل تکانـه هـای اقتصادی شـکنندگی 

کمتری داشته باشد.

عدالت
یکی دیگر از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، عدالت 
اسـت. بهبـود شـاخص هـای کالن اقتصـادی همانند 
رشـد اقتصـادی، تولیـد ناخالص ملـی ، تولیـد ، بهره 
وری، اشـتغال و ... همگـی جز نتایج عمـل به اقتصاد 
مقاومتـی خواهـد بـود اما اگر توجه به مسـئله عدالت 
اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت نگردد بی فایده است. 
در واقـع هـدف اصلی در این بخـش عدالت اجتماعی 
اسـت واال برای مثال کشـور های زیـادی وجود دارند 
که دارای رشـد اقتصادی و سـرانه تولید ناخالص ملی 
باالیی می باشـند اما رعایت نکـردن عدالت اجتماعی 
موجب افزایش شـکاف طبقاتی و فقر در جامعه شـان 

می گردد.

دانش بنیان
اقتصـاد دانـش بنیان، اقتصادی اسـت متکی بر علم و 

اقتصاد مقاومتی در 7 پرده
مسعود صباغی

عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی قرارگاه شهیدباقری

یک اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی دارد؟
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دانش که با اسـتفاده از اسـتعداد نیروی انسانی مستعد و 
فرهیخته به وجود آمده و پرورانده شـده اسـت. اقتصادی 
که نه در منابع و ظرفیت های آن هیچ محدودیتی وجود 
دارد از این نظر که روزی سرمایه انسانی مولد دانش تمام 
بشـود و نه حدی از اشـباع برای بـازار مصرف آن تعریف 
می شود، چرا که اوال علم و دانش ماهیت فیزیکی ندارند 
که محدودیتی داشته باشند و در ثانی مرز های علم روز 
به روز در حال گسترش است و به تبع آن هر روز شاخه 

ای جدید از علم به روی دانشمندان باز می گردد.
در بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع 
پیشتازي اقتصاد دانش بنیان، لزوم پیاده سازي و اجراي 
نقشـه جامع علمي کشـور و ساماندهي نظام ملي نوآوري 
و افزایش سـهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات با 
فناوري باال و دانش بنیان تاکید شـده اسـت. عالوه بر آن 
در سـایر بندها نیز به صورت صریح یا ضمني به موضوع 
انتقـال فنـاوري و نـوآوري، افزایش بهـره وري و نوآوري 
تاکید شـده اسـت. این موارد اهمیت اقتصاد دانش بنیان 

را در تحقق اقتصاد مقاومتی نشان می دهد. 

درونزا
اقتصاد مقاومتی درون زاسـت. بدین معنی که رویکردش 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات داخلی است مثل سرمایه 
مالی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، موقعیت آب و هوایی 
و جغرافیایی و غیره. نه اینکه ظرفیت ها و امکانات خارج 
از کشور را نبیند و استفاده نکند بلکه هم می بیند و هم 
بـه صـورت حداکثری اسـتفاده می کند اما بـدان اعتماد 
نمـی کنـد و تکیه و نگاهش به داخل کشـور اسـت. چرا 
کـه به دالیل مختلف ممکن اسـت ظرفیت ها و امکانات 
خارجی دسـت رد به سـینه ما بزنند. عالوه بر این دالیل 
اسـتفاده از ظرفیـت داخـل موجـب تقویـت روحیـه ی 

خودباوری و ما می توانیم در مردم می گردد.

برونگرا
اقتصـاد مقاومتـی در عیـن درونزایی برونگرا نیز هسـت. 
برخـی در تعریـف اقتصاد مقاومتـی ، اقتصادی با درهای 
بسـته را ترویـج مـی دهنـد کـه ایـن کامال غلط اسـت. 
همچنیـن در اقتصـاد مقاومتی به هیچ وجـه با اقتصادی 
ریاضتـی مواجـه نیسـتیم. برونگرایـی در عیـن درونزایی 
بدیـن معنی اسـت که همزمـان که ما در حال اسـتفاده 
از ظرفیت های داخلی هسـتیم ، نگاه به مرز های خارج 
از کشـور بـرای صـادرات محصـوالت خود و پیـدا کردن 
بـازار هـای بین المللـی را نیز داریم. اسـتفاده از ظرفیت 
همجـواری بـا 13 کشـور در و جمعیتـی بالـغ بـر 350 
میلیـون نفـر فرصتـی اسـت کـه بایـد در اولویـت برنامه 

هایمان برای صادرات قرار بگیرد. 

مردمی )مردم محور(
یکی دیگـر از ویژگی های اقتصاد مقاومتی مردمی بودن 
آن اسـت. بدین معنی که مردم و بخش خصوصی واقعی 
)و نـه بخـش عمومـی غیـر دولتـی کـه به عنـوان بخش 
خصوصی نیز شناخته می شود( بایستی محرک اصلی در 
اقتصاد کشور باشند و نقش دولت در اقتصاد تنها در سه 
بخش هدایت و تشویق ، حمایت و پشتیبانی و در نهایت 
در مـوارد ضـروری ورود مسـتقیم بـه بخـش تولید برای 
مدیریـت بازار تعریف می شـود . بنابراین طبق سیاسـت 
های کالن جمهوری اسالمی مثال در اصل 44 مردم باید 
بدنه اصلی اقتصادی کشـور را تشـکیل دهنـد و آن را به 
حرکـت در بیاورنـد. یکی از تجارب ورود مردم در اقتصاد 
که توانستند تأثیرات مثبتی بر روی آبادانی کشور داشته 
باشـند الگوی جهاد سازندگی است که الزم است به طور 
دقیق مورد مطالعه قرار گیرد و از آن ها استفاده شود . 

- بـه عنوان نمونه اگـر فقط 10 درصد از حجم نقدینگی 
امـروز در جامعـه که حـدود 1000 هزار میلیـارد تومان 
اسـت ، که می شود 100 هزار میلیارد تومان وارد بخش 
تولیـد گـردد، تحـول و تغییـر محسوسـی در وضعیـت 
شـاخص های اقتصادی شـاهد خواهیم بـود. برای درک 
بهتـر مسـئله مبلغ فـوق تقریبا معادل فروش یک سـال 
نفـت ایران بـا قیمت 40 دالر و فـروش روزانه 2 میلیون 
بشـکه اسـت! )که متاسـفانه این درآمد حاصل از فروش 
نفت صرف هزینه های جاری کشور می گردد و نه بخش 

های زیربنایی کشور(

تاب آوری
یکی از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی، توانایی مقاومت 
و انعطاف پذیری نسـبت به تکانه ها و تهدید هاست. این 
ویژگی به قدری مهم اسـت که اگر اقتصاد کشـوری تاب 
آور و شکست ناپذیر باشد می تواند در صورت مواجهه با 
هرنوع تهدید و یا تغییری مانند  بحران جهانی اقتصادی 
، خـم بـه ابرو نیاورد و بدون تاثیر پذیرفتن و یا با حداقل 
تاثیر از بحران ها بگذرد. خود اتکایی در اقالم اساسـی به 
خصوص در بخشـی از محصوالت کشـاورزی یکی از این 
مواردی اسـت کـه موجب افزایش تاب آوری یک کشـور 

می شود .
- برای روشـن شـدن مطلب می توان مثال کشور آمریکا 
را مطـرح کرد. این کشـور به عنـوان وارد کننده نفت در 
شـوک نفتـی  سـال 1973 صدمات زیادی دیـد و تعداد 
زیـادی از کارخانـه های آن تعطیل شـدند. آمریکا بعد از 
این شـوک تصمیم گرفت خود را نسـبت به شـوک های 
نفتی مقاوم کند و برای این کار  ذخایر اسـتراتژیک نفت 
و گاز ایجاد  نمود و شـرکای خود را افزایش داد و سـعی 
کرد در تأمین نفت به یک کشـور وابسـته نباشد. با انجام 
چنیـن اقداماتی در مواجهه با شـوک هـای نفتی دیگری 
که در سال های بعد رخ داد آمریکا آمادگی الزم را داشت 
و می توانست آن شوک ها را با کمترین تأثیر و اثرگذاری 

از سر بگذراند.
در مجموع مولفه ها و ویژگی هایی که ذکر شـد تعدادی 
از مهمتریـن ویژگـی هـای اقتصـاد مقاومتی بـود که به 
صـورت جامـع در سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتی 
گـردآوری شـده انـد. مولفه هایی که اگر بـه آن ها توجه 
شـده و جامـع عمل به آن ها پوشـانده شـود مـی تواند، 
آینده و چشـم اندازی روشـن را برای کشـور عزیزمان و 
بسـیاری از کشـور های مسـتضعف دنیا رقم بزند و نقشه 

راهی باشد برای کشور های دنیا باشند.

مفاهیـم  بـه  دنیـا  در  کـه  چنـد  هـر 
کلیـدواژه  بـا  مقاومتـی  اقتصـاد  بـا  مشـابهی 
هایـی مثـل مسـتحکم )solid(، انعطـاف پذیـر 
 )Antifragile( شکست ناپذیر ،)Resilience(
و ... در مراجـع علمی و پژوهشـی پرداخته شـده 
اسـت امـا هیچ یـک بـه جامعیت مباحثـی که در 
کشور ما بدان پرداخته شده است )سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی( نمی باشد اقتصاد مقاومتی در 7 پرده

 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
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  عملکـرد مجلس نهم را در زمینه اقتصاد 
مقاومتی چگونـه می بینید؟ چـه لوایح و طرح 
هایـی در این مجلس تصویب گردید که مصداق 

تقویت اقتصادی می دانید؟
یکـی از اولویـت های اصلی و جـدی مجلس نهم نگاه 
معطـوف به موضوع اقتصاد بود چـرا که در نامگذاری 
سـال هـای اخیر بلکه یک دهه اخیـر هم مقام معظم 
رهبـری نقطـه ثقـل و اتکا بیاناتشـان بـر تقویت بنیه 
اقتصادی، اصـالح الگوی مصرف، افزایش ضریب بهره 
وری بـا همت و کار مضاعف و جهادی اسـتوار بوده و 
هـم مطالبه جدی و اساسـی مردم توجه به اشـتغال، 
معیشـت و رفـاه، ارتقـاء قدرت خرید و مهـار گرانی و 

تورم بوده اسـت و به همین اسـاس جهت گیری های 
حرکت مجلس این سمت و سو را نشانه گرفت.

اصـل 44 و  راسـتا تشـکیل کمیسـیون  در همیـن 
کارگـروه اقتصـاد مقاومتـی در مجلـس و کار گـروه 
نظـارت بـر اجرای اقتصاد مقاومتی توسـط قوای سـه 
گانه در کمیسـیون اصل نود و انعقاد جلسـات متعدد 
بـا تیم اقتصـادی دولت برای ایجاد اشـتغال و تحرک 
اقتصـادی و تصویـب قوانین مربوطه به خروج از رکود 

و رفع موانع تولید رقابت پذیر صورت پذیرفت.
همچنین افزایش بودجه اشتغال از هزار میلیارد تومان 
پیشـنهادی در الیحـه دولـت بـه چهار هـزار میلیارد 
تومـان و تخصیص 500 میلیون دالر به امر اختصاص 

مجلس قوانین زائد را حذف کند 
اقتصاد مقاوم می شود

گفت و گو با دبیر کارگروه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی در مجلس نهم مجلس نهـم، یکی از پر سـر اتفاق 
انقـالب  از  پـس  مجالـس  تریـن 
اسالمی بود. از دوران دوساله پایان 
ریاسـت جمهـوری دکتر احمـدی نژاد که 
چالش جدی میان مجلـس و دولت در آن 
جلوه داشـت، تا اختالفات مجلس با دولت 
بعد در موضوع اسـتیضاح و سواالت مکرر 
از وزرا. ایـن بحبوحـه اشـتغاالت آن قـدر 
زیاد بـوده که کمتر به نقـش مجلس نهم 
و انتظاراتی که از ایـن قوه در حوزه تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی مـی رفت. توجه شـده 
اسـت. برای بررسـی نقش قـوه مقننه در 
تحقـق اقتصاد مقاومتی بـا داوود محمدی 
نایب رئیس کمیسـیون اصـل 90 مجلس و 
مسـئول کارگروه نظارت بر اجرای اقتصاد 
مقاومتـی گفـت و گـو کردیـم. محمـدی 
معتقـد اسـت مجلـس بعـدی مـی تواند 
مجلسـی شـاداب تـر و کاراتـر از مجلس 
پیشین در زمینه تحقق منویات رهبری در 

زمینه اقتصاد مقاومتی باشد.

شماره 14/اردیبهشت 95

34



جوانـان و پیش بینی جوایـز صادراتی به منظور ایجاد 
انگیزش در تولیـد کنندگان و صادرکنندگان و اعمال 
معافیـت های مالیاتی بـرای صادرکنندگان و توجه به 
تجاری سازی علوم و شرکت های دانش بنیان و اخیرا 
تصویب اصـالح قوانین بانکداری طبق اصل 85 قانون 

اساسی از جمله اقدامات خوب مجلس بود.

  درباره ی کارگروه نظارت بر اجرای اقتصاد 
مقاومتی که در کمیسـیون اصل 90 و به ریاست 

شما تشکیل شد بیشتر توضیح دهید.
به دنبال فرمایشات مقام معطم رهبری و ابالغ سیاست 
های 24 گانه اقتصاد مقاومتی بالفاصله کارگروهی در 
کمیسیون اصل نود شکل گرفت که نسبت به پیگیری 
موضـوع و اجرای سیاسـت های ابالغـی نظارت کند و 
بر همین اساس از طریق قوای مختلف اجرای موضوع 
تعقیب شـد و مداوماً از دسـتگاه های مختلف اقدامات 
بـه عمـل آمده مورد سـوال واقع شـد که پاسـخ های 
واصله بالغ بر چند مجلد حاوی دستورالعمل ها و آئین 
نامـه هـای صـادره و تعیین شـرح وظایف سـازمانی و 
شناسایی موانع و راهکارهای نیل به اهداف می باشد.

*شما به عنوان مسئول این کارگروه عملکرد قوا 
را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟

گام های مقدماتی و تمهیدات اجرای اقتصاد مقاومتی 
فراهـم شـده ولیکـن هنوز به منصـه بـروز و ظهور به 
نحـوی کـه آثـار آن برای مـردم ملموس و محسـوس 
باشـد نرسیده اسـت و قطعاً قوای سـه گانه بایستی با 
همدلـی و هـم گرایـی و هم افزایـی از تمامی ظرفیت 
هـای موجود بـرای تحقـق نامگذاری سـال جاری که 
تأکید بر اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی است 
بهـره گیری کننـد تا مردم عزیز ما آثـار آن را به طور 
مشـهود رویـت کنند به نحوی که نتایج آن در سـفره 
های مردم هویدا شـود و قدرت خرید عمومی افزایش 
یابد و معضل بیکاری جوانان عزیز و تحصیلکردگان ما 
که به شـدت از آن گله مند هسـتند به طور ملموسی 

کاهش یابد.

  آیا تداوم این کارگروه را در مجلس آینده 
مفید و ضروری می دانید؟

بی تردید یکی از عوامل موثر بر نحوه اجرای سیاسـت 
هـای ابالغی،  نظارت نسـبت به اجرایی شـدن برنامه 
ها و دسـتورالعمل هاسـت که وجود چنین کارگروهی 
در کمیسـیون اصـل نـود مـی تواند در قالـب تذکر به 
مسئولین و وزارتخانه ها و در مواقعی ارسال پرونده ها 
به قوه قضائیه یا قرائت عملکرد سـازمان ها، دسـتگاه 
ها و وزارتخانه های مختلف در صحن علنی مجلس به 

مردم شـریف کشورمان متجلی شـود که این اقدامات 
موجبـات نـگاه جدی تـر و اهتمام بیشـتر برای عملی 
شـدن سیاسـت های مربـوط بـه اقتصـاد مقاومتی را 

فراهم می سازد.

لحـاظ  از  را  آینـده  مجلـس  مجموعـا    
توانمندی نمایندگان از لحاظ اقتصادی و حرکت 
در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی چه پیش بینی 

می کنید؟
در ترکیـب مجلس دهم 106 نفر از منتخبین سـابقه 
حضـور در مجلـس را دارنـد و بعضـاً از یـک تـا پنـج 
دوره در قـوه مقننـه حضور داشـته اند کـه این تجربه 
توانمنـدی هـای نمایندگان را در حـوزه های مختلف 
به ویژه از لحاظ اقتصادی در جایگاه مناسبی قرار می 
دهد. ثانیاً سـطح عالی تحصیالت و دانش راه یافتگان 
به خانه ملت به نوعی است که مجموعاً مجلس خوب، 

با طراوت و توانمندی را نوید می دهد. 
به هر حال به نظر بنده مجلس دهم به مقوله اقتصاد، 
اشـتغال و تولید بایـد نگاهی معنـادار و دارای اولویت 
ویژه داشـته باشـد و قوانین و مقررات زائد و دسـت و 
پاگیر را حذف و با مقررات زدایی، سـهولت و سـرعت 
برای سـرمایه گذاری را افزایش دهد و در مواردی هم 
که خال قانونی وجود دارد باید فوراً نسبت به رفع خال 
هـای قانونی اقدام کند و دولت تیز بایسـتی در اعمال 
سیاسـت خارجی موضوع دیپلماسـی اقتصـادی را در 
دسـتور کار جدی قرار دهد و چابک سـازی دسـتگاه 
هـای حاکمیتی و واگذاری امور تصدی گری به بخش 
خصوصـی را عملیاتـی کنـد و بـا کاهش هزینـه ها و 
هدایت سـرمایه های موجود کشـور به تولید کاالهای 
قابل رقابت و صادرات، ایجاد رقابت سالم و عزم جدی 
بـرای واگـذاری طرح هـای نیمه تمام عمرانـی، ایجاد 
برندهای معروف با قدرت رقابت با محصوالت خارجی 
و نهایتاً سرمایه گذاری در حوزه های سودآوری مانند 
فناوری اطالعات و ارتباطات، نفت و گاز و پتروشیمی، 
معـادن و صنایـع اقدامات الزم را برای اجرایی شـدن 

اقتصاد مقاومتی به عمل آورد.

  در مـورد تنقیح قوانیـن و تاثیری که در 
اقتصاد مقاومتی دارد توضیح بفرمایید؟

یکی از مشـکالت جدی ما در مجلس شورای اسالمی 
تـورم قوانیـن اسـت. در حـال حاضـر بیـش از 1000 
عنوان جرم در سامانه سازمان زندان ها به ثبت رسیده 
اسـت معنای این آمار اینسـت که در جرم انگاری ید 
طوالیی داریم و این بر خالف آموزه های دینی ماست 
کـه بـر بزه پوشـی و جرم زدایـی و عدم جـرم انگاری 
تأکید دارد و در مورد سایر قوانین هم همین وضعیت 
را داریـم اصوالً وقتی هفته ای 3 روز در مجلس قانون 
تصویـب مـی کنیـم قطعاً در مـدت زمانی نـه چندان 
طوالنـی حجـم قوانین مصوب وضعیت سرسـام آوری 
پیدا خواهد کرد و لذا تنقیح قوانین، شناسـایی قوانین 
زائد، منسوخ ،متروک و متضاد از ضروریات انکارناپذیر 

است. 
گرچـه در حال حاضـر پاالیش قوانین در دسـتور کار 
مجلس اسـت ولی بایستی این موضوع بسیار جدی تر 
مـورد توجه قـرار گیرد و از طرفـی در بعضی از موارد 
نیز مانند مالکیت فکری و به رسـمیت شـناخته شدن 
امضاهـای الکترونیکی، فضاهای مجازی و اینترنتی و... 
و نیز بایسـتی خالهای قانونی مرتفع شود و در بعضی 
از موارد مانند پدیده زمین خواری و مشـکالت زیست 
محیطی نیز باید روز آمدسـازی قوانین در دسـتور کار 

قرار گیرد.

  مجلس در مورد اینکه برنامه ششـم را به 
نقشـه راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل 

بکند چه برنامه ای دارد؟
اوالً عقیـده بنـده این اسـت که در بحث رسـیدگی به 
برنامه ششـم توسـعه بایسـتی با وقت موسع و فرصت 
کافی در مجلس دهم صورت پذیرد و عمالً  هم امکان 
بررسـی آن در مجلس نهـم به خاطر مضایق طمانی و 
مـدت کوتاهی که از عمراین مجلس باقی مانده وجود 
ندارد ضمن اینکه بررسـی عجوالنه برنامه ای که ریل 
گـذاری برای حرکت پنجسـاله آینده نظام را ترسـیم 
مـی کنـد و مقرون به مصلحت نیسـت مضافاً بر اینکه 
باید در برنامه ششـم توسـعه نسـبت به تقویت تولید 
داخلـی ،کنتـرل تورم و خـروج از رکود ،مهـار گرانی، 
ایجاد اشـتغال و افزایش ضریب بهره وری و تسـهیل و 
تسـریع در سـرمایه گذاری و اصالح قوانین بانکی )که 
بیـش از نهصد هـزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه 
را در اختیار دارند و می توانند نقش فوق العاده موثری 
را در تحرک و پویایی اقتصادی و تقویت تولید و ایجاد 

اشتغال ایفاء نماید( تأکید گردد. ■

مجلس قوانین زائد را حذف کند 
اقتصاد مقاوم می شود

در ترکیـب مجلـس دهـم 106 نفـر از 
منتخبین سـابقه حضور در مجلس را دارند و 
بعضـاً از یک تا پنج دوره در قوه مقننه حضور 
داشـته انـد کـه ایـن تجربـه توانمنـدی هـای 
نماینـدگان را در حـوزه هـای مختلـف به ویژه 
از لحـاظ اقتصـادی در جایـگاه مناسـبی قرار 
می دهد. ثانیاً سـطح عالی تحصیالت و دانش 
راه یافتـگان بـه خانـه ملت به نوعی اسـت که 
مجموعـاً مجلس خوب، با طراوت و توانمندی 

را نوید می دهد
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 برای سـوال نخسـت باید پرسید آیا قانون 
اساسـی مـا جامعیـت الزم برای تحقـق اقتصاد 
مقاومتی را دارد؟ قانون  اساسـی ما که 30 سال 
پیش نوشـته شده است آیا مسائل امروز اقتصاد 

ما را می تواند )و باید( پشتیبانی بکند؟ 
در یک بخش هایی جواب مثبت اسـت، مثال در قانون 
اساسـی آمده است که مردم آزاد اند و مختار و ... ولی 
ممکـن اسـت جواب در بخـش هایی هم منفی باشـد. 
در واقـع سـوال از جامعیت قوانین کالن اسـت. قانون 
اساسـی خوب، قانون اساسی است که به نحوی نوشته 
شـده باشـد که کامال قابل تفسـیر باشـد. چون قانون 
اساسـی را مدام عوض نمی کنند. بعضی در کشـور ما، 
قابـل تفسـیر بـودن قانون اساسـی را نقطـه ضعف می 
دانند و می گویند شـما یک اصل 44 نوشته بودید که 
با آن یک بار آمدید و تمام بانک ها و معادن را دولتی 
کردیـد و یـک بار آمدید و همـه آن را با هم خصوصی 

کردید! این چه قانون اساسـی است!؟
اتفاقا قانون اساسِی درست، همین قانون اساسی است. 
قانـون اساسـی که تفسـیر نشـود کاربرد نـدارد. قانون 
اساسـی که کلماتش به نحوی نوشـته نشـده باشد که 
بتـوان از آن ده هـا مـدل تفسـیر کـرد؛ حتی تفاسـیر 

نمایندگان مجلس
 شهوت وزیر شدن دارند!

بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر قوانین در گفت و گو با عادل پیغامی

نقـش مجلس شـورای اسـالمی 
در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، 
نقش محـوری دارد. در حقیقت مجلس 
را مـی توان گلوگاه دولـت برای اجرای 
برنامـه هـای خود در نظـر گرفت. اگر 
مجلـس قوانین را با دقـت باال تصویب 
و بـه دولت ابـالغ نماید و نظارت جدی 
بـر اجرای آن داشـته باشـد، مـی توان 
انتظار داشـت نتایـج اقتصـاد مقاومتی 
در عمل مشـهود شـود. اما اگر مجلس 
بدون توجه به کار کارشناسی و عواقب 
قوانیـن و طـرح هـای خـود آن را بـه 
دولـت واگـذار کند، یـا با عـدم اجرای 
دولـت و یا با اجرای سـلیقه ای توسـط 
آن مواجه می شـود. بعد از انتخابات 94 

یکی از دغدغـه های جدی برای مجلس 
دهـم، نبـود برگزیـدگان اقتصـاد دان 
و کارشـناس اقتصـادی زیـاد برخـالف 
مجلـس قبـل و حضور افراد سیاسـی با 
غلظت بیشتر است. این که چگونه باید 
این خالء جبران شـود و کـدام نیازهای 
قانونی گرفته -از قانون اساسـی گرفته 
تا قوانین مادر یـا قوانین جزء- موضوع 
گفـت و گوی ما بـا دکتر عـادل پیغامی 
شـد. پیغامـی اسـتاد اقتصاد دانشـگاه 
تئوریسـین  از  یکـی  و  امـام صـادق)ع( 
های گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشـور 
است که دانشجویان و اساتید زیادی را 

به این رویکرد معطوف کرده است.

اقتصاد مقاومتی با عینک تقنین

شماره 14/اردیبهشت 95

36



متناقـض -تـا این حد پررنگ می گویم- کاربرد ندارد. 
مگـر در آرمـان هـا و اصول که باید ثابت باشـد. اینکه 
ربا حرام است جز اصول حاکم است اما در حوزه اصل 
44 کـه مـا چقدر بایـد در بخش معدن دولتی باشـیم 

یا نباشـیم ، اتفاقا بخشـی است که باید تفسیر یشود.
خیلی از اصل های قانون اساسـی هنوز دست نخورده 
و بکر مانده اند به دلیل این که تفسـیر نشـده اند. زیرا 
به محض این که بخواهید قانون اساسی را اجرا کنید، 
باید یک تفسـیر از آن داشـته باشـید که بر اساس آن 
قوانین کالن اسـخراج شود. مثال اصل 45 ، که مربوط 
به حوزه انفال اسـت) نفت هم جزیی از آن اسـت(، تا 
بحال تفسـیر نشده اسـت. قانون نفتی که اتفاقا از اول 
انقالب تا به حال نداشـتیم بدلیل این است که تفسیر 
اصل 45 را نداریم. بسـیاری از اصول قانون اساسی ما 
االن معطل مانده اسـت چون آن ها را تفسیر نکردیم. 
چـون توان تفسـیری در بدنـه نخبگانی کشـور و بدنه 

اجرایی کشور متاسفانه نیست. 

 از قانون اساسـی که بگذاریـم، آیا قوانین 
کالن و مـادر ما از جامعیـت الزم  برای عملیاتی 

کردن اقتصاد مقاومتی برخوردارند؟
اصـاًل و ابـداً ؛ مثـال مـا در اقتصـاد مقاومتـی چیـزی 
 بـه اسـم قانـون ضـد انحصـار الزم داریـم. بنـد هایی

 البـه الی یک سـری قوانین داریم ولـی کاربرد ندارد. 
قانـون شـفافیت اطالعـات و گـردش اطالعـات الزم 
داریم. قانون خصوصی سـازی را تـا یک حدی برایش 
فکر شـد ولی باز هنوز به نظر من قانون نیسـت. قانون 
محیط زیسـت، مسـائل زیسـت محیطی، قانون هوای 
پاک )که در آمریکا 496 صفحه اسـت!( را الزم داریم 

که وجود ندارند.
مـواردی که اگر جسـتجو کنید در فضـا دولتی آمریکا 
یـا انگلیـس یـا... در قالـب Act نامیـده مـی شـود 

 .)Energy act ،Clean air act(

Act هـای کالن و بـزرگ، مثـال Energy act در 

آمریکا 590 صفحه اسـت یـک قانون عجیب و غریب 
و کالنـی کـه کل انـرژی آمریـکا را می خواهـد یکجا 
مدیریت کند. انرژی همه جا حظور دارد، اینجا شـما 
انرژی مصرف می کنید، کارخانه، ماشین توی خیابان 
و... انـرژی مصـرف مـی کننـد. مثل قانـون تجارت 
کـه همه جا سـریان دارد، انرژی و محیط زیسـت هم 
همیـن طور هسـتند و همه جا سـریان دارند. این ها 
نمونـه هایـی از قوانین کالن هسـتند که مـا به آن ها 

نیاز داریم. 
مـا زنجیـره ای از قوانیـن کالن را در کشـورمان کـم 
داریـم. یـا ابه اسـم هسـتند ولـی جامعیت نـدارد و یا 
کال وجـود ندارد. مثل قانون انرژی، قانون ضد انحصار 

)ضـد کارتل( و قانون شـفافیت اطالعاتی کـه نداریم. 
برای قانون مالکیت معنوی هم اخیرا یک پیش نویس 
هایی نوشـته شـده اسـت ولی هنوز به نتیجه نرسیده 
اسـت. تصویب این قوانین کالن شاید مهمترین مساله 

اسـت که ما باید نسبت به آن جدی باشیم. 

 مشکالت موجود در اجرای قوانین موجود 
و فعلی ما چیسـت که ما شـاهدیم بسـیاری از 
قوانین مصوب می شـوند اما مجریان به سادگی 

از اجرای آن سرباز می زنند؟
اولین مشکل در حسن اجرا این است که ما چیزی به 
اسـم تنقیح قوانین در کشور نداریم. اسم و کمیسیون 
آن را هـم داریم ولی خودش رو نداریم. حتی یکی دو 
بار در متن قانون، مجلس مصوب کرده که دولت باید 
بیایـد و بـا کمک و نظارت مجلس تنقیح قوانین بکند، 
ولی اجرایی نشده است. در انتها هم مار را به سازمان 
بازرسـی سپرده اند که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده 
اسـت. واقعیـت این اسـت که هـر قانونـی 100 بند و 
1000 تا شـاخه دارد و شـاخه های آن با شـاخه های 
ده قانـون دیگـر در هم تنیدگی دارد؛ ایـن ها باید در 

یک نهادی رسیدگی شود.  
هـر قانون جدیـدی که می خواهد وضع بشـود باید با 
تمـام بدنـه درخت قوانین کشـور، پیوند هـای افقی و 
عمودیش بررسـی شـود. به این کار مـی گویند تنقیح 
قوانیـن که در کشـور ما صورت نمـی گیرد؛ مخصوصا 
در قوانیـن جـاری این اتفاق نمی افتـد. چون ما حتی 
یـک بـار هم همـه قوانین را یـک جا جمـع بکنیم. ما 
یک قانون داریم که سـال 42 نوشـته شده، یک قانون 
داریم سـال 62 نوشـتیم و یک قانون داریم که سـال 
82 نوشتیم. حتی برخی اوقات ما کار کتابخانه ای آن 
را نکـرده ایـم. االن به عنوان مثال یک کسـی بیاید و 
بگویـد قوانین حوزه نفت را مـی خواهم در یک کتاب 
کلـش را ببینم. قوانین حـوزه پولی و بانکی و... را می 
خواهم در یک کتاب ببینم چنین چیزی را ما نداریم.

 چرا لوایـح و برنامه هایی که برای تصویب 
بـه مجلس می آینـد، این قدر دچـار تغییر می 
شـوند و آیا ایـن تغییر خصوصـا در برنامه های 

اقتصادی فی نفسه چیز خوبی است؟
مجلـس بـه جـای اینکه برود در قسـمت هـای نتیجه 

ای – آن هـم نتیجـه هـای خـاص که اگر یـک مورد 
را بیـرون بکشـیم ده مورد دیگر حاصل خواهد شـد- 
بایسـتد و مطالبـه بکنـد در حسـن اجـرا، وارد فرآیند 

اجرا می شود.
اصطالحـی که من دارم این اسـت که اکثر نمایندگان 
مجلس ما- نه این نماینده ها! نمایندگان قبلی- چون 
شـهوت وزیـر شـدن داشـته انـد و مدیر کل شـدن و 
معـاون وزیر شـدن، وقتی نماینده مجلس می شـوند، 
پـا در کفـش مدیر کل و وزیر و معاون وزیر می کنند.

انگیـزه خدمت داشـتن را رهبری به همـه می گویند، 
ولـی وقتـی به نماینـده مجلس می گوینـد معنی اش 
چیسـت؟ معنـی اش این اسـت که خدمـت خودت را 
بکـن. االن ممکن اسـت کـه من بهترین دندانپزشـک 
کشـور باشـم، االن ایسـتاده ام در اینجایی که باید به 
عنـوان معلـم مجلس عمل بکنم. اگر حین کار شـروع 
بکنـم روی دندان های یکی از شـما هم کار کنم، می 
گوییـد اینجـا جای این کار نیسـت. بعضی از کسـانی 
کـه االن نماینـده مجلـس انـد قبـال وزیـر بـوده اند و 
ممکـن اسـت وزرای خیلـی خوبـی هم بوده باشـند و 
یا بالقوه وزرای عالی باشـند اما االن اسمشـان نماینده 
اسـت. خدمتی که االن از آن ها متصور اسـت، خدمت 
نمایندگـی اسـت، خدمـت تقنینی اسـت، نـه خدمت 

ورود به فرآیند های اجرایی.
از کمیسـیون  نماینـدگان مجلـس  اگـر در عملکـرد 
هـا گرفتـه تـا نـوع تعاملی که بـا دولت می کنـد نگاه 
کنید همه ورود در فرآیند های اجراسـت. این بسـیار 
بسـیار خطرنـاک اسـت. نتیجـه اش این می شـود که 
قدرت دارد و اسـتیضاح مـی کند و مجلس هم که در 
راس امور اسـت. اتفاقا مدیـران از این برخورد مجلس 
اسـتقبال می کنند، چراکه اگر طرحی موفق باشد که 
هیچ اما اگر طرحی موفق نشـود می گوید به من چه! 
نماینـده مجلس گفته اسـت. اتفاق بارها افتاده اسـت 
کـه وقتـی خراب می شـود مصاحبه می کنـد که چرا 
از ما می پرسـید!؟ مجلس ما را مجبور کرد به اجرای 

این قضیه.
این از مشـکالت کشور ماست. اغلب لوایحی که دولت 
به این مجلس می دهد، بیش از 60-70 درصد تغییر 
مـی کند. وقتی من الیحـه ای بدهم و 60-70 درصد 
تغییر بکند چه چیزی از آن می ماند!؟ از جمله قانون 
بودجه و برنامه های توسعه. یعنی واقعا دولت ها کاره 

ای نیستند.
آن الیحـه ای کـه در دولت نوشـته شـده معموال بدنه 
کارشناسـی داشته اسـت ولو بدنه کارشناسیش نصفه 
نیمه باشـد. باالخره یک دانش انباشته شده ی رسوب 
شـده ای در سازمان برنامه وجود دارد. ولی وقتی می 
آیـد در مجلـس تقریبـا هیچ بدنـه کارشناسـی وجود 

اغلب لوایحی که دولت به این مجلس 
مـی دهـد، بیـش از 60-70 درصـد تغییر می 
کنـد. وقتـی مـن الیحـه ای بدهـم و 70-60 
درصـد تغییر بکند چه چیـزی از آن می ماند!؟ 
از جملـه قانون بودجه و برنامه های توسـعه. 

یعنی واقعا دولت ها کاره ای نیستند
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نـدارد. آن حدی هم که هسـت در مرکـز پژوهش ها، 
خود مسئولین مرکز پژوهش ها و اساتید و مدیر گروه 
های آن می گویند که مجلس به حرف های ما گوش 

نمـی دهد و اصال مطالب ما را نمی خواند.
مجلـس بایـد بفهمد که اجازه ورود به مسـائل اجرایی 
را ندارد. مجلس اگر عاقل باشد در هر قانونی مثال اگر 
مجلس در زمینه ارز نگران اسـت، اشـکال ندارد بیاید 
دو تـا قاعده کالن با سـه تا خروجی خـاص را مطالبه 
بکنـد از دولـت و بقیه اش را بسـپرد به دولت و بگوید 

هر طور دوسـت داری انجامش بده. 

 مشکالت امروز مجلس ما چیست؟
در نظام انگلسـتان وقتی قانونی می آید صحن مجلس 
ممکن اسـت 5 تا 500 صفحه باشـد، 10000 صفحه 
باید اسـناد پشـتیبان داشـته باشد.در کشـور ما اکثرا 
اسـناد پشـتیبان ندارنـد. ما قانون نداریـم، کلی گویی 
هایی داریم به اسم قانون، ما فهرستی از تکالیف کالن 
کلی داریم که قابل بازخواسـت نیسـت و شاخص های 

ملموس ندارد.
انفعال و مطاوعه مجلس در مقابل دولت به این معنا که 
مجلس همییشه می گوید ما آماده ایم تا هر قانونی الزم 
اسـت دولـت بفرماید و ما انجام بدهیم. این که اسـمش 
مجلس نشد که.دولت و هیئت دولت که خیلی بهتر از تو 

عقل کارشناسی دارد برای تصویب یک قانون.
قانـون باید پیشـگیری بکنـد به جای اینکه پسـگیری 
بکنـد. مجلس باید مثل شـطرنج باز بیاید و بگوید اگر 
مـن ایـن قانـون را بگذارم او چـه واکنشـی انجام می 
دهـد کـه من دوبـاره باید آن را هم پیـش بینی بکنم. 
گاهـی اوقـات باید تـا 10 مرحله بـازی خوانی بکند تا 
یک قانون وضع بشـود. مثال قانون بگذاریم بعد ببینیم 
ده هـا فرصـت رانـت ایجاد کرد و ده هـا رانت خوار را 

خودمـان به طور قانونی مجوز دادیم.

 مجلـس در کوتـاه مـدت بـرای اقتصـاد 
مقاومتی چه می تواند بکند؟

یک وجه اش این است که آیا مجلس توانایی های الزم را 
برای اقدام در اقتصاد مقاومتی دارد یا نه. خب مثال مدتی 
طول می کشد تا آن 70-80 درصدی که جدید هستند، 
اساسا با قانون و تقنین و آیین نامه ها و گردش کمیسیون 
های مجلس آشـنا بشـوند. مثال کاری که مرکز پژوهش 
های مجلس انجام می دهد این است که در ابتدای ورود 
ایـن ها و قبـل از آغاز مجلـس جدید معمـوال دوره های 
آموزشـی مـی گذارد که معمـوال بخش عمـده ای از این 
نمایندگان جدید اساسا در این دوره ها شرکت نمی کنند.

اصـل مشـکل از آن جایـی آغـاز مـی شـود کـه ایـن 
نماینـدگان با مسـئله اقتصاد مقاومتـی و پیش زمینه 
هـای تقنیـن و کارهایی که در این زمینه انجام شـده 
و باید بشـود آشنا نیسـتند، به همین دلیل فضا خیلی 
مناسب نیست و زمینه اش فراهم نیست برای این که 

بگوییم چه کار باید کرد.
اما در مقام تئوریک و با فرض این که این مقدمات فراهم 
باشد، مجلس می تواند در کوتاه مدت نسبت به یک سری 
از نیـاز هـای تقنینی اقتصاد مقاومتی اقـدام عاجل بکند. 
من معتقدم که مجلس بایسـتی ورود فعال داشـته باشد. 
ایـن کـه بگوییم اصـل کار قوه مجریه اسـت و دولت باید 
الیحـه بدهـد و دولـت تصویب کند، نتیجـه اش این می 
شـود که قوه مجریه نقش فعال را می گیرد و مجلس در 
نقشی قرار می گیرد که باید یا تصویب بکند و یا نکند. اگر 
تصویب نکند پس قوه مجریه چه کاری می تواند بکند و 
اگر تصویب کند پس اساسا چرا ما قوه مقننه قرار دادیم. 
می توانستیم به خود دولت این اختیار را بدهیم که پیش 
نویس را بنویسد و یک کمیسیونی شکل حقوقی و قانونی 
به آن بدهد و سـپس به شـورای نگهبان ارسـال شـود و 
اگر تایید کرد خودبه¬خود قانون محسـوب بشود. مشابه 
اختیاری که به شـورای عالی انقالب فرهنگی داده شـده 
است که مصوباتش در حکم قانون است. این نشان دهنده 
این است که مجلس هنوز نقش اساسی و تقنینی خودش 
را نمی شناسد. اگر مجلس ورود تقنینی خودش را بکند 
در کوتـاه مدت هم مـی تواند در اقتصاد مقاومتی اثرگذار 

باشـد مـی تواند نیاز ها را برطرف بکند. امـا در مقام واقع 
مواجهیم با این مسـئله که مجلس در سـال 95 بایسـتی 
برنامه ششم را تصویب بکند و فرض بر این است که این 
برنامه بایستی مشتمل بر اقتصاد مقاومتی تصویب بشود. 
به نوعی می توان گفت که یک برنامه  5 ساله است برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی. این یکی از اقداماتی است که باید 
در سال 95 انجام بشود. عالوه بر این که کوتاه مدت است 
از نظر فاصله زمانی تا تصویب آن بسـیار اساسـی است و 
ریـل گذاری هایی که باید در 5 سـال آینده در چارچوب 

آن ها عمل بشود.

 آیـا ایـن دوره مجلـس بـا کمبـود بدنـه 
کارشناس اقتصادی دچار مشکل خواهد شد ؟

درسـت اسـت که مجلس دچـار تغییرات اساسـی می 
شـود امـا مجلس یـک مرکز پژوهـش هایـی دارد که 
بدنـه کارشناسـی آن خیلـی تغیـر نمی کنـد. اگر آن 
مرکز درسـت عمـل بکند و سـازمان مجلـس پذیرای 
نظـر کارشناسـی مرکـز پژوهش هایـش و همین طور 
کمیسـیون هـای تخصصی مثل کمیسـیون اقتصادی، 
تلفیـق و ... باشـد الزم نیسـت حتمـا یک تعـداد قابل 
توجهـی از اقتصاددانـان در مجلـس باشـند تـا بدنـه 
مجلس به لحاظ اقتصادی خوب عمل بکند. به شرطی 
کـه کمیسـیون ها نیز کارویژه هـای مربوط به خود را 
بـه درسـتی انجام بدهند و عالوه بـر مرکز پژوهش ها 
با بدنه نخبگانی کشـور خوب ارتباط بگیرند ما نگرانی 

از این قضیه نداریم. 

 در مـورد امنیـت روانی فعالیـن اقتصادی 
بـرای ورود به حوزه تولیـد مجلس چه می تواند 

بکند؟
تولید کننده قبل از تولیدش، یک امنیت روانی نسبت 
بـه ایـن که سـرمایه اش از بیـن نمـی رود الزم دارد، 
وایـن کـه محصولش بتواند بازار خـود را پس از تولید 
پیدا کند. مشـکل بارز این اسـت کـه بخش خصوصی 
واقعا نمی داند که دولت چه وقت برای واردات کاالی 
خارجـی تصمیـم می گیـرد. یعنی امنیت بـازار بعدی 
و مصرفـی خـودش را نـدارد. یـک بخشـی از ناامنـی 
اقتصـادی هم آن جایی اسـت که ما بـی ثباتی قوانین 
داریـم. گاهـی اوقـات دولـت در بحـث هـای مالیاتی، 
قانـون کار و مقررات گذاری هایی که می کند، امنیت 
تولید کننده را بهم می زند. مثل ورود هایی که دولت 
در واردات کاالهـای واسـطه ای مـی کنـد، تخصیـص 
ارز بـرای واردات کاالهـای واسـطه ای و سـرمایه ای، 
تصمیـم گیری های تولید کننده را متاثر می کند. در 
مجموع امنیت اقتصادی تولید کننده به سـه قسـمت 
قبل، حین و پس از تولید تقسـیم بندی می شـود. ■

در نظـام انگلسـتان وقتـی قانونی می 
آیـد صحـن مجلـس ممکن اسـت 5 تـا 500 
صفحـه باشـد، 10000 صفحـه بایـد اسـناد 
پشـتیبان داشته باشد.در کشور ما اکثرا اسناد 
پشـتیبان ندارند. مـا قانون نداریـم، کلی گویی 
هایـی داریـم بـه اسـم قانـون، مـا فهرسـتی از 
تکالیـف کالن کلـی داریم که قابل بازخواسـت 

نیست و شاخص های ملموس ندارد

اقتصاد مقاومتی در پسابرجام
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شاید برای عده ای این سوال به وجود 
آمده باشـد که اقتصـاد مقاومتی که 
در مقابل تحریم ها به وجود آمد، چرا 
امروز و در دورهی برداشـته شـدن تحریم ها 
هنوز مطرح و مورد تاکید است؟ آیا با وجود این 
دولت اصال سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی ناظر 
به واقعیات هست؟ و سواالتی از این دست. در 

این باب چند نکته گفتنی است.
1-  اقتصـاد مقاومتـی ویژگی هـا و ارکان متعددی دارد مثل 
دانـش بنیان شـدن، مردم محـور بودن، شـفافیت و مبارزه با 
فسـاد، تقویـت تولید ملـی و... که صرفا یکـی از آنها مقابله با 
تحریم های دشـمن بوده اسـت. پس دردوره پسـابرجام و با 
فرض برداشـته شـدن تحریم ها هم خللی به اصل و ضرورت 
اقتصاد مقاومتی وارد نمی شود و نیازمندی های دیگر به جای 

خود کماکان باقی است.
2- زمانـی کـه در دوره ماقبـل برجـام تحریم های شـدید و 
ظالمانه ای علیه کشـور اعمال شده، چه تضمینی وجود دارد 
که در آینده نیز مجددا شاهد چنین تحریم هایی نباشیم، پس 
ضرورت عقلی ست که تدابیر الزم را برای آسیب ناپذیری در 
مقابل تهدیدات احتمالی در نظر بگیریم. مثل خانه ای که دزد 
چندین بار به آن زده و سارقش هنوز دستگیر نشده اما چون 
چندصباحی به این خانه سر نزده، صاحب خانه مراقبت از خانه 
اش را رها می کند. عالوه بر این با فرض عابد شدن دزد اول، 
نمی توان اطمینان داشت که از دزدهای دیگر در امان باشیم. 
در نتیجـه از لحاظ ضرورت اقتصاد مقاومتی دوره پسـابرجام 

تفاوتی با دوره ماقبل برجام ندارد.
3- برخی از دولتمردان و کارشناسـان نزدیک به دولت معتقد 
بودنـد کـه تقویـت و مقاوم سـازی اقتصاد کشـور در شـرایط 
تنگناهای مالی و سـاختاری تحریم امکان پذیر نیسـت. با این 
حسـاب هـم اکنـون بهترین دوره بـرای اجرای سیاسـت های 

اقتصاد مقاومتی است.
4- قراردادهای پسابرجام مهم ترین فرصت برای نفوذ و رخنه 
در کشور از طریق نظام اقتصادی است؛ چه در سطح سیاست 
ها و چه در سطوح پایین تر. کسی هم اصل این خطر را انکار 
نمی کند، در حالی که شاید بر سر مصادیق آن اختالف نظر 
وجود داشته باشد. پس مستحکم سازی نظام اقتصادی کشور 

اگر بیش از پیش مورد نیاز نباشد، کمتر نیست.
5- گشایش ها، فرصت های زیادی را جهت تعامالت گوناگون 
قـرار اسـت ایجـاد کند و هـر تعامل جدیـدی موقعیتی برای 
یـک انتخـاب اسـت بین چند گزینـه. انتخاب ایـن گزینه ها 

در مجمـوع از نـوع نـگاه و اصول خاصی بایـد پیروی کند که 
رویکرد حاکمیت)دولت( را نسبت به اقتصاد کشور نشان می 
دهـد. انتخاب هایی بین انتقال فناوری یا وابسـتگی فناوری، 
خام فروشی نفت یا توسعه پاالیشگاه و پتروشیمی و... .اولویت 
ارتباط با کشورهای همسایه و نزدیک یا کشورهای با سابقه ی 

معارضه و صدها انتخاب دیگر.
زمانی که کار به رویکرد و تعیین نگاه کلی می رسـد، قاعدتا 
برای مسئولین نوع نگاه تعیین شده ی باالدستی نظام در قالب 
قانون اساسی، سیاستهای ابالغی و بیانات مقام معظم رهبری 
در اولویت اجرا باید باشد. این امر از لحاظ قانونی هم مسجل 
اسـت و نیازی به اعتقاد قلبی و... بـرای اجرای فرمان رهبری 
و قوانین باالدسـتی نیسـت. کسـانی که مسـئولیت هایی در 
جمهوری اسالمی پذیرفته اند، قبل از آن به صورت خودکار، 

اجرای این فرامین و قوانین را پذیرفته اند.
6- مرور بیانات مقام معظم رهبری و اقدامات دولت ها در دوره 
های مختلف حاکی از یک اصل نانوشته ای دارد، معظم له با 
دادن اختیـارات، بـا ارائه رهنمودهای خـود در مواقع الزم و با 
تجربه و شناخت باالی خود از مسئولیت ها و مسیر جمهوری 
اسالمی، همواره توانسته اند دولت ها را به اجرای سیاست های 
صحیح سوق دهند، حتی اگر آن شعار در ظاهر مخالف مشی 
دولت روی کار باشد. در این مورد صرفا برای یادآوری می توان 
به تصویب قوانین و سیاسـت های اشـتغال در دوره ی دولت 
اصالحات)بی توجه به توسعه اقتصادی( و ابالغ سیاست های 
اصل 44 در دولتی که با تابلوهای مخالف پررنگ شدن بخش 

خصوصی فعالیتش را آغاز کرده بود، اشاره کرد.
ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در اوج دوران مذاکرات و 
توافقات دولتی که دال گفتمانیش نگاه به خارج و مذاکره است 
و اعالم امید به دیدن تاثیر اجرای این سیاست ها در دوره ی 
همین دولت، در کنار صدور مجوز مذاکره همراه با اعالم عدم 
خوش بینی و... گام هایی بودند که در چند سال اخیر برداشته 
شدند تا دولت پس از روبرو شدن با واقعیات استکبار و برجام 
و اقتصاد کشـور)البته در صورت جهل(، بـه گزاره ی»اقتصاد 

مقاومتی؛ عالج مشکالت و تنها راه نجات« برسد.
امروز با دولتی روبرو هستیم که بسیاری از مسئوالنش کم کم 
به بردن کلمه ی اقتصاد مقاومتی عادت می کنند و در حال 
برنامـه ریزی)حداقـل روی کاغذ( برای اجرای سیاسـت های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی هستند؛ خالف میل قلبی. چرا؟! چون 
راه دیگری برای ادامه مسـیر ندارند. واقعیات اقتصاد کشـور، 
اجـازه محـدود و مشـروط به آنان بـرای پیاده سـازی راهکار 
متفاوتشان و تجلی نتایج اجرای این راهکار، راهی برای ادامه 

خوش خیالی ها و داستان سرایی ها در مقابل مسئوالن ارشد 
نظام و در اجرا نگذاشته است. در نتیجه دولت علیرغم اعتقاد 
اولیـه و میـل درونـی، در حال حرکت برای تحقـق اجزایی از 

اقتصاد مقاومتی است؛ گرچه با سرعتی بسیارکم.
7- در بین بدنه نخبگانی و مشاوران نامعتقد به این سیاست 
هـا هـم اجمـاع کالمی و وفـاق بـرای حرکت در ایـن زمینه 
وجـود دارد. امـروز واژه ی اقتصاد مقاومتی و یادداشـت هایی 
با مضمون »اقتصاد مقاومتی؛ عالج مشکالت و تنها راه نجات« 
از زبان تئوریسـین های برنامه چهارم توسعه و اساتید مکتب 
نیاوران و... شـنیده می شـود. چرا؟! چون با در اختیار داشتن 
ایـن دوره از قوه مجریه، دیگر بهانه ای برای نداشـتن فرصت 
و توجیـه ناکارآمدیشـان ندارند و فی الحال نسـخه جایگزین 
دیگـری با توجه به آموزه های غربیشـان برای وضعیت فعلی 
اقتصادی و خروج از رکود و... در دسترس شان نیست. برخی 
موضع گیری های رسـانه ای البته برای خالی نبودن عریضه 
انجام می گیرد اما باید به یادداشـت های تحلیلی جدی تر و 

جلسات درس و بحث این اساتید توجه بیشتری کرد.
8- امـروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دوره پسـابرجام )و 
ماقبل از بین رفتن برجام( بیش از هر چیزی به نقش آفرینی 
نخبگان معتقـد در حوزه اجرا و فعاالن فرهنگی و مردمی در 
حوزه گفتمان سازی نیاز داریم که پازل برخی وقایع مثبت در 

حال وقوع را تکمیل کنیم.
9-منتظر خبرهای بهتری از دل این دولت نامعتقد به اقتصاد 
مقاومتـی، در زمینـه اجرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 

باشید.
10-شـاید به عنوان حسن ختام این یادداشت، باید به دولت 
دوازدهـم بابـت تحویل گرفتـن دولت در شـرایطی که دولت 
فعلی زیرسـاخت گفتمانی اقتصاد مقاومتی را با ناامید کردن 
مـردم از »آمریـکا« و »نگاه به بیرون«، و زیرسـاخت اجرا را با 
»تدوین برنامه برای سـازمان های مرتبط« و »اجرای)از روی 
ناچـاری نه باور و میل( برخی پروژه ها« در این راسـتا فراهم 
کـرده اسـت، پیشـاپیش تبریـک گفـت و آن را دولت تحقق 

اقتصاد مقاومتی نامید!

*ایـن یادداشـت ابتـدا اقتصـاد مقاومتـی در دوره 
»پسـاتحریم« نام داشـت که به دلیل اینکه کسـی را 
نیافتیم که اعتقاد به برداشـته شـدن کامل تحریم ها 

داشته باشد، به »پسابرجام« تغییر نام یافت.

اقتصاد مقاومتی در پسابرجام
عرض تبریک پیشاپیش به دولت دوازدهم!

اقتصاد نامقاومتی اعتدال
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برنامه ششم توسعه درحالی امسال باید 
بـه تصویـب مجلس رسـیده و به عنوان 
راهنمـای اقدامـات 5 سـاله آتـی دولت 
به شـمار خواهد رفت که در برنامه پنجم توسعه، 
دولـت مکلف شـده بـود پیش از تصویـب برنامه 
ششـم، الگوی اسالمی ایرانی را به عنوان ضمیمه و 
پیوست این برنامه توسعه ارائه نماید. اما در حالی 
برنامه ششم در چندماه آینده نهایی می شود که 
هیچ خبری از این ضمیمه نیست و گویا این بند از 
برنامه توسعه نیز همچون بسیاری دیگر از بندها، 
به محاق رفته اسـت. اهمیت این ضمیمه درحدی 
بوده است که به گفته رهبر معظم انقالب؛ »الگوی 
اسالمی-ایرانی پیشـرفت، نقشه جامع اداره کشور 
مـی باشـد« و مفاهیمـی چـون اقتصـاد مقاومتـی 
شـالوده و وجه مادی چنین نقشه ای را تشکیل می 
دهند. بی شک اقتصاد مقاومتی مجموعه راهکارها 
برای اداره اقتصاد کشـور می باشد. حال باید دید 
اقتصـاد مقاومتـی یا بـه تعبیری وجه مـادی الگوی 
اسـالمی-ایرانی پیشـرفت و از آن باالتر خود الگو 

در برنامه ششم توسعه چه جایگاهی دارد؟!
همزمـان بـا تکاپور دولت یازدهم برای بررسـی و تصویب 
الیحه برنامه ششـم توسـعه در مجلس شـورای اسالمی، 
انتقـادات برخـی از نماینـدگان و به خصوص کمیسـیون 
فرهنگـی مجلـس و همچنیـن تعـدادی از کارشناسـان 
فرهنگـی کشـور نسـبت به نادیـده گرفته شـدن مفاهیم 
الگوی پیشـرفت اسـالمی در تدوین الیحه برنامه ششـم 
همچنان ادامه داشـت و هر روز به تعداد منتقدین الیحه 

پیشنهادی افزوده می شد.
دکتـر نوبخت از دسـت پـر دولت درباره الگوی پیشـرفت 
اسالمی سخن گفته که تامل در آن خالی از لطف نیست. 
وی اظهار داشـته اسـت: »الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
تهیه و قرار بود به تصویب مجلس شـورای اسـالمی برسد 
و بعد برنامه ششـم بر پایه آن تهیه شـود، تا سـال سـوم 
این اتفاق عملی نشـد به جهـت اینکه در مرکز تحقیقات 
اسـتراتژیک مجمع تشـخیص مصلحت نظام الگوی اولیه 
آن از سـوی این مرکز تهیه شـده بود ما در این خصوص 
دست پر بودیم و نمی خواستیم از منابع سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استفاده کنیم!«
پنجـم آبـان مـاه 94 دولـت یازدهـم قسـمت اول الیحه 
برنامه ششـم را با قید یک فوریت به صحن مجلس آورد. 
محمدباقـر نوبخت رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشـور و سـخنگوی دولـت بـا حضـور در مجلـس از یک 
فوریـت ایـن الیحه دفـاع کـرد و در نهایت پـس از طرح 
نظرات نمایندگان موافق و مخالف، مجلس با یک فوریت 
ایـن الیحه مخالفت کـرد. دولت در حالی این الیحه را به 
صحـن علنی مجلس آورد کـه طبق بند اول برنامه پنجم 

کشـور »دولت موظف اسـت با همکاری سـایر قوا الگوی 
توسعه اسالمی-ایرانی را تا پایان سال سوم برنامه، تدوین 
و جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. این 
الگـو پس از تصویب در مجلس شـورای اسـالمی مبنای 

تهیه برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار می گیرد.«
سـخنگوی دولت در تیرماه سـال 1394 نیز در پاسـخ 
بـه مجـری تلویزیونی درباره زمان تدویـن الیحه برنامه 
ششـم توسـعه اعالم کرد که کتاب برنامه ششم توسعه 
نوشته شده است و آماده می باشد که مبنای آن همان 
متن »امنیت ملی و نظام های اقتصادی« تهیه شده در 
مرکز اسـتراتژیک مجمع تشـخیص مصلحـت نظام می 
باشـد. با ابالغ سیاسـت های کلی برنامه پنجم توسعه در 
سـال 1390 توسـط مقام معظم رهبری؛ در نهایت ماده 
اول قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کرد ابتدا 

الگوی پیشـرفت اسـالمی را تدوین و پس از تصویب آن 
در مجلس، برنامه ششـم توسـعه را بر مبنای آن تدوین 
نماید. در تبصره  این ماده آمده است که »دبیرخانه تهیه 
این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای 
سه گانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای الزم در هر 

قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند«
بنابرایـن طبـق این دو ماده ی قانونـی در برنامه ی پنجم، 
قـوای سـه گانه و این دو سـازمان به لحـاظ قانونی مکلف 
هسـتند تـا تولید الگـوی پیشـرفت اسـالمی را پیگیری 
نمایند. این درحالی اسـت که نـه خبری از تدوین الگوی 
پیشرفت اسالمی بود و نه خبری از تصویب آن در مجلس!

در نتیجه نسبِت برنامه ی ششم با تکلیف قانونی برنامه ی 
پنجـم مسـکوت مانـده و بایـد پرسـید کتاب نظـام های 
اقتصـادی شـامل چـه مطالبی اسـت که گفته می شـود 
به جای الگوی اسـالمی-ایرانی چـراغ راه تدوین برنامه ی 

ششم قرار گرفته است؟!
مهمتریـن نکتـه در این کتـاب، تاکید بر نگـرش جریان 
نئوکینزی ها در الگوی توسـعه به عنوان مدلی اسـت که 
قابلیت پیاده سازی در فضای اقتصاد ایران را دارد.)صفحه 

782 کتاب امنیت ملی و نظام های اقتصادی ایران(
اما نئوکینزی ها چه دیدگاهی دارند که برای تدوین الگو 

و اقتصاد مقاومتی راه گشاست؟!
مکتب کینزی ها و نئوکینزی ها

سـخنگوی دولت در تیرماه سال 1394 
نیز در پاسـخ به مجـری تلویزیونی درباره زمان 
تدوین الیحه برنامه ششم توسعه اعالم کرد که 
کتاب برنامه ششـم توسـعه نوشته شده است و 
آماده می باشـد که مبنای آن همان متن »امنیت 
ملی و نظام های اقتصادی« تهیه شده در مرکز 
اسـتراتژیک مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام 

می باشد

کتاب مقدِس نئوکینزی ها
جایگزین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

چه تفکری به جای اقتصاد مقاومتی برنامه ششم را تدوین کرده است؟
پوریا پرتو

 مسئول بسیج دانشکده اقتصاد تهران 
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این مکتب بعد از بحرانهای 1922-1933 شـکل گرفت و 
بـر محور دخالـت دولت برای جلوگیـری از بحران و رکود 
بود. قبل از آن، مکتب مسـلط کالسـیک و نئو کالسـیک 
مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد در مواجهه با بحران 
های دهة 30 ناکام ماند. در سال 1970 با انتقاد به مکتب 
کینزی به خاطر کم توجهی به زیربنای اقتصاد خرد مکتب 

نئوکینزی شکل گرفت .
از نظـر کینـز نوسـانات در تقاضـای کل، منبـع اساسـی 

تغییرات در فعالیت های اقتصادی در سطح کالن است.
کینز در کتاب نظریه عمومی؛ به دنبال این اسـت که چه 
چیزی درآمد ملی یا به عبارتی میزان اشتغال را مشخص 
می کند؟ تئوری کینز در پاسخ، تقاضای مؤثر را مطرح می 
کند. )تقاضایی که توسط مصرف، سرمایه گذاری و مخارج 
دولت مشـخص می شـود( یعنی تعدیل در مقدار به جای 
تعدیل در قیمت، یعنی اینکه  تقاضا عرضه را مشخص می 

کند. )برعکس نظریه کالسیکها(
نتیجـه این طرز تفکر پیشـنهاد وارد کردن شـوک تقاضا 
بـه اقتصـاد بـرای رونق در عرضه اسـت. از اینجـا بود که 
تبلیغـات، پروپوگاندا)جهـت دهـی از طریـق تبلیغـات(، 
مصرف گرایی وغیره برای اغوا و تشویق افزایش تقاضا به 
وجود آمد. این اسـراف و تبذیر یکی دیگر از ره آوردهای 

نظام سرمایه داری است.
افزایـش قیمت ها هم بـا افزایش تقاضا صورت می گیرد. 

ایـن مـورد از نظر سیاسـی هم مطلوب اسـت چـون اگر 
دسـتمزد کاهـش پیدا کنـد کارگران اعتـراض می کنند 
امـا اگر قیمتها زیاد شـود با افزایش تقاضـا، این خارج از 
حیطة دخالت کارگرها است و جلوی اعتراض آنها گرفته 

می شود.
فرضیه دیگر کینزی نرخ بهره است. کینز نرخ بهره را تابع 
عرضه پول توسط مقامات می دانست. به باور وی نرخ بهره 
پاداش نقد نگه داشـتن پول اسـت، چون پـول در فعالیت 
های اقتصادی بسیار مؤثر است. باید پرسید که اسالم هم 
بـه بهـره و ربـا ایـن گونه می نگـرد یا آن را جنـگ با خدا 

می داند؟! 

برخی دیگر اصول و عقاید مکتب کینزی
چسبندگی قیمت و دستمزد

دسـتمزدها همیشـه رو به پایین چسبندگی دارد )کاهش 
مـی یابـد( به دلیل عواملـی مثل قراردادهـای اتحادیه ها، 

قوانین حداقل دستمزد و...
بـه عقیده وی کاهـش در تقاضای کل باعث کاهش تولید 
و اخراج کارگران می شود، در نتیجه بیکاری و رکود و در 
شـرایط بحرانی باعث کاهش قیمتها می شـود. حال آنکه 
هـر آمریکایی 12 برابر یک فرد غیر آمریکایی مصرف می 
کنـد، ولـی باز هم در آمریکا بحران مالـی، رکود و بیکاری 

وجود دارد! 

اهمیت پول
به عقده کینز پول نقش اساسی در تعیین درآمد واشتغال دارد.

پـول اهمیت زیادی دارد خصوصـاً زمانی که نرخ بهره باال 
باشـد و همچنین نقش اساسـی در محصول حقیقی دارد. 
در این دستگاه فکری، رواج پول پرستی انسان را به سمت 

پیگیری منافع شخصی سوق می دهد.
و اما تفاوت های جریان کینزی و نئوکیزی در ادامه می آید.

مجموعـا ایدههای محـوری این مکتب بیشـتر تئوریک 
هسـتند تا اینکه مربوط به مسائل سیاستگذاری باشند. 
نئوکینزیهـا نـوع نـگاه ترکیـب نئوکالسـیک بـه دنیا را 
قبـول دارنـد: اقتصـاد میتوانـد در کوتاه مدت از سـطح 
تعادلـی خـود منحرف شـود و سیاسـتهای پولی و مالی 
اثـرات مهمی بر عملکرد حقیقی اقتصاد دارند. به اعتقاد 
نئوکینزیهـا، ترکیـب نئوکالسـیک آنگونـه کـه لوکاس 
و دیگـران میگفتنـد دچار اشـکال نیسـت. هدف مکتب 
نئوکینزی این اسـت که اشـکاالتی را که توسط لوکاس 
مطرح شده بود، رفع کند. این مکتب این ادعای لوکاس 
را کـه ما نیازمند مدلهایی هسـتیم کـه بر مبانی اقتصاد 
خـرد مبتنـی باشـند، قبـول میکنـد. زیرا نقطـه ضعف 
مـدل کینـز را در ضعیـف بـودن رابطه مـدل کالن وی 
با اقتصاد خرد می دانسـتند. اعتقاد به دخالت دولت در 
عرصـه اقتصـاد بهمنظور ایجاد تقاضا جهـت رفع رکود، 

از شـاخصه هـای این تفکر اسـت. مثـال آن اعطای وام 
خودرو در ایران بود.

با مرور اجمالی این جریان فکری و با تفاسـیر گفته شـده 
نباید از برنامه ششم انتظاری بیش از یک برگردان فارسی 

تئوری های ناکارآمد و عقیم غربی داشت.
»مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، مفهوم تکریم انسان - با 
معانـی اسـالمِی خودش مورد نظر ماسـت، نه با معانی 
غربـی خودش. آزادی در منطق اسـالمی معنائی دارد، 
غیـر از آن معنایـی کـه آزادی در منطـق غـرب دارد. 
تکریم انسان، احترام به انسان، ارزش دادن به انسانیِت 
انسـان در مفهوم اسـالمی مغایر است با این مفهوم در 
معنـای غربـی و تلقـی غربـی. یکی از مشـکالت ما در 
طـول این سـالها این بوده که افـرادی آمده اند مفاهیم 
اسـالمی را بـا مفاهیم غربی ترجمـه کرده اند، حرفهای 
غربـی ها را تکـرار کرده اند، دنبال تحقق آنها بودند؛ در 
حالی که انقالب اسالمی برای این نیست. آزادی غربی 
در زمینه ی اقتصاد، همین مطالبی است که می بینید؛ 
همین »اقتصاد آدام اسـمیتی« و رسـیدن به این وضع 
دیکتاتوری اقتصادی موجود دنیا، که االن دارد انحالل 
و فروریختگی خودش را به تدریج نشـان میدهد. مراد 
مـا از آزادی کـه این نیسـت. آزادی انسـانی به معنای 
آزادی اخالقـیِ بی بندوبارِی فرهنگِی غربی نیسـت. ما 
نباید برای اینکه خودمان را در چشـم غربیها شـیرین 
کنیـم، دم از حرفـی بزنیم که آنها مـی زنند؛ که حرِف 
غلط اسـت، باطل اسـت و امروز دارد بطالن خودش را 
نشـان میدهـد.« )بیانات رهبر معظم انقـالب در دیدار 

دانشجویان کرمانشاه، 24/07/1390(
حـال بایـد منتظـر بـود و دیـد که اقتصـاد پـول محور و 
نهادگرای نئوکینزی نقشـه راه اقتصاد ایران را در 5 سال 
آینـده تعییـن می کند یا الگوی اسـالمی-ایرانی که فعال 

خبری از آن نیست... .

کتاب مقدِس نئوکینزی ها
جایگزین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
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سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی در 29 بهمن 92 توسـط 
مقام معظم رهبری برای اجرا ابالغ شد و از آن تاریخ بیش 
از دو سال گذشته است. اما هرچند دولتمردان در همایش 
ها و سـمینارها متعدد از ضـرورت اجرای منویات رهبری 
سخن می گویند، اما گویا تئوریسین های اقتصادی دولت 
اعتقـادی به اصـول اقتصـاد مقاومتی ندارنـد و نتیجه آن 
تعارض شـدید عمل دولت با شـعارهایی است که از دهان 
رئیس جمهور و سـخنگو و معـاون اول و وزرای اقتصادی 
خـارج مـی شـود. در ایـن گـزارش قصـد داریـم اقدامات 
اقتصـادی دولـت یازدهـم و رابطـه آن را با سیاسـت های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی بررسـی نماییـم. در ادامه تعدادی 

از این اقدامات مورد اشاره قرار می گیرد.

1- واردات بنزین
ابتـدای  همـان  از  کـه  ای  رسـانه  اقدامـات  از  یکـی 
دولـت پیگیری شـد، پرداختـن به بنزیـن تولید داخل 
بـه عنـوان علـت آلودگـی تهـران و  پتروشـیمی هـا 
کالنشـهرها بود. بنزین پتروشـیمی مانع تحریم فروش 
بنزین به کشـورمان در سـال 86 شده بود. دولت با این 
اسـتدالل تولید بنزین پتروشـیمی ها را متوقف نمود و 
بـه واردات بنزین یورو 4 مبادرت ورزید. در صورتی که 
بعد ها مشـخص شـد بنزیـن وارداتی دارای اسـتاندارد 
یورو 2 هم نمی باشـد و آالیندگی آن نسـبت به بنزین 

های داخلی هم بیشتر بوده است.

2- آزادسازی واردات کاالهای لوکس 
در دولت گذشته ثبت سفارش کاالهای گروه اولویت 10 ممنوع 
اعـالم شـد اما این دولت بـا روی کار آمـدن آن را لغو نمود. در 
صورتی که کشـور همچنان به دالر دسترسی ندارد و در منابع 
ارزی با مشکل مواجه است. نتیجه این اتفاق در سال 93 ورود 
102 هزار دسـتگاه خودرو بـه ارزش 2 میلیارد و 128 میلیون 
دالر به کشور است  که این رقم در مقایسه با سال 92 از لحاظ 

تعداد 31 درصد و از لحاظ ارزش 30 درصد رشد داشته است.

)IPC( 3- قرارداد های جدید نفتی
هدف از قرارداد های جدید نفتی ایجاد انگیزه در شرکت های 
خارجی برای سـرمایه گذاری در میادین مشـترک و با ریسک 
بـاال عنوان شـده اسـت. در صورت مطالعـه قراردادهای جدید 
متوجه مشکالت زیاد آن خواهیم شد که از آن جمله می توان 
به اختیار بیش از اندازه و سود بیش از حد شرکت های خارجی 
در کنار ریسـک نزدیک به صفر برای آنها اشـاره نمود. مهم تر 
از این نه تنها در عمل انتقال فناوری خاصی صورت نمی گیرد 

بلکه موجب از بین رفتن شرکت ملی نفت نیز می شود. 

4- قرارداد توتال
بیـژن زنگنه وزیر نفت اعالم کرده اسـت کـه درباره میدان 
آزادگان با شـرکت توتال فرانسـه قرارداد محرمانه ای امضا 
شده اسـت. میدان آزادگان بزرگترین میدان توسعه نیافته 

نفتی کشور می باشد و با کشور عراق مشترک می باشد. 
ایـن میـدان از جملـه میادینی اسـت که توسـعه آن از نظر 
مهندسـی مخزن تقریبا با هیچ پیچیدگی یا ریسک خاصی 
روبرو نیست. این میدان در یک دشت مسطح در خشکی قرار 
دارد و به تجهیزات پیچیده و خاص هم نیاز ندارد. در نتیجه 
نیازی به شـرکت های خارجی وجود نـدارد. حتی در صورت 
نیاز به چنین تجهیزاتی نیز با توجه به فضای پساتحریم، تهیه 

کردن آنها از بازار بین المللی کار دشواری نخواهد بود.
حال این سوال پیش می آید که چرا این میدان جزو اولویت 
قراردادهای نفتی قرار گرفته در صورتی که ایران در برداشت 
از میادیـن دریـای خزر مشـکل دارد؟ چرا بـا وجود توانایی 
شـرکت های داخلی به یک شـرکت خارجی سـپرده شده 
است؟ و چرا با شرکت توتال که مدارک خیانتش در میدان 
مشترک پارس جنوبی و رشوه های دریافتی آن اثبات شده 

است،  این قرارداد)محرمانه( منعقد شده است؟!

اقتصاد نامقاومتی اعتدال
ت یازدهم

20 مصداق از عملکرد مغایر اقتصاد مقاومتی در دول
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5- حذف طرح شبنم
طرح شبنم برای جلوگیری از قاچاق کاال ایجاد شده بود و ساز 
و کار آن بـه ایـن صورت بـود که بر روی کاالهـای وارداتی یک 
برچسب شبنم می خورد و دارای یک کد بود؛ مردم با خرید کاال 
می توانستند کد کاال را به شماره ای که روی آن نوشته شده بود 
پیامک بزنند تا از ورود قانونی کاال اطمینان حاصل نمایند. دولت 
جدید با شروع فعالیت با بیان وجود مشکل در اجرای طرح شبنم 
اقـدام به حذف آن نمود در صورتی که می توانسـت مشـکالت 

اجرایی آن را اصالح نماید و شفافیت اقتصاد را افزایش دهد.

6- حذف کارت سوخت
در زمـان تحریـم هـا دولت مردان وقت به محـض اطالع از 
نیت کشـور های غربی برای تحریم بنزین اقدام به سهمیه 
بندی بنزین و ایجاد کارت سـوخت نمودند. کارت سوخت 
کارکردهای اساسـی مانند کاهش میزان مصرف سـوخت، 
شـفافیت اطالعاتی، جلوگیری از قاچاق سـوخت و عدالت 

بیشتر در مصرف افراد داشت.

7- عدم حذف یارانه ثروتمندان و نپرداختن سهم تولید
دولـت در ابتدای کارش انتقاداتی را نسـبت به نحوه اجرای 
هدفمنـدی یارانـه در دولت قبل بیان نمـود و امید این می 
رفـت که سـهم تولیـد از هدفمندی یارانه هـا در این دولت 
پرداخـت شـود اما هر چـه از زمان دولت گذشـت، نه یارانه 
ی دهک های باالی درآمدی حذف گردید و نه یارانه تولید 

پرداخت شد.

8- تالش برای افزایش مناطق آزاد بدون تغییر در 
وضعیت فعلی

هـدف از ایجاد مناطق آزاد کمک بـه واردات فناوری تولید و 
صادرات بوده اسـت در حالی که آمار نشـان می دهد نه تنها 
این هدف محقق نشده بلکه این مناطق به عنوانی پلی برای 
واردات کاالهای مصرفی تبدیل شـده اند و نسـبت واردات به 
صادرات مناطق آزاد حدود 24 برابر است. طبق سیاست های 
ابالغی الزم اسـت این مناطق به محلی برای صادرات تبدیل 
شود . برای این کار الزم است قوانین وضع شده برای مناطق 
آزاد به درستی اجرا شود و در برخی موارد قوانین اصالح شود.

در حالی که اکنون بیش از 30 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با 
شرایط بیان شده وجود دارد، دولت قصد افزایش 70 منطقه 
آزاد و ویژه دیگر به این مناطق را داشت. در صورتی که هنوز 
نتوانسته است این مناطق را به سمت تولید و صادرات سوق 
دهد و مسئول آن اعتقاد دارد ایران فقط در آبگوشت و قورمه 

سبزی می تواند با بقیه کشورها توان رقابت دارد.

9- طرح نکاشت
مسئولین به علت مشکل کم آبی طرحی را مطرح نموده اند 
که در برخی از مناطق محصولی کشت نشود و در عوض پولی 
بابت حق آب خود بگیرند. این اقدام به میزان تولید محصوالت 
اساسـی ضربـه می زند در حالـی که می تـوان از روش های 

دیگری مثل مدیریت و افزایش بهره وری آب استفاده کرد. 

10- واردات گسـترده غالت برخالف نظر وزارت 
جهاد کشاورزی

بـا وجـود اعـالم وزارت جهاد کشـاورزی به عنـوان متولی 

واردات کاالهایـی ماننـد برنج و گنـدم مبنی بر عدم نیاز به 
واردات ایـن کاالهـا، وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه 

ورود این کاالها را به صورت انبوه صادر کرد.

11- قرارداد تعرفه ترجیحی واردات با ترکیه
وزیـر صنعـت علت میزان بـاالی قاچـاق کاال را تعرفه های 
بـاالی واردات می دانسـت و در نتیجه کاهـش تعرفه ها را 
راه حـل کاهش قاچاق عنوان می کرد. به همین منظور)؟( 
قراردادی با ترکیه امضا شد که طی آن تعدادی از کاالهای 
توافق شده طرفین با تعرفه کم تری نسبت به حالت طبیعی 
اتفـاق بیفتـد. اتفاقی که در عمل پس از اجـرای این قراداد 
افتـاد افزایش واردات ایران از ترکیه )در کاالهایی که تولید 
باکیفیت داخلی وجود داشـت( و کاهش صـادرات ایران به 

ترکیه بود. میزان قاچاق کاال به کشور هم کاهش نیافت.

12- عدم اعتماد به تولیدکننده های داخلی 
امضـای قراردادهایی با طرف های خارجی مثل پروژه های 
نیروگاهی، پروژه های ریل و لوکوموتیو و یا حتی موارد ساده 
تری مانند کنتور برق هوشمند و... در حالی که توان داخلی 
در آنها باالتر یا مشابه شرکت های خارجی وجود دارد، نشان 

عدم اعتقاد به توان تولیدکننده های داخلی است.

13-  اصـرار به جذب سـرمایه ی خارجی به هر 
قیمت، به عنوان راه نجات کشور

دولت یازدهم از بدو روی کار آمدن خود، راه حل نجات کشور 
را جذب سرمایه ی خارجی به میزان زیاد عنوان کرد. در حالی 
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کـه نقدینگی بالـغ بر 300 میلیارد دالر در کشـور وجود دارد. 
عالوه بر این سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می نمایند 
که برای آنها سـودآوری بیشـتری داشـته باشـد اما با مشاهده 
ی وضعیـت سـرمایه گـذاران داخلی چگونه انتظـار می رود با 
چنین شرایطی سرمایه گذار خارجی تشویق به سرمایه گذاری 
در ایران شـود. نکته جالب اینجاسـت که میزان ورود سـرمایه 

خارجی در زمان این دولت کمتر از دولت قبلی شده است!

14- اعتقاد به سیاست های بانک جهانی
دولـت تقاضای وام از بانک جهانی کرده اسـت. دریافت وام 
بانک جهانی هم اوال منوط به اجرای سیاسـت های مدنظر 
بانک جهانی در کشور دارد که تجربه ی تلخ دولت سازندگی 
را در پی دارد و ثانیا صرفا در مصداق مورد نظر باید هزینه 

شود که خطر زمینه های نفوذ را دارد. 

15- تالش برای افزایش خام فروشی نفت
وزارت نفت دولت یازدهم از ابتدا و همواره اعالم داشته که 
قصد دارد صادرات نفت خام را به 4 میلیون بشـکه برساند. 
ایـن هدف نه تنها مخالف سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتی 
اسـت بلکه به عقیده برخی کارشناسـان جزو دالیل پایین 

آمدن قیمت جهانی نفت نیز بوده است.

16- افزایش هزینه های جاری دولت
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد هزینه های جاری دولت در 
میانه سال 1392 و با روی کار آمدن دولت جدید به ناگاه تا دو 
برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال های 93 و 94 

نیـز ادامه یافـت، به گونه ای که افزایش میانگین ماهیانه مخارج 
جاری دولت یازدهم بسیار باال رفته است، این درحالی است که 
مسئوالن دولت در سه سال اخیر بارها نسبت به کسری بودجه 

و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی گله کرده اند.

17- مخالفت با تعرفه گذاری پلکانی آب و برق
وزارت نیرو مجوز افزایش 24 درصدی برق را کسب کرده بود 
و در مرحله اجرا با توجه به تورم عمومی کشور و برای حمایت 
از تولیـد، تعرفـه بخش صنعتی و کشـاورزی را کمتـر از 24 
درصـد و بخش خانگی را بیش از 24 درصد افزایش داده بود 
تا افزایش درآمدی 24 درصد را به طور متوسط محقق نماید. 
ایـن وزارتخانه با ایـن اقدام از بخش تولیدی کشـور حمایت 
کرده و زمینه صرفه-جویی و اصالح الگوی مصرف را در بخش 
خانگی فراهم کرده بود. نحوه تعرفه گذاری این وزارتخانه در 
ارایه تعرفه های پیشنهادی روشی پیشرو به شمار می رفت که 
بر مبنای آن افزایش هزینه برای مشـترکین پر مصرف بیش 
از مشـترکین کم-مصرف در نظر گرفته شـده بود. در نتیجه 
مشـترکین پرمصرف به صرفه جویی تشویق می شدند یا در 
صورت ادامه دادن به مصرف بی رویه هزینه واقعی تری را می 
پرداختند. قبوض برق اسفند ماه بر اساس تعرفه های جدید 
صادر شـد و به دسـت مشترکین رسـید اما با وجود دریافت 
مجوز قبلی با اعالم نظر رییس جمهور ملغی و قبوض جدیدی 
برای مشترکین دوباره صادر و ارسال شد که در آنها برای همه 

مشترکین به یک اندازه افزایش در نظر گرفته شده بود.

18- راه اندازی کارخانه ی انگلیسی تولید سیگار
در صنعت دخانیات که از جمله صنعت های قدیمی در ایران 
اسـت و تعداد زیادی نیروی شاغل زندگی شان با تداوم این 
صنعـت گره خورده اسـت، در حالی کـه در درون مجموعه 
خود با مشکالت ساختاری، ماشین آالت فرسوده و قدیمی، 
بالتکلیفی مدیریتی، نداشتن راهبرد تولید، عدم برندسازی 
در درون سـاختار خود مواجه اسـت و بیرون مجموعه خود 
نیز با رکود اقتصادی، قاچاق، عدم توان رقابت با محصوالت 

خارجـی، واردات بی رویـه، عـدم تمایـل مصرف کننـده بـه 
استفاده از تولید داخلی دست  و پنجه نرم می کند، به جای 
رفع این مشکالت شاهد یک مصیبت جدید با ادعای اجرای 
اقتصادی مقاومتی اسـت، به تازگی اخباری مبنی بر حضور 
شرکت بریتیش آمریکن توباکو )BAT( انگلیس در رسانه ها 
منتشـر شده است که این شـرکت با احداث کارخانه ای در 
استان البرز و شهر اشتهارد سالیانه هشت میلیارد نخ سیگار 
وارد بازار خواهد کرد، در حالی که یکی از مسئوالن استانی 
راه اندازی چنین شـرکتی را در راستای اقدام عملی اقتصاد 
مقاومتـی تحلیل کرده اسـت. شـرکت در سـال 82 نیز به 
دلیل داشتن رانت به ایران آمده بود، اما با اعتراض کارخانه 
تولیدی در کشور روبه رو شد و نتوانست فعالیت خود را ادامه 
دهد و همه اینها در حالی اسـت که براسـاس برنامه پنجم 
توسـعه صنعت دخانیات کشـور که عمالً در شرایط کنونی 
توان رقابت با شرکت هایی اینچنین را نخواهد داشت باید تا 

پایان برنامه تمام نیاز کشور را از واردات بی نیاز کند.

19- عدم اقدام جدی برای تکمیل پاالیشـگاه ستاره 
خلیج فارس و طرح خرید سهام پاالیشگاه های خارجی

مدیر عامل شـرکت مهندسی و سـاختمان نفت، از مذاکره 
برای مشارکت در ساخت پاالیشگاه در شش کشور مالزی، 
اندونزی، آفریقای جنوبی، سـیرالئون، برزیل و هندوسـتان 
خبر داده اسـت! این خبر درسـت زمانی منتشـر می شـود 
که پروژه ملی پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس به علت عدم 

اختصاص بودجه، راکد و متوقف مانده  است.

20- قرارداد با پژو فرانسه و افزایش بدهی خارجی 
در قرارداد با پژو  توافق شـده این شـرکت در سـال 2017 
ماشـین های مـدل 2008 خـود را در ایـران تولیـد کنـد، 
موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد 
قرار گرفته اسـت. در حالی که انتقـال فناوری صورت نمی 
گیـرد و صاداراتـی هـم به وجود نخواهد آمـد. چرا که هیچ 
کشوری خودروی مدل 10 سال قبل را از ما نخواهد خرید. 
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نهادسازی برای
 تحقق اقتصادمقاومتی

دکتر عادل پیغامی، کارشـناس اقتصاد اسـالمی و عضو 
هیـأت علمی دانشـگاه امـام صادق علیه السـالم در این 
یادداشـت دیدگاه های مختلف نسـبت به نحوه تحقق 
»اقتصـاد مقاومتـی« و الزامـات آن را مـورد تحلیل و 

بررسی قرار داده است.

امروزه جمهوری اسالمی در حوزه های اقتصادی خود با مسائل 
یـا مفاهیمـی مواجه اسـت که به هیـچ عنوان تاکنـون چه در 
عرصـه ی نظر و در کتاب های درسـی و چـه در عرصه ی عمل 
و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است. بنابراین 
خود انقالب اسالمی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه پردازی و 
الگوسازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری 
که َعلم استکبارسـتیزی را برپا کنـد نیازمند چنین الگوهایی 

است. یکی از این مفاهیم، »اقتصاد مقاومتی« است.
اگـر تمـام دانـش انباشـته و کتاب هـای مرسـوم اقتصادی 
دنیـا را مطالعه کنیـد، نظریه یا تجربه ای مـدون و مکتوب 
دربـاره ی اقتصـاد مقاومتـی نخواهید یافـت. در تمام متون 
و کتاب هـای اقتصـاد، هیـچ پیشـینه ای نظری یـا عملی از 
تحریـم بانـک مرکزی نخواهیـد دید و از آن جـا که این امر 
تاکنون سـابقه نداشـته، چگونگی واکنش بـه آن هم امری 
بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته 
باشـد، در طبقه بندی های محرمانـه و امنیتی قرار گرفته و 
امـکان دسترسـی به آن بـرای کارشناسـان معمولی وجود 
ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقالب اسـالمی نمی تواند از 
نظریه های متداول برای حل مشـکل و مسـأله ی خود بهره 
بگیرد. لذاست که جنبش نرم افزاری و الگوی اسالمی- ایرانی 
اداره ی جامعه، شکل بدیعی به خود می گیرد که الهام بخش 

جمیع ملت های آزاده خواهد بود.

چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
 مطلبـی که در این نوشـته درآمدی بر آن خواهم داشـت، 
مسـأله ی اقتصـاد مقاومتی اسـت. ابتدا الزم اسـت که یک 
تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد 
مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن 
یـا ترکیبـی از همه ی آنها را در کشـور به عنوان پروژه هایی 

ملی پیگیری کرد.

 اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه ی »اقتصاد موازی« است؛ 
یعنـی همان طـور که انقالب اسـالمی با توجه به نیـاز خود به 
نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی 
مانند کمیته ی امداد، جهاد سـازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد 

مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقالب، این 
پـروژه را ادامـه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقالب اسـالمی به 
اقتصـاد مقاومتی و به نهادسـازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز 
دارد که چه بسـا ماهیتاً از عهده ی نهادهای رسـمی اقتصادی 
برنمی آیـد. پس باید نهادهایی موازی بـرای این کارویژه ایجاد 

کند؛ یعنی ما در کشورمان به »اقتصاد پریم« نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه 
اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و نهاد ارتش جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب بهره مندیم. 
البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در 
کشـورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشـتری برخوردار 
باشـند وجـود دارد و ایـن کشـورها از نظام هـای چندالیـه ی 
سیاسـت گذاری و اداره ی امـور عمومـی برخوردارند. به عنوان 
مثال می توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان های 
مردم نهاد، خیریه و بنگاه های خصوصی در عرصه ی بهداشـت 
و سـالمت یـا حتـی در عرصـه ی دفاعی و امنیتی کشـورهای 
توسـعه یافته ی غربـی نـام ببریـم. البته مهم ترین مشـکل این 
الگو این اسـت که حسـب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در 
عرصه ی اجرا با سؤاالت نوینی روبه  رو خواهد بود، زیرا مثاًل هیچ 
تصوری از »بانک مرکزی موازی« در یک کشور و سامان بخشی 
بـه عرصه ی پولی- مالی کشـور در دو الیه ی دولتی و عمومی 

وجـود ندارد.  اما باز هم منطقاً نمی تـوان این الگو را در زمره ی 
مدل های اداره نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

 اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در 
پی »مقاوم سـازی«، »آسیب زدایی«، »خلل گیری« و »ترمیم« 
ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. 
یعنـی اگر در رویکرد قبلی می گفتیـم که فالن نهاد نمی تواند 
انتظـارات مـا را بـرآورده کنـد، در رویکرد جدید بـه دنبال آن 
هسـتیم که با بازتعریف سیاسـت های نهادهای موجود، کاری 
کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثاًل در این تعریف، ما از بانک 
مرکـزی یـا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های ضعف و 
بحـران را در نظام اقتصادی کشـور شناسـایی کننـد و خود را 

بر اسـاس شرایط جدید اقتصادی، تحریم ها یا نیازهای انقالب 
اسـالمی بازتعریف نماینـد و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه 
دهند. در مقام تمثیل می توان گفت این کار شبیه همان کاری 
اسـت که »پتروس فداکار« با فروبردن انگشـت خـود در تََرک 
دیواره ی سـد انجام داد؛ یعنی باید ترک های سـاختاری دیوار 
نهادهـای اقتصـادی را ترمیم کنیم. این مسـأله یعنی ترمیم و 
مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای 
مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. 
کشـورهای توسـعه یافته نیـز در برهه هایی از تاریـخ اقتصادی 
خود، مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثاًل 
غرب پس از دو شوک نفتی 1979 و 1983 میالدی، اقدام به 
جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد؛ 
به طـوری که امـروزه با قیمت های باالی یک صد دالر نیز دچار 
شـوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند 

عزمی ملی برای اجرای این پروژه ی ملی و ارزشی هستیم.

 اقتصاد دفاعی
تعریـف سـوم از اقتصاد مقاومتـی، متوجه »هجمه شناسـی«،  
»آفندشناسـی« و »پدافندشناسـی« مـا در برابـر آن هجمـه 
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 مقاومتی دست یافته ایم که 
ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم 
و بر اسـاس آنها اسـتراتژی 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 اساساً اقتصاد مقاومتی یک 
رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر 
خالف سـه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی 
یا کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کالن به 
اقتصاد جمهوری اسـالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت 
را شامل می شود. این تعریف هم که به نظر می رسد دور از 
دیدگاه های رهبر معظم انقالب نیسـت، 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 سـاز تشـکیل »تمدن بزرگ اسالمی« 
باشـد. بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  
یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق 
آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر 

اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود.
البتـه همـه ی این چهار تعریف از اقتصـاد مقاومتی به نوعی با 
هـم رابطـه ی »عموم و خصوص ِمن وجـه« دارند،  منتها برخی 
کوتاه مـدت و برخـی بلندمـدت هسـتند و البتـه ترکیبـی از 

استراتژی های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می کشند.



  می دانیم که یکی از بازوهای عملیاتی شـدن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهبود وضعیت کسب 
و کار در کشور اسـت. به گونه ای که افراد بتوانند به 
سـادگی و در فضایی مناسـب به کسـب بپردازند. با 
توجه به شـاخص ها، وضعیت تولید و کسب و کار در 

کشورمان چگونه است؟
آمارهای داخلی و بین المللی نشان می دهد محیط کسب و 
کار در ایران هم به نسبت به وضعیت آرمانی و هم به نسبت 
کشـورهای منطقه فاصله ی زیادی دارد چندین مطالعه ی 
مشـهور بین المللی اسـت که سـه نوع آن را نسـبتا معتبر 

یافتیم.
یک مورد از آن در بانک بین المللی جهانی انجام می شـود 
به نام »سهولت در انجام کسب و کار« و در گزارش مربوط 
بـه سـال  2016 ایران ازبیـن 189کشـور در رتبه ی 118 
ام آن قـرار دارد که در منطقه ی سـند چشـم انـداز، از 21 

کشوری که در آن مطالعاتشان سنجیده می شود ما رتبه ی 
17 از 21 را داریـم. یـک مطالعـه ی دیگری هم وجود دارد 
بنام »GCI« )شـاخص رقابت بذیری جهانی( که در ان نیز  
از 140 کشور دنیا ما در رتبه ی 74 ام قرار داریم و دربین 
18 کشـور منطقه که سـند چشـم انداز برایشـان سنجیده 
می شـود مـا 13 ام هسـتیم یعنی نسـبتا در رده های اخر 
قرار داریم. سـنجه ی دیگر، شـاخص »حقوق مالکیت« می 
باشد که در گزارش سال 2015 جهان در درتبه ی 108ام 
از 129 کشور جهان قرار داریم یعنی باز هم نزدیک به آخر 
و از 20 کشور منطقه که این شاخص برایشان سنجیده می 

شود  17 ام هستیم. 
تنها  گزارش داخلی که مرکز پژوهش های مجلس از حدود 
سـال 89 به بعد با مشـارکت تشـکل های اقتصادی سراسر 
کشـور اندازه گیری می کند؛ بیانگر این است که آن ها هم 
نمـره ی خوبـی به ما نمی دهند و مجموعا معتقدند که اگر 

بدتریـن حالـت 10 باشـد )یعنی زمانی که بنگاه ها کسـب 
و کارشـان را تعطیـل مـی کنند و کسـب و کارشـان دچار 
توقف می شـود( وضعیت ما حدودا نزدیک 6 ارزیابی شـده 
کـه ایـن از نصف و میانه هم بدتر اسـت و این بعضی سـال 
ها در حالتی خطرناک به 7 هم رسـیده اسـت و در بعضی 
اسـتان ها بسیار خطرناک اسـت. برای مثال در استان های 
جنوبی بد ارزیابی می کنند و البته در بعضی استان ها نسبتا 
خوب ارزیابی می کنند مثل خراسان و گیالن  و کردستان. 
مجموعا محیط کسـب وکار کشـور ما چه در گزارش های 

داخلی وچه گزارش های بیرونی خوب ارزیابی نمی شود.
- بـه نظر شـما آیـا در آمارهای جهانی غـرض ورزی وجود 

دارد؟ 
باالخره هر گزارشـی چه گزارش داخلی مرکز پژوهش ها و 
چـه گزارش های بین المللی هرکدام یک نقص هایی دارند 
یعنی در کل همه گزارش ها به تنهایی نقص هایی دارند و 

 دولتمردان به تولید کنندگان حسادت می کنند 
 بررسی موانع بهبود کسب و کار در گفت و گو با »سید امیر سیاح«

سیاست های اصل 44 نیازمند بازنگری توسط رهبری است
یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، عدم حمایت از تولیدکنندگان و فضای نامساعد کسب و کار است. عدم وجود 
فضای مناسـب کسـب و کار مساوی است با رکود و رکود مساوی اسـت با اقتصادی بیمار. اما کدام نهادها و چه میزان در رفع موانع 
کسـب و کار نقش دارند؟ در این زمینه با »سـیدامیر سـیاح« گفت و گویی را پیش بردیم. سیاح یکی از اهالی اقتصاد است که از یک 
سـو خود را به دایره بسـته تئوری پردازی های اقتصادی و مباحث نظری محدود نسـاخته و از سـوی دیگر فاصله خود را از فضای مدیریتی 
دولتی حفظ کرده است و همین صراحت لهجه باعث می شود تا در بیان آسیب ها مالحظه نکند و حتی به سیاست های ابالغی رهبر انقالب 
ذیل اصل 44 قانون اساسـی منتقد باشـد. با او که با توجه به حضورش در شبکه اول سیما به عنوان مدیر گروه اقتصادی و تهیه کننده برنامه 
های اقتصادی این شبکه آشنا به مباحث فرهنگ ساز در این زمینه است و از سوی دیگر با توجه به حضورش در مرکز پژوهش های مجلس 

آسیب های اقتصاد ایران را تحت نظر دارد، به گفت و گو پیرامون موانع بهبود فضای کسب و کار در کشور نشستیم.
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نمی شـود گفت که با بدجنسـی تکمیل می شوند. البته ما 
سـال 93 در گزارش بانک جهانی نشان دادیم که اطالعاتی 
که از ایران می رود ناقص و یا اشتباه است و افرادی که این 
گزارشـات را می فرسـتند بعضا در ایران سکونت ندارند و یا 
نمی دانند راجع به چه چیزی اطالعات می فرسـتند. برای 
مثال یکی از سـواالت آن پرسشـنامه این است که چند روز 
طـول می کشـد یک کانتینـر کاال از بندرعباس به پایتخت 
اقتصادی کشور یعنی تهران برسد؟ و در آن پرسشنامه آمده 
بود 12 روز! و ما اطالعات را در عمل بررسی کردیم و دیدیم 
که یک کانتینر جنس از بندر تا به تهران در مدت یک روز و 
نیم و حداکثر در دو روز می رسد. به بانک جهانی از طریق 
وزارت اقتصاد اطالع دادیم که این اطالعات اشـتباه است و 
آن ها تالش کردند درسـت بشـود. اگر اطالعات درسـت به 

آنجا برسد از بین 180کشور رتبه مان حدودا 80  هست.

  چـه کارهای بایـد برای بهبود رتبـه ایران در 
شاخص های بین المللی انجام داد؟ 

ببینیـد مسـئوالن کشـورمان راجـع به بهبود کسـب و کار 
دچـار یک اشـتباه عجیب هسـتند. آن ها تصـور می کنند 
کـه بهبود کسـب و کار یعنی خوب شـدن رتبه مان. حتی 
اقـای رییـس جمهورکاهش رتبه را در نظـر می گیرند. این 
یک اشـتباه واقعی اسـت چرا که حتی اگه رتبه ی ما 1 هم 
بشود اما در کف بازار کشور داد و ستد با مشکل روبرو باشد، 
ماموران دولت تولید کننده ی داخلی رو دچار مشکل کنند 
و تولیدکننده قدرت دریافت حقوق خود را نداشـته باشد و 
یا کالهبرداری و فساد رایج باشد، محیط کسب و کار خوب 

نمی شود و آن را با رتبه های بین المللی نمی سنجند.
 نمـی خواهـم کال ایـن هـا را رد کنم اما در بهتر اسـت که 
از داخلی ها و کسـانی که دستشـان در تولید است پرس و 
جو بشـود و نه بانک جهانی و از وکال و کسـانی که حتی در 
داخل ایران نیسـتند. ازکسانی بپرسیم که در واقع در ایران 

سرمایه گذاری کردند.
بانـک جهانی یک اشـکاالت تکنیکی جـدی دارد. البته من 
نمی خواهم کال نفی اش کنم اما اینکه ما بگوییم رتبه مان 
آمده پایین پس بهتر شدیم و یا تالشمان این باشد که رتبه 
مان را پایین بیاوریم برای بهبود کسـب و کار این اشـتباه و 

به بیراهه رفتن است.
گـزارش مرکـز پژوهش هـا به واقعیت نزدیکتر اسـت. البته 
در این گزارش اسـتان های ایران را با هم مقایسـه می کند 
اما گزارش های بین المللی کشـور ایران را با بقیه کشـورها 
مقایسـه مـی کند. یک مشـکلی کـه وجـود دارد، مخاطب 
گـزارش های بین المللی بیشـتر سـرمایه گـزاران خارجی 
هسـتند، چون بیانگر رونق سـرمایه گزاری در کشورها می 
باشـد اما گزارش های داخلی ما نشـانگر عملکرد و احساس 
و ادراک و اداره تشـکل های اقتصادی در داخل کشـور می 

باشد.

  مهمتریـن مشـکل تولیدکننـدگان از نظـر 
خودشان و از نظر شما که در مرکز پژوهش ها متولی 

حوزه تولیدکنندگان هستید چیست؟
در این 5 سـال در بین مطالعات مسـتمر بدسـت آمده که 
حـدودا 900 تشـکل در این 5 سـال با ما همـکاری کردند، 
مهم ترین مشـکل، تامین مالی و گرفتن تسهیالت از بانک 
ها و از بازار سرمایه)بورس( بوده است. به جز یکی دو فصلی 
که در زمان اوج بی ثباتی دولت قبلی بود که آن موقع می 
گفتند بی ثباتی بازارها مهم ترین مشـکل است. اینکه نظر 

مرکز پژوهش ها چیست، به جز انعکاس درست نظر دیگران 
نظـری از خودمـان نداریـم چون که خودمـان تولید کننده 
نیسـتیم. ما سـعی می کنیم که واقعیت ها را از ذی صالح 

ترین افراد استخراج کنیم و تحلیل کنیم.

  مهمترین اقـدام فوری و عملیاتی برای بهبود 
واقعی فضای کسب و کار را چه می دانید؟ 

من فکر می کنم نظام جمهوری اسـالمی مهم ترین کاری 
کـه بایـد برای بهبود محیط کسـب و کار انجـام بدهد، این 
اسـت که سـرمایه  اجتماعـی را تقویت بکنـد. در درجه ی 
اول اساسـی ترین کار باال بردن سـرمایه اجتماعی است، تا 
وقتـی که سـرمایه ی اجتماعی مـا زیر بمباران شـایعات و 
اخبار مغرضانه باشـد، هرچقدر هم رتبه ی محیط کسـب و 
کار ما خوب باشـد، کسی سرمایه گذاری انجام نمی دهد و 
اشتغال ایجاد نمی شود و اگر هم اشتغال ایجاد بشود، رفاه 

احساس نمی شود. 
  منظورتـان را از سـرمایه اجتماعـی واضح تر 

بفرمایید.
منظـور از سـرمایه ی اجتماعـی اعتمـاد متقابـل مـردم به 
حکومت و مردم به مردم است. این اعتماد مردم به حکومت 
چندین سـال اسـت دارد به شـدت تخریب می شـود. برای 
مثـال فسـادهای اقتصادی و انعـکاس آن در همان ماجرای 
سـه هزار میلیارد که واقعا اینطور نبوده و یا دزدیده شـدن 
دکل نفتی. اینگونه سوء استفاده ها به نام مبارزه با فساد که 
هم بی تدبیری داخلی بوده اسـت و هم بدجنسـی خبری و 
شـیطنت رسـانه های خارجی که باعث پایین آمدن اعتماد 

مـن آن زمان که معاون اول رییس 
فسـاد  ی  پرونـده  در  سـابق  جمهـور 
اقتصـادی محکـوم شـد، گفتـم ایشـان 
نـه تنها بخاطر این باید محکوم بشـوند 
بلکه باید به دلیل ضربه ی وحشـتناکی 
که بـه اعتمـاد سـرمایه اجتماعـی زدند 
مجازات بشـوند چرا که این ضربه تاثیر 

بیشـتر و بدتری داشته است
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شـده اسـت. فقط هم راجع به فساد نیست، اخیرا پیامی در 
شـبکه های اجتماعی مطرح شده که در مشهد سوسیس و 
کالباس را از سـگ تهیه مـی کنند. خب این چه بالیی می 
توانـد به سـر تولید کننـده ی داخلی بیاورد؟ اعتمـاد را به 
تولیـد کننـده ی داخلی از بین می بـرد و یا از همین قبیل 
پیام های شیطنت آمیز به به شدت در این چند سال اخیر 

باب شده است. 
لذا باید به درست کردن و حفظ سرمایه اجتماعی با گفتن 
حقیقت و اجرای قانون در برابر بدخواهان بپردازیم. من آن 
زمان که معاون اول رییس جمهور سابق در پرونده ی فساد 
اقتصادی محکوم شـد، گفتم ایشان نه تنها بخاطر این باید 
محکوم بشـوند بلکه باید به دلیل ضربه ی وحشـتناکی که 
بـه اعتماد سـرمایه اجتماعی زدند مجازات بشـوند چرا که 
این ضربه تاثیر بیشتر و بدتری داشته است. خالصه باید به 
حفظ سرمایه ی اجتماعی درکشور دقت بیشتری شود و به 
پاسـخ گویی به شبهات و شفاف سازی جریان ها و اتفاقات 

پرداخته بشود.

  نقش مجلس آینـده )دهم( را در این فضا چه 
می بینید؟

مجلـس آینـده باید برای بهبود کسـب و کار و اصالح وضع 
اقتصـاد دو کار اصلـی انجـام بدهـد اوال این جنـگل انبوه و 

ظاهرا نامحدود قوانین اقتصادی را کمی مرتب کند که فعال 
اقتصـادی ای کـه می خواهد وارد بازار کار بشـود، بداند که 
بـا کدوم قانون روبرو اسـت. یعنی به تنقیـح عوامل موجود 
بپـردازد. بخصـوص با وضعی که االن نسـبت بـه قوانین در 
مجلس اخیر ایجاد شده است )تورم قوانین به قول حقوقدان 
ها( و کسـی پیگیری انجام نمی دهد. وظیفه ی مهم دیگر 
نظـارت بـر احکام قبلی هسـتش که چـون از سـال 85 به 
ایـن طرف، تعداد زیادی قانون ناظر به محیط کسـب و کار 
تصویب شده و این قوانین دیگر دارد از حد می گذرد. طبق 

مطالعات انجام شـده بیش از نیمی از این احکام انجام نمی 
شود و مجلس باید به این قوانین رسیدگی کند. 

یک کار اساسـی دیگر که در فراموش شـده حقوق مالکیت 
است. مسئوالن تصور می کنند چون دادگاه و پاسگاه وجود 
دارد، عدالـت برقرار اسـت در حالی کـه فعاالن اقتصادی به 
این نوع سیسـتم احقاع حق بی اعتماد شده اند. برای مثال 
اگر کالهبرداری و یا از این قبیل اتفاقات بیفتد دیگر امیدی 
به بازپس گیری پول خود از طرف مقابل ندارد و طرف متهم 
بعـد از مدتـی حتی می تواند آثار جرم خود را به فراموشـی 
بسـپرد و یـا در مثالی دیگر که شـخصی پولـی برای خرید 
مسـکن می پردازد و سـر موعد متوجه می شـود این خانه 
بـه چند نفر دیگر فروخته شـده، اگـر بخواهد پیگیری کند 
می بیند سـال هـا پرونـده اش در دادگاه در جریان خواهد 
بود و در این مدت ارزش آن خانه و پول تغییر کرده و دیگر 

پیگیری نتیجه مطلوب را ندارد.
مجلس باید به داد قوه ی قضائیه برسند زیرا این قوه از لحاظ 
تجهیزات نرم افزار و سخت افزار و نیروی انسانی ضعیف است 
و مجلس بعد هم باید پیگیری کند. من اگر به جای مجلس 
بعد بودم اولین کاری که می کردم افزایش بودجه ی تضمین 
حقوق مالکیت می باشد. پلیس و دادگاه ها را مجهز می کنم 
حتی اگر شـده از بودجه مدرسـه و بیمارستان و ... بزنم اما از 

بودجه ی قضا نه چون الزم و ضروریست.

یکی از کارهایی که مجلس آینده باید انجام 
دهد، درخواسـت اصالح سیاسـت های کلی اصل 
44 از مقام معظم رهبری می باشـد. در این قانون 
بخـش عمومـی غیر دولتی به رسـمیت شـناخته 
شده است؛ بنیاد ها، تامین اجتماعی، بازنشستگی 
ها و اینها به قدرتی دست پیدا کردند که توانستند 
بخش خصوصی واقعی را از میدان خارج کنند. به 
طوری که االن وقتی یک بیزینس بزرگ در مملکت 
به وجود بیاید کسـی فکر نمی کند که توسـط یک 
بخش خصوصی راه افتاده باشـد و همه به دنبال 

فالن بنیاد و نهاد و قرارگاه می گردند
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  نقـش دولـت در بهبـود فضای کسـب و کار 
چیست و چگونه می تواند به بهبود سریع شرایط بپردازد؟

برای بهبود کسب وکار اولین کار در کشور ما بهبود شرایط 
دادگاه و پاسـگاه می باشـد. درکشور ما دولت به سد سازی، 
چاه سـازی و یا بندر می پردازد اما در یک کشـور با اقتصاد 
سـالم دولتـش در درجـه ی اول به بهبود شـرایط دادگاه و 
پلیسش می پردازد. پیام مطالعات شش ساله ی ما در حوزه 
ی کسـب و کار نظام و مجلس جمهوری اسالمی این است 
که پول به جای هزینه در حوزه ی  سد و نیروگاه و راه آهن 
و هواپیما و از این قبیل زیر سـاخت ها به دادگاه و پاسـگاه 
داده شود. زیرا اگر این دو سامان پیدا کنند امنیت اقتصادی 
فراهم می شـود و کسـی جـرات کالهبـرداری و عدم انجام 
تعهدات مالی نخواهد داشـت و حقوق مالکیت نیز تضمین 

می شود.

  ایـن اقدامات زیرسـاختی اسـت و تحقق آن 
زمان بر. اگر »اقدام و عمل« فوری بخواهد در دستور 
کار دولـت قرار بگیـرد چـه کاری را در اولویت باید 

انجام دهد؟
هیـچ کاری نکند؛ فقـط امنیت را درسـت کند. هم در 
کوتـاه مـدت و هم بلند مدت. تا وقتـی حقوق مالکیت 
تضمین نداشـته باشد و من فعال اقتصادی بتوانم کاله 
شـما را بـردارم و خیالـم راحـت باشـد که کسـی نمی 
توانـد مـن را مجـازات بکند هـر کاری تاکیـد می کنم 
هرکاری که مجلس و دولت انجام بدهند برای حمایت 
از تولیـد بی نتیجه اسـت. کما اینکه تجربه در بیسـت 
سال گذشته نشان از این داشته است. برای مثال بنگاه 
هـای زود بازده و تسـهیالت تبصره فـالن و ... تا وقتی 
کـه تضمین حقوق مالکیت وجود نداشـته باشـد اینها 

اثربخش نخواهد بود.
باید فعال اقتصادی امنیت خاطر داد که حکومت حواسـش 
به مال تو هست و اگر کسی به هر عنوانی به مال تو تجاوز 
کرد، حکومت ضامن مال تو اسـت. این امکان پذیر نیسـت 
جز با سر و سامان دادن به دادگاه و پاسگاه. اگر اینها تامین 
و مجهز نشـده باشـند با نیروی انسـانی مرغوب، با نرم افزار 
و دانش روز، با سـخت افـزار و فرهیخته ترین و عاقل ترین 
نیروها در پلیس و دادگاه نباشند و سریع نتوانند حق فعال 
اقتصـادی را بـه او بدهند، تا وقتی تجـاوز به حقوق دیگران 
راحـت باشـد ، یعنی من راحـت بتوانم ورود ممنـوع بروم، 
پارک ممنوع کنم و بتوانم وارد طرح ترافیک بشوم و هوا را 
آلـوده و حـق مردم را ضایع کنم و قانون نتواند گوش من را 
بپیچانـد و مـن را تنبیه کند و در واقع قوه قضاییه ناکارآمد 
باشد، هر تصمیمی برای محیط کسب و کار بی فایده است 

مثل این است که در سطل  سوراخ آب بریزید.

  رکود سـنگین فعلی اقتصاد کشور را ناشی از 
چه عاملی می دانید؟

مهـم تریـن دلیل رکود ویـژه ای که تقریبا  از سـال 92 به 
وجـود آمـد، وعده هایی اسـت کـه دولت فعلی داده اسـت. 
جریـان مذاکـره و قـول هایی که بـه مردم داده شـد باعث 
شـد که هر فعال اقتصادی ای هم که می خواسـت شـروع 
به سـرمایه گذای بکند دسـت نگه دارد. نزدیک به دو سال 
و خـورده ای ایـن جریان طول کشـید و فعال اقتصادی هم 
کاری انجام نداد و منتظر نتیجه ی مذاکره ماند و این یکی 
از ریشـه های تشـدید رکود 92 می باشـد. ریشـه ی دیگر 
نداشـتن پـول دولت بـرای تزریق در بـازار و در نتیجه عدم 
پرداخت پول کارگران توسط پیمانکاران است. ولی در واقع 
مهـم ترین عامل رکود کم سـابقه فعلی همیـن وعده های 

دولت و دست نگه داشتن فعاالن اقتصادی بود.

  میزان اثرگذاری تحریم را چقدر می دانید؟
اثر تحریم را دقیق نمی دانم اما به طور کلی می توان گفت 
تحریـم داخلـی بیش از تحریم خارجی اثر گذاشـته اسـت. 
یعنـی اینکه کارگزاران دولت زیاد با تولید کنندگان داخلی 
همکاری به عمل نمی آورند و یا بحث حسـادتی که نسبت 
به آن ها در دلشان وجود دارد و کسی که به عنوان مسئول 
دولتی در پشـت میز اسـت به فعال اقتصادی حسـادت می 
کند و کارش راه نمی اندازد. یا قوانین ناکارآمد و یا اختالف 
مدیـران کـه نتیجه اش ضربه خـوردن به تولیـد کننده ی 
داخلی می باشد. به جمیع این مشکالت می گویند تحریم 
داخلـی. اگر اثر اینها بیشـتر از تحریم های خارجی نباشـد 
کمتر نیست چون تحریم های خارجی را می شود به نحوی 

دور زد اما اینها را نمی شود دور زد.

  مهم ترین الیحه ای که به نظر شما در مجلس 
آینده بـرای رفع این موانع داخلی باید مطرح شـود 

چیست؟
یکی از کارهایی که مجلس آینده باید انجام دهد، درخواست 
اصـالح سیاسـت های کلی اصـل 44 از مقام معظم رهبری 
می باشد. در این قانون بخش عمومی غیر دولتی به رسمیت 
شـناخته شده است؛ بنیاد ها، تامین اجتماعی، بازنشستگی 
ها و اینها به قدرتی دسـت پیدا کردند که توانسـتند بخش 
خصوصـی واقعی را از میدان خارج کنند. به طوری که االن 
وقتی یک بیزینس بزرگ در مملکت به وجود بیاید کسـی 
فکـر نمی کند که توسـط یـک بخش خصوصـی راه افتاده 
باشد و همه به دنبال فالن بنیاد و نهاد و قرارگاه می گردند. 
جسـارتا باید بگویم، این اشـتباهی بود که در سیاسـت های 
کلـی اصـل 44 وجود داشـت و االن پی به این اشـتباه بردیم 
وگرنـه در آن وقـت می گفتیم که چه خوب که مثال صندوق 
های بازنشسـتگی در اقتصاد فعال بشـوند و جـرخ اقتصاد به 
تحـرک در بیایـد. االن بعد از ده سـال از ابالغ سیاسـت های 
کلی اصل 44 فهمیدیم که به این طریق، عرصه برای فعالیت 
بخش خصوصی کم شـد و میدان دادن به آن ها اشـتباه بود. 
هدف سیاسـت های اصل 44 ابالغیه ی رهبری، آمدن مردم 
و بخش خصوصی به میدان و کارا شـدن اقتصاد می باشـد و 
اساسا هدف خصوصی سازی کارایی اقتصاد است. در حالی که 
ماهیت خصولتی ها )بخش عمومی غیر دولتی( مثل شرکت 
ها و نهاد های وابسـته به شـهرداری ها و نهاد های نظامی و 
تامیـن اجتماعـی )که کارآفرین باالی سـر آن ها نیسـت که 
از جیبش سـرمایه گذاری کرده باشـد و منفعت شخصی اش 
درگیر باشـد( این نیسـت. در این ده سـال نشان داده شد که 
نباید به این ها میدان داده شود و یکی از کارهای مهم مجلس 
آینده اصالح سیاست های کلی قانون اصل 44 با استیذان از 
رهبـری اسـت. در نتیجه قانون های مربوطـه هم اصالح می 
شـود. نتیجه این که دسـت بخش عمومی غیر دولتی از بازار 
قطع بشـود و اینها بنگاه داری نکنند بلکه سـهام داری انجام 
بدهند و بنگاه داری را بخش خصوصی واقعی انجام بدهد. ■

49

شماره 14/اردیبهشت 95

49



اقتصاد خود را چنان به دنیا گره می زنیم که دیگر هیج کشوری 
جرئت تحریم ایران را در سر نیاورد

جمله ای اشنا و پر تکرار از زبان بعضی مسعولین فعلی کشوری 
با شمایل جدید در نوع خود : }فلسفه لیبرال سرمایه داری!{

از جملـه واقعیات جـاری در جهان امروز عدم توانایی کشـور ها 
در تامین منافع خویش به صورت منزوی گونه می باشـد و  هر 
کشـوری خواه ناخواه باید و مجبور اسـت مرزهای جغرافیایی و 
اجتماعی و فضای حاکم بر جامعه خود را به گونه ای تغییر دهد 
که هم بتواند با این تغیرات سـازگاری داشـته باشـد و هم مورد 

تهدید ان قرار نگیرد.
بـه همیـن دلیل در حـال حاضر در محافل سیاسـی ایران بحث 
اصلـی بـر روی این موضوع تاکید دارد که چگونه و به چه نحوی 
ترتیبـات امنیتـی و اقتصادی و روانی حاکـم بر جامعه را در نظر 
بگیریـم . بـه عبارتی بهتر در حالی که  کـه از تهدیدات دور می 

شویم ، بتوانیم فرصت سازی مناسبی را انجام دهیم.
با نگاهی به دسـتگاه حاکمه و تقسـیم بندی های سیاسـی می 
توان دیدگاه  مسـولین کشـوری را در دو دسـته ی زیر تقسـیم 

بندی کرد:
دیدگاه اول قایل به این اصل می باشد که بدون تعامل با جهان و 
ورود سرمایه اساسا پیشرفت در هیچ حوزه ای امکان پذیر نیست.

دیدگاه دوم بر خالف دیدگاه اول معتقد به بازسازی زیر ساخت 
های اقتصادی و فرهنگی  از درون و سپس دنبال کردن دیدگاه 

نگاه به بیرون برای پیدا کردن بازار هدف است.
دیدگاه پیشرفت و توسعه ای  که از فلسفه حاکم بر دولت بعد از 
توافق برآمده  است و بر تصمیم گیری های آن تاثیر می گذارد 
اساسـا از نوع اول می باشـد به واقع برای توسـعه وجود سـرمایه 
گذاری خارجی در تمام ابعاد توسعه ای الزم است و اینکه بعد از 

این ورود قرار است چه اتفاقی بیافتد مشخص نیست.
این دیدگاه دولت که بر گرفته از نوع نگاه و جهان بینی آن می 
باشد بیش از این که تابع شرابط واقعی کشور باشد تابع سیستم 
فکری حاکم بر آن می باشـد و مسـولین متولی این تفکر  بدون 

توجه الزم به نقاط ضعف بسیار خطرناک این دیدگاه همچنان راه 
خود را ادامه می دهند.

الزم است به چند مورد نقد اساسی که بر این دیدگاه وارد است 
اشاره شود تا شاید مسولین دولتی که خیر بلکه مردم درک کنند 
منظور رهبری و سـایر افراد به اصطالح دلواپس چه بوده اسـت 
و بـه چه دالیلی همچنان مصرند که ایـن دیدگاه تهدید کننده 

منافع کشور می باشد.

اقتصاد امنیت محور
مهمترین نقد وارد بر این دیدگاه دولت آن است که اصوال جهان 
نـا امـن و بی نظم و در حالت جنگل مانند ، توسـط قدرت های 
اسـتکباری اداره می شـود و ما نیز در ملتهب ترین  قسـمت آن 
قرار گرفته ایم و اصوال منطقه ما محل چشـم داشـت بسیاری از 
قدرت های غربی و تاخت و تاز ان ها بوده است ،به همین دلیل 
دنبال کردن این اصل که امنیت کشور را میتوان با وصل کردن 
اقتصاد ان به مراکز سرمایه داری تضمین کرد امری غیر محتمل 

به نظر می رسد.
موید این حرف را شـاید بتوان در جهت گیری های چند سـاله 
اخیـر سـازمان ملـل پیدا کرد چرا که تنها 5 کشـور برای سـایر 
کشور های جهان تصمیم گیری می کنند و زمانی که قرار باشد 
از کشـور دیگری حمایت کنند به طور قطع بدون مشـوق های 
اقتصادی و امنیتی حاضر به این دفاع نیستند در واقع برای وصل 
کردن اقتصاد کشور به سیستم جهانی باید تابعی از ان شد و هر 
زمانی که نیاز شد از منافع خویش به ان ها بدهیم تا همچنان ما 

را در این سیستم حفظ نمایند.
تجربه تاریخی ایران نیز نشان داده است که وابستگی به سیستم 
قدرت طراحی شده توسط کشورهای قدرتمند هیچ گاه مانع از 
وضع تحریم بر علیه ایران نشده است بلکه تنها وابستگی به داخل 

مانع از اعمال درخواست های زورگویانه ی آن ها شده است.
البته الزم به ذکر است که دیدگاه لیبرال سرمایه داری در دوران 
16 سـاله سازندگی و اصالحات اغاز شد و ادامه پیدا کرد. در آن 

دوران بدون بازسازی واقعی ساختار پیشرفت و تنها  با هدف در 
مسیر آن ساختار قرار گرفتن ، صرفا بر ورود سرمایه توجه شد و 
اصل مهم انتقال تکنولوژی مدیریتی  و مهندسـی به طور کامل 

کنار گذاشته شد.
به دنبال ان در دوران تحریم شاهد بودیم که شرکت های مختلف 
حتی با وجود ضرر های بسیار باز هم بازار ایران را ترک کردند و 
این امر باعث ضربه سنگین به صنایع ایران شد چرا که در اکثر ان 

ها صرفا دیدگاه بر استفاده از تکنولوژی بود نه انتقال ان.

 گفتمان حاکم
واقعیت جاری در دستکاه تفکر و تصمیم گیری ایران بر این امر 
تاکید دارد که دسـتگاه سیاسـی ایران اصل را بر تقابل دایمی با 
جبهه جهانی اسـتکبار قرار داده اسـت و تمام برنامه ریزی های 
خـود را بـر این اسـاس انجام مـی دهد حال وجود یـک دیدگاه 
اقتصادی مبتنی بر فلسفه لیبرال سرمایه داری که پایه و اساس 
امپراطـوری اسـتکبار جهانـی را تشـکیل داده اسـت باعث عدم 

سنخیت آن  با ساختار تصمیم گیری ایران می شود.
نقد  بسـیار مهمی که به این دیدگاه وارد می شـود آن است که 
اگر کشور بخواهد تابعی از این سیستم جهانی حاکمه باشد باید 
حالت ارباب رعیت را دنبال کند در حالی که اساسا تفکر انقالبی 
ایران به هیچ وجه با این دیدگاه کنار نمی آبد و قبول نمی کند 

برای پیشرفت کشور در مقابل استکبار زانو بزند.
در واقع یکی از الزامات اساسـی این دیدگاه آن اسـت که همواره 
تعامل با غرب بر تقابل با غرب اولویت دارد و مطمعنا این دیدگاه 
باعث تضعیف جایگاه منطقه ای ایران می شود چرا که حاکمیت 
تعامل بر تقابل باعث ایجاد تضاد هایی در راهبرد مقاومت می شود.

در حال حاضر نیز این دیگاه در برخی گروهای سیاسـی کشـور 
دیده می شود  ، مطرح کردن موضوعاتی مانند لزوم رابطه با امریکا 
و قطع رابطه با حزب اهلل به دلیل محاسبه ی ضرر زیان اقتصادی 
و سایر موضوعاتی که همه روزه در تمجید از رابطه با امریکا مطرح 

می شود به واسطه حاکم شدن این دیدگاه می باشد .

دوگانه استکبارستیزی-سازش 
در اقتصاد ایران

نقدی بر فلسفه اقتصادی حاکم بر دولت یازدهم
امیری میثم 
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به طور کلی در این دیدگاه کشـور به جای تالش برای پیشـبرد 
اهداف انقالبی خود در همه جهات تنها باید به فکر داخل ان هم 
ناقص باشـد و مواردی که امنیت ایران را در خارج از مرز هایش 

تهدید می کند را به واسطه رابطه با غرب حل کند.
بسیار جالب است که این دیدگاه تنها نسخه ای که برای امنیت 
ایـران مطـرح مـی کند گفـت و گو می باشـد و هیچ نسـخه ی 
شفابخش و مفیدی برای مواردی مانند حال که کشور در معرض 

تهدید امنیتی تروریست ها قرار گرفته ارایه نمی کند.

 حاکمیت دیدگاه حل مشکالت از بیرون
یکی از اساسی ترین مشکالت اقتصادی ایران در حال حاضر عدم 
وجود شفافیت مالی و نظم اقتصادی می باشد ، به همین دلیل 
برخی در پیش گرفتن فلسفه سرمایه داری و استفاده از تعوری 

اقتصادی آن را راه کار حل مشکالت می دانند.
عدم وجود شفافیت و نظم اقتصادی به نوبه ی خود باعث بوجود 
امدن انواع فسـاد اقتصادی می شود.مشکل بزرگ این دیدگاه از 
آن جا شـروع می شـود که این اقتصاد در ذات خود فساد زاست 
و دقیقا به همین دلیل دستگاه های نظارتی در غرب بسیار فعال 
هستند.حال دنبال کردن این دیدگاه در ایران حتی اگر به منظور 
استفاده از آن در ساختار اقتصاد کشور باشد به دلیل ضعف بسیار 
شـدید دسـتگاه هـای نظارتی حاکمیتی به هیـج وجه به صالح 
نیست چرا که با کمترین تنش ها در عرصه سیاسی این اقتصاد 
منفعت طلب شروع به جمع اوری سرمایه می کند و به تبع ان  به 

دلیل ضعف ساختاری نظارت در ایران سریعا باعث بروز مشکالت 
اقتصادی ناشی از فساد می شود.

جالب است که مسولین فعلی اقتصادی ایران هیچ کدام در مقام 
پاسخگویی حاضر نیستند جواب دهند اصوال چه سنخیتی بین 
اقتصاد اسالمی و اقتصاد سرمایه داری وجود دارد و چرا هم چنان 
بر استفاده از آن تاکید می کنند در حالی که این ابزار اقتصادی 
مدت ها پیش آزمونش را در ایران پس داده و نشان داده که برای 
کشوری مانند ایران با دیدگاه های عدالت طلبانه  تنها و تنها ظلم 

و تبعیض مالی را به همراه آورده است.
بوجـود آمـدن طبقه اشـراف و پـول دار ها و ماشـین های گران 
قیمت در کنار رانت خواری و فساد اقتصادی و رشوه همه و همه 

نتیجه این دیدگاه بوده است.
حال اینکه مسولین کشوری چگونه می خواهند اقتصاد کشور را 
به رونق بیاندازند در حالی که این اقتصاد فساد زا رسما هیچ گونه 
ارگان نظارتی قدرتمندی برای آن تعریف نشده است سوالی است 
که خود باید جوابگوی آن باشـند . شـاید فراموش کرده اند که 
یکی از فقرترین جلسات از نظر تعداد برگزاری مربوط به کارگروه 

مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی سه دولت قبل می باشد.

فرهنک اقتصاد محور
دیدگاه لیبرال اقتصادی در ذات خود دارای ارزش هایی است که 
تنها با وجود آن ارزش هاسـت که این دیدگاه میتواند در عرصه 
جامعه تاثیر گذار باشد.در صورتی که دولت بخواهد اقتصاد ایران 

را به نظام سـرمایه داری متصل کند باید آن ارزش ها را بوجود 
بیاورد.فرهنـگ مصـرف ، پوشـش ، خـوراک ، فرهنگ مذهبی، 
فرهنـگ مقاومت ، فرهنگ مطالبـه حق و.... همه از جمله موارد 
هسـتند که اگر قرار باشـد دولت فلسفه لیبرال سـرمایه داری را 
راهبـرد خود قرار دهـد باید در آن ها تغییراتـی بنیادین بوجود 
آورد در غیـر ایـن صـورت هر کدام از این فرهنـگ ها به خودی 
خود اگر نشـات گرفته از فرهنگ اسـالمی و ایرانی ما باشـند 
می توانند مانع از برقراری ارزش های نظام سـرمایه داری در 
جامعه شـوند.که این امر خود می تواند تضاد های هویتی در 

جامعه بوجود آورد.
به واقع می تواد گفت هر فلسفه ی پیشرفتی ، فرهنگ خاص 
خودش را می خواهد و تمام تالش خود را در این جهت قرار 
مـی دهـد که بتواند فرهنگ خاص خود را یـا بوجود اورد و یا 

فرهنگ موجود را متناسب با نیاز خود تغییر دهد.
الزم به ذکر است  در باب این دیدگاه موارد نقد متعددی وارد 

شده است ولی در نظر نگارنده چهار اصل:
اقتصـاد امنیت محور، گفتمان حاکـم، حاکمیت دیدگاه حل 
مشـکالت از بیرون، فرهنـک اقتصاد محـور از جمله مواردی 
هسـتند که باعث ایجـاد روزنه های نفوذ تدریجـی در بدنه و 

ساختار حاکمه نظام جمهوری اسالمی ایران می شوند.

دوگانه استکبارستیزی-سازش 
در اقتصاد ایران

نقدی بر فلسفه اقتصادی حاکم بر دولت یازدهم
امیری میثم 
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در ایجاد فساد اقتصادی خصوصًا در میان مسئولین چه کسی مقصر است؟ آیا دولت ها مقصرند یا ساختار و سیستم؟ 
سـاده زیستی مسئوالن در این مسئله چقدر اهمیت دارد؟ این پرسش ها محور سواالتی بود که از  این نماینده اصالح 
طلب پرسـیدیم. پزشـکیان از جمله نمایندگان اصالح طلبی اسـت که در مقوله سـاده زیسـتی جناحی نمی اندیشد. او 
همـان طـور که علی رغم انتقادات جدی اش به احمدی نژاد معتقد اسـت سـاده زیسـتی رئیس جمهور سـابق از ویژگی های 
مثبت اوسـت، به رفتارهای اشـرافیت برخی از اصالح طلبان و اصولگرایان انتقاد جدی دارد. در عین حال معتقد اسـت عدم 
وجود سـاختار و سیسـتم داده و اطالعات، علت اصلی بروز فسـاد در بسـتر جامعه اسـت. او از نوعی دگرگونی فرهنگی در 
جامعه کنونی ما سـخن می گوید که محصول جابجا شـدن نقش ها و ارزش های اجتماعی اسـت. حاصل گفت و گوی 57 با این 

نماینده مجلس شـورای اسالمی را در ادامه می خوانید:

وقتی وزیر بودم هیچ کس
 لیست اموال مرا بررسی نکرد!

درد و دل یک نماینده اصالح طلب درباره »فساد سیستماتیک« در گفت و گو با 57

مهم ترین عامل فسادآور، نبود »اطالعات« است
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 امکان ندارد یک نفر بدون آگاهی دسـت 
اندرکاران باالی مملکت بتواند یک کشتی را ببرد 
و جنـس بفروشـد و پـول آن را بر نگردانـد. اینها 
حتمـاً اجازه دادنـد و همراهی کردنـد و پیگیری 
کردند و خواسـتند. االن آیـا بانک به مِن نماینده 
بـه ایـن سـادگی پول می دهـد؟ یا بگویـم به من 
نفـت دهید تا بفروشـم می دهند؟ مشـابه این تا 
دلتان بخواهد از کسـانی که برده اند و نیاورده اند 
هسـت. حـاال این را بروز داده اند. سـاختار وقتی 
شکل نگرفت و عدم شفافیت بود حاال بگوید من 

با فساد مبارزه می کنم!

 مبارزه با فسـاد مالی و ایجاد شفافیت مالی 
آیـا به عهده دولت هاسـت یـا پیـش از مطالبه از 

دولت باید ساختارها اصالح شوند؟
بـه نظر من مشـکل سـاختاری و سیسـتمی اسـت. اگر 
سـاختار درسـت نباشـد دولت ها خیلـی نمی توانند و یا 
امـکان آن را ندارنـد که چنین رونـدی را اصالح کنند و 
فقط ممکن است شعار آن را بدهند ولی در عمل امکان 
پذیر نیسـت و اگر نتوانیم ساختار را شکل دهیم و برای 
آن برنامه داشـته باشیم، مبارزه با فساد و رانت و مسائل 
مختلف غیر ممکن اسـت. برای اینکه »ان النفس االماره 
بالسـوء« همیشـه انسـان به طـرف آنجایی که می شـود 
بیشتر به دست آورد و خورد گرایش پیدا می کند. همان 
گونـه کـه خدا می بیند و از ما حسـاب خواهد خواسـت، 
مدیر هم اگر یک سیستم را مدیریت می کند باید بتواند 
هر لحظه روند حرکت را نظارت و کند تا بتواند انحرافات 
را کنترل کند تا بعد پاداش دهد یا مجازات کند. مدیری 
که نمی بیند مدیریت نمی کند در نتیجه روند و راهی را 

می رود که معموالً به طرف سرازیری است.

  آیا سـاده زیسـتی یک مسـئول می تواند 
متضمن عدم شکل گیری فساد در مجموعه شود؟

هیچ ربطی ندارد، فقط ممکن اسـت تا حدودی می تواند 
کنتـرل کنـد. امـا اگـر علـم و مهارت هـای اجـرای آن 
مسئولیت را نداشته باشیم نمی شود. ساده زیست باشیم 
یا نباشیم اگر ذهنیت درستی نداشته باشیم ممکن است 
مـا هم در آن سیسـتم بنشـینیم بخوریـم. و  این که اگر 
من نخورم معنی آن این اسـت که در آن سیسـتم کسی 
چیزی نمی خورد، نیسـت. برای اینکه من صرفاً یک نفر 
هسـتم و اگـر ابـزار الزم و کافـی بـرای آن مهارت هـا را 
در اختیار نداشـته باشـم، حتی اگر خودم سـاده زیست 
باشـم دیگران سـر من کاله می گذارند و خیلی بیشتر از 
آن چه ممکن اسـت می خورند. شـاید از سادگی و ساده 
زیستی من سوء استفاده کنند و فرصت های دیگر را هم 
به دسـت آورند و بخورند. در نتیجه این سـاده زیسـتی 
نمی تواند ابزاری باشـد برای اینکه سیسـتم درست اداره 

شود.

  باالخـره از نقطـه ای باید شـروع کرد برای 
اصالح این ساختار که به آن اشاره می کنید در گام 

اول چگونه باید اصالح شود؟
قدم اول اطالعات و داده است. وقتی یک نفر می خواهد 
هواپیما را براند ذهنی کنترل نمی کند که بگوید من فکر 
می کنم بنزین دارم یا حس می کنم ارتفاع اینقدر اسـت. 
همیشـه یکسـری ابزارهـای کنترلی جلوی او اسـت که 
فاصله و ارتفاع و جهت و میزان سوخت و همه داده های 
دیگـر را به او می گویـد و نظارت می کند. ما اطالعاتی از 

زیـر مجموعـه ای که باید جلوی چشـم ما باشـد نداریم. 
اطالعات زیادی جمع می شـود ولی در دسـت من مدیر 
چیزی نیست که بدانم کجا می روم و جهت من کجاست 
و مشـکالت مـن چیسـت یا پولی که خـرج کردم کجا و 
چقدر رفته یا مانده است. ما در کشوری زندگی می کنیم 
کـه یـک کشـتی یـا دکل در آن گـم می شـود، و بعد از 
ده سـال تـازه متوجـه می شـویم که کشـتی را خورده و 
برده انـد. تازه می گردیم آن شـخص را پیدا کنیم ولی به 
عکس در یک رویکرد سیسـتماتیک کاماًل دیده می شود 

کـه هرلحظه کشـتی کجا مـی رود و چرا تأخیـر کرده و 
نرسـیده اسـت. وقتی ما به کره جنوبی سفر کرده بودیم 
مجموعه ای از اطالعات و دارایی یک فرد در آن سیستم 
اطالعاتی منطقه که مربوط به کشـور بود وجود داشـت 
و بـر اسـاس ایـن اطالعـات مالیـات از او می گیرند و به 
او کمـک می کننـد و شـغل بـه او می دهنـد و غیـره. در 
چنیـن سیسـتمی من فـردا نمی توانم ادعـا کنم که این 
زمیـن برای من اسـت؛ برای اینکـه از قبل داده من آنجا 
بـوده و اگـر بگویم زمین برای من اسـت می گویند تو با 
ایـن دارایـی و حقوق از کجـا آورده ای!؟ سیسـتم کاماًل 
هوشیار است. ولی در مملکت ما می گوییم جلوی زمین 
خواری را می گیریم. حتی اگر اداره هم درست کنند غیر 
ممکن اسـت که بتوانند جلوی آن را بگیرند برای اینکه 
نمی داننـد من چه داشـته ام. کسـی که اطالعـات ندارد 
نمی تواند تصمیم درسـت بگیرد. اطالعات درسـت ابزار، 
علـم، مهارت، تکنیک و عزم و اراده سیاسـی می خواهد. 
ممکن اسـت چـون مـن نمی خواهم اطالعاتم مشـخص 
شـود، خودم مانع به وجود آمدن چنین زیرساخت هایی 
شـوم برای اینکه خودم در این مملکت مسـئول هسـتم 
و دارم می خـورم. اگر اطالعات رو شـود معلوم می شـود 
کـه فرضـاً آن پول، زمین، سـهم یا ماشـین یا هرچیزی 
کـه در ایـن بین به عنوان رانـت به من می دهند را نباید 
می گرفتم. در مجلس، قوه قضائیه و دولت همه این گیر 

من وزیر که بودم یک چیزهایی کلی 
از ما گرفتند به اسم لیست اموال ولی کسی 
نیامـد راسـتی آزمایـی کند که راسـت گفتم 
یـا دروغ! یـک اطالعاتـی می دهیـم و چـون 
داده ندارنـد نمی تواننـد تطبیـق دهنـد ایـن 
داده هایی که دادم درسـت است یا غلط. در 
نتیجـه هیـچ فرقـی نمی کند. مـن اگر همان 
موقـع می خواسـتم کار دیگـری بکنـم آنهـا 

اصالً متوجه نمی شدند
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را داریـم. اگر کسـی ادعا کند چنین چیزی نیسـت دارد 
غیـر واقعی حـرف می زند برای اینکه اگر بروید در دادگاه 
می بینید با پول می شـود حکم گرفـت. در مجلس بیایید 
می بینید نماینده با رابطه می تواند برای شـما کاری کند. 
یک تعداد از نماینده ها خیلی راحت پول می دهند و رأی 
می گیرند. حاال ما باور کنیم یا نه؛ واقعیت یک چیز دیگر 
اسـت و می توانید در روندها ایـن را ببینید. در دولت هم 
بـاز همین روند هسـت. حتی ممکن اسـت مـن به دروغ 
لباس سـاده بپوشم و سوار پیکان شوم و این طور بخواهم 
فریـب دهم. هیچ وقت نباید آدم فریب ظاهرها را بخورد. 
آن داده اسـت که واقعیت ها را مشخص می کند. مجلسی 
کـه می خواهـد بـرای مملکت سیاسـت گذاری کنـد باید 
جلوی چشمش داده باشد. که ما نداریم. مثاًل من نماینده 
اگر با فالن دولت یا مدیر آشنا باشم خیلی آسان می روم 
سـهم اضافه می گیرم، نماینده دیگری که وابسـته به یک 
جناح دیگر است و آشنا نیست و رابطه ندارد سهم اش را 
نمی دهند. در صورتی که اگر بر اساس عدالت یک چیزی 
تقسـیم شـود حق ندارند سـهم دیگران را به من بدهند. 
حاال هرکس می خواهم باشم. اینکه در این مملکت تهران 
و تبریز و شـیراز بزرگ می شـود و شهرهای دیگر کوچک 
و کوچک تر می شود نشانه بی عدالتی است. آسمان برویم 
و زمیـن بیاییـم مـا داریم مملکت را خـارج از چهارچوب 
عدالـت مدیریـت می کنیم. واقعیت این چیزی اسـت که 

سـاخته ایم. اگر بخواهید ارزیابی کنیـد در آن متغیرهای 
مختلفـی را می توانید پیدا کنید که همه ما در این رابطه 
هـر یـک بـه انـدازه ای مقصریم. از بـاال تا پائین. شـورای 
محتـرم نگهبـان هم قانـون را هیچ وقت بر اسـاس اینکه 
ایـن قانون عادالنه نیسـت لغـو نمی کنـد؛ در صورتی که 
باید بر اساس عدالت سهم تقسیم کنیم. پول بدهیم، آدم 
بفرسـتیم، دانشگاه را توسـعه دهیم. این عدالت است که 
ثبـات ایجاد می کند. بی عدالتی بی نظمی ایجاد می کند. 
اگر در بی عدالتی شما به دنبال نظم و جلوگیری از رانت 

بگردید بی معنی است.

 در پیگیری و مبارزه با فسـادهای کالن، بگم 
بگم ها و تهدید به افشاگری ها چقدر مؤثر است؟

نتیجه اش این شده که ما وضع را بدتر کردیم. در سیستم 
از میان همان کسانی که »به گم به گم« می گفتند چند 
نفر را که اضافه بر حقشـان برداشـته اند قوه قضائیه دارد 
محاکمـه می کنـد. یک وقت هسـت تهدید به افشـاگری 
می کنـم تـا طرف مقابـل و رقیب را از میـدان به در کنم 
تا خودم و دوسـتانم بخورند نه اینکه عدالت و جلوگیری 
از فسـاد را در جامعه نهادینه کنم. جلوگیری از فسـاد با 
»بگـم بگم« که نمی شـود. مگر اینکه ابزار و زیرسـاختی 
داشـته باشـیم کـه بتوانـد آن را پیشـگیری کنـد و یـا 
داده هایی داشـته باشـیم که نشـان دهد این نوع رفتار ما 
باعث کاهش چنین پدیده ای شده که ما در جامعه با آن 
مواجه بودیم. ولی اگر بررسـی کنید بیشـترین رانت ها و 
فسـادها در آن بگم بگم ها خودش را شکل داد. کسی که 
فـرض کنیـد االن یک میلیارد و هفتصـد میلیون یورو به 
دولـت و بودجـه دولت و مملکت به خاطر اینکه نفت را با 
کشـتی اش برداشـته و برده است بدهی دارد، این شخص 
خودش که نبرده است. امکان ندارد یک نفر بدون آگاهی 
دسـت اندرکاران باالی مملکت بتواند یک کشتی را ببرد 
و جنس بفروشد و پول آن را بر نگرداند. اینها حتماً اجازه 
دادنـد و همراهـی کردنـد و پیگیری کردند و خواسـتند. 
االن آیا بانک به مِن نماینده به این سادگی پول می دهد؟ 

بـه نظـر شـما االن بزرگان مـا ارزش 
را بـه چـه چیـزی می دهند؟ بـه آنهایی که 
سـاده زیسـت و عالم هسـتند یا آنهایی که 
پرطمطـراق هسـتند؟ مثالً من خـودم را به 
عنـوان یـک پزشـکی کـه در سیسـتم دارم 
کار می کنـم و پـول نمی گیـرم و هر مریضی 
هم آمد می بینـم در نظر بگیرید. به نظرتان 
فرماندار یا استاندار وقتی مریض می شوند 
می آینـد پیـش مـن یـا پیـش کسـی کـه در 
مطبـش ده برابر پول می گیرد، کراوات دارد، 

نظام را هم قبول ندارد؟
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یا بگویم به من نفت دهید تا بفروشـم می دهند؟ مشـابه 
ایـن تا دلتان بخواهد از کسـانی که برده انـد و نیاورده اند 
هسـت. حـاال ایـن را بـروز داده اند. سـاختار وقتی شـکل 
نگرفت و عدم شفافیت بود حاال بگوید من با فساد مبارزه 
می کنـم! حضرت امام )ره( راجع بـه بحث مبارزه با کش 
شـخصیت که بنی صدر در این مورد کتاب نوشـته بود و 
سـخنرانی می کـرد، می گفتند همان آدم هایـی که دم از 
کش شخصیت می زدند خودشان مبتال به کش شخصیت 
هسـتند. در نتیجـه واقعیـت عـدد و رقم هـا را اگـر نـگاه 
کنید بیشـترین انحرافات مالی در گذشـته به خاطر عدم 
شـفافیت به وجود آمد. آن آدم هایی که به گم به گم می 
گویند دیدید که خیلی از این بگم بگم ها در سیستمشان 
بود. در هیچ دولتی معاون اول و رابطین نزدیکش به این 
شکل گرفتار نشده بودند که آنها را زیر سؤال ببرند. اینجا 
قصـد ایـن نیسـت که به گـم فالنی مقصر اسـت و فالنی 
مقصر نیسـت. وقتی عدم شـفافیت اطالعات در سیسـتم 

هست مشکل پیش می آید.

  شما به شفافیت مالی مسئولین نظام در حال 
حاضر چه نمره ای می دهید؟

صفـر. ما چنین شـفافیتی نداریم. مـن وزیر که بودم یک 
چیزهایـی کلـی از ما گرفتند به اسـم لیسـت اموال ولی 
کسـی نیامد راستی آزمایی کند که راست گفتم یا دروغ! 

یـک اطالعاتـی می دهیم و چـون داده ندارنـد نمی توانند 
تطبیـق دهنـد ایـن داده هایـی کـه دادم درسـت اسـت 
یـا غلـط. در نتیجـه هیچ فرقـی نمی کند. مـن اگر همان 
موقـع می خواسـتم کار دیگـری بکنـم آنها اصـاًل متوجه 
نمی شـدند. همان طور که االن در پر کردن فرم اطالعات 
برای هدفمندی یارانه ها، خیلی ها، خیلی چیزها داشـتند 
و ننوشـتند و پول گرفتند و سیستم هم نمی تواند جلوی 
آنها را بگیرد. در نتیجه سـر این سیسـتم کاله گذاشـتن 
که کاری ندارد مگر اینکه بخواهند به یک نفر گیر بدهند 
که بحث آن جداسـت که مثاًل سیسـتم بیاید کنترل کند 
که من چه چیزی دارم و راست گفتم یا نه ولی در کالن 
قضیه سـاختاری وجود ندارد که سـره را از ناسـره بتواند 

تشخیص دهد.
 

  با توجه به شیوع اشرافیت میان مسئولین از 
دولت آقای هاشمی رفسنجانی که تا دوره های بعد 
هم نمونه هایی از آن مشهود بود و با در نظر گرفتن 
مقوله »الناس علی دین ملوکهم« بر سـبک زندگی 
مردم اثر گذاشـت. این موضوع را چگونه بررسـی 

می کنید؟
بـه نظـر شـما االن بـزرگان مـا ارزش را بـه چـه چیـزی 
می دهند؟ به آنهایی که سـاده زیسـت و عالم هسـتند یا 
آنهایـی کـه پرطمطراق هسـتند؟ مثـاًل من خـودم را به 

عنـوان یک پزشـکی کـه در سیسـتم دارم کار می کنم و 
پـول نمی گیـرم و هـر مریضی هـم آمد می بینـم در نظر 
بگیریـد. بـه نظرتـان فرمانـدار یا اسـتاندار وقتـی مریض 
می شـوند می آیند پیش من یا پیش کسی که در مطبش 
ده برابـر پـول می گیرد، کـراوات دارد، نظـام را هم قبول 
نـدارد؟ می بیننـد یـک نفر بـرای یک عمل سـی میلیون 
تومـان پـول می گیرد و یک نفر دیگر پـول نمی گیرد می 
گوینـد این کسـی کـه پول نمی گیـرد حتماً یـک گیری 
دارد دیگـر؟! غیـر از این اسـت؟ می گویند مگر می شـود 
یک نفر از سـی میلیون تومان بگذرد؟! از باال تا پایین به 
این یک نفر که دارد سـی میلیون تومان می گیرد و دارد 
تخلف می کند احترام می گذارند و به این کسـی که دارد 
سـاده کار می کند گیـر می دهند، سـؤال می کنند و انگ 
می چسـبانند. خب او می گوید مگر من بی عقل هسـتم، 
من هم می روم مشابه آن مطب می زنم و کسی را تحویل 
نمی گیـرم و قیافـه می گیـرم. مگـر ما در ایـن مملکت به 
آنهایی که سـاده زیسـت بودند و صادقانه کار کردند، در 
سیسـتم های مدیریتـی ارزش قائل شـدیم؟ حضرت علی 
)ع( در دسـتورالعمل بـه مالـک می فرماینـد: »الَ یَُکونَـنَّ 
اَلُْمْحِسـُن َو اَلُْمِسـی ُء ِعْنَدَک بَِمْنِزلٍَة َسـَواٍء َفـإِنَّ فِی َذلَِک 

تَْزِهیداً ِلَْهِل ■
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یکـی از مـواردی که یک اقتصاد الزم دارد تا بتوان آن را مقاوم 
نامید، اعتماد مردم نسبت به سیستم اقتصادی و محیط کسب 
و کار اسـت. در صـورت وجـود همدلـی و اعتمـاد  بین مردم و 
مسئوالن هر مشکل یا فشار و تحریمی برای مردم قابل تحمل 
خواهد شـد و به زانو درآوردن چنین اقتصادی برای دشـمنان 
دشـوار خواهد بود. اما عواملی می توانند این اعتماد را خدشـه 
دار نمایند مثل وجود فساد مالی و اقتصادی در یک کشور که 
می تواند  به اشکال گوناگونی مانند اختالس، رشوه، رانت، ویژه 

خواری و ... در جامعه ظهور و بروز پیدا کند. 
در صورتی که فسـاد در جامعه ای افزایش یابد باعث می شـود 
آن جامعه از درون سسـت شـود و در مقابل کمترین تکانه ای 
از هـم فـرو پاشـد. اثر دیگری که می تواند فسـاد مالی داشـته 
باشـد هدر رفت سرمایه ملی است. مسـئوالنی که فاسد شدند 
بـا گرفتـن رشـوه، پروژه هایـی را تعریف می کنند کـه یا اصاًل  
اولویت کشـور نیسـتند و یا باعث تأخیر در اجرای پروژه های 
بـا اولویـت باالتـر می شـود )در مدل های توسـعه الزم اسـت 
پروژه های عمرانی نسـبت مشـخصی با درامدها داشـته باشد. 
در صورتی که سقف نداشته باشد و قرار بر تأمین منابع آن ها 
با اسـتقراض و کسـری باشـد اثرات بدی بر روی اقتصاد کشور 
خواهد گذاشـت( . اثر دیگری که ممکن اسـت بـه وجود بیاید 
تضعیـف شـرکت های الیق و توانمند اسـت بـه گونه ای که یا 
پـروژه هـا با رانت واگذار می شـود و یا به پیمانـکاران خارجی 

خریداری فروخته می شود.
 فساد عالوه بر موارد باال اثرات دیگری هم دارد که مقام معظم 
رهبـری در سـخنرانی 19 دی سـال 80 خـود به آن ها اشـاره 

نموده اند که عبارتند از :
1- تصاحب بیت المال توسط اشخاص طماع و حریص

2- کسـانی که قصد سـرمایه گذاری در تولید را دارند هنگامی 
که مشاهده می کنند از راه های نامشروع درامد های هنگفتی 
را می توان کسب کرد آن ها هم تشویق به انجام کار نامشروع 
می شوند. بنابراین باعث می شود سرمایه گذاری صورت نگیرد 

و کشور از فعالیت های اقتصادی باز بماند.
3- افراد فاسد، دیگران را هم به فساد می کشند و برای انجام 
دادن فعالیـت هـای خـود به مسـئولین و کارمندان رشـوه می 

دهند.
4- در صورتـی کـه پـول و لقمه حرام در بیـن مردم و نخبگان 
و زبدگان رایج شـود،گناه در جامعه رایج می شـود. فساد مالی 

مقدمه ورود به میدان انواع و اقالم فساد هاست.
5- وقتی مدیران فاسـد شوند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل 
می شـوند. دشـمن خارجی از آن ها برای اهداف سیاسی خود 

در کشور به خوبی استفاده می نماید.
حـال بایـد ببینیـم طبق فرمان هشـت مـاده ای، در برخورد با 

فساد چه مسائلی باید در نظر گرفته شود.

باید ها و نباید های برخورد با فساد
1- قاطعیت همراه با دقت 

2- برخوردهای یکسان با مجرمان و دوری از تبعیض نسبت به 
دستگاه های مختلف و خویشاوندان

3- ایستادگی در برابر هیاهوها
4- پرهیز از توجیه و بزرگ نمایی

5- پرهیز از جنجال و هیاهو در مبارزه با فساد 
6- پرهیز از آلوده کردن مبارزه با فسـاد به اغراض سیاسـی و 

لزوم پرهیز از سیاسی کاری
پـس از بیـان بایـد ها و نباید های برخورد با فسـاد الزم اسـت 
بـه وظایف نهاد های مختلف در بحث مبارزه با فسـاد پرداخته 
شـود. البتـه تمرکز بحث بیشـتر بـر روی وظایف قـوه قضاییه 
خواهد بود و برای باقی قوا به چند نکته بسنده خواهیم کرد .

»در تمام دنیا، قوه قضائیه، مالک و معیار سالمت جامعه است 
. اگـر قوه قضائیه ای سـالم و دقیـق و عامل به عدل و انصاف و 
مقررات اسالمی وجود داشته باشد، .به مرور تمام دستگاه های 
کشـور و جامعه اسـالمی اصالح خواهند شد. ممکن نیست که 
کشـوری به سالمت کامل اجتماعی برسد، مگر آن که دستگاه 
قضایـی سـالم و بی عیبـی به وجود آیـد. اگر دسـتگاه قضایی 
سالم نباشد، دستگاه های دیگر هم به تدریج به فساد خواهند 

گرایید «  )78/4/7(

قوه مجریه
وجود ابهام و نقص و عدم شفافیت در گلوگاه های فساد مانند 
بخش های پولی، مالی، بازرگانی و گمرکی یکی از عوامل بروز 
فساد است که الزم است. دولت باید با صدور دستورالعمل ها و 
بخش نامه ها و همچنین ایجاد سیستم های شفافیت زا جلوی 

فساد را از همان ابتدا بگیرد.

قوه مقننه
بـا نگاهـی اجمالی به مفـاد قوانین حقوقی بـه راحتی می توان 
دریافـت کـه برخی مفاسـد اقتصـادی حاضر نظیر اسـتفاده از 
رانت هـای اطالعاتـی و پولشـویی و امثالهـم بـا قوانیـن جزایی 
موجـود قابـل تعقیـب کیفـری نیسـتند و ایـن امر بـا توجه به 
اصـل حقوقـی »قانونی بـودن جـرم و مجازات« دسـت مردان 
قضـا را در برخـورد بـا مفسـدان اقتصادی بسـته اسـت. از این 
رو به نظر می رسـد که قوه مقننه باید هرچه سـریع تر با توجه 
بـه مقتضیـات روز، قوانیـن جزایـی جامعی را بـرای برخورد با 
مفسدین اقتصادی در موارد خألهای قانونی به تصویب برساند.

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین 
اقتصـادی، سیاسـی و پول شـویی و نیـز ثروت هـای نامشـروع 
تحصیـل شـده در داخل کشـور و همچنین انتقـال ثروت های 

فساد؛گلوگاه اصلی اقتصاد
سادستیزی به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی

راهکارهای ف
سید بهزاد بقایی

M دانشگاه تهران
BA دانشجوی ارشد
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نامشـروع خـود بـه خارج از کشـور و بانک هـای خاص و 
حسـاب های ناشـناخته از عوامـل ایجاد فسـاد اقتصادی 

است که نیازمند وضع قوانین جدید است. 

قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسـی وظایف قوه قضائیه در دو 
بخش تعریف می شـود یکی پیشگیری از جرم و دیگری 
مجـازات مجرمـان و ایـن دو کار باید به طـور همزمان و 

موازی پیگیری شود.
1- پیشگیری

الزم اسـت پروژه های پژوهشـی در جهت یافتن ریشـه 
وقـوع جرایـم و راهکارهای مقابله قضایـی  با آن تعریف 
شود تا از درون آن بتوان به تدریج لوایح قانونی استخراج 

کرد و بتوان خأل های قانونی را پوشش دهد.
- بازسـازی سـاختار اداری قوه قضاییـه و روان تر کردن 

روند پیگیری جرایم.
- تربیت و به کارگیری قضات شـجاع، متدین و مسـتقل 

که باعث ریشه کنی فساد خواهد شد.
- بازسازی و اصالح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری 
و سـازمان بازرسـی کل کشـور به عنوان دو بازوی اصلی 
قوه قضاییه برای مقابله با فسـاد اقتصادی بسیار ضروری 
بـه نظر می رسـد زیرا هم اکنون  سـازمان بازرسـی کل 
کشـور به عنـوان عالی ترین نهاد نظارتی کل کشـور که 
وظیفه نظارت بر تمام مراکز اقتصادی را به عهده دارد به 
دلیـل کمبود مکانیزم هـای الزم برای نظارت قضایی، به 

یک نهاد تشریفاتی تبدیل شده است .
- اصالح قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم 
از قضایـی و اداری از طریق بهبود وضعیت معیشـتی آن 
هـا و همچنیـن تأمین امنیـت شـغلی و حیثیتی قضات 
و پرهیـز از تعـرض مسـئوالن بـه آن هـا در ارتبـاط بـا 

تصمیمات قضایی که می گیرند.
- تشـکیل دادگاه و نیروی انسـانی ویژه مبارزه با مفاسد 

اقتصادی.

2- مجازات 
- برخـورد قضایـی قاطـع و بـدون تبعیـض بـا مجرمین 
اولین و مهمترین راهکار این بخش اسـت که الزم اسـت 
دسـتگاه قضـا بـا قاطعیـت آن را دنبال نمایـد .در زمینه 
بازنگـری درقوانین کیفری در ارتباط با برخورد با جرایم 
اقتصادی به نظر کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد 
و با همین قوانین هم امکان برخورد قضایی فراهم است.

- توسـعه همـکاری واحدهای حراسـت مراکـز اقتصادی 
و مؤسسـات بانکـی، پولی و مالی بـا حفاظت و اطالعات 
دادگسـتری هـم قطعـاً موجبات کمک به کشـف جرایم 
اقتصـادی و مخـل اقتصـاد و امنیـت عمومـی را فراهـم 
می کند. از سـوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی 
که به طور ناقص اجرا شـده مانند قانون اجرای اصل 49 
قانـون اساسـی و همچنین قانون مجـازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به 

مرحله اجرا درنیامده اند.

57
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 چه شد که تصمیم به راه اندازی سازمان مردمی 
دیده بان شفافیت و عدالت گرفتید؟

وضع فساد در کشور به مرحله خطیری رسیده و شکلی پیدا 
کره است که در اقتصاد به آن فساد سیستماتیک می گوییم. 
مقصود از فسـاد سیسـتماتیک مرحله ای از فسـاد اسـت که 
نهاد ها و دستگاه های مسئول مبارزه با فساد و نظارت بر آن 
خودشـان دچار فساد می شوند؛ مانند قوه قضائیه، مجلس و 
نیروهای انتظامی. چرا که هر چه بگندد نمکش می زنند وای 
به روزی که بگندد نمک. البته این معنایش آن نیست که این 

دسـتگاه ها همه اش آلوده شـود تا به آن فساد سیستماتیک 
بگوییم، اگر فاسدان امکاناتی داشته باشند تا در سیستم نفوذ 
کننـد مـی توانیم آن را به عنوان فسـاد سیسـتماتیک قبول 
کنیم. از این یک مقدار پیچیده تر این اسـت که فاسـدان در 
مجاری تصمیم گیری، قانون گذاری و سیاسـت گذاری ورود 
کنند که مرحله خطرناک تری نسبت به فساد سیستماتیک 
اسـت. در این مرحله مبارزه با فسـاد دشـوار می شـود برای 
 این که شـما باید به سـراغ مفسدین و قوانین و ساختار های

فسـاد زا بروید و آن ها را اصالح نمایید. هر سـه ی آن دچار 

مشـکل می شود. برای این که آنها حضور دارند، مانع تراشی 
می کنند و شما را دور می زنند و قانونگذاران را قانع می کنند 

که این کارها ضرر دارد.
در کشـور هایی که گرفتار این مرحله شـده اند، راه مبارزه را 
این طور دیده اند که، یک مرکز سـتادی فوق قوا درست می 
شود، زیر نظر باالترین مقام کشور که آدم ها و نیرو های الزم 
برای مبارزه را از نهاد های موجود و خوب دستچین می کنند، 
اطمینان به این دستچین ها به طور نسبی خیلی بیشتر است 
و احتمال نفوذ بر این ها کمتر هست. به همین دلیل این ها 

مبارزه عملی با فساد
نیازمند ستادهای مردم نهاد
در مجلس قبل برخی رئیس کمیسیون ها مسئله دار بودند

احمد توکلی در گفت و گو با 57 از »داد« می گوید:

دکتر احمد توکلی بیش از هرچیز به فسادستیزی اش مشهور است. از پیگیری مفاسد آقازاده های معروف تا افشای اسناد فساد برخی 
معاونین و مدیران جنجالی دولت سابق. احمد توکلی به همراه چند نفر دیگر از اقتصاد دانانی که به قول خودش مهمترین ویژگی شان 
سالمت اقتصادی است و از نظر سیاسی نگرششان اهمیتی ندارد؛ اقدام به تاسیس شبکه دیدبانی برای شفافیت و مبارزه با فساد نموده 
اند. پنجاه و هفت در گفت و گو با احمدتوکلی از کارکردهای این سازمان مردم نهاد در راستای حرکت عملی به سوی اقتصاد مقاومتی و مقاومت 

های پیش رو مقابل اقدامات ضد فساد می پرسد. 
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در مبارزه موثرتر واقع می شوند و دیگر نمی توانند به اصطالح 
همـکاری بکنند. ضمنا کار های مردمی را توسـعه می دهند، 
چون مبارزه با فسـاد دفاع از خود شـهروندان اسـت. بسـتگی 
به این که موسسـه آنها چقدر به این صفت شـناخته بشـود و 
بتواننـد اطمینان مـردم را جلب کنند،  محل رجوع مردم می 
شوند. طبیعتا بهترین کمک برای حکومت همین سازمان های 
مردم نهاد می توانند باشند. با این منطق، دوستان من آمدند و 
گفتند: »چرا به صورت فردی و تک نفره به دنبال حل مسئله 
فساد هستی؟ شما امروز هستی معلوم نیست فردا هم باشی و 
بتوانی کار کنی. بیا و از آبرویی که پیش مردم و رهبری داری 
اسـتفاده کـن. آدم هایـی مثل خودت را هـم جمع کن و یک 
سـازمان مردم نهاد تشـکیل بده، ما هم در کار به شـما کمک 
می کنیم که این جمع شـما، بتوانند با کمک هم این نهاد را 
ایجاد کنند، آن را به مردم بشناسـانند و اعتماد مردم را جلب 
کنند. بعد این نهاد می ماند و وقتی که شـما عمرت سـر آمد، 
یک کار مهمی برای این مسئله انجام دادی.« این طور شد که 

ما رفتیم به دنبال حل مسئله و تامین این هدف. 

 چه افـرادی از چـه طیف های سیاسـی در این 
سازمان مردم نهاد حضور دارند و االن در چه مرحله ای 

از کار است؟
ایـن نهاد کامال غیر سیاسـی اسـت. هیچ دسـته بندی وجود 
نـدارد. چپ و راسـت و اصالح طلب و اصولگرایـی و... . مالک 
این اسـت که چه کسـی سالم است، رانت خوار نیست، حقوق 
دیگـران را هـم ضایـع نمی کند و حاضر اسـت بـرای این کار 
مایه بگذارد و خطر بپذیرد. با این منطق که همه ی دوستان 
پذیرفتند، راه افتادیم و رفتیم سراغ چهل نفر از کسانی که می 
شناختیم و کسانی که این صفت دارند. اعم از دوستان اصولگرا 
و اصـالح طلـب مان؛ از دکتر نمازی بگیـر تا مرتضی نبوی، از 
دکتر سـبحانی بگیر تا آقای دکتر راغفر، از دکتر نادران بگیر 
تا آقای دکتر فرشـاد مومنی. با  همه آنهایی که می دانسـتیم 
عدالت خواه هسـتند و پاک زندگی کـرده اند و حاضرند برای 
مردم فداکاری کنند، صحبت کردیم. شاید یک نفر هم در این 
چهل نفر نبود که بگوید این کار نشـود یا زود اسـت و... . بلکه 
همه  می گفتند انجام بده. خیلی هم دیر هم شـده. شـما هم 
از پس کار بر میایی و توانایی داری و ما هم کمکت می کنیم.

البته دوستان اصالح طلب می گفتند که عضو هیات موسس 
نمی شـویم ولی کمک می کنیم حتی شـاید یادتان بیاید در 
جلسـه اولی که ما گرفتیم و حدود سـیصد نفـر را هم دعوت 
کردیم، پنج شش نفر از این دوستان سرشناس ما آمدند؛ آقای 
فرشـاد مومنی، آقای عباس شـاکری، آقای راغفر، آقای واعظ 
مهدوی و... . این دوسـتان همشـان بودند و خیلی هم مشوق 
ما هستند. باالخره ده نفر موسس شدند که هفت نفرشان در 
مجلس نهم هستند؛ آقای دکتر بحرینی نماینده مشهد، آقای 
دکتـر دهقان نماینده چناران و طرقبـه، آقایان نجابت، نادران 

و کوثـری از تهـران و آقای امیر آبادی هم از قم و سـه نفر هم 
از بیرون، آقای مرتضی نبوی، آقای محمود فرشـیدی و آقای 

پرویز سروری هستند. 
مراحل ثبت و کسب جواز شرکت یک سال و نیم طول کشید. 
باالخره حدود اوایل پاییز سال گذشته یعنی حدود شش هفت 
مـاه پیـش ما از این فارغ شـدیم و کار را شـروع کردیم. طبق 
اساسـنامه، ما در زمینه کشف روش ها و ساختار های فسادزا 
کار پژوهشـی می کنیم و پیشـنهاد جایگزین می دهیم. می 
رویم در مجلس و جاهای دیگر مذاکره می کنیم یا اگر راجع 
به سیاسـت ها باشـد با دولت مذاکره می کنیم. برای توسـعه 
فرهنگ مبارزه با فسـاد، تالش می کنیم، کالس آموزشی می 
گذاریم، خلق ادبیات می کنیم. در آینده انشاهلل برای تز های 
دانشـگاهی کار می کنیم و این سـایتی هم که دعوت کردیم 
daad.ir  سـایت »دیـده بان شـفافیت و عدالت« همین کار 
را انجـام مـی دهد؛ یعنی کتاب معرفی مـی کند، ترجمه می 
کنـد و یک سـایت تخصصی مبارزه با فسـاد و دفاع از حقوق 
شـهروندی هسـت. ضمنا با مفاسد مفسـدان هم برخورد می 
کنیـم.  مـردم به مـا اعتماد دارنـد، اطالعات مـی آورند. البته 
هنوز کمپین تبلیغاتی راه نیانداخته ایم. هر موقع مطلع بشوند 
اطالعـات مـی آورند ما اطالعات را عوض اینکه خام بدهیم به 
دستگاه نظارت و بازرسی کل کشور یک ماه و نیم روی آن کار 
می کنیم. گروهی برای آن قرار می دهیم تا روی آن کار بشود 
و تحقیق می کنیم. در قانون بیشـتر روی سـاختارها و روش 

هایی که پیش آمد کار کردیم. 
تا االن اقداماتی که شـده مثبت بوده است، مثال از بورس کاال 
اطالع رسید که آقای نعمت زاده به اصرار می خواهد دولت را 
به سمتی ببرد که محصوالت پتروشیمی از بورس کاال بیرون 
بیایـد. خـب این عقبگرد بود و شـفافیت در قیمـت گذاری را 
زیرسوال می برد و سر مردم کاله می رفت. پس از بررسی ها 
من به عنوان ریاست هیئت مدیره نامه نوشتم به جناب آقای 
شـریعتمداری معاون محترم رئیس جمهور. بعد در جلسه ای 
بررسـی کردند و پیشـنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت را رد 
کردنـد. در همیـن ماجـرا برآورد ما این بود کـه اگر این اتفاق 
مـی افتـاد، هزار میلیارد تومان در سـال برای عـده ای خاص 

سود ویژه داشت. 
ما به لفظ، هزار میلیارد تومان ساده می گوییم و رد می شویم. 
بایـد چنـد میلیـون جیب خالی بشـود تا بخشـی از این هزار 
میلیارد تومان تامین بشود؟ یکی می رود یک سبد پالستیکی 
یـا مگس کـش بخرد از جیبـش می رود. خب ایـن بورس به 
عدالت نزدیک است، به شفافیت نزدیک است، از سوء استفاده 

و رانت خواری جلوگیری می کند.
یا فرض بفرمایید همان قرار داد نفتی که ما دو جلسه مفصل 
با آقای زنگنه داشتیم، دیده بان شفافیت این کار را کرد. چهار 
پنـج نفـر از نمایندگانی که عضو دیده بان هسـتند با هم کار 
کردیم رفتیم با آقای زنگنه صحبتی داشتیم. خیلی مثبت بود 
و امیدواریـم کـه نتیجه خوبی بگیریم. موارد از این دسـت باز 
هم هست که من بیشتر نمی گویم و سر موقعش گزارش می 
دهیم و فکر می کنیم داریم در یک کار خیر و مجاهدت بزرگ 

خدا پسندانه  موفق می شویم.

 آقای دکتر جایگاه کشـور ما در حوزه ی فسـاد 
اقتصادی در دنیا چطور هست؟

جایگاه همه کشور ها را سازمان TI )شفافیت بین المللی( در 
سال شاخص گیری می کند و اعالم می کند. شاخصی که از 
آن اسـتفاده می کند شـاخص ادراک فسـاد است، نه عینیت 
فسـاد. بـه آن CPI مـی گوینـد که بـا مصاحبه جمـع آوری 
اطالعات می شـود. از مدیران شرکت های خصوصی، مدیران 
دولتی، سازمان های دیگر مصاحبه می گیرند به طور تصادفی 
و نمره می دهند و جمع بندی می کنند، یک عددی می شود 
که این شاخص می شود. ایران وضع خوبی ندارد، یعنی پایین 

های جدول است و 134یا 135 است.
در این شـاخص گیری ها غیر از اینکه در خود شـاخص فساد 
حرف و بحث های زیادی هست؛ مثال اینکه ادراک افراد ممکن 
اسـت منطبق بر واقع نباشـد و تماس هایی که می گیرند ما 
نمی دانیم چقدر دقت درست بوده است. یک شاهد مثال می 
آورم که شـاخص بهبود محیط کسـب و کار قبال 150-140 
بوده و مرکز پژوهش های مجلس کار کردند و با شاخص های 
آنها اطالعات جمع کردند و 20 رتبه وضع ما بهتر شد. با بانک 
جهانی مذاکره کردند و توانسـتند ثابت بکنند که شـما دارید 
اشـتباه می کنید و 20 رتبه وضع ما بهتر شـد. چون شاخص، 
نگاه و امید مردم را تغییر می دهد. ممکن است اینجا هم اگر 
مـا پیش برویم چنین ظرفیتی پیدا کنیم که به واقع نزدیکتر 

بشیم و امیدواریم که وضع ما بهتر باشد.

 چرا با وجود 15 سال از صدور فرمان هشت ماده 
ای اقدامات اساسـی در این حوزه مثل این حرکت شما 

به ندرت انجام شده است؟
 ببینید مردم بیشـتر مبارزه با فسـاد را در مبارزه با مفسـدان 
می بینند. البته در فضای فسـاد سیستمی درست هم هست. 

ایـن نهاد کامال غیر سیاسـی اسـت. 
هیچ دسته بندی وجود ندارد. چپ و راست 
و اصـالح طلـب و اصولگرایـی و... . مـالک 
این اسـت که چه کسـی سـالم اسـت، رانت 
خـوار نیسـت، حقـوق دیگـران را هـم ضایع 
نمـی کند و حاضر اسـت بـرای این کار مایه 
بگذارد و خطر بپذیرد. با این منطق که همه 
ی دوسـتان پذیرفتنـد، راه افتادیـم و رفتیم 
سـراغ چهل نفر از کسانی که می شناختیم 

و کسانی که این صفت دارند
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چون فاسـد ها آن قدر شـبکه ای شـده اند که اگر جلوی آنها 
را نگیـری جلـوی اصالح و قانون را می گیرند. یک مثال بزنم. 
مـن نماینـده ی مجلـس در شـورای پول و اعتبار هسـتم. در 
ابتـدای دوره نهم مجلس، من اصرار داشـتم بر اینکه تخلفات 
موسسـات مالی را قانون محکم برخورد کند. چون اسـتدالل 
می کردم دوستان شورا هم رای می دادند و اینها یکی پس از 
دیگری گوششان پیچیده می شد و مجبور بودند یا خودشان 
را اصـالح کنند یا رای ابطال برای پروانه شـان داده می شـد. 
شاید من تنها نماینده ای بودم از نماینده های مجلس که بر 
جاهای مختلف نظارت می کردم، گزارش می دادم و در رسانه 
ها منتشـر می شـد. یکی از کار هایی که در آن زمان شـد آن 
هفتاد و هشت هزار میلیارد تومانی بود که آقای احمدی نژاد 
می خواست با تغییر ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی خلق 
کند و خیلی خطرناک بود. این بدعت خیلی بدی می شـد و 
ما می خواستیم دیگران طمع نکنند. متاسفانه این دولت هم 
این کار را می خواسـت انجام دهد و تاکنون سـه بار خواسـته 
این کار را انجام دهد. بعد از این که من فهمیدم چند دفعه به 
دیوان عدالت عالی شکایت کردیم. دیوان عدالت دستور توقف 
اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد، آقای احمدی نژاد دور زد و 
گفت از شـورای اقتصاد وشورای پول و اعتبار اجازه می گیرم. 
از طریـق شـورای پـول و اعتبار کـه اکثرا دولتی هم هسـتند 
سعی کرد که مسئله را به شکل قانونی عمل کند. در مجلس 
دو فوریتـی دادیم و جلـوی کار را گرفتیم. در واقع ماده ای از 
قانون که برای آنها سند بود را لغو کردیم و جلویش گرفته شد. 

 آیا اصال توان مقابله با این فسادهای سیستماتیک 
و پیچیده وجود دارد و فشارها به دستگاه های مبارزه با 

فساد چه میزان است؟ 
فشـار که بسـیار است. بگذارید مثالی بزنم. روزی من در مورد 
یکی از موسسـات فاسـد گزارشـی آوردم و اصرار داشتم که با 
آنها برخورد شـود و در جلسـه تصویب شد. من از جلسه رفتم 
بیرون و دیدم یکی از وزرای سابق زنگ زد. با من حال و احوال 
کرد و گفت کجا هسـتی می خواهم ببینمت. گفتم فالن جا 
هسـتم و بیا اینجا. گفت من با فالن کس می آیم. دیدم اسـم 
آشناسـت. گفتم کی هسـت؟ گفت مدیر عامل فالن موسسه. 
گفتم با او نباید بیای خودت می توانی بیایی. اصرار کرد گفت 
من کار دارم. گفتم نه او وضعش خراب اسـت و به زودی هم 
موضوع رسـانه ای می شـود، برای شما هم خوب نیست. از او 
کناره بگیر... خالصه حرف من را نپذیرفت و خیلی از من گله 
مند شد که من راه ندادم. قسم می خورم که من بیرون آمدم 
خبر به او رسید و می خواست یک نفر را بیاورد که آشنا باشد 
وسـاطت کند. این ها را می گویم به خاطر اینکه معلوم شـود 
فاسـدان را باید زد. این که این ها نیرو دارند یار دارند و اجازه 
نمی دهند که شـما کارهای درسـت را به ثمر برسـانید. البته 
اکثـرا پیروز نمی شـوند و هنـوز آن قدر قدرتمند نشـدند که 
بتوانند جلوی کارها را بگیرند ولی می خواستم بگویم که مردم 

بیشتر این جنبه را حس می کنند. 
در چند سـال اخیر چند قانون خیلی خوب در جهت تصویب 
شده است. یکی قانون اصالح قانون برگزاری مناقصات است که 

شـفافیت دارد که تمام قرارداد های متوسـط و بزرگ )قرارداد 
ها سه دسته اند کوچک، متوسط و بزرگ( باید در سایتی که 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه کرد قرار بگیرد. متاسفانه 

از سال 91 به بعد مهلتش تمام شد پیگیری نکردند 
این نشان می داد که این قرار داد چه هست؟ چه طور تنظیم 
شده و اصالحش و تغییرش و برندش همه روی سایت هست.

یکی قانون آزادی دسترسـی به انتشـار اطالعات. بسیار قانون 
مترقی هسـت که آحاد ملت را محق دانسـته که از دسـتگاه 
دولتی اطالعات بخواهند و او حق ندارد بپرسـد برای چه می 
خواهیـد. ده روز فرصـت دارد بدهـد و اگر ندهد جرم اسـت و 
مجازاتش در قانون تعیین شده است. البته اطالعات محرمانه 
را نمـی شـود داد ولـی هر سـندی را هم نمی شـود محرمانه 
بکننـد. تصمیمـی کـه متضمـن حق یـا تکلیف مردم شـود، 
مشـمول محرمانه کردن نیسـت که خیلی از محرمانه ها را از 

بین می برد و شفاف سازی می شود.
یـا قانـون امـر به معـروف و نهـی از منکر که حـق همه مردم 
دانسته شده که امر به معروف و نهی از منکر کنند. اگر کارمند 
دولـت هسـتند و مقام باالتـر را امر به معـروف و نهی از منکر 

کـه  رسـید  اطـاع  کاال  بـورس  از 
آقـای نعمـت زاده بـه اصـرار مـی خواهد 
دولـت را بـه سـمتی ببرد کـه محصوالت 
بیایـد.  بیـرون  کاال  بـورس  از  پتروشـیمی 
خب این عقبگرد بود و شـفافیت در قیمت 
گذاری را زیرسوال می برد و سر مردم کاه 
می رفت. پس از بررسـی هـا من به عنوان 
ریاست هیئت مدیره نامه نوشتم به جناب 
آقای شـریعتمداری معـاون محترم رئیس 
جمهور. بعد در جلسه ای بررسی کردند و 
پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت را رد 
کردنـد. در همین ماجرا بـرآورد ما این بود 
کـه اگر ایـن اتفاق می افتاد، هـزار میلیارد 
تومـان در سـال برای عده ای خاص سـود 

ویژه داشت
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کردند، آن مقام نمی تواند پست او را تغییر بدهد یا حقوقش را 
کم کند و توبیخش کند. اینها همگی در جهت سالمت جامعه 
دارد ریل گذاری می کند. یا قانون ارتقاء سالمت اداری که در 
مجلس تصویب شده و می بینید که احکام بسیار صریحی دارد 

که می خواهد کمک کند به افراد سالم.
یـک سـری زمینه ها هـم فراهم شـده هنوز البته مـا به ازای 

خارجی ندارد. 

 مردم چه طور باید خودشـان باید برای مبارزه با 
فساد به عنوان یک رکن جدی اقتصاد مقاومتی، اقدام و 

عمل کنند؟
آموزش. حقوق شـهروندی اول باید شـناخته بشـود بعد برای 
اسـتیفایش مردم اقدام کنند. مردم نمی دانند، خبرنگار نمی 
داند که می تواند برود به اداره ای بگوید که نسخه ای از فالن 
نامه ها را می خواهم و اگر گفتند نمی شود می تواند شکایت 
کند. وقتی یکی دوتا سه تا ده تا شکایت بشود، این ها صدا می 

کند، در رسانه ها پخش می شود.
 جزو کارهایی که در همین دیده بان خواهیم کرد ان شـاءا... 
برگزاری کارگاه های آموزشی ست تا مردم به حقوقشان واقف 
بشـوند.  در موضوعی اسـناد جمع آوری کردم، کیفرخواسـت 
نوشـتم و بـه قاضی دادم، قضیه فرق کـرد و جدی تر برخورد 
شـد. دیده بان در آینده از این کارها می کند، کمک می کند 

به قوه قضاییه. 
بحـث دیگـری کـه خیلـی مهم اسـت این اسـت کـه دیدبان 
شـفافیت و عدالـت چه طـور کار می کنـد؟ از چـه ابزارهایی 
استفاده می کند؟ یکی از این ها قوانینی هست که ذکر کردم، 
از جمله قوانین خوبی که در 3، 4 سـال اخیر تصویب شـده و 
از سـال 93 اجرایی شـده، قانون دادرسـی کیفری هسـت که 
ماده ی 66 در دفاع از سـمن ها به آنها اجازه می دهد که در 
موضوع خودشـان علیه افراد و دسـتگاه ها، بیایند اعالم جرم 
کنند. با شرایطی پذیرفته می شود و می توانند براساس همین 
حق در تمام مراحل دادرسـی حضور داشـته باشند و به نتایج 
دادرسـی اعتـراض کنند. ما مـی توانیم از این قانون اسـتفاده 
کنیـم در همین قـوه ی قضاییه ی پی حـق بگردیم و نتیجه 
می گیریم. یا مثال در قانون بازرسی کل کشور ماده 11 داریم 
که بازرسـی کل کشـور با افرادی که مورد اعتماد هستند می 
تواند تفاهم نامه امضا کند و ما نیز به بازرسی کل کشور کمک 
خواهیم کرد و من نامه هایی به جناب آقای سراج نوشتم که 

بی تاثیر هم نبود.

 هم اکنـون عملکرد قوه قضاییه را در این زمینه 
چطور می بینید؟

قـوه ی قضاییـه در ایـن دوره 4،5 سـال اخیـر خیلـی بهتر از 
گذشته عمل کرده است. مثال در یک تصمیم در دوره ی اول 
آقـای آملـی الریجانی 175 قاضی عزل شـدند. خـب این اوال 

نشان می دهد که آن گرفتاری هایی که ما می گوییم،هست. 
ثانیا نشان می دهد که رییس این سیستم در صدد اصالح کار 
هست. بعد محاکمه هایی صورت گرفته در این چند سال که 
قابل اعتراض هسـت. ما همه می دانیـم که اگر معاون رییس 
جمهور یک وقتی خطا کرد به موقع باید بهش رسیدگی بشود، 
نشد، ضعفی بود نشد، ولی نتوانست در برود، بعد محاکمه شد.

 یـا فـرد دیگـری که قاضی بـود و از قضاوت خلع شـد و 200 
هزار تومان جریمه شدۀ باعث تمسخر شد. البته من در جلسه 
دانشـجویی هم گفتم که شـما نمی دانید وقتی به یک قاضی 
با سـابقه می گویند که تو دیگر صالحیت قضاوت نداری، این 
مرگ شـغلی است و مجازات کمی نبود. با این وجود معتقدم 
که جرمش بیشتر از این حرف ها بود که با این مجازات جواب 

داده بشود. 

 همان طور که گفتید قوانین خوبی در چند سال 
اخیر وضع شده اما مشکلی که وجود دارد این است که 
بسـیاری از این قوانین به مرحله اجرا نمی رسند. مثال 
قانون شفافیت دارایی های مسئولین به تصویب رسیده 
ولـی عملی نشـده و مردم ثمـره آن را ندیـده اند. به 
نظرتان ضعف قوانین بیشتر باعث فساد می شود یا اجرا 

نشدن قوانین ؟
می توان گفت هر دو اما فکر می کنم بیشتر از عدم اجراست. 
بعضـی وقـت ها اتفاقات خوبی هم می افتد مثل رد صالحیت 
برخـی از نماینـدگان فعلی مجلس؛ یعنی سیسـتم به خودی 
خود جاهایی اقدام می کند ولی کفایت نمی کند. ما کمک می 
کنیم که این موارد بیشـتر شـود و چیزی که ما احتیاج داریم 
 ،daad.ir حمایت اسـت. حمایت از طریق عضویت در سایت
از طریق دادن اطالعات، از طریق شناساندن روش های اداری 
که منجر به فسـاد می شـود، معرفی سازمان های فساد خیز، 
ارائه راه حل جایگزین برای این روش های فسادخیز، گزارش 
مصادیـق سوءاسـتفاده مالـی و... .حداقـل این اسـت که عضو 
غیرفعال باشد زیرا ما طبق قانون می توانیم تجمع و تظاهرات 
داشـته باشـیم و می توانیم در هرجا که باشـد به یک مصداق 
خاصی اعتراض کنیم. من از شما و مردم خواهش می کنم که 
کمک کنید تا همه ما را بشناسند و بعد از شناخت هم پا جلو 

بگذارند و کمک کنند.

 آقای دکتر اشـاره کردیـد در بحث اجرای قانون 
عمده اهمیت مبارزه با فساد به گردن دولت است و قوه 
قضائیه در مرحله آخر اسـت، دولت باید در این زمینه 

چه کار کند؟
از همه مهم تر دولت انضباط مالی را رعایت کند. هر مناقصه 
ای شـرایطی دارد. اینکـه یک مسـئول به هـر طریقی به در و 
دیوار بزند که حتما مناقصه برگزار نکند و برود با مذاکره خرید 
کند، این خوب نیست که میل شدید به این کار در قوه مجریه 

وجود دارد. بعد آقازاده ها ،گاهی به کسانی که وابسته به کانون 
های ثروت هستند، میدان می دهند. تاجر متوسط را تحویل 
نمی گیرند ولی یک تاجر مساله دار بزرگ را تحویل می گیرند. 
اینکه دولت هردفعه مسـاله ای مطرح می شـود فورا تکذیب 
می کند و سـند هم ارائه می کنی باز تکذیب می کند، خوب 
نیسـت. قوه مجریه می تواند با اجرای قانون و اصرار بر اجرای 
قانـون حقوق شـهروندی را رعایت کند، اهمیـت قانون را باال 

ببرد. قانون گرایی خودش مردم را قانون گرا می کند.
 مجلـس و قـوه قضائیه نیـز در جای خودش امـا چون قدرت 
دست دولت است، هرجا قدرت و پول باشد در آن جا فساد باال 
می رود. اگر قانون حاکم شـد و حقوق شـهروندی رعایت شد 
که عمدتا دست دولت است، آنگاه اگر کسی از مسیر خارج شد 
قوه قضائیه یقه اش را می گیرد. در آخر کار برای اینکه منطقا 
پیشگیری از جرم هم بخواهد انجام دهد باید از دولتی که دارد 

این کارها را انجام می دهد حمایت کند.

 به نظر شما مجلس کاری که باید انجام می داده و 
نداده چیست؟ چه قانونی هست که خال آن وجود دارد 

برای مجلس آینده؟
من بیشتر از اینکه غصه قانون ها را بخورم، غصه آدم ها را می 
خورم. یعنی می گویم که مدیریت مجلس طوری باشد که آدم 
های مسـاله دار رئیس کمیسـیون نشوند. در مجلس نهم آدم 
های مسـاله داری بودند که رئیس کمیسـیون شدند. مجلس 

باید اولین کاری که می کند حساس باشد به این مساله.

 به عنوان آخرین سـوال توصیه شـما به تشکل 
های دانشجویی چیست؟

حمایت روحی و معنوی باعث دلگرمی هسـت و دانشـجویان 
چون به اصطالح گاو و گوسـفندی پیدا نکرده اند که دلبسـته 
بشـوند فرصت خوبی دارند برای اینکه بتوانند با فسـاد مبارزه 
کنند، به ما و امثال ما کمک کنند، خودشان موضع بگیرند و 
عمدتا به سـراغ مبارزه با فسـاد بروند. حکومت ما باید خود را 
در مبارزه با فسـاد ثابت کند وگرنه انقالب مخملی و کودتا و 

تجاوز نظامی، نمی تواند جمهوری اسالمی را از بین ببرد. ■

فـرد دیگـری کـه قاضـی بـود و از 
قضـاوت خلـع شـد و 200 هـزار تومـان 
جریمـه شـدۀ باعـث تمسـخر شـد. البته 
مـن در جلسـه دانشـجویی هـم گفتم که 
شـما نمـی دانیـد وقتی بـه یـک قاضی با 
سـابقه مـی گویند کـه تو دیگـر صالحیت 
قضـاوت نداری، این مرگ شـغلی اسـت و 
مجـازات کمی نبود. با ایـن وجود معتقدم 
کـه جرمش بیشـتر از این حرف ها بود که 

با این مجازات جواب داده بشود
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  »ایتان« چه زمانی و بر اسـاس چه دغدغه ای 

تشکیل شد؟
ایتان در حواشـی سال 79 تشکیل شد، یعنی یک قدمت 16 
سـاله دارد. روزی که ایتان تشـکیل شـد، مسئله مهم کشور 
در آن ایام)دوره اصالحات( دعواهای سیاسـی بود و برداشت 
دوستان این بوده که در این دعواهای سیاسی، مسائل اصلی 
کشـور که مسـتقل از جریانات سیاسـی اسـت، دارد گم می 
شـود. مسـائلی مثل علم و فنـاوری در آن مقطـع، به عنوان 
مسـئله مهم و بعد هم مسـائل دیگر، این ها به حاشـیه می 
روند. لذا بر این اسـاس مجموعه ایتان در آن مقطع تشـکیل 
می شـود. در آن زمان موضوعاتـی مثل خرید هواپیما را هم 
پیگیـری کردند کـه حاال هم به آن مبتال هسـتیم، آن زمان 

هـم به آن مبتال بودیم. نقد و بررسـی کردند که چقدر و چه 
نوعی نیاز داریم. مسائل مربوط به سیاست صنعتی کشور در 
آن مقطـع؛ تقریبا سـال های 81، 82 و 83 که سیاسـت های 
صنعتی کشور چه می شود؟ این دسته موضوعاتی که مسائل 
و راهبرد های کالن کشـور محسوب می شود، در آن مقاطع 

مورد بررسی قرار گرفتند.

 نگاه خاص ایتان به مسـائل و مشکالت کشور 
چیست؟ 

معتقدیم که اگر ما در کشـور یک ناکارآمدی می بینیم، این 
ناکارآمدی ممکن اسـت در سـه سطح باشد، یعنی برای حل 
آن باید سه کار را انجام دهیم. تشخیص درست بدهیم، برای 

آن تصمیم درست بگیریم و بعد آن تصمیم درست را درست 
اجرا کنیم. برداشت ما این است که بسیاری از مسائل کشور، 
در تشخیص و تصمیم دچار اشکال است. یعنی ما در بسیاری 
از مسائل، مسائل را خوب تشخیص نمی دهیم که این مسئله 
اصال چه چیزی است، بیماری چیست، مشکل چیست.  بعد 
هـم به تبع آن تصمیم خوبـی برایش نمی گیریم. حاال البته 
یـک جاهایـی هم در اجـرا می لنگیم، اما آن وزن تشـخیص 
و تصمیم، وزن پر رنگی اسـت. لذا همین االن که می بینید، 
باالخره کشور مسائل اقتصادی دارد، یکی تحلیل می کند که 
ریشـه آن تحریم هاست، یکی تحلیل می کند که ریشه اش 

چیز دیگری است. 
ما در همه مسـائل کشـور این چالش را داریم که تشـخیص 

سنگرهای بدون »مصطفی«
روایت فیروزآبادی از »ایتان« در گفت و گو با 57 

یکـی از نهادهای پژوهشـی موفـق در زمینه پژوهش، پیگیری و مطالبه گری مسـائل اقتصاد مقاومتی، مرکز ایتان اسـت. ایتان که 
مخفف واژه )Iran Think thanks Network( یا شـبکه کانون های تفکر ایران اسـت، مشتکل از کارگروه های مختلفی است که در زمینه 
های گوناگون بانک، بورس، مسکن، کشاورزی و... به بررسی و آسیب شناسی مسائل کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی می پردازند. 
برای معرفی بیشتر این مرکز با مرتضی فیروزآبادی به گفت و گو نشستیم. مدیرعامل 35 ساله ایتان، دانشجوی دکتری اقتصاد آموزش 
عالی دانشگاه تهران است که در دوران دانشجویی دبیر جنبش عدالتخواه بوده است. او از سال 86 وارد مجموعه ی ایتان شده و از سال 
90 تاکنون مسئول این مجموعه است. فیروزآبادی البته در سال های 93 و نیمی از سال 94 هم معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی بوده 

است.
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درسـتی از مسـئله داده بشـود و بعد از آن تصمیم درسـتی 
گرفتـه بشـود. ایتانی ها فکر می کنند که سـطح تشـخیص 
و تصمیـم خیلی مهم هسـت. باید بچه ها روی تشـخیص و 
تصمیـم تمرکـز کنند بویژه کسـانی که برای کشـور دغدغه 
دارنـد، بـرای انقالب دغدغـه دارند و فکر می کننـد که باید 
آرمان های انقالب را پیگیری کنند، باید روی سطح تشخیص 
و تصمیـم متمرکز شـوند. همین االن چقـدر از کانون هایی 
که مثل ما دارند بر روی سطوح تشخیص و تصمیم فکر می 
کنند، حزب اللهی و با دغدغه های حزب اللهی ها نسبت به 
مسـائل کشورند؟ خیلی اندکند. این جبهه خالی است، برای 
همیـن هم باید به ایـن جبهه توجه ویژه کـرد. بنابراین یک 
وجه بچه های ما این اسـت؛ یعنی به مسـائل مهم کشـور، با 
نگاه کالن و سیاست گذاری توجه می کنند. یعنی با این نگاه 
که فرض می کنند یک مسئول کشوری بخواهد این مسئله را 
حل بکند. فرض این نیست که ما خودمان آستین باال بزنیم و 
برویم آن را حل کنیم، فرض این است که یک مسئول کشور 
می خواهد این را حل بکند، مثال مسئولی داریم که میخواهد 
مثال مسـئله مسـکن را حل کند؛ برود چـه کار کند؟ ممکن 
اسـت جوابش این باشـد که برود مسـکن مهر بگیرد، ممکن 
اسـت جوابش این باشد که یک وام را به شکل خاصی بدهد، 
هر جوابی ممکن اسـت به آن داده بشـود. ما این جا مشغول 
این هسـتیم که به مسـئله ها به این شـکل نگاه کنیم و این 

جواب ها را برای آن بدهیم.
یکی دیگر هم این بوده اسـت که فرض نکردیم که اگر ما به 
مسئله ای فکر کردیم و برای آن راه حلی پیدا کردیم، بعد این 
جا بنشینیم و بگوییم یا ایها الناس بیایید راه حل ما را گوش 
کنید. معموال این کار را نمی کنیم؛ ما به دنبال راه حلمان می 
دویم. می رویم مثل »طبیب دوار بطبه«. از این مسئول به آن 
مسئول، از این نهاد به آن نهاد، به هر جایی که فکر می کنیم 
بـه حـرف ما گوش کند و به حرف ما توجـه کند، می رویم و 
سـعی می کنیم در آن جا ورود کنیم و با آن ها حرف بزنیم، 
تبیین کنیم، قانع کنیم تا مسـئله پیـش برود. بنابراین ما به 

دنبال حرفمان هم می دویم.
توجه سـوم مان هم این بوده است که مسائل کشور مستقل 
از جریانات سیاسی است. البته این نتیجه ی کار است. یعنی 
این کشـور یک سـری مسائل ریشـه ای دارد که این مسائل 
ریشه ای نه در این جریان و نه در آن جریان و نه در دیگرانی 
که کار سیاسـی می کننـد مورد توجه واقع نمی شـود . چه 
آن جریان بر سـر کار باشـد و چه این جریان بر سر کار باشد 
باید افرادی باشـند که به این مسـئله فکر کند و برای آن راه 
حل ارائه دهد و اگر آن افراد نباشـند، خیلی مهم نیسـت چه 
کسی بر سر کار است. چون هر کسی هم که بر سر کار باشد، 
باید برای مسـئله فکر کرده باشـد واال خیلی نمی تواند برای 
آن مسئله کاری انجام بدهد. معموال هم فکر نکردند بنابراین 
مجبـور اسـت کارهـای دم دسـتی انجـام بدهد یـا الگوهای 

وارداتی را تقلید کند. این هم از جمله نگاه های ماست.

  چه تعداد نیرو های انسانی که با شما همکاری می 

کنند؟
ما االن مسـتقیم بـا انواع و اقسـام همکاری هایـی که داریم 
نزدیک به شـصت نفـر. این افـراد در چهارده- پانـزده محور 

سازماندهی می شوند.

  ایتـان با حمایت چه نهـادی فعالیت هایش را 
انجام می دهد؟و هزینه هایـش را از چه راهی تامین 

می کند؟
مـا ایـن جـا بیشـترین کارمـان را بـا مجموعه هـای علمی 
دولت¬ها و برخی نهادهای غیر دولتی مثل مجلس انجام می 
دهیـم. البته همکاری ما با همه ایـن ها، عموما جنس پروژه 
دارد. یعنـی ما با این ها قـرارداد می بندیم و در قالب قرارداد 
کار انجام می دهیم. بنابراین بعضی از این تعامالت ما پررنگ 
تر و بعضی کم رنگ ترند. جنس کار ما از جنس قراردادی با 

مجموعه های دیگر است.

  در طول سـالیان فعالیت ایتان، چه پروژه ها و 
خروجی هایی صورت گرفته است؟

ببینید االن که ما درباره ایتان صحبت می کنیم، ایتان تقریبا 
در همـه حوزه هـای اقتصاد، صاحب مجموعـه و گروه هایی 

اسـت کـه کار می کنند. در موضوعات مسـکن، کشـاورزی، 
صنعـت، سـالمت، آمـوزش و پـرورش، فنـاوری هـای نـرم، 
جمعیـت، انـرژی و دیپلماسـی اقتصادی، کار مـی کنیم. در 
هـر کـدام از این هـا موضوعاتی را پیش برده ایـم؛ مثال ما به 
طور مشخص در نقشه جامع علمی ورود مختصری داشتیم، 
بیشـتر از آن بعدا در قالب قرارداد هایی درباره شـاخص های 
ارزیابی نقشـه، اقدامات و اولویت های نقشه و مسائلی از این 
دست با ستاد نقشه همکاری کردیم. در تدوین سند نخبگان 
و اجرایی سازی سند، مشارکت کردیم. در پیگیری و اجرای 
سـند تحول آموزش و پرورش هم به همین شکل. در وزارت 
نفـت االن محور هایـی را پیگیری می کنیم کـه آن موردی 
که می شـود بـه عنوان پروژه نام برد، موضوع سـاخت داخل 
است که چگونه از ظرفیت های داخلی کشور در نفت استفاده 
بشـود. خوب این یک کار تحقیقاتی بوده اسـت که پیگیری 
کرده ایم و داریم آن را انجام می دهیم تا به ثمر برسانیم. در 
موضوعات کشاورزی به همین ترتیب؛ از موضوع ریزگرد که 
ما با آن مواجه هسـتیم، موضوع مدیریـت آب و... که این ها 
موضوعات مورد مطالعه و کار هست و کالن اقتصاد مقاومتی 
کـه االن اولویت مهم کشـور ما اسـت. اینکه منظومـه ای از 
اقدامـات اقتصاد مقاومتی را احصاء کنیم و به دسـتگاه های 
مسـئول بدهیم، جزء پروژه های مهم ما بوده اسـت که برای 
یکی از دسـتگاه های کشور انجام داده ایم و بعد هم شاخص 
هایش را درآورده ایم؛ شاخص های اقتصاد مقاومتی بر اساس 
سیاسـت هـای کلی که آقا ابـالغ کردند، آن را هـم با یکی از 

دستگاه ها انجام دادیم.

  سـوای از این که چه دولتی بر سـر کار است، 
شما در واقع یک حالت اتاق فکر دولت ها را بر عهده 
داریـد. برای حل مسـائل و مشـکالت کشـور، مثال 
موضوع مسـکن، چطور می شـود که شـما اتاق فکر 
هستید ولی از این دولت به آن دولت، راهکار ها و راه 

حل ها صد و هشتاد درجه با هم متفاوتند؟
مـا اتـاق فکر بـه معنای این کـه دولت گفته باشـد برای من 
فکـر کنید که نیسـتیم! ما خودمان فکر مـی کنیم. بعد باید 
برای این فکرمان تالش کنیم. البته درسـت اسـت که دولت 
ها متفاوتند، اما باالخره در یک دولت تالش ما برای موضوع 
مسـکن جلو می رود و مثال می شـود مسـکن مهـر، در یک 
دولت دیگر نمی شود حوزه مسکن را جلو برد، دولت ورودی 
نـدارد، پذیـرش ندارد. ولی ممکن اسـت که کشـاورزی جلو 
برود، مثال در کشـاورزی اعتقاد وجود داشـته باشد، پذیرش 
آن را داشته باشند. مثال در خودکفایی، مبانی و مفاهیم یکی 

باشد و این کارها با هم جلو برود.
*نقش ایتان در شـکل گیری گفتمـان اقتصاد مقاومتی چه 
بوده است؟ بعضی از ایتانی ها این مرکز را جزو مجموعه های 

پیشرو در این زمینه می دانند.
ببینیـد مـا قبـل از این که گفتمـان اقتصاد مقاومتی شـکل 

بـه عنوان بچه هـای دغدغه مند حزب 
اللهـی، بایـد تـاش کنیم که هر کسـی بر روی 
یـک مسـئله مهـم و اساسـی کشـور متمرکـز 
بشـود و آن مسـئله را پیگیری کنـد. مثالی که 
من زدم، عرض کردم که کشـور مشکاتی دارد 
کـه مـا به هر کـدام از آن ها مـی توانیم بگوییم 
»سـنگر های بدون مصطفی«؛ یک سنگر بدون 

مصطفـی احمـدی روشـن که یک نفـری باید 
عمرش را بگذارد، وقتش را بگذرد، مانند شـهید 
احمدی روشن با جانش برود و آن سنگر را »با 

مصطفی« کند و پیگیر بشود
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بگیـرد، در اقتصاد فعال بودیم و کار کرده بودیم و مهم ترین 
مسـئله هایی که در اقتصاد ممکن اسـت کـه پیش بیاید، ما 
ایـن هـا را مطالعـه کـرده بودیم. البتـه این که بگویـم ما در 
شـکل گیری گفتمان اقتصاد مقاومتی نقش داشـتیم، غلط 
اسـت. ما نقشی نداشـتیم. گفتمان اقتصاد مقاومتی حاصل 
شـرایط کشور بوده است و خود حضرت آقا باالخره بر اساس 
یک تدبیر و تشـخیص و تحریر هایی که به ایشـان داده می 
شـود این گفتمان را مطرح کردند. اما ما بعد از مطرح شـدن 
گفتمان، بـرای این گفتمان خیلی کار کردیـم. اولینش این 
بوده اسـت که تمام حیطه های اقتصاد را در این جا سـامان 
دادیـم و برای آن نیرو پیدا کردیـم و داریم کار می کنیم. در 
گفتمـان سـازی و مطالبه گری آن نقش ایفـا کردیم؛ همان 
کاری که با بسیج یا تشکل های دیگر می کنیم، و یا کمک به 
رسانه ها و کال هر چیزی که مربوط به اقتصاد مقاومتی است، 

در آن ها کار جدی را انجام دادیم. 

  دغدغه ها و مسـائل اصلی شـما بـرای آینده 
چیست؟

خب ما به هر حال مجموعه موفقی محسـوب می شـویم؛ به 
دلیل زحماتی که دوسـتان می کشـند. این شـکل از ایفای 
نقش جوان در اداره کشور را ما در هیچ الگوی دیگری نداریم. 
یعنی اگر کسی که درسش تمام می شود، مثال لیسانسش را 
می گیرد، یا دانشـجوی ارشد است، یک راست بتواند بیاید و 

بدون هیچ تجربه ای و حتی بدون این که آن علم دانشگاهی 
اش خیلـی بـه دردش بخورد، بتواند در یـک مجموعه ای به 
گونـه ای آمـوزش ببینـد، به گونـه ای توانمند بشـود که در 
مسائل کشور به درستی و با تشخیص و تحلیل درست نقش 
آفرینی کند. این یک فرایند اسـت، این یک تکنولوژی است 
که چگونه آدم می تواند این فرایند را اجرا کند؟ خب ببینید، 

این مسئله در این جا بوده است. 
االن مسـئله اصلـی که مـا داریم به دنبـال آن می رویم یکی 
حرف روز اول تشـکیل ایتان است، یعنی به عنوان بچه های 
دغدغـه مند حـزب اللهی، باید تالش کنیم که هر کسـی بر 
روی یک مسـئله مهم و اساسـی کشـور متمرکز بشود و آن 
مسـئله را پیگیری کند. مثالی که مـن زدم، عرض کردم که 
کشـور مشـکالتی دارد که ما به هر کدام از آن ها می توانیم 
بگوییـم »سـنگر های بـدون مصطفـی«؛ یک سـنگر بدون 
مصطفی احمدی روشن که یک نفری باید عمرش را بگذارد، 
وقتش را بگذرد، مانند شهید احمدی روشن با جانش برود و 
آن سنگر را "با مصطفی" کند و پیگیر بشود. این فرهنگ باید 
در جامعه جوان ما به وجود بیاید؛ هر کسی یک کار برای یک 
عمر، یک سنگر برای یک عمر. این کار را حفظ کنیم، به ثمر 
برسـانیم و می بینیم که کشـور با این یک کاری که ما انجام 
دادیـم، رفـت جلو. اگر واقعا رفت جلو، برویم و دومی را انجام 
بدهیم. این که ما از مسـئولیتی به مسئولیت دیگری بپریم، 
از جایـی به جایی بپریم، از موضوعی به موضوعی بپریم، این 

هیچ مشکلی را از کشور حل نمی کند. موقعی که کار کشور 
به یک نقطه ای رسید، پیش رفت و مسئله حل شد، آن وقت 
کشـور پیشـرفت می کند. این، یک خط گفتمانی اسـت که 
مسئله اول ما در فضای دانشگاه می باشد، همین مسئله های 

اقتصادی و مسائلی از این دست.
برای خود ما توسـعه موضوعات مان خیلی مهم است و مهم 
تر تعمیق موضوعات مان است. یعنی ما باید موضوعات مان 
را از نظر پژوهشـی، تجربیات داخلی، خارجی، از پیشنهاد تا 
عرصه ی اجـرا عمق بدهیم. باالخره االن دایره موضوعات ما 
خیلی زیاد اسـت، شـاید اگر بشـماریم، پنجاه- شصت محور 
االن دارد کار مـی شـود که ایـن ها وزن هـای متفاوتی دارد 
و باید همه عمیق شـود و مهم تر از عمیق شـدن این اسـت 
که همه در کشـور به ثمر برسـند. یعنی برنامه ما این اسـت 
کـه باالخره اگر ما روی یک موضوع تصمیم گرفتیم که مثال 
فرض کنید خط پاالیشگاه سازی در کشور شکل بگیرد و راه 
بیفتد، این فکر باید به ثمر برسـد، نباید در حد مطالعه باقی 
بمانـد، حتی در گفتمان هم نباید باقی بماند، باید به اقدام و 
عمل برسد. ما باید پیگیری کنیم که برسد. یعنی نقش بچه 
هـای ما در اقدام و عمل این اسـت کـه پیگیری کنند که آن 
اقـدام و عمل در کشـور محقق شـود. این جهـت دوم بحث. 
غیر از جهت اول بحث که گفتمانی اسـت و جهت دومی که 
تعمیق اسـت، جهت سـوم آن این اسـت که به ثمر برسـد و 
جهـت چهارم این اسـت که با توجه بـه محدودیت هایی که 
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هسـت اگر امکانی برای توسـعه وجود داشته باشد، خالهای 
موضوعی را پر کنیم. خوب بعضی از موضوعات هست که ما 
کمتر روی آن کار کرده ایم، موضوعاتی که مهم هسـتند که 
حاال یا نیرو پیدا نشده است یا فرض کنید، توان ما نبوده است 
و هـر چیز دیگـری مثال نظام اداری که ابر مسـئله اقتصادی 
کشور است. خوب ما این را کار نکرده ایم و اگر روزی نیروی 
خوبی پیدا شود و ما هم توانش را داشته باشیم، توسعه در این 
مشکالت به حدی که بشود مدیریت کرد هم ارزشمند است.

  با وجود این که می دانم شاید برایتان خوشایند 
نباشـد، می خواهم خاطره یا توصیه ای از دیدار مقام 

معظم رهبری با ایتان برای خوانندگان بازگو کنید. 
همانطـور کـه مـی گویید مـن معتقدم ایـن نقل هـای غیر 
رسـمی پدیده مناسبی نیسـت. به هر حال حضرت آقا ده ها 
توصیه علنی دارند که برای راهنمایی ما کافی است و نیازی 
به اسـتنادات غیر رسـمی نیسـت. اصرار می فرمایید؛  ما در 
یکـی دو دیدار که خدمـت آقا گزارش فعالیت های مجموعه 
را دادیـم، مـا همین روال را خدمت ایشـان عرض کردیم که 
مجموعه ما تولید فکر می کند، تصمیم گیری می کند و بعد 
پیگیـری تصمیمش را انجام می دهد. ایشـان روی پیگیری 
تصمیم در هر دو دیدار به ما تاکید کردند و گفتند در انقالب 
هر نقطه ای به نتیجه رسـید، خود انقالب و هر کاری بعد از 
انقالب به نتیجه رسـیده اسـت، برای این است که عده ای از 
افراد استقامت کردند، ایستادند پای یک موضوعی، حتی اگر 
صـد بـار زمین خوردند، بلند شـدند و راه را ادامه دادند تا آن 
کار به نتیجه رسید. این به نظرم توصیه خیلی خوبی است که 

ایشان به ما و مجموعه دوستان کردند.

  آیا این امکان برای دانشـجویانی که تمایل به 
همکاری با مجموعه ایتان داشته باشند وجود دارد؟

ما این جا عالقه مندیم که بچه ها شکل کار و مدل کار ما را 
یاد بگیرند و هر کس خودش برود و کار کند. یعنی این کار به 
این شکل بهتر در کشور توسعه پیدا می کند تا این که به این 
جا بیاید. باالخره با این حجم انبوه آدم ها، طبیعتا نمی توانیم 
همـه را به این جا بیاوریم. بـرای این جا به طور معمول ما از 
بچه ها رزومه دریافت می کنیم، رزومه را بررسـی می کنیم. 
در رزومه برای ما چند مولفه مهم است؛ یکی قدرت تحلیلی 
بچه ها اسـت، چون جنس این کار تحلیل اسـت، یکی توان 
تشـکیالتی بچه هاسـت، یکی سالمت شـخصیتی و ویژگی 
های شخصیتی آن هاسـت. بحث دیگر مصاحبه های کاری 
اسـت که بـا هم انجام می دهیـم و بعد با هـم یک همکاری 
آزمایشـی می کنیم. نتیجه را همکاری آزمایشی تعیین می 
کند که مراحل بعدی همکاری مان با هم به چه شکل باشد. 

یعنی فرایند ما االن با دوستان به این شکل است.

  تشـکیل مراکز مشـابه و موازی ایتان توسط 

دانشجویان، واقعا چقدر امکان پذیر است؟
سخت هست، ولی شدنی هم هست.

   شما خودتان در آن اوایل مشکالتی نداشتید؟

داشـتیم، االن هـم مشـکالتی داریـم. ببینید از نظر شـدنی 
بـودن، هر کاری که انسـان پای آن بایسـتد، شـدنی اسـت. 
وقتی انسـان به فضا رفته اسـت و توانسـته اسـت که به فضا 
برود، یعنی هر کاری را می تواند انجام دهد. شـدنی هسـت، 
نیاز مندی های آن چیست؟ یک سری نیازمندی های ذاتی 
آن آدم اسـت. یعنی یک کار احساسی و اجرایی نیست، یک 
کار تفننی نیست. یک کار جّدی است. بچه ها بخواهند این 
کار را انجام دهند، باید یک مقدار تحلیلی باشند، یک مقدار 
فکری باشـند، یک مقدار تشکیالتی باشند. باالخره یک بچه 
سطح باالیی می تواند این کار را جلو ببرد. خودش باید بداند 
که می تواند یا نه، هر کسی نسبت به خودش شناخت دارد. 
مـا می توانیم بگوییـم باالخره این کار یـک کار این چنینی 
اسـت، تحلیلی اسـت، آدم در آن نیاز به زوایای مختلف دارد، 
اقتصادی که فکر می کند باید حواسـش به بینش سیاسـی، 
فرهنگی و اجتماعی هم باشـد. رابطه با فضای علمی و غیره 
بتواند فکر کند، خالقیت داشـته باشـد، اسیر راه حل غرب و 
شـرق و دیگران نشـود و متفاوت فکر کند. این ویژگی هایی 

است که خود بچه ها باید تشخیص بدهند. 
بعد از آن، مولفه موفقیت، مشـورت و تعامل است. یعنی اگر 
ما این جا هسـتیم و ده- پانزده سـال و تقریبا شـانزده سـال 
تجربه داریم و دیگرانی هم در کشور هستند که ممکن است 
شـبیه ما کار کرده باشـند، از تجربیات آن ها استفاده کنید. 
ما خودمان کمک فکری می کنیم به هر کسـی که بخواهد، 
دیگران هم حتی انجام می دهند. این مسـئله دومش است، 
یعنی باید از تجربیات استفاده بکند تا بتواند. مسئله سومش 
که مسئله اصلی است، استقامت این کار است. یعنی با شش 
ماه و یک سـال و نشد و این ها، شکل نمی گیرد. این جا هم 
اگـر مـی بینید، این جـا باالخره مانده اند و در آن اسـتقامت 
انجـام شـده اسـت که مـا االن به ایـن نقطه رسـیدیم تا این 
پانزده- شـانزده سـال. واال ایتان هم روز اول که تشکیل شد، 

از نظر دیگران یک گروه دانشـجویی بود. امروز یک مجموعه 
تصمیم سـاز جدی محسوب می شـود. این استقامت در کار 
است. یعنی بچه ها نباید زود خسته شوند، باالخره هر کاری 
تا زمانی که احسـاس و آرزوی ماسـت، حرکت کردن در آن 
برای ما آسان است. در کوه چند قدم اول را که شما برداشتید 
و از آرزو درآمدیـد، جـدی شـد، خسـته می شـوید. در ابتدا 
باالخـره هیجان و احسـاس و بچه ها با هم برویـم... باالخره 
صد متر، دویست متر که شما باال می روید، دیگر متفاوت می 
شـود. آن کسی که بایستد تا پایان کار و باال برود، به قله می 
رسد؛ این رمز اصلی است. حاال مشکالت دیگر هم دارد، این 
کار ها مشکل تامین مالی دارد، مشکل حقوقی دارد... این ها 
باالخره حل می شود، همان طور که ما حل کردیم، بقیه هم 

حل می کنند.

  اگـر االن مسـئول بسـیج دانشـجویی یـک 
دانشگاه بودید ناظر بر اینکه این شعار سال را تحقق 

بدهید، چه کار و اقدامی انجام می دادید؟
 اقدام بسیج دانشجویی مطالبه و گفتمان است. زمانی ما در 
بسیج دانشجویی یک دانشگاه کارنامه موفقی داریم که اگر از 
بچه های آن دانشـگاه درباره اقتصاد مقاومتی سـوال کردیم، 
بچه ها قبول داشـته باشند، درسـت فهمیده باشند و اعتقاد 
داشـته باشند. هر چقدر این گونه بود، کارنامه ما در گفتمان 
سـازی اقتصاد مقاومتی جلوتر اسـت. مثال اگر دانشـجویان 
دانشـگاهی مثـل دانشـگاه های تهـران، شـریف و امیرکبیر 
باورشـان در اقتصـاد مقاومتـی افزایـش پیدا کنـد، آن زمان 
می گوییم بسـیج درسـت کار کرده است. اگر یک موضوعی 
را در کشـور مطالعه کردیم و منتج به اثر شـد، یعنی مسئول 
شـنید؛مطالبه دقیق، علمی، عمیق و با روش درسـت،- نه از 
جنس مطالبه هایی که انجام می دهیم که خودمان را راضی 
کنیـم که اعتراض کردیم- و منتج شـد به واکنش مسـئول، 
تغییر در تصمیم مسـئول، به مطالبه دیگران از مسـئول و او 
را حرکـت داد به سـمتی که یـک کاری را اصالح کند، حتما 
بسـیج دانشـجویی خوب عمل کرده اسـت. مصادیق اقدام و 

عمل بسیج دانشجویی در دانشگاه ها االن این هاست. 
وقتـی بچه ها بزرگ تر بشـوند، وقتی دانشـجوی تحصیالت 
تکمیلـی  بشـوند، وقتی فارغ التحصیل بشـوند، مسیرشـان 
عوض می شـود. آن وقت باید مثل ما بیایند و بگویند که آقا 
ما این را از این جا برداشتیم و این جا گذاشتیم. اما وقتی که 
در دانشگاه و در بسیج هستند، از بسیج این دو اقدام خواسته 
شده است؛ یعنی اقدام و عمل، این دو کار می شود. حاال اردو 
های جهادی هم جزء اقدام و عمل اسـت، ولی این دو کار پر 

رنگ تر و جدی تر است. ■

در کشـور  را  یـک موضوعـی  اگـر 
مطالعـه کردیـم و منتـج به اثر شـد، یعنی 
مسئول شنید؛ مطالبه دقیق، علمی، عمیق 
و بـا روش درسـت،- نـه از جنـس مطالبـه 
هایـی که انجام مـی دهیم کـه خودمان را 
راضـی کنیم کـه اعتراض کردیـم- و منتج 
شـد به واکنش مسـئول، تغییر در تصمیم 
مسـئول، به مطالبه دیگران از مسئول و او 
را حرکـت داد بـه سـمتی که یـک کاری را 
اصالح کند، حتما بسیج دانشجویی خوب 

عمل کرده است
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 کانـون تربیـت و اقتصـاد را معرفـی کنید و 
بفرمایید که از چه زمانی شروع به کار کردید و چه 

شد به فکر تاسیس چنین مرکزی افتادید؟
اینجا قبال یک مدرسـه مجازی بود که بعدش تبدیل شد 
به مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسـالمی. این مرکز به 
صورت رسـمی و با ابالغ فرمانده کل سـپاه پاسـداران از 
سال 1391 فعالیت خودش را آغاز کرد و نقشه راه مرکز 

در واقع همان ابالغیه فرمانده کل سپاه پاسداران است.
یکـی از مهم تریـن کارهای اجرایی کـه در زمینه تربیت 
در چند سـال اخیر در کشـور ما انجام شـده پرداختن به 
موضوعـات حلقه های صالحین اسـت و شـاید تجلی کار 

تربیتی عینی در کشور بعد از انقالب اسالمی باشد. حلقه 
هـای صالحیـن با موضوع تربیت کار خودشـان را شـروع 
کردنـد و چند سـالی اسـت که حلقه ها تشـکیل شـدند 
روز به روز هم پیشـرفت می کنند و به تعداد آنها افزوده 
می شود. موضوع محوری مرکز همانطور که عرض کردم 
موضـوع تربیت اسـت،که تربیـت دارای ابعـاد گوناگون و 

موضوعات گوناگونی است.
ما از دریچه تربیت وارد موضوع اقتصاد می شویم که اگر 
از همیـن منظر بخواهیم به موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه 
کنیـم، کامـال یک ارتبـاط مفهومی بین تربیـت و اقتصاد 
مقاومتی می توانیـم مطرح بکنیم. محصوالت و کارهایی 

هـم کـه در این سـه سـال اخیر انجام شـده در راسـتای 
همیـن نـگاه به مسـئله اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشـور 
هست که در نوع خودش بدیع و تازه است و در موسسات 
آموزشـی و پژوهشی و دانشگاه های کشور متاسفانه نگاه 

تربیتی به اقتصاد نداریم.
جـا دارد اینجا بگویم ما که داریم اینجا این همه مسـئله 
ی تربیـت دربـاره ی اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنیم؛ 
مدیون وارد کننده ی اصلی این نگاه جدید به اقتصاد ما، 
یعنـی جنـاب دکتر عادل پیغامی هسـتیم که مسـئله ی 
تربیت اقتصادی را اولین بار مطرح کردند در نظام علمی 
دانشـگاهی کشور و خود ایشـان گرایش تربیت و اقتصاد 

 کاش غربی می شدیم! 
گفت و گوی »57« با دبیر کانون غیردولتی »تربیت و اقتصاد«

از زاویه اقتصاد مقاومتی خیلی وقت ها نباید به مردم وام داد!
»کانـون تربیـت و اقتصـاد« یکی از مراکـز فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی اسـت که کارویـژه تخصصی این کانون، آن را از سـایر 
نهادهـای غیردولتی مرتبط بافضای اقتصاد مقاومتی متمایز نموده اسـت. این کانـون تمرکز خود را بر روی تربیت اقتصادی مردم 
گذاشـته اسـت، به گونه ای که اعتقاد غالب این مجموعه که بنیانگذار آن حجت اهلل عبدالملکی اسـت؛ بر این اسـت که تنها زمانی 
تحقق عملی اقتصاد مقاومتی ممکن است که مردم به عنوان مصرف کننده رفتار اقتصادی خود را اصالح نموده و در حقیقت این مساله از 
کف جامعه حل شـود و به سـاختارهای فوقانی جامعه برسد. برای آشنایی بیشتر با این کانون و نوع نگاه آن ها به اقتصاد مقاومتی با »دکتر 

محمود کریمی« دبیر این کانون به گفت و گو نشستیم.
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را در مقطـع ارشـد تشـکیل دادند. به تبع ایشـان جناب 
آقای دکتر طغیانی هم این نگاه را خیلی پیگیری کردند.

 شـما بیشتر روی چه حوزه ای از اقتصاد مقاومتی 
تمرکـز کرده اید و اگر امکان دارد بصورت جزئی تر قالب 
هایـی را کـه برای انتقال مفاهیم اقتصاد مقاومتی و بحث 

تربیت روی آن کار کردید توضیح دهید؟
کانـون تربیـت و اقتصاد وظیفه خـودش را به عنوان یک 
گـروه اجرایی و عملیاتی در عرصـه اقتصاد تعریف نکرده 
و ظرفیـت کانـون هم این نیسـت و طبعا مـا این را پیش 
نمـی گیریـم. مسـئله محوری کـه ما در کانـون تربیت و 
اقتصاد، یعنی راهبرد اساسی که برای عملیات در اقتصاد 
مقاومتی در این چندسال درپیش گرفتیم، بحث گفتمان 
سـازی، تولید راهبرد در اقتصاد مقاومتی، تولید محتوا و 
فعالیت های آموزشـی و مجـازی و حضوری مختلفی که 

همه آنها یک هدف را در نظر می گیرند.
مـا برای اینکه اقتصاد مقاومتی به مرحله گفتمان شـدن 
در جامعه اسـالمی برسـد چند مرحله قائلیـم. در مرحله 
اول باید تشـخیص صورت بگیرد. یعنی مسئله اساسی ما 
در کشـور اکنون چیسـت که فرمانده مسئله را تشخیص 
دادنـد که اقتصاد اسـت.  در مرحله دوم تبیین انجام می 
شود. فرمانده بعد از تشخیص راهکار می دهد که راهکار 
اقتصاد مقاومتی است. این تبیین در حد کلیات به عهده 
فرمانـده، امـام خامنه ای اسـت و در وهلـه دوم به عهده 
دانشـگاهیان، حـوزه، مراکز پژوهشـی اسـت مثـل مرکز 

مطالعات راهبردی.
ما در کانون اقتصاد در طی این 3 سال با این دور برد به 
مسـاله اقتصاد نگاه کردیم. البته این به معنی این نیست 
کـه ما کارفرهنگی کف جامعـه انجام ندادیم. جلوتر برای 
شـما توضیح خواهم داد کـه اتفاقا خیلی کارهای اجرایی 
ریـز هـم در کانـون انجام شـده ولی شـان اصلـی کانون 
تربیت و اقتصاد شان راهبردی است. شان تولید محتوا و 

پشتیبانی از نظریه اقتصاد مقاومتی است.

 جامعه هدفتان صرفا دانشجویی است؟
اقتصاد مقاومتی موضوعی اسـت کـه برای همه رده های 
مردمـی جامعـه تولیـد شـده اسـت. بـرای رده حاکمان، 
مدیران، مردم معمولی، اقشـار بسـیج، طالب و بانوان. ما 
هم جامعه ی هدف خودمان را صرفا دانشجویان نگرفتیم. 
در حد توانمان در این مدت سـعی کردیم برای اقشـار و 
رده های مختلف محتوا تولید کنیم. سـعی کردیم بازوی 
فکـری و تولیـد راهبـرد باشـیم و حتی در بعضـی از این 
اقشـار مثال در اقشار دانشجویی همایش های دانشجویی 
برگـزار کردیـم و اصـال یک الگـوی جدیـد همایش های 

اقتصاد مقاومتی طراحی کردیم.
از طرفی ما قائل نیسـتیم به اینکه اقتصاد مقاومتی فقط 

برای دولت است، یعنی اگر دولت به وظایف خودش عمل 
کنـد اقتصاد مقاومتی محقق می شـود، خیـر. بارها مقام 
معظـم رهبـری گفتند که مـردم در اقتصـاد نقش دارند، 
دولت نقش دارد، نهادهای نظامی و بسـیج و سـپاه و... به 

لحاظ ساختاری زیر این مجموعه است.
اگـر نگاهمـان از اقتصاد نـگاه تربیتی باشـد، نقش مردم 
بیـش از همـه قسـمت های دیگر محل تمرکز می شـود. 
وقتی ارز گران می شود ما می توانیم به مردم بگوییم ارز 
نخرید چون به اقتصاد کشور آسیب می زند. اگر نگاهتان 
نـگاه دانشـگاهی باشـد مـا اصـال کاری به مـردم نداریم. 
توصیـه ای نداریم که بکنیم. مسـئله محوری شـما فقط 
دولت اسـت، بودجه ی دولت اسـت، درآمد ها و سیاست 
هـای دولت اسـت. ما نمی گوییـم او نقش ندارد. وقتی از 
دریچـه تربیت نـگاه کنیم می گوییم مـردم وقتی قیمت 
یک کاال افزایش می یابد، اتفاقا برای بهبود اوضاع کشـور 
شـما نباید از اون کاال بخرید.ئمی توانیم به مردم توصیه 
بکنیم که شما باید اقتصاد یاد بگیریم اما نهاد های دیگر 
نمـی تواننـد توصیـه کنند. اینهـا تفاوت هـای میان نگاه 
تربیتـی و غیـر تربیتی به اقتصاد اسـت. مـردم همه باید 
سـواد اجتماعی داشـته باشـند و به کودکانشان از دوران 
کودکی اقتصاد آموزش دهند. شـما اینها را در کدام یک 
از نهاد های پژوهشـی کشـور می توانید ببینید. ما به این 
نتیجه می رسـیم که مردم در اقتصاد باید رشـد کنند. ما 
هدفمان رشـد اقتصاد مردم نیسـت، هدف ما رشـد مردم 

در اقتصاد است.
شـما وقتی از دریچه تربیت نگاه می کنید می گویید که 
خیلـی جاهـا به مردم هم نباید وام داد. چون وام دادن به 
مـردم یعنی مقروض کردن مـردم. یعنی برای یک مدت 
طوالنی سیسـتم مالی آن شـخص بسـته شـده و تحرک 
مالـی نـدارد. ما مـی گوییم چـرا از طریق سیسـتم های 
اقتصادی- اسـالمی مثل سیسـتم وقف وارد نمی شویم؟ 
چـرا تامیـن مالـی هایـی کـه در جریـان تاریخ اسـالمی 

داشتیم استفاده نمی کنیم.
ایـن مثـال ها را می زنـم که بگویم وقتی شـما از دریچه 
تربیت به اقتصاد نگاه می کنید توصیه های سیاستی تان 
فـرق می کنـد. نگاهتان بـه اقتصاد فرق مـی کند. حتی 
نگاهتـان بـه نقش مـردم در اقتصـاد. یـک تعریف خیلی 
رایجـش در اقتصـاد متعارف می شـود خصوصی سـازی. 
ولـی مـا می گوییم تازه خصوصی سـازی اول کار اسـت. 
خصوصی سازی که به معنی مردمی کردن اقتصاد نیست. 
ما می گوییم مردمی کردن اقتصاد یعنی کارآفرین کردن 
مـردم. این تفاوت نگاه تربیتی و غیر تربیتی اسـت. شـما 
اگـر دنبـال نگاه تربیتی نباشـید مـی گوییـد باید درصد 
بیـکاری رو کاهش بدهید. ما می گوییم شـما اگر نگاهتا 
تربیتی باشد چرا به بیکاری نگاه می کنید؟ به کارآفرینی 

نگاه کنید. ببینید مردم چقدر کارآفرین شدند.

مـی خواهـم بگویـم مبنـا وقتـی متفـاوت باشـد، اثـرات 
سیاسـتی دارد، اثـرات در تولیـد راهبرد و محتـوا دارد و 
در حوزه های مختلفی که به اقتصاد ورود پیدا می کنید.

شـما وقتـی نگاهتـان بـه اقتصاد نـگاه متعارفـی که االن 
هسـت باشـد، می گویید اقتصاد مقاومتـی یعنی افزایش 
سـرمایه گذاری خارجی به کشـور یعنی مدیریت مصارف 
و منابع. این را اقتصاد دان های بزرگ کشـور می گویند. 
اینها نگاه های دانشگاهی است که حاصل از همین علمی 
است که در دانشگاه هاست. حاال نکته جالب تر این است 
کـه بگوییـم همین نگاه تربیـت اقتصـادی، اتفاقا در یک 
بخشـی از اقتصاد لیبرالیسـم کامال مشاهده می شود که 
متاسفانه در کشور ما کنار می گذارند. یعنی ما وقتی وارد 
دانشـگاه ها می شـویم و موضوع تربیـت اقتصادی را می 
گویید دانشـجویان و اسـاتید می خندند. می گویند یک 
مدل ریاضی یا سـنجی طراحی کن. ما منکر این مدل ها 
در اقتصاد نیستیم. ما می گوییم همه اقتصاد این نیست. 

همه اقتصاد را اینطوری دیدن، غلط است.
مگر قرار نیست دولت در اقتصاد نقشی نداشته باشد چه 
توصیـه سیاسـتی به مـردم می خواهید بکنیـد؟ اگر نگاه 
تربیتی نداشته باشید، شما در اینجا لنگ می مانید و این 

همان نقاط تمایز اساسی  بین دو دیدگاه است.
در دیـدگاه متعـارف تعریـف علـم اقتصاد یـک بُت وجود 
دارد: تخصیص منابع کمیاب به نیاز های نامحدود. یعنی 
علـم تولیـد، توزیع و مصرف. یعنی همه جامعه هدفی که 
در تعاریـف کنونی اقتصاد وجود دارد، اصال ناظر به مردم 
نیست، ناظر به سازمان ها و ساختار های فیزیکی جامعه 

است.

 بـا توجه به این نکته مـی توان نتیجه گرفت 
تمرکز اصلی شـما بر مباحث اقتصـاد خرد و رفتار 
مصرف کننده اسـت تا از طریق اصالح آن به تغییر 

ساخت های اقتصادی و اصالح آن کمک کنید؟
»اقتصاد علم انتخاب اسـت.« این عبـارت اتفاقا در متون 
اصلـی توسـط اندیشـمندان برجسـته غربی مطرح شـده 

شما وقتی از دریچه تربیت نگاه می 
کنید می گویید که خیلی جاها به مردم هم 
نباید وام داد. چون وام دادن به مردم یعنی 
مقروض کردن مـردم. یعنی برای یک مدت 
طوالنـی سیسـتم مالی آن شـخص بسـته 
شـده و تحـرک مالی نـدارد. ما مـی گوییم 
چـرا از طریـق سیسـتم هـای اقتصـادی- 
نمـی  وارد  وقـف  مثـل سیسـتم  اسـامی 
شویم؟ چرا تامین مالی هایی که در جریان 
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اسـت. ولی چرا این تعاریف در کتاب های دانشـگاهی ما 
رایج نمی شـود؟ به دلیل اینکه ما گزینشـی عمل کردیم 
حتـی در غربی شـدن. مـا در اقتصاد غرب زده شـدیم نه 
غربی. کاش غربی می شـدیم. ما اگر دانشـگاه ها را غربی 
مـی کردیـم بهتر بود و این بالها به سـرمان نمی آمد اما 
االن غـرب زده شـدیم. یـک بخـش محـدودی از دانـش 
اقتصاد را که سـاده و بی دردسـر بوده وارد کشور کردیم، 

در صورتی که اصال اقتصاد متعارف غربی این نیست. 
از دریچـه تربیتـی هم اقتصـاد علم انتخاب اسـت. یعنی 
هـر تصمیمـی کـه یک فـرد در زندگی می گیـرد چه در 
بعد فرهنگی و چه در بعد سیاسـی و اجتماعی، حتی در 
انتخـاب همسـر، در کوچک ترین انتخـاب هایی که افراد 
در طـول روز انجـام مـی دهنـد، روی اقتصـاد تاثیر دارد 
و ایـن می شـود نـگاه تربیتی به اقتصـاد. وقتی اینطوری 
بـود مـی گویید من اگر انتخاب بکنـم بین کاالی داخلی 
و خارجـی ایـن تاثیـر دارد در اقتصاد. ولـی وقتی از دید 
اقتصاد متعارف نگاه می کنید می گویید من دنبال سـود 
خودم هستم. کاالیی را می خرم که کمی کیفیتش بهتر 
باشد. ما قائل نیستیم که در همه کاال هم کیفیت کاالی 

خارجی باالتر است.
می خواهم بگویم وقتی دریچه نگاه افراد متفاوت باشـد، 
ثمره آن هم متفاوت می شـود. تجویزها هم متفاوت می 

شـود. سیاسـتگذاری، برنامـه ریـزی و تولیـد پـروژه و ... 
متفاوت می شود. در ابالغیه اقتصاد مقاومتی توسط مقام 
معظـم رهبـری که سـال 92 انجام شـد، 3 بند فرهنگی، 
گفتمان سـازی و تربیتی داشـتیم. خب جای خالی اینها 
حس می شـود. به همین دلیل باید روی افراد و فرهنگ 

مصرف و رفتار اقتصادی افراد به صورت ویژه کار کرد.

  نگاهـی که شـما به اقتصاد داریـد و تربیت 
اقتصادی، در جامعـه چقدر ترویج پیدا کرده و چه 

برنامه هایی برای ترویج آن دارید؟
موضوع تربیت اقتصادی چون در کشـور ما سابقه نداشته 

و با ظرفیت های محدود واقعا کار سختی است.
ما از زمانی که با مسئله اقتصاد مقاومتی روبرو می شویم 

مـی بینید کـه محتوایی در مورد آن وجـود ندارد اما اگر 
بخواهیـد مثـال در مـورد بیکاری و سـایر مسـائل اقتصاد 
تحقیق کنید مطالب بسیار زیاد است. در این مورد حتی 
بـرای ورود محتوایـی می بینید که یـک ضعف عمده در 

همان نقطه شروع وجود دارد.
راه سخت است ولی خب الحمدهلل در این 3 سال فعالیت 
ما سـعی کردیم در حد توانمان مسـئله اقتصاد مقاومتی 
را از دریچـه تربیـت در جاهـای مختلفـی مطـرح کنیم. 
در همایـش های مختلـف، تولیدات پژوهشـی مختلف و 
تولیدات مجازی کانون سـعی کردیـم این نگاه تربیتی را 

داشته باشیم.
مثال ما در سـال 92 و 93 همایش برگزار می کردیم) 5 
یا 6 همایش( به این نتیجه رسـیدیم که ظرفیت اجرایی 
مـا اجـازه ایـن را نمـی دهد. چـون حجم درخواسـت ها 
خیلـی زیاد بود یک مدل جدید همایش اقتصاد مقاومتی 
طراحـی کردیـم که با حداقـل هزینه و حداکثـر بازدهی 
برای مخاطب می تواند استفاده شود. حتی همایش هایی 
ماه رمضان در برخی از جمع های دانشجویی ساعت 24 

تا 3 بامداد داشتیم. 
مـا رغبتـی نداشـتیم اسـم آن را همایـش بگذاریم چون 
متاسـفانه همایـش یـک بار منفـی در کشـور دارد و می 
گفتیم نمی دانیم اسـم این کار را چه چیزی بگذاریم. ما 

اسـت.«  انتخـاب  علـم  »اقتصـاد 
ایـن عبارت اتفاقا در متون اصلی توسـط 
اندیشـمندان برجسـته غربی مطرح شده 
است. ولی چرا این تعاریف در کتاب های 
دانشـگاهی مـا رایج نمی شـود؟ به دلیل 
اینکـه ما گزینشـی عمل کردیـم حتی در 
غربی شدن. ما در اقتصاد غرب زده شدیم 

نه غربی. کاش غربی می شدیم
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آمـده ایم اقتصاد مقاومتی بگوییم. حاال شـما اسـمش را 
تبلیغ یا همایش یا کارگاه یا هرچه می خواهید بگذارید.

مـا بـه دلیل حجـم باالی تقاضاهـا و عـدم تواناییمان، به 
مخاطبمـان از پاییـن تریـن سـطح کـه از 5 نفـر در یک 
مسجد یا کانون تشکیل شده تا جمع های بزرگ سازمان 
هـای مختلف که می خواهند اقتصاد مقاومتی کار کنند، 
سعی کردیم یک محصول مشترک تربیتی به آنها بدهیم 
که توانمند شـوند، ما یک بسـته به اسـم تبلیغی اقتصاد 
مقاومتـی تهیـه کردیـم کـه در آن مجموعـه آموزشـی 

برگزاری همایش، غرفه و نمایشگاه ارائه دادیم.
هر آنچه که برای برگزاری یک همایش، غرفه یا نمایشگاه 
الزم اسـت بصـورت مجازی داخل ایـن دی وی دی قرار 
دادیـم و بعـد در قالـب یـک فیلـم 20 تـا 30 دقیقه ای 
یـک نفر توضیـح می دهد که چگونه و بـا چه قالبی یک 
همایـش سـاده بـا بازدهی بـاال را می توان اجـرا کرد که 
مخاطب خسـته نشـود. ایـن بسـته تبلیغی حاصـل نگاه 
تربیتـی به اقتصاد اسـت. ما نمی گوییم این بسـته کامل 
اسـت امـا کسـی که دو یا سـه بـار آن را اجـرا کند دیگر 

خودش می تواند نقص ها و کمبود ها را جبران کند.
تولیـدات دیگـری که داشـتیم مثال کتابـی تولید کردیم 
بـه اسـم خانـواده ی مقاوم کـه نقش خانـواده در اقتصاد 
مقاومتی چیسـت؟ پدر خانواده بدانـد باید چه کار بکند، 

مادر خانواده بداند چه کند و فرزند و... . 
چون مسـاله مسـاله ی نویی اسـت و نگاه تازه ای اسـت. 
مسـیر مسـیر سـنگالخی و سـختی اسـت و شـما زبـان 
مشـترک نداریـد. وقتـی بـه سـازمان هـای مختلـف می 
رویـد نمـی دانیـد بـرای مسـایل، تربیـت افزایـی چطور 
تعریف کنید، نیم ساعت نشست دارند و چند درخواست 
پژوهشـی دارنـد و... ولی کـم کم ما داریم این مسـئله را 
ترویج می دهیم و شاهد نشریاتی در کشور می شویم که 
بـا نگاه تربیتی اقتصادی در کشـور تولید می شـوند و ما 
تـا به حال در ایران شـاهد آن نبوده ایـم. برخی تولیدات 
رسانه ای و صدا و سیما در جهت تربیتی تولید می شوند 
و برخی دوسـتان که در جاهای مختلف هستند، متاثر از 

این نگاه تربیتی اقتصادی هستند.
بعـد از اینکـه بـه این ضـرورت پـی بردیم کـه این طلب 
از طـرف جامعـه دارد بیشـتر مـی شـود بـه ایـن نتیجه 
رسیدیم که ما باید نیرو تربیت کنیم  برای ترویج اقتصاد 
مقاومتـی. بـه همین خاطـر تصمیم به تاسـیس انجمنی 
گرفتیم به اسـم انجمن مدرسـان اقتصـاد مقاومتی که با 
هدف تبلیغ و ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی برای اقشار 
مختلف مردم در نظر گرفته شـد و یک دوره 32 جلسـه 
ای با حضور اسـاتید برجسـته اقتصاد مقاومتی در کشـور 
مد نظر قرار گرفت که تا االن با اسـتقبال خیلی خوبی از 
طـرف بدنـه ی جامعه و بدنه ی دانشـگاهی قرار گرفتیم. 
ناچار شدیم گزینش حضوری و تلفنی داشته باشیم و به 

یـک جمـع 50 نفره رسـیدیم که االن حدود 20 جلسـه 
آموزشـی الحمدهلل با موفقیت برگزار شـده است، انشاءا... 
اولیـن خروجـی تا دو ماه آینده انجام مـی گیرد و بعد از 
آن بحـث سـازمان دهی ایـن نیروها برای تبلیـغ اقتصاد 

مقاومتی در بدنه ی  جامعه را در نظر داریم.
حاصـل دوره ی اول تربیـت انجمـن مدرسـان اقتصـاد 
مقاومتـی، جزوه ی راهنمای مدرسـان اقتصـاد مقاومتی 
اسـت. اگر کسـی بخواهـد داخل یک مسـجد داخل یک 
محلـه، داخـل یـک سـازمان و... بخواهـد مفهـوم اقتصاد 
مقاومتـی را ترویـج بدهد این کتاب به عنوان کتاب کار و 

کتاب راهنما می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
 یکـی دیگـر از کارهـا این بـود که حضرت آقا سـال 93 
گفتنـد چند سـال از که مسـئله اقتصـاد مقاومتی مطرح 
شـده اسـت هیچ کس نیسـت کـه بگوید در چـه مرحله 
ای قـرار دارد ایشـان فرمودنـد یک مرکز رصـد قوی باید 
وجود داشـته باشـد که اقتصاد مقاومتی را به طور دقیق 
پایش بکند و آن را به اطالع مردم برسـاند. در این راسـتا 
کار گروهی را تشـکیل دادیم به اسـم رصام مخفف رصد 
اقتصاد مقاومتی. الحمدهلل توانسـتیم 10 شماره ی رصام 
تولیـد بکنیم که 2 تا از این شـماره هـا برای دولت بود و 
مبدا رسـام را هم گذاشـتیم ابالغ سیاسـت هـای اقتصاد 
مقاومتـی کـه 29 بهمـن 92 بـود.  یـک شـماره بـرای 
مذکرات هسـته ای، یک شـماره بـرای وزارت علوم، یک 
شـماره برای نیروهای مسـلح، یک شـماره برای سازمان 
بسیج مستضعفین، یک شماره برای سازمان صدا و سیما  
و ... و آن هـا را از منظـر اقتصـاد مقاومتی رصد و ارزیابی 
کردیم. همایش رونمایی رصام را هم سـال قبل ما برگزار 
کردیـم در روز 4 اسـفند مـاه 1394 . چنـد وقـت پیش 
از سـازمان صـدا و سـیما آمدند پیش مـا و گفتند که ما 
می خواهیم یک کارگروه اقتصاد مقاومتی تشـکیل بدیم 
داخل فالن قسـمت از سـازمان صدا و سـیما که سازمان 
را رصـد و ارزیابـی کند. گفتم  مـا ارزیابی کردیم و جزوه 

اش هم منتشر شده! 

از فعالیـت هـای دیگر کـه پیگیری کردیـم، توجه جدی 
به فضای مجازی بوده اسـت. مثال تاسـیس سـایت جهاد 
اقتصـادی بـوده، تاسـیس کانـال هـای تلگرامـی و تولید 
یادداشـت هـا و محتـوا . مـا از ظرفیت انجمن مدرسـان 
در زمینه ی تولید یادداشـت ها و محتوا ها و نشـر آن در 

فضای مجازی داریم به خوبی استفاده می کنیم.
یکی از کارهایی که ما در زمینه ی فضای مجازی استفاده 
کردیم و مورد اسـتقبال گسترده قرار گرفت، تولید اولین 
نرم افزار آموزشی اقتصاد مقاومتی در کشور بود، نرم افزار 
آموزشـی آشـنایی با نظریه اقتصاد مقاومتی 75 جلسه 7 
تا 10 دقیقه ای که یک دوره اقتصاد مقاومتی را آموزش 

می دهد.

  نقش دانشـجویان در تحقـق مطالبه خاص 
رهبری در سـال اقتصاد مقاومتـی، اقدام و عمل را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مـن بـه نظرم می رسـد کـه دانشـجویان در سـه حیطه 
اقـدام و عمل نقش دارند. حیطه علمی، تولیدات مختلف 
علمـی در زمینـه اقتصـاد مقاومتی از پایان نامـه تا مقاله 
تا یادداشـت تا نشـریات دانشـجویی و... می توانند تولید 
کنند. یک سری از اقدامات و عمل ها، فرهنگی است. می 
توانند در ترویج و تبلیغ فرهنگ صحیح اقتصاد مقاومتی 
نقـش داشـته باشـند و مثـال اداره یـک حلقـه مباحثاتی 
اقتصـاد مقاومتی، برگـزاری کارگاه های اقتصاد مقاومتی 
و... . یـک جنبـه دیگر اقدام و عملی که دانشـجویان می 
توانند داشـته باشـند اقدام و عمل سیاسی است به معنی 
مطالبه گری صحیح . تشـکل های دانشـجویی می توانند 
مشـکالت اقتصادی جامعـه را از مسـولین مطالبه کنند. 
می توانند از دانشگاه خودشون شروع بکنند که در زمینه 
اقتصـاد مقاومتـی چـه کاری انجام داده اسـت؟ آیا نقش 
آفرینـی علمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داشـته اسـت؟ 
نقـش آفرینی علمی که فقط مربوط به رشـته ی اقتصاد 
نیست دانشـجویان در حوزه های مختلف فنی و پزشکی 
و علوم انسانی می توانند در اقتصاد مقاومتی نقش داشته 
باشـند. چرا تولیدات دانشـجویی نشـریات دانشـجویی و 
گفتمان های دانشـجویی درجهت کمک به اقتصاد کشور 
نباشد؟ چرا پایان نامه های کشور در راستای حل مسایل 
کشور به کار نرود؟ می خواهم بگویم اقدام و عمل را فقط 
در حـد وسـیع اجرای دولتـی نبینید و بگوییـد خودمان 
هیچ نقشـی نداریم نه. در حیطه های چهارگانه که گفته 
شـد دانشـجو ها می توانند در راسـتای اقتصاد مقاومتی 

نقش موثر و مفید داشته باشیم. ■

تشـکل های دانشجویی می توانند 
مشـکالت اقتصادی جامعه را از مسـولین 
دانشـگاه  از  تواننـد  مـی  کننـد.  مطالبـه 
خودشون شروع بکنند که در زمینه اقتصاد 
مقاومتـی چـه کاری انجام داده اسـت؟ آیا 
نقـش آفرینـی علمـی در زمینـه اقتصـاد 
آفرینـی  نقـش  اسـت؟  داشـته  مقاومتـی 
علمی که فقط مربوط به رشـته ی اقتصاد 
نیسـت دانشجویان در حوزه های مختلف 
فنـی و پزشـکی و علوم انسـانی می توانند 

در اقتصاد مقاومتی نقش داشته باشند
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بسته جامع پشـتیبان اقتصاد مقاومتی 
 این بسته در بهمن ماه سال 94 توسط هسته گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی قرارگاه 
شـهید باقری گردآوری شـده اسـت. در این بسـته سـعی شـده تمام محصوالت تولید 
شـده اعم از جزوه، پوسـتر، سخنرانی، موشـن گرافیگ،کلیپ و مستند بازبینی شود و 
از بین آن ها موارد مفیدتر در 6 دی وی دی دسته بندی شده اند. لذا هر گروهی که 
بخواهـد در زمینـه اقتصاد مقاومتی فعالیت نماید یک بسـته جامع از تولیدات اقتصاد 
مقاومتی در اختیار دارد و می تواند با توجه به فعالیت مد نظر خود از محتوای بسـته 
اسـتفاده نماید. علیرغم جامع بودن بسـته، به دلیل دسته بندی مناسب، نیاز مخاطب 

با دسترسی سریع برطرف می شود
این بسته از طریق سایت قرارگاه شهید باقری به نشانی ¬¬.¬-¬ قابل دسترس است.

کتـاب اقتصاد مقاومتی:
 درآمدی بر مبانی، سیاسـت ها و برنامه عمل

ایـن کتاب حاصل پباده سـازی و ویرایش مجموعه سـخنرانی هـای دکتر حجت اهلل 
عبدالملکی در زمینه اقتصاد مقاومتی اسـت و توسـط موسسه سدید به چاپ رسیده 
اسـت . در این کتاب رویکرد تخصصی تری نسـبت به کتاب درس گفتارهای اقتصاد 
مقاومتـی وجـود دارد و بـرای کسـانی که عالقـه دارند بـا اقتصاد متعـارف و اقتصاد 

اسـالمی آشنا شوند بسیار مناسب است. 

ع حق دوره های اقتصادی موسسـه طلو
موسسـه طلوع حق یکی از موسسـاتی اسـت که در سالیان گذشته سـعی کرده دوره هایی در 
زمینه اقتصاد مقاومتی برگزار نماید که شامل سه دوره کالس اقتصاد مقاومتی با دکتر پیغامی، 
دوره بانکداری بدون ربا با دکتر صمصامی، گفتمان های اقتصادی حاکم بر دولت های جمهوری 
اسالمی با دکتر خوش چهره، سمینار تحریم و دوره اقتصاد خانواده با دکتر طغیانی می باشد. دوره 

خبرنگار تحلیلگر اقتصادی نیز برای عالقمندان این حوزه قابل دسترس است.
محتوای کالس ها و دوره های گذشته این موسسه روی سایتtoluehagh.ir  موجود است.

کتاب »اقتصاد مقاومتی سـکوی عدالت و پیشـرفت«
این کتاب توسط موسسه خاکریز در سال 93 منتشر شده است. این کتاب نظرات اقتصادی مقام 
معظم رهبری را گرداوری و دسته بندی نموده است و برای اشخاصی که عالقه دارند با نظرات 
رهبری آشنا شوند مناسب است. حجم کم کتاب و روانی متن باعث می شود بتوان کتاب را در 

یک مدت کوتاه خواند و از آن لذت برد .

کتـاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی 
کتاب درس گفتار های اقتصاد مقاومتی حاصل سلسـله جلسـات اقتصاد مقاومتی دکتر عادل 
پیغامی با تأکید بر تببین اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری است که توسط مرکز بسیج 

دانشجویی دانشگاه امام صادق )سدید ( جمع آوری و ویرایش شده است. 
با توجه به این که کتاب مجموعه سخنرانی های دکتر پیغامی برای مردم می باشد دارای متن و 
محتوای ساده ای می باشد و برای عموم مردم قابل استفاده است و نیاز به تسلط خواننده بر روی 

مباحث اقتصادی داشته نمی باشد.
یکی از محاسن این کتاب این است که با وجود سادگی از بار علمی باالیی برخوردار می باشد و 
توانسته برخی از شبهات رایج اقتصادی مانند بدتر شدن وضع زندگی مردم نسبت به گذشته را با 
مفاهیمی مانند قیمت نسبی و حس فقر به خوبی توضیح دهد. حسن دیگر این کتاب استفاده از 

مثال های متنوع و کاربردی  است که باعث جذابیت بیشتر کتاب شده است.
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سایت موسسه سدید 
موسسه سدید زیر نظر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( فعالیت می نماید و طی سالیان 
گذشته محصوالت خوبی در زمینه اقتصاد مقاومتی تولید نموده است که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
فایل صوتی درس گفتارهای دکتر پیغامی، دکتر مصباحی مقدم، دکتر عبدالملکی، دکتر شعبانی، 

دکتر خوش چهره و غیره
جزواتی مانند» نگاهی به سـرمایه داری  و عناصر فرهنگی آن « ،»نیازهای روحانیت در جنگ 
اقتصـادی « ،»سـالمت اقتصادی خانواده «، »اقتصاد و رسـانه« ، »تولید ملـی، حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی « و...
کتـاب هایی ماننـد »درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی « ، »اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی، 

سیاست ها و برنامه عمل« ،»هشت گفتار در اقتصاد تحریم « و...
به سایت sadidisu.ir مراجعه کنید

سایت جهاد اقتصادی
یکـی از مراکزی که در سـال های گذشـته فعالیت های زیـادی در زمینه 
اقتصاد مقاومتی انجام داده کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی 
تربیـت اسـالمی اسـت. این کانـون سـایتی با عنـوان جهاد اقتصـادی راه 
اندازی نموده اسـت که محتوای آن بیشـتر در مورد قسمت های فرهنگی 
اقتصـاد مقاومتی اسـت وکمتـر رویکرد تخصصـی دارد. محتوای قرار داده 
شـده در سـایت شـامل فیلم، کلیـپ، پاورپوینت و تعـدادی از محصوالت 
تولیدی کانون اسـت. سـایت دارای  قسمت پرسـش و پاسخ اقتصادی می 
باشـد کـه می تواند تـا حدی در جهـت برطرف نمودن شـبهات اقتصادی 
 مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. برای دسترسـی به سـایت می تـوان به آدرس

jahadeghtesadi.com مراجعه نمود.

یکـی از کارهایـی کـه این کانون در حـال اجرای آن اسـت برگزاری دوره 
تربیت مدرس اقتصاد مقاومتی با اسـتفاده از اسـاتیدی مانند دکتر پیغامی 
و دکتـر عبدالملکـی اسـت. این دوره هم اکنون در حـال برگزاری و اولین 

دوره آن تا یک ماه آینده به اتمام می رسـد.

سـایت قرارگاه احمدی روشن
این قرارگاه در سـازمان بسـیج دانشـجویی قرار دارد و زیر نظر معاونت علمی در حال 
فعالیـت اسـت. حـوزه هایی که این قـرارگاه بر آن تمرکـز دارد اقتصـاد کالن، اقتصاد 
دانش بنیان، کشاورزی، تولید و... می باشد و در این زمینه ارائه ها و جزوات مناسبی 
را تولید نموده اسـت.اخیرا این مرکز یک بسـته با عنوان محتوای روشـن تولید نموده 
اسـت که در آن تعـدادی از محصوالت مناسـب برای فعالیت در زمینـه اقتصاد دانش 

Roshan.bso.ir .بنیان قرار داده شده است سایت عیار آنالین:
سـایت عیـار آنالیـن زیر نظـر پژوهشـکده ایتان می باشـد. حوزه ای که این سـایت 
فعالیـت مـی نمایـد مباحث تخصصـی اقتصاد مقاومتی اسـت که بیشـتر با دولت در 
ارتباط اسـت. در این سـایت حوزه های مختلف اقتصاد مانند مسـکن ،کشـاورزی ، 
صنعت و... قرار دارد و در هرکدام عالوه بر رصد فعالیت های دولت سـعی می شـود 

و بـرای اجرای آن ها مطالبه گری صورت پذیرد.
بـرای دسترسـی به محتوای این سـایت می توانیـد بـه آدرس ayaronline.ir مراجعه 

نمایید.
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دکتر مسعود درخشان
ایشـان جزو اقتصاددانان برجسـته کشور در 

حـوزه اقتصـاد انـرژی و از نظریـه پـردازان 

حوزه اقتصاد اسالمی می باشند. از ایشان در 

مباحث مبنایی مانند نقد اقتصاد متعارف غربی 

و مسـائل امروزه حوزه نفت و گاز می توان 

دعوت بـه عمل آورد. دکتر درخشـن عضو 

هیات علمی دانشـگاه های امـام صادق)ع(، 

عالمه طباطبایی و لندن می باشند.

دکتر ابراهیم رزاقی
دکتر رزاقی دکترای اقتصاد توسعه از سوربن 

فرانسـه و هیات علمی بازنشسـته دانشـگاه 

تهران هسـتند. دکتر رزاقی تسـلط بسـیاری 

در نقـد اقتصاد سـرمایه داری دارند و تقریبا 

رسـانه ای تریـن اقتصاددان ایران محسـوب 

می شوند.

دکتر مهدی طغیانی
دکتـر طغیانی  دکترای علوم اقتصادی دارد و 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان می باشد. 

تخصص ایشـان بـر روی تربیـت اقتصادی 

اسـت و در این زمینه برای تعدادی از گروه 

های سـنی مانند کـودکان مطالبی را منتشـر 

نموده اسـت. ایشـان در مبحـث تربیت یک 

سـایت با عنـوان ecoedu.ir راه اندازی نموده 

انـد و در آن مطالـب مفیدی قرار داده شـده 

است.

دکتر حسین صمصامی
عضو هیات علمی دانشـگاه شهید بهشتی و 

سرپرسـت وزارت اقتصـاد در دولت نهم از 

سـوابق دکتر صمصامی می باشـد. تخصص 

ایشان بیشـتر در حوزه مسائل و موضوعات 

بانکی ست.

دکتر حجت الله عبدالملکی
عضو جوان هیئت علمی دانشـگاه امام صادق)ع، 

در حـوزه اقتصـاد اسـالمی و  الگوی اسـالمی- 

ایرانی پیشـرفت به فعالیت پرداخته اند. در حوزه 

اقتصـاد مقاومتـی نیـز می تـوان گفت بیشـترین 

سـخنرانی تبیینـی و ترویجـی مربـوط به ایشـان 

است. کتاب «اقتصاد مقاومتی: درآمدی بر مبانی، 

سیاسـت ها و برنامـه عمـل» از ایشـان بـه چاپ 

رسیده است و می توان منبع مناسبی برای آشنایی 

با اقتصاد مقاومتی باشد.

دکتر مصطفی خوش چهره
دکتر خوش چهره اسـتاد بازنشسته دانشکده 

اقتصـاد دانشـگاه تهـران و جـزو نمایندگان 

مجلس هسـتند. ایشـان در خصوص مسائل 

جـاری اقتصـادی کشـور مـی تواننـد مورد 

دعوت قرار بگیرند.

اساتیدی برای
 کالس اقتصاد
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دکتر پرویز داودی زاده
عضو هیات علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی 

و معـاون اول دولت نهم، مـی توانند هم در 

حوزه های نظری و هم مسـائل جاری محل 

رجوع واقع شوند.

دکتر احمد توکلی
عضو هیات علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی، 

رییـس سـابق مرکـز پژوهش هـای مجلس 

شـورای اسـالمی و رییـس هیـات مدیـره 

ی سـازمان مـردم نهاد دیده بان شـفافیت و 

عدالـت از سـوابق ایـن نماینـده ی کنونـی 

مجلس شورای اسالمی است.

دکتر عادل پیغامی
عضو هیات علمی دانشکدۀ معارف اسالمی 

و اقتصـاد دانشـگاه امام صادقعلیه السـالم و 

رئیش مرکز تحقیقات میان رشـته¬ ای علوم 

انسـانی و اسـالمی این دانشـگاه می ¬باشد. 

ایشـان هم¬چنین، معاون پژوهشی دانشگاه 

امام صادقعلیه السـالم بوده اند. دکتر پیغامی 

جزو  اولیـن فعاالن مباحث اقتصاد مقاومتی 

بـوده و در تولیـد محتوای مناسـب برای آن 

تالش بسـیاری کرده است . نوع نگاه ایشان 

به اقتصاد از جنس مردمی و فرهنگی سـت. 

کتـاب درس گفتارهـای اقتصـاد مقاومتی از 

ایشان می تواند منبع مناسبی برای آشنایی با 

اقتصاد مقاومتی باشد.

دکتر محمدهادی زاهدی وفا
 رئیس دانشـکده معارف اسـالمی و اقتصاد 

دانشـگاه امام صادق و معاون سـابق وزارت 

اقتصاد در دولت نهم بوده اند.

دکتر سید احسان خاندوزی
احسـان خانـدوزی، مدرس دانشـگاه و 
عضو هیأت علمی و مدیر دفتر اقتصادی 
شـورای  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
اسالمی است. از دکتر خاندوزی مقاالت 
متعـددی در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی و 
جریان شناسـی اقتصاد ایران منتشـر شده 
اسـت. کتاب »مدینه عادلـه: مقدمه ای بر 
نظریه عدالـت اقتصادی در قرآن« از آثار 
دکتـر احسـان خانـدوزی اسـت. کالس 
جریـان شناسـی اقتصاد سیاسـی پس از 
انقالب اسالمی توسط ایشان در موسسه 
طلـوع برگزار شـده اسـت که مـی تواند 
بـرای آشـنایی با جریانـات و گروه های 

اقتصادی کشور مناسب باشد. 

اساتیدی برای
 کالس اقتصاد
اساتید شاخص در حوزه اقتصاد مقاومتی
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سنجش نبض بازار تهران
ایـن ایده توسـط 4 بسـیج دانشـجویی دانشـگاه هـای تهران، 
شریف، خواجه نصیر و امیرکبیر طراحی و در تاریخ پنجشنبه 
26 فروردین 95 اجرا شد. برای این که بیشتر درباره این اقدام 
مشـترک بدانیم به سراغ »امین اقرلو« فعال بسیج دانشجویی 
دانشگاه تهران رفتیم و از او درخصوص این ابتکار سوال کردیم.

اقرلو در خصوص شـروع این اقدام می گوید :»شـروع کار ابتدا 
از این بود که پس از سـخنرانی آقا در ابتدای سـال هم در پیام 
نوروزی و هم در مشهد، ما به این نتیجه رسیدیم که در کشور 
یـک دو گانـه وجـود دارد؛ دوگانـه برجـام و اقتصـاد مقاومتی. 
برجامی که ادعا می شد به محض اجرا شدن دیواره تحریم ها 
فرو خواهد ریخت االن چند ماه اسـت که در حال اجرا اسـت و 
مشکالتی هم ایجاد کرده است. خب آدمهای مختلفی در حوزه 
فعالیت های اقتصادی درگیر هسـتند. یکـی از نقاطی که بعد 
از اجرای برجام تاثیر مسـتقیم می بیند بازار اسـت. ما تصمیم 
گرفتیم که برویم آثار اقتصادی برجام را یک مقدار بسنجیم. و 
در الیه های مختلف این کار انجام شـد. یکی از الیه هایی که 
قرار بود اجرا بشـود خود بازار بود و رفتیم سـراغ کسـبه. و در 
کسـبه هم سـراغ افرادی رفتیم که آغاز شبکه ی توزیع کشور 
بودنـد. مـا هدف اولمـان کار رسـانه ای بود و نشـان دادن این 
دوگانه با سـنجش نبض بازار در فضای رسـانه ها با یک اقدام 
ابتکاری مدنظر بود. و هدف بعدی مان این بود که یک کشـف 

اصلی بکنیم از برداشت مردم و باقی کارها را در ادامه روی آن 
سـوار کنیم. نتایج کار ما در رسـانه ها مخصوصاً صدا و سیما و 
خبرگزاری ها به نمایش در آمد و نموداری از خروجی و نتایج 
را در تلگرام به صورت گسترده پخش کردیم و استقبال خوبی 

هم از آن شد.«
از اقرلو درباره نحوه عملیاتی کردن این اقدام مشترک پرسیدیم 
که پاسـخ داد: »این ایده ابتدا در U8 )بسیج دانشجویی هشت 
دانشـگاه بزرگ تهران( مطرح شـده بود و بعد از آن بچه های 

شـریف به طور جدی آمدند پای کار، بعد از آن بچه های امیر 
کبیـر و خواجـه نصیر ولـی االن تیمی کـه جـدی دارد کار را 
پیگیری می کند بچه های تهران و شـریف هسـتند. بچه های 
اقتصاد دانشـگاه تهران در این حوزه خوشـبختانه یک کارهای 
خوبـی را انجـام داده بودنـد و خیلی خوب آمدند پـای کار. در 
مورد طراحی پرسشنامه هم، پرسشهایی که به نظر می رسید 

خوب است پرسیده شود هم بچه های شریف یک سری پرسش 
در آوردنـد و هم بچه های اقتصاد دانشـگاه تهـران و بعد از آن 
دادیم به یکی از دوستان علوم اجتماعی که آشنا بود به طراحی 
پرسشـنامه، و پرسشـنامه را اصـالح کرد تا متناسـب شـود با 

پرسشنامه ای که می شود از کسبه پرسید.« 

از ترس پلیس به جاهای خلوت می رفتیم
او در خصـوص شـیوه اجرای این طـرح و دلیل انتخاب بازار می 
گوید: »یکی از دالیلی که سراغ بازار رفتیم این بود که گره های 
ابتدایی توزیع کشـور در واقع داخل همین بازار اسـت. سـواالت 
کمی مطرح شد و 6-7 تا بیشتر نبود، چون امکان نبود سواالت 
بیشـتری مطرح شود، شیوه ما مصاحبه بود و همون جا در یک 
کاغذ یادداشـت می شد. سـواالت دو بخش اصلی داشت: بخش 
اول برجـام و آثـار برجـام در کسـب و کار آنهـا، بخـش دوم هم 
مسـاله اقتصاد مقاومتی؛ در مسـاله اقتصاد مقاومتی هم بیشـتر 
رفتیـم سـراغ فهم مردم از مسـاله اقتصاد مقاومتـی. به نظر می 
رسـد بـرای این که اقتصاد مقاومتـی در افکار عمومی جایگزین 
برجام بشـود اولین مرحله آن اسـت که فهم درسـتی از اقتصاد 
مقاومتی در بدنه مردم ایجاد شـود. کاری که ما کردیم این بود 
که وقتی به مردم گفته می شـود اقتصاد مقاومتی چه برداشتی 
دارند. خب برجام معنای مشـخصی دارد و پروپاگاندای دولت از 
ابتـدا تـا کنون آن را بـه کار برده اند. و برجام یک چیزی اسـت 

از »سنجش نبض بازار تهران«
تا »راهیان با طعم مقاومتی«

گزارشی از ابتکارهای دانشجویی در راستای اقتصاد مقاومتی

برخی از فعالین تشکل های دانشجویی فکر می کنند؛ برگزاری دوره های مطالعاتی، نشریات دانشجویی، همایش 
هـا و مناظـره ها و مصاحبه با سـایت هـای خبری، تنها راهـکار مطالبه گری در حـوزه اقتصاد مقاومتی اسـت؛ اما 
بازخوانی دو تجربه دانشـجویی نشـان می دهد راهکارهای بدیع و نوآورانه ای دیگری نیز در راسـتای تحقق این 

مطالبه رهبری وجود دارد. در ادامه به بازخوانی دو تجربه مفید مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی می پردازیم.
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کـه با تحریم ارتبـاط جدی دارد در افـکار عمومی و تحریم هم 
با گشـایش اقتصادی. برای سـنجش این موضوعات صنف های 
مختلفی را در نظر گرفتیم. مبنای انتخابمان این بود که دسـت 
روی آغاز شـبکه توزیع بگذاریم. یـک بخش طال فروش ها بود، 
یک سری از بچه ها رفتند پامنار در بازار فروش فلزات استیل و 
برنج و ...، یک بخش رفتند سراغ وارد کننده های ساعت و بخش 
دیگر رفتند سراغ کیف فروش ها در بازار چارسوق که خودشان 
بنک دار بودند، یا لباس فروش هایی که راس شبکه توزیع بودند. 
و ایـن هـا را از قبـل پرس و جو کرده بودیم.  مـا این احتمال را 
می دادیم که پلیس ما را دستگیر کند. خب صدا و سیما مجوز 
فیلمبرداری داشـت اما ما مجوز نداشـتیم. بنابراین یک سری از 
بچه ها رفته بودند و بررسـی کرده بودند که کجا شـلوغ است و 
کجا خلوت و کجاها پلیس هست، که ما آنجاها نرویم.« مسئول 
سیاسی بسیج دانشگاه تهران نتیجه این پژوهش میدانی را چنین 
بیان داشت: »در صحبت هایی که با کسبه داشتیم اولین چیزی 
کـه بـه ما نشـان داد این بود که برجام حداقـل هنوز هیچ اثری 
نداشـته اسـت. یعنی رکود هنوز ادامه دارد، گردش پول نیست. 
جمالتی که تکرار می شـد و من می توانم بگویم این اسـت که: 
مردم پول ندارند خرید بکنند، کسی پول برای خرید ندارد، طلب 
ها بیشتر از بدهی هاست اما نه طلب کار پول دارد و نه بده کار، 
همه دست نگه داشته اند و کسی هیچ معامله ای نمی کند. به 
شـدت ناراضـی بودند و نگران. و این اتفاق جـدی ای بود که در 
مورد برجام وجود داشـت. و این اتفاق باعث شـده بود که دیگر 
خیلی امیدی به آینده نداشته باشند. وفکر می کنم یک بخش 
مهم و خطرناک برای کشور که کسبه بازار تهران که قلب تجارت 
کشور هستند خیلی امیدی به بهبود وضعیت ندارند. چرا که باال 
پایین هایی را پشت سر هم دیدند و می گویند دیگر هیچ چیزی 

نمی شود. و این دیگر آخرین تیر است.« 

بازاری ها با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنا نیستند
یک نکته مهم دیگر که از بازارسنجی به دست آمده بود این بود 
که کسبه هنوز با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی الزم را ندارند. 

اقرلو به 57 می گوید: »اولین نکته در مورد اقتصاد مقاومتی این 
بود که مردم اقتصاد مقاومتی را با عنوان اقتصاد ریاضتی بیان 
کردند. و ما به ذهنمان رسـید که به طور جدی باید روی این 
واژه کار شود. و معنای مقاومت در ذهن ها تغییر کند. معنایی 
که در ذهن عامه مردم آن است که ما یک دوره جنگی داشتیم 
و فشـارها به کشـور وارد می شـد و ما مقاومت می کردیم. در 
مورد اقتصاد مقاومتی هم این معنا نه با دستاوردهای درخشان 
دفاع مقدس بلکه با فشارهای اقتصادی تداعی می شود. و بعد 
این برداشـت می شـد که اقتصاد مقاومتی به این معناست که 
خدمات اجتماعی کاهش می یابد، مالیات افزایش می یابد. کما 
اینکه این اتفاق رخ داده است و افزایش مالیات جدی رخ داده 
اسـت و ایـن را دوبـاره ربط می دادند و مـی گفتند این همان 
اقتصاد مقاومتی است که می گویند. و می گفتند احتماالً دوباره 
دسترسـی های بانکی ما کم می شود و از این دست مسائل. و 
خیلی کم بودند کسـبه ای که می گفتند اقتصاد مقاومتی راه 

چاره ماست.«

راهیان نور با طعم اقتصاد مقاومتی
یکی از تجارب مفید و جالبی که قرارگاه دانشجویی شهید باقری 
مبـدع و پیـاده کننده آن بود، برگزاری »راهیـان نور« با حال و 
هوای اقتصاد مقاومتی بود. این طرح در دانشـگاه های بسیاری 

اجرا و زینت بخش اردوی راهیان نور این دانشگاه ها شد.
مسئولین اردوی خواهران دانشگاه بوعلی همدان درباره اردوی 
راهیـان بـا طعم اقتصـاد مقاومتی بـه 57 می گوید: »اواسـط 
سـال 93 بعد از چند ماه کار در حوزه اقتصاد مقاومتی به این 
نتیجه رسیدیم که برای گفتمان سازی جدی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی باید ضعف در جریان سازیمان را با استفاده از جریان 
های فرهنگی موجود تا حدی جبران کنیم. این شد که بعد از 
اردوی تشکیالتی بین دو ترم و برگزاری کارگاه اقتصاد مقاومتی 
تصمیـم بـه این گرفتیم که امسـال یـک نـوآوری را در اردوی 
راهیـان تجربه کنیم؛ راهیان با محوریـت اقتصاد مقاومتی. در 
همین حین با بسته »راهیان با طعم جنگ اقتصادی« قرارگاه 

شهید باقری مواجه شدیم و فعالیتمان را طبق آن پیش بردیم.«
او ادامـه می دهد: »نشـریه مان را مطابـق توصیه، با محوریت 
خاطرات اقتصادی شهدا و لیست جهیزیه ایرانی بستیم. شعار 
اردو را تـا حـدی منطبـق کردیـم. کادر اردو را از نظـر مطالعه 
کمی به این سـمت سـوق دادیم. سـعی کردیم در تدارکات و 
بسـته فرهنگی، نـکات ویـژه ای را در نظر بگیریـم و... . اما باز 
بـه نظرمـان این اردو رنگ و بوی جنـگ اقتصادی نگرفته بود. 
یـک چیـزی کم بود. بعـد از چند روز کلنجـار رفتن به نتیجه 
رسـیدیم که محور اردو را هرچقدر روی بسـته و کادر و کلیپ 
کار کنیم، راوی یا راویان کاروان تعیین می کنند. بنابراین سراغ 
پیدا کردن یک راوی رفتیم و بعد از چند روز جسـتجو در پی 
کسـی که هم موضوع را بشناسـد و هم فضـای راهیان را، فرد 
مـورد نظرمان را پیـدا کردیم. یکی از برادرانی که در سـازمان 
روی این مسـاله کار کرده بودند. ایشـان هم استقبال کردند و 
محور موضوعات را منطبق با محور کلی و هدف مشخص شده 
ما انتخاب کردند. گرچه در ابتدا کمی برای خود ما و شـرکت 
کنندگان اردو غیرمتعارف بود اما دل را به دریا زدیم و شـروع 
کردیم.« در نهایت درخصوص تاثیرگذاری چنین اقدامی برای 
مـا می گوید: »شـاید فکـرش را هم نمی توانسـتیم بکنیم که 
موضوع خشکی مثل اقتصاد وقتی درست و به جا و متناسب با 
قشر مخاطب و مکان ارائه انتخاب شود، چقدر می تواند شیرین 
و جذاب باشـد.چقدر فضای تحریم و جنگ اقتصادی شبیه به 
دوره دفاع مقدس اسـت، با این تفاوت که ما از این جنگی که 
در کنارمان است بی خبریم. در کل به نظرم تا چندین سال جا 

دارد که راهیان را با طعم جنگ اقتصادی برگزار کرد.«
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ما می توانیم!
پیشنهادهای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی برای گروه های جهادی

بهبود فرایندکشاورزی
 کشاورزی در روستاها معموال به طور سنتی انجام می 
شود، با مشورت با دانشجویان ، مهندسی کشاورزی و یا 

متخصصان جهاد کشاورزی می توانید بصورت کوتاه مدت 
آموزش هایی را به اهالی داده تا کشت، برداشت و آبیاری 

 زمین های خود را به روش های نوین انجام داده و
بهره وری را باال ببرند.

ترویج محصوالت کشاورزی
در برخی مناطق راه اندازی گلخانه در پرورش قارج و دیگر 
محصوالت می تواند ایده مناسبی باشد. راه اندازی نهالستان 
نیز با سـرمایه گذاری اندک و در کنار یک مسافرت جهادی 
مـی توانـد صورت بگیـرد، هرچند بهـره بـرداری آن نیاز به 
گذشت زمان است اما در دراز مدت اثرات مثبتی در منطقه 

ایجاد می کند.  

ترویج و آموزش 
این قابلیت وجود دارد که در مدت زمان حضور گروه در 
 منطقه در طی هماهنگی با جهادکشاورزی شهرستان، 
دوره های آموزشی در مناطق روستایی برگزار شود. 

کسب و کارهای زودبازده و کم سرمایه بر، مانند پرورش 
بلدرچین، مرغ بومی و  زنبورداری، به مدت زمان کوتاهی 
جهت آموزش نیاز دارند و گروه می تواند در زمان حضور 

خود در منطقه آموزش آنها را برگزار نماید. 
  

ترویج آبیاری قطره ای در شهرستان هویزه توسط گروه جهادی 
دانشگاه مرکز مطالعات امام خمینی کرج

 )جهاد گران عرصه کشاورزی(

ترویج احداث باغ گل محمدی برای اولین بار در شهرستان ممسنی 
توسط گروه جهادی یاران سید علی با همکاری جهادگران پیشگام 

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش بلدرچین توسط کانون 
جهادگران ارزش آفرین با همکاری جهادگران پیشگام

1

2

3
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تولید و پرورش مرغ بومی 
 این ایده با اندک سـرمایه گذاری راه اندازی می شـود. در 
روستاهایی که زمینه پرورش مرغ وجود دارد شما میتوانید 
با گرفتن مبلغ اندکی از هر خانوار تعدادی جوجه یک ماهه 
بـه همـراه خـوراک در اختیارشـان قـرار دهید و بـا تهیه یا 
طراحـی یـک دسـتگاه جوجه کشـی و محلی بـرای ذخیره 
خـوراک، حداقـل آن روسـتا را در مرغ و تخـم مرغ خودکفا 
کنید. همچنیـن میتوانید با راه اندازی یک مرغداری بزرگ 

محصوالت خود را به بازار عرضه نمایید. 

تولید وتجاری سازی صنایع دستی 
گروه جهادی با سـهولت بیشتری نسـبت به سایر حوزه ها 
می توانند کسب و کارهای صنایع دستی ایجاد نماید. عالوه 
براین می توانید صنایع دسـتی منطقه را شناسـایی کنید و 
با عرضه آن به بازار به کسـب و کار اهالی رونق دهید. حتی 
می توانید در دانشـگاه خود غرفهای برای عرضه محصوالت 

در نظر بگیرید که غالبا با استقبال خوبی مواجه می شود.

آموزش قالی بافی 
برگـزاری آموزش قالی بافی در مناطق روسـتایی می تواند 
زمینـه سـاز افزایش مهـارت روسـتائیان و همچنیـن ایجاد 
اشـتغال در روسـتا باشـد. با توجـه به وجود زمینـه ی قالی 
بافـی در روسـتاهای کشـور برگـزاری دوره هـای آموزش و 

ایجاد کارگاه قالی بافی می تواند ایده مناسبی باشد.   

طراحی دستگاه جوجه کشی توسط گروه جهادی روح اهلل 
)دانشگاه امیرکبیر( و واگذاری به آن به روستائیان

تجاری سازی و بازار رسانی محصوالت صنایع دستی منطقه منوجان 
توسط گروه دانشگاه شاهد با همکاری جهادگران پیشگام 

برگزاری دوره آموزشی و  احداث کارگاه قالی بافی ، توسط 
جهادگران ارزش آفرین در شهرستان منوجان
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اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل



                                                                                                        1,600 likes 
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عباس پسر جعفر ساندویچی
از همـون قدیمـا، تـوی محلمـون، کمـی پاییـن تـر از خانه 
پدریم، جعفرآقا فروتن مغازه ساندویچ فروشی داشت که به 
همین خاطر به "جعفرآقا سـاندویچی" معروف شـده بود. 
جعفر آقا 3 پسـر داشـت. رضا، عباس و علی.رضا یکی دو 
سـال از من بزرگتر بود و هسـت.عباس یکی دو سـال از من 
کوچیکتره.علـی هـم که خیلی کوچکتر بود ولی حاال واسـه 
خـودش مـردی شـده. غالبـا پاتوق بچـه های محـل مغازه 

جعفرآقا ساندویچی بود.
وقتی شیطنتمان گل می کرد، می گفتیم:

- جعفرآقا، یه ساندویچ ماست به من بده ...
- جعفرآقـا، یـه سـاندویچ نـون خالی بـا یه نـون اضافه به 

من بده ...
و باید دو تا پا قرض می گرفتیم و ِد فرار!

جنـگ که شـد، رضا و عبـاس اولین بچه هـای محل بودند 
که همه جبهه ها را زیر پا گذاشـتند. جایی و عملیاتی نبود 
کـه ایـن دو تا داداش اون جا نباشـند. نمی دونم چرا، شـاید 
چـون پـای ثابت گردان تخریب لشـکر 27 بود، همیشـه به 
عبـاس غبطـه می خورد. شـاید هم بخاطر اخـالص، صفا و 

صداقتش بود و هست.
چند وقت پیشها، شنیدم زینب کوچولوی عباس - که حاال 
دیگه واسـه خودش خانومی شـده - ازدواج کرده و شوهرش 
که از دالورمردان نسـل جدید بسـیجی است، رفته سوریه و 

مدافع حرم شده.
پارسـال پیامکـی از عبـاس برایم آمد که خشـکم زد. عباس 

خبر شهادت داماد جوانش "روح اهلل قربانی" را داد.
مات ماندم و حیران. واقعا مِن سـنگ، اشـکم درآمد. عباس 
را که دیدم، غرق بوسه اش کردم. بوییدمش و همچنان بهش 

غبطه خوردم.
حال ندارم ادامه بدم. دارم می ریزم به هم.

امـروز جمعـه 31 اردیبهشـت 1395 سـالروز تولد "روح 
اهلل قربانی" دالورمرد مدافع حرم، سر مزارش بود.این را که 
این پایین نوشتم، برای زینب خانوم فروتن، دختر گل عباس 

فروتن نوشته ام. شاید کمی احساسم را بیان کند:
"بـا وجـودی که دوسـت عزیز و برادر دوسـت داشـتنی ام 
عبـاس فروتـن، رزمنـده ای پرسـابقه و شـیری دالور بوده و 
هسـت، ولـی بایـد بگویم کـه رزمنـدگان امروزی کـه باوجود 
همسـر و چه بسـا فرزند، از چرب و شـیرین دنیا می برند و 

می روند، از ما قدیمی ها خیلی جلوتر هستند.
امروز اینها هستند که سربازان پا به رکاب آقا هستند! 

امـروز، عبـاس فروتـن در بیـن دوسـتان و بچـه محلهـا و 
همرزمانـش، بخاطـر ایثـار و فداکاری دخترش شـناخته می 
شـود! عباس، با غیرت و فداکاری دخترش، خانواده خود را 
یـک بـار دیگر وارد صحنـه دفاع از اسـالم و انقالب و والیت 
نشان داد . امروز این عباس فروتن است که به دختر صبور 

و داماد شهیدش افتخار می کند! 
خدا همه شان را تحت الطاف خودش حفظ کند."

حمید داودآبادی

                                                                                                        447 likes 
amirhosein_sabeti
منابـع خبـری اعـالم کردنـد بـرای اولین بـار در طـول تاریخ، 

#مالدیو رابطه خود را با ایران قطع کرد
کمـا اینکـه پیـش از این: برای اولین بـار در تاریخ، بعد برجام 
#کومـور رابطـه اش را بـا ایران قطع کرده بـود. برای اولین بار 
در تاریـخ، بعـد برجـام #جیبوتـی رابطه اش را بـا #ایران قطع 

کرده بود.
بـرای اولیـن بـار در #تاریـخ، بعـد #برجام ظریف بـرای اخذ 
ویزای #عربسـتان جلوی پادشـاه #کویت زانو زده بود. برای 
اولین بار در تاریخ، بعد برجام #ابوطالبی نماینده معرفی شده 

از ایران به سازمان ملل، موفق به اخذ #ویزا نشده بود.
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ، بعـد برجـام سـازمان همـکاری 
کشـورهای اسـالمی در حضـور نماینـدگان ایران، علیـه ایران 
بیانیـه خوانـد.  بـرای اولیـن بـار تاریـخ، بعد برجام آل سـعود 
بـدون  و  کـرد  غربـت #شـهید  در  را  ایرانـی  حاجـی  پانصـد 
عذرخواهـی، #حـج را را هـم بـرای ایـران تعطیـل کـرد. برای 
اولین بار در تاریخ بعد برجام یک روحانی و فقیه نامدار شیعه؛ 
مجبـور شـد در وصـف ایـن همـه انفعـال و ذلـت در سیاسـت 
خارجی از واژه #دیاثت_سیاسـی اسـتفاده کنـد. واقعیت این 
اسـت که دیگر #امریکا و ابرقدرتهای دنیا طرف حسـاب ایران 
نیسـتند، در سـایه سـه سـال #تحقیر و ذلت در #دیپلماسی، 
امروز #نوچه های #کدخدا برای ایران شاخ و شانه می کشند 
چون کدخدا ایران را ضعیف تر از همیشـه می بیند و به جای 
آنکـه خـودش را بـا ایران رو در رو کند، آلت دسـتهایش را جلو 

میفرستد.

وقتي سـتاره اي مي درخشـد و چهره اي فرهنگي ، علمي ، 
هنري و ... مورد توجه قرار مي گیرد کمتر کسي از ریشه ها 
و زمینه ها و فرصت هایي یاد مي کند و از کسي یا کساني که 
سـالها قبل در گمنامي او شـرایط را براي رشـدش فراهم کرده 
انـد. چند شـب پیش اخبار سـیما گفتگویي پخـش مي کرد از 
یک چهره مطرح جوان که جوایز بسـیار معتبر بین المللي در 
معمـاري را بـرده بـود. او بـه صراحت و صداقت گفـت: اولین 
سفارش دهنده اي که ریسک کرد و سرمایه اش را پاي اجراي 
من گذاشـت باعث رشـد من شـد! قطعا این جوان اسـتعداد و 
لیاقت داشـته وگرنه این همه جوان که امکانات در اختیارشـان 
قرار مي گیرد و چیزي نمي شـوند ! اما از سـوي دیگر هم آن 
مسـاعدت و راهنمایي اولیه بسـیار تعیین کننده اسـت زیرا در 
طرف دیگر هم فراوانند جوانان مستعد که هرگز به جایي نمي 
رسـند ! چون مسـاعدتي به آنها نمي شـود و کسي نیست که 
دستشـان را بگیرد و تشـویق شـان کند و راه را پیش پایشـان 
بگشاید. این است که هر بار با درخشش بیشتر هنرمند عزیز 
و دوسـت داشـتني سیدشـهاب حسـیني به یاد اسـتاد محمد 
مهـدي رسـولي نویسـنده ، شـاعر ، نقـاش و فیلمسـاز متعهد 
مـي افتـم که نخسـتین بار سـالها پیش بـا برنامـه تلویزیوني 
"اکسـیژن" شـهاب حسـیني را معرفـي کـرد و باعث شـد این 

چهره محبوب به مخاطبان معرفي شود.
#رسولی#اکسـیژن #شهاب_حسـینی #حسـینی#محمد_

مهدی_رسولی                                                                                                         1,640 likes 
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گزیده متن های منتشر شده در صفحات ارزشی
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سیاست پیچیده...
عکـس هایـی کـه از اسـتقبال مـردم زنجـان از احمـدی نـژاد 
منتشـر شده جمعیت زیادی را نشان می دهد... احمدی نژاد 
در سـپهر سیاسـت ایران پدیده عجیبی اسـت؛ تحلیل کردنش 
سـخت است...شـاهدان می گویند مردمی کـه امروز از رییس 
جمهور سـابق استقبال کرده اند اصطالحاً حزب اللهی نبودند 
بلکـه مـردم عـادی غیرسیاسـی بودند؛ حـزب اللهی هـا مردد 
ترین گروه سیاسی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 
آینده هسـتند؛ تردید میان عملگرایی سیاسـی یا آرمانخواهی 
انقالبی. تصاویر اسـتقبال مردم از احمدی نژاد در شـهر های 
مختلـف همزمـان دولتـی ها را رادیکال تـر و حزب اللهی ها را 
مـردد تـر می کند.  صحنه سیاسـت با تحوالت خلق السـاعه 
تغییـر نمـی کنـد؛ نیروهـای طرفین درگیـر در انتخابـات کامالً 
شـناخته شـده و قابـل حدس انـد. آنچه حدس زدنش دشـوار 
اسـت اینکـه حـزب اللهی ها دسـت آخر چه می کننـد؟ ...اگر 
شکسـت ناشـی از ضعف نیروهای سیاسـی تکرار شـود، بعید 
نیسـت برای مدتها شـاهد بدگمانی و انزوای سیاسی دوستان 

مان باشیم!
#انتخابات #حزب_الهی #زنجان #احمدی_نژاد
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به شوق شهزاده علي اکبر )ع(

می ایستم امروز خدا را به تماشا
ای محو شکوه تو خداوند سراپا

ای جان جوان مرد به دامان تو دستم
من نیز جوانم، ولی افتاده ام از پا

آتش بزن آتش به دلم، کار دلم را
ای عشق مینداز از امروز به فردا

آتش بزن آتش به دلم ای پسر عشق
یعنی که مکن با دل من هیچ مدارا

با آمدنت قاعده ی عشق به هم خورد
لیالی تو مجنون شد و مجنون تو لیال

تا چشم گشودی به جهان ساقی ما گفت:
»المنته هلل که در میکده شد وا…«

 ابروی تو پیوسته به هم خوف و رجا را
چشمان تو کانون توال و تبرا

ای منطق رفتار تو چون خلق محمد)ص(
معراج برای تو مهیاست، بفرما!

این پرده ای از شور عراقی و حجازی است
پیراهن تو چنگ و جهان دست زلیخا

لب تشنه ی لب های تو لب های شراب است
لب وا کن و انگور بخواه از لب بابا

دل مانده که لب های تو انگور بهشتی است
یا شیرخدا روی لبت کاشته خرما

عالم همه مبهوت تماشای حسین است
هر چند حسین است تو را محو تماشا

چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان
شد گوشه ی شش گوشه برای تو مهیا

از گوشه ی شش گوشه دلم با تو سفر کرد
ناگاه درآورد سر از گنبد خضرا

مجنون علی شد همه ی شهر ولی من
مجنون علی اکبر لیالم به موال

از )قبله مایل به تو(

                                                                                                        306 likes 
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می خواهم بنویسـم، از برای تویی که این روزها، کهنه شـده 
ای. پیراهن جین آبی ات کهنه شده است. اورکت خاکی رنگت 
کهنه شـده اسـت. مدل عینک کهنه شـده است. ژست های با 
حسـت کهنه شـده است. عکس های حجله ای ات کهنه شده 
اسـت. جمـالت فلسـفی ات کهنه شـده اسـت. مقاالتت کهنه 
شـده اسـت. کتاب هایت کهنه شـده است. سـنگ قبرت کهنه 
شـده اسـت. اما صدایت بـوی تازگی می دهد هنوز و مسـتند 

هایت، روایت تازه ای ست از زخم های کهنه. 
احسـاس تکلیـف در میـدان دین پای تو را بـرای رفع تکلیف، 
بـه میدان مین کشـاند. شـهود تـو را غروب فکه شـهادت داد. 
شـاهدان برایـت دعـا کردنـد و رمل های فکه آمیـن گفتند و تو 
مشهور آسمان ها شدی.  من اما گله دارم از غربت تو نه میان 
اهالـی فرهنـگ و هنر، برای غریبگـی ات میان حزب اللهی ها. 
آنها که جز چند جمله - که آنهم متعلق به شما نیست - چیز 
دیگری از تو نمی دانند. و این روزها آنها که نه یک کتاب کامل 
از آراء و اندیشه هایت خوانده اند و نه حتی یک مقاله را، پای 
شـبکه های اجتماعی از تو نقل قول های نخوانده می آورند. 
روزگار غریبـی سـت ای شـهید ای کـه بـر کرانـه ازلـی و ابدی 

وجود برنشسته ای..
تکملـه: کاش تـا بیسـت فروردیـن سـال بعـد تنها یـک کتاب 
از ایشـان را بخوانیـم و فقـط نگوییـم روحـش شـاد و یـادش 

گرامی...

#فکه#شـهادت  #شـهید  #سـید_مرتضی_آوینی  #آوینـی 
#شهید_آوینی #نقد #حزب_اهلل#حزب_اللهی #هنر 

علی اکبر های زمان ما ...
این بزرگوار، شهید مدافع حرم حاج محسن قوطاسلو ست .
امـروز در مراسـم بزرگداشـت او و ابوالفضـل راه چمنی دیگر 

شهید مدافع حرم در پاکدشت سخنرانی دارم .
پدر بزرگوارش از دوسـتان و همکاران سـابق من در سپاه است 
. دیروز جزئیاتی شـنیدنی از حماسـه آفرینی و نحوه شهادت 

اش برای من شرح داد.
شـهید قوطاسـلو با قـد بلند ، فیزیک خـاص و چهره ای زیبا 
و مردانـه ، مربـی آمـوزش هـای نظامـی و تاکتیکـی بـود . او 
اولین شـهید ارتش جمهوری اسـالمی در دفاع از حرم اهلبیت 

)علیهم السالم( است .
او در یـک محـور عملیاتی یک تنه در مقابل تروریسـت های 
سـفاک ایسـتاد تـا بقیه گـروه بتواننـد در محل مناسـب تری 
موضع بگیرند . او به علی اکبر حسین اقتدا کرد و سربلند شد 
. مصاحبـه کوتاهـش قبل از اعزام بـه منطقه ، یک دنیا آرمان 

خواهی و باور به ارزش های الهی و والئی است .
به پدرش گفتم ، از مادرش بپرسـید ، چه خدمتی در پیشـگاه 

الهی انجام داده که امروز به چنین افتخاری رسیده است ؟
قبـل از اعـزام به فرمانده اش گفته بود من آبروی ارتش را در 

این میدان حفظ میکنم . آفرین براو! هنیئا له! 
ویدئـوی مصاحبه شـهید در کانال تلگرامی ام منتشـر شـده 
اسـت . شـهداء مدافع حرم پدیده ی امروز جهان بشـریت اند 
که مانند مشعلی فروزان در ظلمات بی هویتی و ظلم جهانی، 

راهنما و هدایت گر انسان ها هستند .
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