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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

همایش ملی اقتصاد مقاومتی به همت قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسیج دانشجویی و با همکاري دانشکده مهندسی 

در  ایران شریف و علم و صنعت صنعتی هايمطالعات اقتصادي بسیج دانشگاهپیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و مراکز 

  برگزار گردید. ایران در محل سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت 1391اردیبهشت سال  28تاریخ 

 صبح با قرائت قرآن همراه بود. 8:30شروع این مراسم در ساعت 

  برنامه روز همایش طبق جدول زیر انجام شد:
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  معینی دبیر همایشسخنرانی دکتر 

  

قرن درآمد  10استعمارگران به اندازه   معینی دبیر اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت گفت:دکتر 

مهمترین رموز موفقیت اقتصاد ملی حمایت از تولید و کار و سرمایه اند و از  نفت ایران از کشورهاي مختلف جهان چپاول کرده

  .ایرانی است

وي با اشاره به فرمایشات امام خمینی افزود: پایه هاي اقتصاد مقاومتی از نظر امام خودکفایی در کشاورزي و تولید گندم و نیز 

  صنایع پیشرفته است.

- فرصتی است که از هضم شدن اقتصاد ما در اقتصاد جهانی جلوگیري میها براي کشور ما معینی خاطرنشان کرد: تحریمدکتر 

تر اقتصادي متناسب با جمهوري اسالمی ایران گیري سریعکند. این حرکت  دشمنان در واقع بازي در زمین ماست که در شکل

  کند.و نشان دادن کارآمدي آن کمک می

اند و عامل اصلی پیشرفت مردم ایران را مقاومت و ایستادگی آنان بر الگوي اقتصاد مقاومتی را مبتنی بر حضور مردم خو ایشان

 حقوق خود خواند.

اي نوشتند که از امروز  نفر از علماي اصفهان نامه 12دبیر نخستین همایش ملی اقتصاد مقاومتی افزود: حدود صد سال پیش 

کنیم و ملبوس مردانه اگر غیر از ایرانی باشد استفاده  ها که بر روي کاغذهاي غیرایرانی نوشته شود امضا نمی جات و نامه قباله

 .نخواهیم کرد

 .اند  دهد علما از گذشته فکر حمایت از تولید ملی بوده وي افزود: این مسئله نشان می
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بلکه اگر به دستور قرآن عمل  ،طلبانه داشته باشیم هاي منفعت معینی افزود: براي مهار تورم در کشور الزم نیست انگیزهدکتر 

تورم نیز محو خواهد شد. این نکته مبتنی بر آیه قرآن است که و  ، عدالت و پیشرفت بوده رشد شاهدکنیم  پرهیزکرده و از ربا 

، که صدقات شاید هر فعالیت اقتصادي که با نیت خدایی انجام "خداوند ربا را نابود و صدقات را فزونی میدهد "میفرماید: 

 شود را شامل شود.می

  

  اي که دکتر معینی به آن اشاره کرد به شرح زیر است:متن نامه

  ش)بیانیه جمعی از علماي اصفهان (در یک قرن پی

 خوانیم بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی

ایم که مهما امکن(تا  شرعی شدهبعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم 

 ت:بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعال پنج فقره اس حد امکان)

هاي  جمادي االول) به بعد باید روي کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ 14اوال: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (

هم که روي کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این نویسیم، قباله و حکمی  دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی

 م.شویم، ماها با این روش متعهدی نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی قرارداد باشد، امضاء نمی

بر آن میت ماها نماز نخوانیم. ایم،  ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده

 د.دیگري را براي اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارن

شود، قردادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت  ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می

ود را از این تاریخ ملبوس خ   المقدور بعد از ایم، حتی را، اما ماها ملتزم شدههاي غیر ایرانی  دانیم لباس کنیم و حرام نمی نمی

م و دوخته، بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده دارینسج ایرانی بنماییم، تا

  ن.ممنوع نیست استعمال آ

د، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک ها بعد ذلک، ولو اعیانی باش رابعا: میهمانی

نمائیم، هر  افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می

 د.چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بو
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رویم. زیرا که آیات باهره (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین  کنیم و به منزل او نمی وافوري و اهل وافور را احترام نمی  خامسا:

(ال ضرر و الضرار). ضرر مالی و جانی و عمري  حدیث: التلقوا بایدیکم الی التهلکه) و  و -و التسرفوا ان اهللا الیحب المسرفین  -

ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر که را فهمیدیم  و شغلی آن محسوس و مسري است و خانوادهو نسلی و دینی و عرضی 

 م.نگیری وافوري است، به نظر توهین و خفت می

 م:کثراهللا امثاله فخام  امضاي آقایان کرام و علماء

آقا میرزا  -5شیخ مرتضی اژه،  -4سالم آقانجفی، حجۀاال -3حسین بن جعفر الفشارکی،  - 2آقا نوراهللا.  االسالم آقاي حاج ثقۀ -1

 - 9حاجی میرزامحمد مهدي جویباره،  -8آقا میرزا علی محمد،  - 7حاجی سیدمحمد باقر بروجردي،  -6محمدتقی مدرس، 

سیدمحمد رضا شهیر به آقا  -12آقامحمد جوادقزوینی،  -11حاجی سیدابوالقاسم زنجانی،  -10سیدابوالقاسم دهکردي، 

 حاجی آقا حسین بیدآبادي -  13مسجدشاهی،  میرزاي

  د.به امضاء رسی 1324االول  جمادي 12تذکر: این قرارداددر تاریخ 

 

اي در حاشیه همایش خواستار اجرایی شدن مباحث مطروحه در همایش شد و افزود وي همچنین در مصاحبه

  نتایج نشست اقتصاد مقاومتی نباید به کتابچه تبدیل شود:

 بینی پیش اند، کرده ایجاد غربی کشورهاي که هایی توطئه و ها بحران با مقابله براي را هایی حل راه همایش این در امیدواریم ما

 ریزي برنامه کشور پیشرفت جهت در و ها بحران این با مقابله در بتوانیم که دهیم  ارائه دانشمندان و کارشناسان توسط و کنیم

 .باشیم داشته صحیحی

 قرار بررسی و بحث مورد خود اقتصادي کارشناسان توسط مسئوالن را همایش این نتایج که است این ما انتظار: افزود وي

 .کنند استفاده دارند، اجرایی قابلیت که را هایی بخش نهایت در و دهند

 با مسئوالن داریم انتظار بلکه نیستیم؛ نشست این نتایج شدن کتابچه دنبال به ما: داد ادامه »مقاومتی اقتصاد« همایش دبیر

 اجرا مرحله به دارند، اجرایی قابلیت که را هایی بخش همایش، این در شده مطرح هاي نظریه و ها تئوري قراردادن آزمایش مورد

  آورند. در عمل و
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  مشروح سخنان دکتر جلیلی

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .آلِ محمد الحمدهللا رب العالمین و السالم علی سیدنا محمد و

   " اء إِنَّک لَأَنت الْحلیم الرَّشیدقَالُوا یا شُعیب أَصلَاتُک تَأْمرُك أَن نَّتْرُك ما یعبد آباؤُنَا أَو أَن نَّفْعلَ فی أَموالنَا ما نَشَ"

پاسخ به این سئوال است که چرا امروز یکی از موضوعات مورد توجه چه در کشور ما و چه در منطقه و عرصه بین الملل 

اینگونه با انقالب اسالمی مقابله می شود؟ ما دیروز با عده اي از اندیشمندان مصري که به ایران آمده و میهمان ما بودند و 

خ مناسب همین سئوال را داشتند، در این باره گفتگو کردیم. این یک سئوال مهم است که اگر بتوانیم با همایشهاي اینگونه پاس

  .را براي آن پیدا کنیم شاید بهتر بتوانیم به یک درك روشنی از آنچه براي آینده تبیین و تأکید می کنیم، برسیم

عرصه هاي مختلف چه در سیاست و بدون شک انقالب اسالمی در زمانی بروز و ظهور پیدا کرد که در صحنه بین المللی در 

ها، مناسباتی شکل گرفته بود و شاید بهتر باشد اینگونه بیان کنیم که در  چه در فرهنگ و چه در اقتصاد و سایر عرصه

مناسبات سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و هنري که شکل گرفته بود انحصارهایی رقم خورده بود؛ انحصار در قدرت، انحصار در 

ی که به کار گرفته بودند چه ثروت، انحصار در مدل سیاسی. و به هر حال کسانی توانسته بودند به مدد ابزارهاي مختلف

آنچه باید در آن عرصه ها در مناسبات جهانی و  ابزارهاي نظامی و چه ابزارهاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگی و رسانه اي براي
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بین المللی حاکم باشد مدل هایی ها را ترسیم کرده و به جد دنبال این باشند که آن مدلها محقق شود و مانعی در برابر آن 

  د.تنایس

فکر می کنم شاید مهم ترین تقابلی که با انقالب اسالمی از اولین روزهاي شکل گیري آن صورت گرفت و سعی شد با تمام 

ظرفیت در همه عرصه ها در برابر آن بایستند به خاطر یک احساس خطر بود. براي آنها خطر این بود که اندیشه اي پیدا شده 

  .اول ادعاي آن را دارد که این انحصار باید شکسته شوداست که این اندیشه حداقل در مراحل 

 ما أعبد ال": کرد می بیان صراحت به   شاید این مهم ترین خطري بود که آنها از انقالب اسالمی احساس کردند. اندیشه اي که 

 خواهم می آن بر مبتنی و دارم را خودم هاي بحث و دارم را خودم مبانی و اندیشه یک من ،"دین ولی دینُکم لَکُم" ،"تَعبدون

راهبرد  و تاکتیک دو بین رویایی. است جدي رویایی یک و تقابل یک دارد وجود اندیشه دو بین که تمایزي این. کنم عمل

اهیم  قَد کَانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی إِبرَ "نیست، یک رویایی بنیانی بین دو اندیشه و دو فکر است. در طول تاریخ هم بوده است 

    "آء منکُم ومما تَعبدونَ من دونِ اللَّـه والَّذینَ معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنَّا برَ

ا چرا این تمایز بین دو اندیشه این همه اهمیت پیدا می کند که تمام آنها را در این موضوع که باید با این حرکت مقابله ام

بشود، جدي می کند؟ این تمایز در چه چیز است و این رویایی در چیست؟ آنچه را که موجب شده است آنها احساس خطر 

که این اندیشه فقط در یکسري مناسک با آنها اختالف ندارد؛ در تمام ابعاد و کنند این است که اندیشه اي بوجود آمده است 

بحث ها حرفی دیگر دارد؛ حرفی جدید دارد که این حرف می تواند عرصه را بر آنها تنگ کند و آن انحصار را بشکند. یکی از 

احساس می کنند این حرف جدید  بحث هاي بسیار اساسی که به نظر می رسد در این عرصه وجود دارد این است که آنها

صرفا یک حرف نیست، حرفی است که قابلیت اجرا دارد و می تواند تبدیل به عمل شود و نقطه دوم این است که این عمل یک 

عمل نافذ است و یک عمل کارآمد است و می تواند مؤثر واقع شود. اگر این اندیشه بتواند محقق شود فقط این نیست که یک 

را در ایران به اسم نظام شاه سرنگون کرده است و کسان دیگري آمده اند؛ بلکه این می تواند بسیاري از نظام ها و نظام سیاسی 

  ت.مناسبات را در عرصه هاي مختلف تغییر بدهد و این قوت و ظرفیت یک اندیشه دینی اس

الگو شود و نتواند تبدیل به یک مدل براي  تمام بحث آنها این است که این اندیشه و این ظرفیت نتواند شکل بگیرد و نتواند

مناسبات حکومتی و اجتماعی شود. این یک بحث جدید هم نیست. اگر اندیشه شما، انقالب شما و فکر شما منحصر بود در 

برخی از مناسک آنها از آن ابایی نداشتند و بلکه شاید آن را تشویق هم می کردند. آن چیزي که موجب نگرانی آنها می شود 

این است که این فکر و این مناسک موجب به هم ریختن تمام شالوده ها و مناسبات در عرصه هاي مختلف در جهان بشود و 

  .همیشه هم همین بوده است
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آیه اي که در اول عرایضم تالوت کردم دقیقاً همین را نشان می دهد. تمام سئوالی که آنها داشتند این نبود که جناب شعیب  

قَالُوا یا شُعیب أَصلَاتُک "جدیدي را براي عبادت ارائه می کند. این را توجه بفرمایید سئوالشان این است که  حاال یک مناسک

این نماز شما فقط یک مناسک نیست، تمام بحثشان این است که تمام مناسبات ما را برهم  "تَأْمرُك أَن نَّتْرُك ما یعبد آباؤُنَا

فقط یک نماز نیست با این نماز تمام آن  "أَن نَّفْعلَ فی أَموالنَا ما نَشَاء"ادامه اش این را بیان می کند که  ریخته است و بعد در

أَصلَاتُک تَأْمرُك أَن "مناسبات اقتصادي ما را می خواهی تغییر دهی، نحوه عمل ما را در اقتصاد می خواهی بر هم بریزي، 

آب دبعا یم نَّتْرُك ا نَشَاءنَا مالوی أَملَ فأَن نَّفْع یعنی آن چه را که ما می خواهیم در نحوه مناسبات اقتصادي خودمان  "اؤُنَا أَو

داشته باشیم باید آن را ترك کنیم. این است که آژیر خطر است. این است که شما یک اندیشه اي را می آورید که این فقط 

 آن "نَشَاء ما أَموالنَا فی نَّفْعلَ أَن" یا "آباؤُنَا یعبد ما نَّتْرُك أَن"ه دنبال آن این است که ب "صالتُک"یک نماد نیست این 

  شود. مقابله آن با باید که است لذا کنیم، رها باید را آنها کنیم   می دنبال داریم ما که اقتصادي مناسبات

ظهور پیدا کرده است این است که یک مناسبات جدید تعریف شده و می شود امروز آن بحث اساسی که با انقالب اسالمی    

و یک مناسبات جدید ادعا می شود. اگر این ادعاها بتواند محقق شود بدون شک آن انحصار را خواهد شکست. به این دلیل 

. چون این صالةَ اگر در همه ابعادش است که با این ادعا و با این نگاه و با این اندیشه رویایی صورت می گیرد و مقابله می شود

بر همه مناسبات تاثیر می گذارد. مناسبات  - و همه اینها یک آهنگ دارند -  "انّ صالتی و نُسکی و مهیاي و مماتی"بیاید، 

سیاسی و فرهنگی و اقتصادي و بسیاري از مناسبات که حاکم بر جهان است دچار تزلزل و دستخوش تغییر خواهد شد. ادعاي 

ن اندیشه هم همین است. جناب شعیب هم هیچ وقت انکار نکردند. در کنار آن بحث هایی که داشت دقیقاً به همین موضوع آ

اشاره داشت. نمی گفت نه، نماز ما که به شما کاري ندارد. ما یک نمازي داریم و شما چرا دچار سوء تفاهم شده اید؟! الاقل 

 هر شما که نیست اینگونه. داشت حرف این روي  "أوفوا المکیال و المیزان بالقسط یا قوم "بیان او به صراحت همین بود که 

 خودتان براي بخواهید اقتصادي مناسبات در جمله از مختلف هاي عرصه در را مناسباتی گونه هر و کنید کار بخواهید طور

وال تبخسوا الناس اشیاءهم وال تعثوا فی االرض  بالقسط والمیزان المکیال اوفوا قوم یا": داریم را بحث این فراوان. کنید دنبال

  .مفسدین

این بیان و این پیام و این اندیشه که ارائه می گردید، با آن رویایی می شد. اندیشه اي که می گوید شما باید مناسبات 

ار میلیارد و صدها هزار میلیارد اقتصادي بر مبناي قسط و عدالت داشته باشید. اگر امروز اندیشه اي بیاید و بگوید که ده ها هز

دالر بدون پشتوانه اگر وارد بازار می شود از جیب کدام ملت ها و کدام انسان ها است؟ و این مناسبات باید تغییر کند؛ حتماً 
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و اینکه  دارد اینگونه مصادیق   "بالقسط والمیزان الکیل أوفوا " و "المیزان و مکیال"باید با این اندیشه رویارویی شود. امروز 

اندیشه اي بیاید این بحث را مطرح کند و مدعی شود و بعد بر آن بایستد، براي اینکه این مناسبات را تغییر بدهد، طبیعی 

است این اندیشه فقط یک بحث نظري نیست که بگوییم حاال آنها یک بحثی می گویند و یک نظري هم ما بدهیم. طبیعی 

براي اینکه با این اندیشه مقابله کنند. این را یک خطر واقعی می دانند و می بینند که  است که باید تمام آنها جمع شوند

  .مدعی مناسبات ناعادالنه است و می خواهد آنها را به هم بزند

لذا من عرضم این است که امروز ما در یک رویارویی هستیم. بعد از سی و سه سال از گذشت انقالب حرکتهایی را می بینیم  

تمام دنیا متوجه به جمهوري اسالمی ایران شده اند و تمام ظرفیت خودشان را امروز بکار می گیرند تا علیه جمهوري که در 

اسالمی ایران این ظرفیت را اعمال کنند. این به خاطر چیست؟ به خاطر این است که بتوانند مانعی شوند که حرف جدیدي در 

ري و عرصه هایی که آنها براي خودشان در آنها انحصار ایجاد کرده اند، عرصه هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، هن

بیاید و آن انحصار را بشکند؛ انحصار در قدرت و انحصار در علم را بشکند. آنچه امروز در موضوع انرژي هسته اي علیه ما به کار 

مناسبات اقتصادي دنبال می کنند براي این  برده می شود به خاطر این است که این انحصار نباید شکسته شود. آنچه امروز در

است که اگر اندیشه اي متفاوت با آنها بتواند یک قدرت اقتصادي شود، این انحصار شکسته خواهد شد. و از همه آنها مهمتر 

 بحث مدل حکومتی است، یعنی اگر امروز اندیشه اي پیدا شود و مدعی ارائه یک مدل جدید تحت عنوان مردم ساالري دینی

شود، این مدل نباید شکل بگیرد، به خاطر احساس خطري که می کنند از دو بخش: یکی اینکه این مدل حرف دارد و دوم 

  د.اینکه این حرفها می تواند محقق شود و کارآمد باش

در ذا ما فکر می کنیم امروز علیرغم گذشت سی و سه سال در ابتداي یک حرکت بزرگ هستیم. یک حرکت براي مدل سازي ل

عرصه هاي مختلف. یک وجه ممیزه آنچه امروز انقالب اسالمی در این سی و سه سال از خود بارها نشان داده است این است 

  .که مقاومت آن توانسته است همراه با پیشرفت باشد

یک این به نظر من نکته اصلی است و این است که آن خطر را براي آنها بیشتر می کند که یک مقاومت صرف نیست،  

مقاومت با هزینه نیست که بعد از مدتی این هزینه و افزایش هزینه ها موجب تمام شدن سرمایه شود. این مقاومت امروز 

ویژگی اش این است که همراه با خودش پیشرفت را دارد و همراه با خودش فوایدي را دارد و همراه با خودش تولید مزیت 

ه هاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادي امروز اهمیت پیدا می کند این است هاي نسبی را دارد. لذا آن چیزي که در عرص

که با توجه به غناي این اندیشه باید مقاومتی را ارائه داد که این مقاومت نه تنها مانع پیشرفت نشود و بلکه پیشرفت را افزون 

کسانی که براي بار اول به تهران می آیند حتی کند، به این پیشرفت سرعت بدهد و مقاومت همراه با پیشرفت باشد. بسیاري از 
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مقامات خود کشورهاي غربی، وقتی که با دستاوردهاي انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی روبرو می شوند به صراحت بیان می 

 کنند که برایشان حیرت آور است و این تصور را از پیشرفت در جمهوري اسالمی ایران نداشتند. آنها می فهمند که این

پیشرفت متفاوت است با برخی از ظواهري که در سایر کشورها وجود دارد. این پیشرفت پیشرفتی است که علی رغم تمام 

فشارها و تهدیدها و تحریم ها و اقدامات اینگونه حاصل شده است. این اهمیت پیدا می کند و یک جلوه خاصی می دهد به این 

  .مقاومت

م و همایش هایی از این دست براي آن مغتنم هست این است که این مدل را باید براي آنچه را که امروز باید دنبال کنی 

محقق شدن و براي اجرا و کارآمدي روز به روز چه در کارهاي نظري و چه در اجرائیات عملی کاملتر و متعالی کنیم. یکی از 

ملت ما براي حفظ آن انحصار و براي مقابله با بحث هایی که آنها به شدت از آن نگران هستند، همین است که فشاري که علیه 

  .آن اندیشه می آورند به ضد خودش تبدیل شود و امروز الحمدهللا شده است

ما بحثی مطرح کردیم تحت این عنوان که ما مقاصدمان صلح آمیز است، انرژي هسته  2من یادم نمی رود در گفتگوهاي ژنو

ن حق کوتاه نمی آییم. در آنجا تاکید کردیم بحث توقف و تعلیق را نمی پذیریم، اي صلح آمیز را حق خودمان می دانیم و از ای

آنچه در نطنز در حال انجام است غنی سازي براي مصارف صلح آمیز براي استفاده در نیروگاه است. راکتور تهران به سوخت 

استفاده صلح آمیز انرژي هسته اي بود. درصد نیاز داشت که این هم جزو مصارف صلح آمیز است. این هم مصداقی دیگر از  20

درصد داشته  20هزار بیمار از محصوالت راکتور تحقیقاتی تهران استفاده می کردند و یک نیاز ابتدایی بود که ما سوخت  850

درصد بر اساس مقررات  20درصد بود. در گفت وگوها اعالم کردیم که سوخت  5/3باشیم چون تا آن زمان سوخت ما فقط 

و ان.پی.تی حق ما است و اگر شما این را تسهیل می کنید و در اختیار ما قرار می دهید که باید این کار را بکنید، ما  آژانس

هزار بیماري که نیاز به محصوالت راکتور دارند) یک  850آماده هستیم این را بخریم. آنها با توجه به نیازي که کشور دارد (

آن به عنوان یک اهرم فشار علیه ملت ما استفاده کنند. طبق اساسنامه آژانس وظیفه موضوعی پیدا کردند براي اینکه از 

داشتند این را تسهیل کنند و در اختیار ما قرار بدهند؛ ولی بازي درآوردند و گفتند نه ما نمی توانیم بفروشیم و مثالً حاضریم 

و بازي هایی که در آوردند، نشان دادند که آنها با  تبادل کنیم. در بحث تبادل هم آن سیري که طی شد و آن بیانیه تهران

درصد براي راکتور تحقیقاتی که مصارف تحقیقاتی و دارویی دارد، تحریم در  20پیشرفت ملت ایران مخالف هستند. سوخت 

را بیان آن چه معنایی دارد؟ عرضم این است که این بحث را مطرح کردند که ما این سوخت را نمی دهیم و آن شرایط مختلف 

کردند که خوب ما هیچ کدام را نپذیرفتیم. و آنجا ما یک بحثی را مطرح کردیم که اگر شما این سوخت را در اختیار ما نگذارید 
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ما خودمان تولید می کنیم. من فراموش نمی کنم لبخندي که برخی از این اعضاء در آن جلسه زدند. معنی اش این بود که 

درصد و تبدیل  20توانید و این کار راحتی نیست و خوب درست هم بود. یعنی تولید سوخت  خوب بروید تهیه کنید اگر می

آن به صفحات سوخت کار پیچیده اي بود و محاسبات مهمی نیاز داشت براي اینکه این سوخت تولید شود و تبدیل به صفحات 

می دهیم. آنها استداللشان این بود که ما که امروز سوخت شود. ما گفتیم که اگر شما این کار را انجام ندهید ما خودمان انجام 

 تهران تحقیقاتی راکتور با متناسب را سوخت بخواهیم که روزي از  این سوخت را در اختیار داریم و فن آوري آن را داریم،

 را این سال دو این از بعد ما و دهید انجام را کار این باید سال دو این در شما لذا. کشد می طول سال دو حداقل کنیم تهیه

ما حاضریم کارشناسان فنی خود را بفرستیم که به شما توضیح بدهند و  که کردند می بیان آنها حتی. داد خواهیم تحویل

استدالل کنند که واقعاً به لحاظ سیر فنی حتی براي ما که این فناوري را در اختیار داریم دو سال طول خواهد کشید تا یک 

تور تحقیقاتی تهران تهیه شود. خوب آنجا بیان شد که اگر شما وارد این همکاري نشوید خود ما این کار سوختی متناسب با راک

که این محاسبات را انجام داد بدون اینکه ما به ازاء » شهریاري«را خواهیم کرد. و اینجا یادي کنیم از شهید بسیار بزرگوار 

ام رساند و جمهوري اسالمی ایران به پشتوانه چنین ظرفیتی خودش ریالی طلب کند، این کار ارزشمند و بزرگ را به فرج

توانست این کار را در کمتر از دو سال محقق کند و امروز ما توانسته ایم این سوخت را در قالب آن صفحاتش به مصرفی که 

  .نیاز داریم برسانیم

روف امریکا در اواسط دهه نود. اگر به خاطر داشته اشاره اي می خواهم کنم به مقاله یکی از نظریه پردازهاي راهبردي مع    

باشید اواسط دهه نود در دوره ریاست جمهوري کلینتون هم تحریم ها را علیه ما تشدید کردند، آنجا آن فرد مقاله اي نوشت 

مسیر اشتباه است، که به نظر من آن مقاله خطرناك تر از آن تحریم ها بود. در مقاله بیان کرد مسیر تحریم ها براي ایران یک 

اتفاقاً آن مسیري که ما باید دنبال کنیم این است که خالف این مسیر را برویم. استداللش این بود و استدالل درستی بود و به 

همین دلیل هم خطرناك بود. آنها فهمیده بودند آنچه را که امروز جمهوري اسالمی ایران دنبال می کند ارائه یک الگو براي 

نحصار و یک مقاومت همراه با پیشرفت است، تحریم هاي جمهوري اسالمی ایران این مسیر را تقویت می کند و شکستن این ا

درصد. شاید اگر آنها در گفت  20موجب می شود که جدي تر و اصولی تر در این مسیر حرکت کند مثل موضوع سوخت 

درصد را به اتکاء ظرفیت داخلی نداشتیم. آن  20ختدرصد را به ما می دادند ما امروز خودمان سو 20سوخت  2وگوهاي ژنو

فرد در مقاله اش گفته بود که اگر هم بخواهیم جلوي مقاومت ایران در برابر این الگوي انحصاري جهان را بشکنیم، راهش این 

را آنقدر زیاد  است که ایران را هضم کنیم در داخل این موضوع، راهش این است که اتفاقاً تمام مناسبات اقتصادي با ایران

  .کنیم تا اقتصادش در اقتصاد جهانی هضم شود و نتواند داعیه مقاومت را در برابر آن الگو و مدل انحصاري جهان داشته باشد
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همان زمان من گفتم اتفاقاً این نگاه خطرناکتر است. از همین جا من این نکته را می خواهم عرض کنم، آنهایی که احساس می 

می توانند به ملت ما فشار وارد کنند یا با این حرکتها مانع این مسیر شوند اتفاقاً دارند در زمین ما بازي می  کنند با تحریم ها

کنند. اتفاقاً آنها با این حرکتشان باعث می شوند شکل گیري این اندیشه جدید و کارآمدي آن و اجرایی بودن آن در ارائه 

پیشرفتی در کشور ما در عرصه هاي مختلف وجود دارد، این پیشرفت حاصل  الگوي بومی سرعت بیشتري بگیرد و امروز اگر

مقاومت در آن اندیشه است و حاصل اتکاء به ظرفیت هاي دینی و بومی است. چرا این پیشرفت ها را سایر کشورها که این 

جهانی دارند به دست نمی آورند؟ تهدیدات و تحریم ها و فشارها علیه آنها نیست بلکه تسهیالت و امکانات فراوان در مناسبات 

لذا من از همین جا با توجه به گفت وگوهاي هفته آینده این نکته را هم عرض می کنم که مقاومت ملت ایران موجب پیشرفت 

  .شده است و پیشرفت ایران حاصل این مقاومت بوده است. من به آنها توصیه می کنم دچار اشتباه محاسباتی نشوند

پیشرفت را داریم و اگر ما امروز با عزت می توانیم در گفت وگوها شرکت کنیم و از حقوق ملت ایران دفاع  امروز اگر ما این

کنیم به خاطر این مقاومت بوده است. به خاطر این مقاومت بوده است که ما توانسته ایم به خوبی از حقوق ملت ایران دفاع 

فشاري کند و ذره اي از آن کوتاه نیاید. من بعد از گفت وگوهاي استانبول کنیم و امروز ملت ایران با افتخار بر حقوق خودش پا

اظهاراتی را شنیدم از برخی از مقامات غربی، همین جا به آنها هشدار می دهم که دقت کنند در این اظهارات، توجه داشته 

  .باشند که دچار اشتباه محاسباتی نشوند

که در این سی و سه سال بارها دچار اشتباه محاسباتی شده اند و بعد خودشان یکی از مهمترین خطاهاي اینها این بوده است 

فهمیده اند که چه خطاي بزرگی کرده اند. امروز آنچه را که ما در بغداد می توانیم گفت وگو کنیم، گفت وگو براي همکاري 

کته که گفته می شود زمان براي گفتگو است مبتنی بر حقوق مسلم ملت ایران. ما براي همکاري آماده گفت وگو هستیم. این ن

رو به پایان است من به آنها این را می گویم که امروز آنچه رو به پایان است زمان براي راهبرد فشار است. راهبرد فشار است 

  .که جواب نداده است

ه آنها دنبال می کنند یک سئوال که اینجا اهمیت دارد و شاید شما هم با آن مواجه باشید این است که اگر این مسیري ک

موجب پیشرفت ملت ایران شده است، پس چرا آنها دارند دنبال می کنند؟ این یک سئوال اساسی است. من فکر می کنم 

امروز کسانی که به هر حال از پیشرفت ملت ایران راضی نیستند به خاطر برخی از منافع مقطعی و تاکتیکی حاضرند حتی از 

راهبردي خودشان دست بردارند. بدون شک مسیر فشار بر ملت ایران و اعمال فشارها به ایران آن نگاه راهبردي و منافع 
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موجب مقاومت بیشتر ملت ما و موجب پیشرفت بیشتر خواهد شد. اما آن چیزي که اهمیت دارد و من در اینجا بیان می کنم 

  است. برگشت غیرقابل مسیر یک اند کرده انتخاب   این است که امروز مسیري که مردم ما براي پیشرفت

آنچه را که آنها به خاطر برخی از اهداف تاکتیکی از طریق فشارها دنبال کرده اند، بدانند به آنها هم دسترسی پیدا نخواهند 

کرد. اگر آنها همان طور که می گویند می خواستند با اعمال فشارها مانع پیشرفت هسته اي ما بشوند، امروز به خوبی دیدند 

اینها نه تنها مانع نشد بلکه ایران به شکل منحصر به فردي بر اساس ظرفیتهاي درونی خودش هسته اي شد و این پیشرفت که 

را حاصل کرد. اگر آنها با این فشارها مقاصد نه صرفاً اقتصادي و بلکه سیاسی داشتند که مانع انسجام و همبستگی ملت ایران 

  است. بیشتر ملی انسجام و بیشتر همبستگی موجب فشارها این که دیدند خوبی به  بشوند، امروز

امروز پیوند نظام و مردم یک پیوند عمیق، وسیع و ناگسستنی است. امروز با این ظرفیتها است که جمهوري اسالمی ایران می 

عرصه ها حرف تواند در عرصه هاي مختلف و درباره مناسبات جهانی در عرصه هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و سایر 

داشته باشد و امروز ما فکر می کنیم ظرفیتهاي جمهوري اسالمی ایران یک فرصت هست براي جهان تا با استفاده از این 

ظرفیتها مناسباتی جدید و مناسباتی عادالنه شکل بگیرد. من از شما عزیزانی که حوصله کردید و به عرایض بنده گوش دادید 

  .متشکرم
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  انسخنرانی دکتر درخش

  

سخنران کلیدي علمی این همایش، دکتر درخشان، استاد برجسته اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 

  طباطبایی بود.

در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت  ایشان

  .هاي اقتصادي از سوي نیروهاي متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد کند که فشارها و ضربه می

و در بخش داخلی است ی اظهار داشت: در راس فشار خارجی تحریم اقتصادي وي با تقسیم فشارها به دو دسته داخلی و خارج

 د.وجود دارکنند،  نیز فشار همه نیروهایی که زمینه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سیاستهاي فشار خارجی فراهم می

 گذارانو سیاست اقتصاددانان ها ناآگاهی ما بخش تقسیم کرد و گفت: یکی از این بخش سهداخلی را به  عواملدرخشان دکتر 

 .اقتصاد تهاجمی غرب علیه اقتصاد ما است مسلطجریان  واستکنیم که خ است که نوعاً در مسیري سیاستگذاري می

من همه  گاهاز دید .گردد عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه کرد: عامل دوم به بخشی از فعاالن اقتصادي بازمی

 در گذاري کرده و فعال هستند و همه کسبه و دست اندرکاران و کسانی که ت کاالهاي مصرفی سرمایهکسانی که در واردا

به اقتصاد ملی ضربات جبران ناپذیري وارد دانسته یا ندانسته کنند، همان نیروهایی هستند که  یع این کاالها فعالیت میتوز

 .کنند می

 بهشود شرایط و مقتضیات اقتصادي کشور است که  دیگري که موجب مطرح شدن اقتصاد مقاومتی میعامل وي اظهارداشت: 

 .استو در راس آن وابستگی به درآمدهاي ناشی از فروش نفت خام  به وجود آمده هاي گذشته سیاستتبع 
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 .ار بگیرددرخشان تاکید کرد: در طراحی الگوي اقتصاد مقاومتی همه این موارد باید مد نظر قردکتر 

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي بسته نیست و چنین دیدي نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین  وي در ادامه تصریح کرد:

 .نخواهد بود

وي افزود: منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت 

 .شود پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می براي دفع موانع

باید بین سه حوزه تفکیک قائل شویم، گفت: این سه  تحلیل هر نظامیاین استاد برجسته اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در 

ت کرد و از اقتضائات توان درباره اقتصاد مقاومتی صحب سیاست و نظام حکومتی، اقتصاد و فرهنگ. چنانکه نمیعبارتند از حوزه 

 .غافل ماندشود  این دو محسوب می بنايسیاسی غافل شد و یا از این دو صحبت کرد و از فرهنگ که زیر

وي تاکید کرد: هدف از اقتصاد مقاومتی چیزي نیست جز آنکه این اقتصاد مقوم نظام سیاسی باشد، نظام اقتصاد مقاومتی که 

 .تواند مراد ما باشد از دست بدهد نمی هماهنگی خود را با نظام حکومت اسالمی

و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی که ملهم از نظام فرهنگ اسالمی و مبتنی بر فرهنگ 

 .دینی نباشد هدف ما نیستمعارف 

ام اسالمی آن است که بخش اقتصادي در نظ هاي یکی از ویژگیسخن گفتن از اینکه  ی،چارچوب چنینوي تصریح کرد در 

باعث ایجاد تعادل در اقتصاد خواهد شد درست نیست و بااین مفاهیم  انگیزه سودآوري و حداکثرسازي سودخصوصی با 

 د و این حرفها مربوط به اقتصاد شرکتی آمریکاست.سازگاري ندار

دهد و بخش خصوصی نیز بدون  میجاي خود را به بخش خصوصی به علت ضعف و ناتوانی، وي افزود: اینکه دولت بگوید 

در تواند اقتصاد ملی را رشد دهد نیز  کردن سود و انباشت سرمایه میدنبال حداکثر  اتنها ب ، ارشاد و نظارت دولتراهنمایی

 و با اقتصاد مقاومتی سازگاري ندارد. واقع همان نظام شرکتی آمریکاست

الب اقتصاددانان در کشورمان به دنبال غجو و بعد از جنگ تحمیلی، درخشان اظهارداشت: متاسفانه در دو دهه گذشته دکتر 

پندارند این مسئله در هماهنگی بانظام  می نوعاًپنداشتند و متاسفانه  بودند و میآمریکایی داري  اجراي الگوي اقتصاد سرمایه

 .سیاسی و فرهنگ اسالمی است

براي تکاثر و  لوحانه شرکتی سادهرد: اقتصاد اسالمی با سودجویی مخالفت ندارد بلکه با مبنا شدن سود و سوداگري وي تاکید ک

 .شود سازگاري ندارد انجام می ییآمریکاداري  سرمایهانباشت سود آنگونه که در نظام 

 .کشور است يدر سیاستگذاران اقتصادالب غمهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی غلبه بر این تفکر   درخشان تصریح کرد:دکتر 
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کینز و ساموئلسون  در عین حال مقلّداسالمی تبعیت کنیم و  ، معارف و احکامتوانیم همزمان از فرهنگ وي اضافه کرد: ما نمی

لمیه سال پیش نیز در سلسله مباحثاتی که در حوزه ع 30م. این نکته را بنده حدود باشی داري این اقتصاددانان سرمایهو امثال 

ریزان اقتصادي جدي گرفته نشد و لذا هنوز هم در تار عنکبوت تفکر  قم داشتم بیان داشتم و متأسفانه از طرف مقامات و برنامه

 خواهیم امور اقتصادي مسلمین را تنظیم کنیم. داري می اقتصاد سرمایه

ما حلقه اقتصاد است و به همین سالمی در نظام اعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: ضعیفترین حلقه 

 .تواند وارد شود دشمن تنها از این طریق می فرمایند میدلیل مقام معظم رهبري 

با رهبري مقام معظم رهبري با  ما نظام سیاسی .ایم اي در تضعیف این حلقه داشته وي تصریح کرد: ما اقتصاددانان سهم عمده

 .کند نیز با پشتوانه قوي خود رو به جلو حرکت میما رود و نظام فرهنگی  جلو میو اقتدار قدرت 

به اقتصاد غرب و ظواهر آن قطعا در ایجاد این مشکل نقش جو غالب اقتصاددانان و مقامات اقتصادي وي افزود: دلباختگی 

 .داشته استاساسی 

اقتصادي کشور که مدیران آینده خواهند بود باید در ان و پژوهشگردرخشان اضافه کرد: چرا هنوز جامعه کارشناسان دکتر 

 آمریکابا نظام سیاسی  بیندیشند، و غافل از این نکته باشند که همین اقتصاد شرکتی دقیقاًچارچوب اقتصاد شرکتی آمریکا 

را به  اديهاي اقتص سیاستگذاري ربطهمین شرکتها هستند که خط و  کند. در واقع و منطبق با آن عمل میهماهنگ است 

شود نظام نمی .کنیم عمال امتناع عقلی دارد نظام سیاسی اسالمی و اقتصاد غرب می تجمیعکاري که ما در  .دهند سیاسیون می

 اقتصاد شرکتی غربی را با نظام والیت فقیه تطبیق داد.

بازي  سفته سمتآنها اقتصاد را به  ؟کنند مقامات کشور مسئله تورم را چگونه حل میبه عنوان مثال، وي در ادامه اظهار داشت: 

مگر نظام جمهوري  ؟یا مقامات اقتصادي مقصرند  مردم در این مسالههاي  تودهند و باید پرسید آیا اهبردبازي و دالربازي  و سکه

 ؟داند بازي سکه را مطلوب می اسالمی ایران اقتصاد دالري یا سفته

 ندا چیزي بیش از این یاد نداده کشور نیز هست که جامعه معلمان دانشگاهیاقتصاد  نظام آموزشیوي اضافه کرد: این تقصیر 

متأسفانه این روزها شاهد هستیم کسانی که سوادشان بیش از دو  .ایم تحمیلی داشتهآموزشی هاي  چرا که سالهاي سال برنامه

دو کلمه اقتصاد خرد آمریکایی و  مجلد کتاب اقتصاد خرد آمریکایی نیست مشاوران ارشد مقامات اقتصادي کشور هستند. با

شود به مقامات اقتصادي کشور مشاوره و  ضرورت رقابت شرکتها و تخصیص منابع براساس عالئم قیمتها و نظایر آن که نمی

 رهنمود داد تا بتوانند اقتصادي را که بایستی مبتنی بر موازین شرعی و احکام الهی باشد مدیریت کنند.
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اقتصادي مقامات جو فکري غالب بر نظام اقتصادي با نظام سیاسی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: ي و ارتباط نگر کل بر وي

رو سیاستهاي دولتی است و در  صرفاً منفعل و دنبالهو بخش خصوصی  استنمره یک مشکالت اقتصاد کشور  عاملکنونی، 

 .کرده است کند که اقتضائات سیاستهاي دولتی حدود آن را ترسیم اي عمل می همان محدوده

مصرف معرفی کرد و گفت: مصرف است که تولید را  اصالح الگوي اقتصاد مقاومتی راطرح ریزي نقطه شروع  ،وي در ادامه

 .کند را مشخص می ها گذاري سرمایه گیري جهت ،دهد و این هر دو در کنار هم جهت می

سالی را به اصالح الگوي مصرف  ملی، به تولید مسالادلیل نیست که مقام معظم رهبري پیش از نامگذاري  وي اظهار داشت: بی

 .پاکسازي فرهنگی و اصالح فرهنگ اقتصادي است اقدام،در اصالح الگوي مصرف مهمترین  .اند نامگذاري کرده

گذاري به  دعوت از چپاولگران خارجی براي سرمایهحجم نقدینگی و درخشان تصریح کرد: اقتصاد را با تغییر نرخ بهره و دکتر 

 .نتیجه خواهد بود بی چارچوب فکري،توان اداره کرد و اقتصاد مقاومتی در چنین  نمیاقتصادي امید رشد 

نیست بلکه شروع کار از فرهنگ  ریاضی -سازیهاي آماري فرمولهاي خشک اقتصادي و مدلوي تاکید کرد : شروع کار با 

 .موثر نخواهد بود ي اقتصاديها تا این مساله اصالح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط و شاخصاقتصادي است و 

وي با بیان اینکه اصالح فرهنگ اقتصادي در اختیار مقامات کشور و مدیران اقتصادي است گفت: در خیابانهاي همین 

ت خارجی هستیم و متحیرم که مقامات پولی و محصوال تبلیغاتی مصرف  بمبارانتأثیر تهران تا چه میزان تحت شهر  کالن

 ؟نماز بخوانندبا قلبی مطمئن دو رکعت توانند در شهر تردد کرده و این تبلیغات را ببینند و باز هم  چگونه میکشور اقتصادي 

هاي عمومی را  رسانهها، مجالت و  ؟ آیا مجوز این تبلیغات گسترده در خیابانها، روزنامهبینند آیا تهاجم فرهنگی اقتصادي را نمی

 دهند یا مدیران غافل از حقایق اقتصادي؟ هاي مردم می توده

تبلیغاتی گفت: این مساله  طیف گستردهها از این  رياعضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به درآمد شهرد

 .ما توجیه کندهاي سابق نیستیم که هدف وسیله را براي  نیست. چرا که ما کمونیست اي بیش بهانه

توجه نکنید. حال چه  اسم و نام  و ظواهر کاالهاي خارجیکنند که تا این حد به  وي اضافه کرد: مقام معظم رهبري اشاره می

شمار  دهد حتی ثانیه چه کسی اجازه می ؟جز مسئوالن و مقامات کشور ؟برندها و مارکهاي خارجی استبه اصطالح کسی مبلٌغ 

دهد اتومبیل ملی تولید کنیم و نام ایرانی آن را به انگلیسی  چه کسی اجازه می ؟حتما انگلیسی باشدها  سر چهارراهچراغ قرمز 

همین اجزاي کوچک است که مجموع آن یک فساد بزرگ فرهنگ اقتصادي  ؟آیا این فساد فرهنگ اقتصادي نیست ؟بنویسیم

 یش از تولیدات داخلی رغبت نشان دهند.هاي مردم به اجناس خارجی ب شود که توده و موجب می کند ایجاد می
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که نام یک شهید است به انگلیسی را در فالل محله دور و نزدیک شهر بست  وقتی نام یک کوچه بنحتی وي تصریح کرد: 

خارجی نخرند؟ وقتی نوشتن نام یک شهید به انگلیسی موجب اعتبار خواهید به مردم بگوییم که کاالي  د آیا میننویس می

توان مردم را قانع کرد که نام تجاري یا مارك و برند انگلیسی که بر روي جنسی  تابلوي شهرداري است چگونه می بخشیدن به

نصب شده موجب اعتبار آن جنس نخواهد بود. وقتی مدیران اقتصادي کشور تبلیغات تجاري کاالهاي خارجی را در هر خیابان 

ها و حتی قبض  ها و تابلوها و اسامی خیابانها و کوچه طرف نگاه کنید نام مغازهدانند، وقتی در شهر به هر  و هر روزنامه مجاز می

اي مزین به کلمات و حروف انگلیسی است و در همه جا اعتبار و احترام و  اي و غیرزنجیره خرید از فروشگاههاي زنجیره

گذارند  جلسه و سمینار و همایش می دانند آنوقت همان مدیران اقتصادي مرغوبیت و کیفیت را در نامها و حروف خارجی می

 که سال حمایت از تولید ایرانی و کاالي ایرانی است!!

مدیران این دسته از من فاصله بسیار بزرگی بین رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رفتار   این استاد برجسته اقتصاد تاکید کرد:

 .بینم اقتصادي کشور می

یش اخیر مقام معظم رهبري اشاره کرد که فرمودند تهاجم استکبار جهانی علیه درخشان در تبیین این نکته به فرمادکتر 

جمهوري اسالمی ایران بخاطر نفت ما و سلطه بر ذخایر نفت و گاز کشور ماست. درخشان در همین راستا به این نکته اشاره 

ویژه در آینده نه چندان دور که ذخایر  کردند که اگر نفت و گاز ما مهمترین ویژگی اقتصاد ملی است و تکیه بر نفت و گاز به

یابد، بزرگترین حربه اقتصادي ما در مقابله با استکبار جهانی است، آنگاه اگر این نفت و گاز  نفت و گاز خلیج فارس کاهش می

هاي بازي و کاالهاي مصرفی و تجملی و به ویژه کاال را بفروشیم و درآمد ارزي حاصل از آن را به واردات عروسک و اسباب

مصرفی که مشابه داخلی دارند اختصاص دهیم و یا با این درآمد ارزي طال بخریم و سکه ضرب کنیم و سکه را بفروشیم و ریال 

ایم، آیا این سیاستها در جهت مخالف با رهنمودهاي مقام معظم رهبري نیست؟ آیا  جمع کنیم، ریالی که خودمان چاپ کرده

ایران را که با تمام قدرت در مقابل استکبار جهانی ایستاده است از ارز و طال که حربه صحیح است که خزانه جمهوري اسالمی 

رسد که مقامات پولی کشور در  آوري نقدینگی سرگردان، خالی کنیم؟ به نظر می اقتصادي ما علیه استکبار است، به بهانه جمع

  اند. ن شدههاي سرگردان، خودشان هم سرگردا آوري نقدینگی مبارزه با تورم و جمع

توان در اصالح وضعیت اقتصادي استفاده زیادي کرد گفت: وقتی کاالیی وارد  وي با بیان اینکه از اصالح سیستم مالیاتی می

 .توان با آن برخورد کرد به دو شیوه می .است شدن تعدادي از جوانان ایرانی کنیم به معنی بیکار می
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اما به جاي آن  که جلوي واردات کاالها را با نیروي انتظامی بگیریم. استگیرانه  تسخوي افزود: یک شیوه برخورد خشن و 

خارجی این مشکل را حل کرد و کاالهاي یع کنندگان توز و کسبه واردکنندگان،   هاي بسیار سنگین بر توان با وضع مالیات می

 .ایجاد کرد ت از تولید ایرانیکیفیت کاالهاي ایرانی و حمایصندوقی را براي رشد  ها این مالیات درآمد حاصل ازبا 

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ادامه اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی پویا و فعال که باید به خارج از مرزها نظر 

 .راهبردي است مدت و بلندمدت میانریزي  داشته باشد نیازمند یک برنامه

هاي موجود به نفع استکبار جهانی  الملل داریم که با تعادل وي تاکید کرد: تا مادامی که حرفی براي گفتن در عرصه بین

ریزي استراتژیک  برنامهبا این تعرضات به ویژه تعرضات اقتصادي مغایرت دارد در معرض هجوم هستیم و باید براي مقابله 

بایستی با دقت کامل، بخشهاي استراتژیک در صنعت، کشاورزي و خدمات را  ریزي استراتژیک این برنامه .داشته باشیم

 ریزي کند. شناسایی کند و براي خودکفایی در این بخشها برنامه

متاسفانه در  کهوي اضافه کرد: براي این کار نیازمند آشنایی با دو مقوله هستیم که یکی از آنها نظامات و تحوالت جهانی است 

به طور جدي و هاي ما  جهانی در دانشگاه اقتصاد این موارد بسیار بسیار کم است چنانکه حتی بحرانجه به تودانشگاههاي ما 

 .گیرد قرار نمییابی  و ریشهمورد مطالعه مستمر 

است که ملی نفت و گاز ما بخشی از اقتصاد  است.اقتصاد ملی  هاي و ویژگی آشنا شدن با مختصات ،وي اظهار داشت: مورد دوم

 .گاه الگوي اقتصاد مقاومتی باشد تواند تکیه می

مقابله با استکبار است گفت: بزرگترین نگرانی  دردرخشان با بیان اینکه نفت و گاز ما بزرگترین قدرت اقتصادي ما دکتر 

تواند  ه میچ به اندازه کافی از خلیج فارسینده آن است که بدون جریان نفت و گاز آ سال 30 تا 25   استکبار غرب در فاصله

 .بکند

 هاي فسیلی غیرمتعارف انرژيامکان دسترسی به وي با بیان اینکه جایگزین این نفت و گاز هنوز معلوم نیست گفت: درباره 

زیادي  آمیز هاي اغراق بینی پیشهاي تجدیدپذیر  فیول و انرژهاي نفتی و نظایر آن و یا بیو هاي نفتی و ماسه سنگ مانند شیل

 .در آینده مواجه خواهد بودمتعارف کننده نفت و گاز  تهدیدبا کمبود بسیار جدي و داند که  به خوبی می شود اما غرب می

گاه رشد اقتصاد ملی ماست و اگر بتوانیم آن را با  عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد: نفت و گاز تکیه

 .اقتصاد ملی پیوند بزنیم در این حوزه موفق خواهیم شد
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قبل از انقالب ها مانع از پیوند نفت و گاز با اقتصاد ملی ایران بودند گفت: با وجود اینکه  وي با بیان اینکه سالها انگلیسی

مخزن و مدیریت راهبردي مانند مهندسی  مطالعاتداشت اما وجود حتی رشته پرستاري نیز آبادان نفت  اسالمی در دانشکده

 .شدتنها پس از انقالب بود که تاسیس 

، وي تاکید کرد: باید نفت و گاز را با اقتصاد ملی پیوند دهیم و از نفت و گاز به عنوان بزرگترین قدرت بعداز قدرت نظام دینی

 .و حکومت اسالمی استفاده کنیم فرهنگ

همین  گفت: اگر کندتامین  خود رادرخشان با بیان اینکه غرب به دنبال حاکم کردن وضعیتی است که امنیت انرژي دکتر 

به واسطه امنیت آنگاه سال دیگر ادامه یابد  10تا  فعلی یعنی برخورد ایران با استکبار جهانی از موضع اقتدار و استقالل روند

 .بزرگترین خطر متوجه غرب خواهد شد ،انرژي

هاي فسیلی است اظهار  انرژياي و جهانی  در تحوالت منطقه گاه ما تکیه ،پژوهی آیندهمطالعات وي با تاکید بر اینکه براساس 

 مطمئن هستیمیم و ا هرا مطالعه کرد هاما میادین آن .تواند جایگزین نفت ایران شود کند که می داشت: عربستان رجزخوانی می

مدت  مدت و بلندمدت قادر نیست تولید را به قدري افزایش دهد که جایگزین نفت خام ایران شود هرچند در کوتاه در میانکه 

 .کاتی را انجام دهد اما بازار جهانی نفت به خوبی از محدودیت ظرفیت تولید عربستان مطلع استممکن است حر

استراتژیک دست یابند  هماهنگیبه یک بتوانند عراق است و اگر ایران و عراق در حوزه نفت و گاز  ،وي اضافه کرد: تنها مسئله

 .باید فاتحه حاکمیت آینده غرب خوانده شود

پرتقال خارجی همین عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه در تبیین اهمیت استراتژیک نفت و گاز کشور، 

واقع نفت ماست،  کنیم در و یا عروسک و کاالهاي صرفاً مصرفی و تجملی که وارد می مخری می ها ماه از مغازه که در اردیبهشت

 ارزش مصرفی عروسک و کاالهاي بیهاي آینده ماست و نباید به پرتقال و  سرمایه نسل گفت: درك این نکته که نفت اسلحه و

 .بسیار مهم است ، در تدوین اقتصاد مقاومتیتبدیل شود

جنگ است گفت: ما نباید تنها از سرحدات خود  نبه منزله اعال در واقع خریم گویند نفت شما را نمی وي با بیان اینکه وقتی می

 ؟برد زیر زمین نیز متعلق به ماست و باید پرسید قطر با چه مجوزي گاز ما را میذخایر ا حفاظت کنیم زیر

او باید  پارس جنوبی برداشت کنیمتوانیم سهم خود را از مخزن  نمی موجود و تحریمها دلیل شرایطبه اگر ما  وي تاکید کرد: 

 .کند، بدهد ت قطر، به آن طرف مهاجرت میاز تولید خود، با توجه به میزان گازي که در اثر برداشسهم ما را 
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نظر دارد  کند نیز برداشت میذخایر ما در واقع از وي با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به آمریکا که اعالن جنگ داده و به قطر که 

ت مهلکی را ضربا بایستی به حسب شرایط و مقتضیات،پذیر نبودن نیست بلکه  گفت: برنامه ما در اقتصاد مقاومتی تنها ضربه

  .وارد کنیمنیز 

 

اقتصاد مقاومتی راهکار ما براي تعامل  ایشان در حاشیه همایش در مصاحبه با خبرگزاري دانشجو خاطرنشان کرد:

  .با دنیاست

مسعود درخشان در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی گفت: متولیان این همایش باید به دنبال این سمینار، سمینارهایی را دکتر 

هاي مختلف همانند اقتصاد مقاومتی در صنعت، کشاورزي، خدمات و... برگزار کنند و راهکارهاي عملی تحقق اقتصاد  در حوزه

 .نمایندها بررسی  مقاومتی را در این بخش

نظران در اقتصاد اسالمی و در بخشهاي راهبردي  صاحبکارشناسان و حضور ي ادامه داد: برگزاري میزگردهاي تخصصی با و

  .داهاي اقتصادي پیشنهاد د هاي سیاستی براي وزارتخانه الزم است و در این میزگردها باید توصیه اقتصادي ایران

استکبار استاد دانشگاه عالمه گفت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که در تعامل با دنیا در موضع قدرت قرار داشته باشیم و 

بلکه با ما درگیر است نتواند از جنبه اقتصادي به ما ضربه بزند و امنیتی و اقتصادي و فرهنگی که به لحاظ سیاسی  جهانی

ایم و  تمهیداتی اندیشیده در قبال تهدیدات آنهابراي وضعیت اقتصادي کشور به این نتیجه برسد که ما  برعکس،

متوجه شوند که و در نهایت  ایم و عنداللزوم قدرت تهاجمی نیز داریم راهبردي براي مقابله با آنها تدوین کردههاي  ریزي برنامه

 .از موضع باال حرف بزنند توانند نمیدر تعامالت سیاسی 

هاي ما براي تعامل با دنیا است،  ریزي یان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی قطعاً راهکار و چارچوب برنامهدرخشان در پادکتر 

کار  و ایرانی پیشرفت و جهاد اقتصادي و همت مضاعف -الگوي اسالمیدر واقع همان گفت: اقتصاد مقاومتی در قالب مفهومی 

مختلف، در واقع دقت در ابعاد هاي  اصطالحات و نگرش این ست؛ اگر چها و حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی مضاعف

    مختلف یک موضوع و یک حقیقت واحد است.
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  سخنرانی جناب آقاي محراب

  سخنران بعدي همایش، آقاي محراب، دبیر ستاد تدابیر ویژه اقتصادي کشور بود.

ها آشنایی داریم و به همین دلیل، در برخورد  اظهار داشت: ما از صدر اسالم با تحریم» اقتصاد مقاومتی« همایش ملیدر ایشان 

  .کنیم توانیم چندگونه عمل  با آنها می

المللی هستند؛ در بعد داخلی به دنبال ناآرامی، آشوب و ایستادن  ها داراي یک بعد داخلی و یک بعد بین وي ادامه داد: تحریم

الملل  تر و بعد بین ؛ اما در بعد کلیآیدکه به دلیل مصرف زده بودن جامعه این نارضایتی پدید می مقابل نظام هستند مردم در

ها تضعیف و د و هدف آنآن به دنبال مقابله با خیزش انقالب اسالمی و نفوذ جمهوري اسالمی ایران در منطقه می باشن

  براندازي این الگو است.

توانیم با استکبار اي) نمیهاي توسعهبا توجه به شرایط جمهوري اسالمی ایران با الگوهاي موجود(مدلمحراب افزود: آقاي 

  برخورد کنیم و نیازمند مدلی لقتصادي هستیم که برگرفته از انقالب اسالمی ایران باشد.

  تواند به همه الگو بدهد.وي در ادامه عمق استراتژیک این الگو را قرآن و وحی خواند و تأکید کرد که این مدل می 

کنیم و به  فعها را د گفت: راهبرد اول این است که تحریم هاي دشمناندرباره مقابله با تحریمدبیر ستاد ویژه تدابیر اقتصادي 

 هاي شوراي امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا برنامه ریزي کند؛ اما راهبرد دوم که ها کمک کنیم براي خنثی سازي تحریم دستگاه

  .ها است نیاز به تئوري دارد رفع تحریم

که منفعالنه است و در بلند مدت خوب  دهیم، مقاومت اقتصادي است گفت: آنچه که ما در حال حاضر انجام می  محرابآقاي 

هاي  گیري ؛ ولی آنچه مدنظر رهبر انقالب است، اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی بازسازي ساز و کارها و جهتنیست

  .اقتصادي می باشد

در بسترهایی که استکبار آماده  .هاي اقتصادي وارد عمل شویم افزود: ما باید با طراحی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم وي

  گیرد.کرده، اقتصاد مقاومتی شکل نمی

همچنین بحث انرژي را به طور  دبیر ستاد ویژه تدابیر اقتصادي بیان کرد: ما باید نحوه مصرف درآمدهاي نفتی را تغییر دهیم و

جدي در دستور کار قرار دهیم؛ از سوي دیگر فساد در تحریم نیز باید مطالعه شود؛ زیرا هنگامی که ما ناچاریم بعضی از 

  .کنند ریزي می ها برنامه هایی را براي سوء استفاده از این تصمیم هاي فساد طراحی ها را در دوران تحریم بگیریم، شبکه تصمیم
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افزود: ما باید عالوه بر مبارزه با تحریم با آن دید و نگرشی که ما را تحریم کرده است نیز به مبارزه بپردازیم و این کار  وي

  .ما باید فرهنگی متناسب با اقتصاد مقاومتی داشته باشیمافسران فرهنگی است و 

د را با ایجاد اتاق فکرها تولید کرده است. اقتصاد نظام سلطه تمام ساز و کارها و مناسبات مخصوص خو ادامه داد:  محرابآقاي 

  مقاومتی هم نیاز به ایجاد اتاق فکرهایی براي طراحی چنین ساز و کارها و مناسبات مخصوص به خود را دارد.

 ها را ایجاد کرده است و به همین دلیل ترین تحریم ها علیه جمهوري اسالمی ایران سخت وي گفت: نظام سلطه در تمامی جنبه

  .ها به وجود بیاوریم و بیمه کشتی» تفسوئی«ما باید جایگزینی براي نظام مالی استکبار همانند 

هاي کشور را که رهبر معظم  توانیم تمامی خواسته اد مقاومتی میاقتصگفت: ما با  ادامهدر  دبیر ستاد ویژه تدابیر اقتصادي

  م.انقالب نیز بر آن تاکید دارند، تامین کنی

ها اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فرهنگ جهاد و مقاومت و مبارزه با اقتصاد لیبرالیستی است و بایستی در انت ایشان

 براي این منظور از اساتید حوزه و علما روحانیون و مراجع قم بهره برد.
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  سخنرانی دکتر غضنفري

  
بود که ایشان استاد دانشگاه علم و برنامه بعدي همایش، سخنرانی دکتر غضنفري، وزیر صنعت، معدن و تجارت 

  باشند.صنعت ایران نیز می

با اشاره به تحریم هاي در نظر گرفته شده براي ایران گفت: باید دانست که تحریم ها  »اقتصاد مقاومتی«در همایش  ایشان

 .کامال نرم افزاري است و تحریم سخت افزاري دیده نمی شود

اقتصاد مقاومتی دانستن چیستی اقتصاد و مسئله آسیب پذیر در این ماجرا است؛ در یک ادامه داد: موضوع قابل طرح در  وي 

نگاه به بازار کسب و کار متوجه می شویم که اقتصاد، سیستمی است با مجموعه المان ها که براي ضربه زدن به ما نمی توانند 

 .کل آن سیستم را مختل کنند، بلکه باید به اجزاي آن آسیب برسانند

صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در اقتصاد ابتدا انسان ها، مدیران، کارشناسان و نیروي کار به عنوان زیر سیستم  وزیر

 .آسیب پذیر مطرح هستند که می توانند از اهداف تحریم باشند

تحریم ها هستند؛ نظام   با اشاره به مورد دیگر مدنظر در تحریم ها گفت: ابزار و تجهیزات از موارد مورد هدف در غضنفريدکتر 

 .هاي تولید و توزیع قصد دارند فناوري نوین را به ما ندهند یا ما آنها را با هزینه بیشتري تهیه کنیم

وي در توضیح مورد بعدي اظهار داشت: مورد سوم قواعد کاري و مقررات یا فضاي کسب و کار است؛ البته فضاي کسب و کار  

د دانست که همین فضا را در کشور خود می توانیم دچار تحریم وطنی کنیم؛ در صورتی که کمتر دچار تحریم می شود، اما بای

 .از خارج کشور تحریمی اشتغال ما را تهدید نمی کند
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وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نهادهاي، مالی، پولی، سرمایه، ارز، انتقال پول و سرمایه گذاري خارجی مورد بعدي 

اختیار ما نیست و به نوعی کنترل این سیستم در دست غرب است؛ زیرا آنها خود محتاج این سیستمی  است که همه آنان در

 .که اکنون دچار مشکل شده، هستند

غضنفري افزود: آنان هوشمندانه سیستمی را انتخاب کرده اند و فعالیت خوبی را نیز انجام داده اند؛ اما فراموش کردند دکتر  

 .استکه قدرت خداوند، برتر 

در بیان مورد بعدي گفت: ارتباطات خارجی، صادرات و واردات مورد دیگري است که به دلیل داشتن جنبه بین المللی  وي

 .دچار آسیب شده است؛ البته باید گفت که تحریم وطنی نیز به آن آسیب می زند

نهادهاي رسانه اي نیز از جمله موارد  وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیان نقش رسانه ها در اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد:

 .تحریم ها هستند که البته مار آن را اقتصادي نمی دانیم

غضنفري افزود: رسانه ها می توانند مکمل دستگاه هاي اجرایی در هدایت افکار یا باعث پیچیدگی هایی براي تشدید دکتر 

این   که آن را در روزنامه ها و سایت ها مشاهده کرده ایم وهزار میلیارد دالر قصه اي است  24تحریم وطنی شوند؛ براي مثال 

 .مورد مربوط به واردات سال گذشته بود که امسال محقق شد

ادامه داد: تحریم به بدنه اجتماع نفوذ می کند و آنچه به مردم منتقل می شود مربوط به پیچیدگی هاي تحریم هاي فعلی  وي 

 .است که در تحریم قبل شاهدش نبودیم

زیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه گفت: نهادهاي رسانه اي باید در اقتصاد مقاومتی نقش صحیحی و 

رسانه باید بداند که ما  ایفا کنند؛ انسان با افکار و مطالباتش با مردم تعامل دارد که این طرز تفکر را رسانه ها رواج می دهند و

  .ز داریمبه انگیزه هاي مقاومتی نیا

غضنفري در بیان زیر سیستم بعدي گفت: اتحاد و انسجام ملی و عدالت اجتماعی زیر سیستم بعدي مورد نظر است و در  دکتر

بازخوردهایی که از دشمنان گرفتیم متوجه شدیم که بیشترین خوشحالی آنان در تشدید اختالف میان سران کشور و مردم 

 .است» هرگز«حاکمیتی ایجاد کنند که نتیجه آن است؛ آنان قصد دارند نوعی بن بست 

و صداي آمریکا از صحبت هاي خود ماست و تا وقتی که اظهاراتی از سوي ما نباشد،  BBC وي افزود: بسیاري از صحبت هاي

 .آنها حرفی براي گفتن ندارند
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ه کرد: عدالت اجتماعی بسیار مهم با اشاره به موضوع عدالت اجتماعی در این زیر سیستم اضاف وزیر صنعت، معدن و تجارت 

مردم باید حس کنند که منافعشان توسط حاکمیت مراقبت می شود، در جامعه توازن وجود دارد و رانت دیده نمی   است و

 .سه هزار میلیاردي کسی را متهم نکنیم شود؛ البته از آن طرف نیز مهم است که براي مثال در ماجراي اختالس

یم بر موضوع دانشگاه و تحقیقات گفت: مورد دیگر فناوري تحقیقات، دانشگاه و تجاري سازي است که با اشاره به نقش تحر وي

مربوط به شما دانشجویان است؛ اما باید دانست که هدف تحریم این موضوع نیست چون دشمنان مشاهده کرده اند که 

 .جمهوري اسالمی و جوانان آن توانایی طی مسیر را دارند

دن و تجارت با بیان اینکه ما چهار نوع تحریم در تاریخ ایران داشتیم، گفت: تحریم هاي نخستین، تحریم هاي وزیر صنعت، مع 

تالش آنها در تحریم هاي بعدي این است  سخت افزاري بود؛ اما تحریم هاي فعلی مبتنی بر هوشمندي و سخت افزار است و

 .ا ایران هوشمند و متکی به خداوند بدون استثنا راه دیگري می یابدکه چگونه بتوانند همه راه ها را بر روي ما ببندند؛ ام

در بیان زیرسیستم هاي دیگر گفت: بنگاه، بهره وري، سودآوري، رقابت پذیري و قیمت، نقش نهاد هاي قضایی   غضنفريدکتر 

 .و حضور بخش خصوصی نیز از زیر سیستم هاي مهم این مسئله هستند

د به این اندیشید که کشور جمهوري اسالمی ضمن اینکه تحریم پذیر نیست چگونه می تواند وي افزود: در حال حاضر، بای

کشور اول منطقه باشد؛ هم اینک ما رتبه دوم تولید ناخالص داخلی در منطقه و شمال آفریقا را داریم که بر اساس آمار بانک 

اقتصادي برخورد کند و این مسئله  17اید با رتبه ب 1+5یعنی   کشور است؛ 83در میان  17جهانی و صندوق جهان پول رتبه 

 .ساده نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فرصت هاي اقتصادي ایران گفت: اقتصادي می تواند آسیب پذیر باشد که مبتنی بر  

یش از آنچه سخت شماري دارد و جنس تحریم ها ب انبوه مزیت هاي خداداي نباشد؛ در صورتی که اقتصاد ما فرصت هاي بی

 .افزاري باشد، نرم افزاري است

با اشاره به هدف اصلی تحریم ها گفت: هرگونه گسست میان مردم و مسئوالن هدف تحریم ها است؛ آنها در   غضنفريدکتر  

 .پی جدا کردن مردم از انقالب و ایجاد بدبینی هستند

اند فشارها را به مردم منتقل کنند؛ آنها باید بدانند اگر دعوا، وي خاطرنشان کرد: تحلیل گران اذعان دارند که هنوز نتوانسته 

  .شودمی هدعواي هوشمندي است و اگر هدف، مسابقه تیزهوشی است، کشوري که به خدا اتکا دارد بدون شک برند
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  ارائه مقاله ضرورت حذف ارز واسط

  محسن کریمیارائه دهنده: 

  

  چکیده

یابی دقیق قرار گیرد. بدین  بانکی علیه جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی و ریشه هاي در این مقاله سعی شده است تحریم

المللی از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده  منظور تحوالت تاریخی نظامات پولی بین

و سیاسی در طول شصت سال گذشته براي این  است که استیالي دالر به عنوان واحد پول ایاالت متحده چه منافع اقتصادي

کشور داشته است. همچنین ضمن بررسی مواضع اقتصادهاي مهم و تاثیر گذار جهان علیه دالر در شرایط بحران خیر جهانی، 

پولی مدلی به منظور حذف ارز واسط (دالر، یورو و ...) از مبادالت تجاري ج.ا.ایران و ایفاي نقش فعال براي ریال در نظامات 

  آینده جهان ارائه شده است.
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  میزگرد اول: موضوعات مفهومی و نظري در اقتصاد مقاومتی

  

  مجري: لطفی

  شرکت کنندگان: حجت االسالم والمسلمین معلمی، دکتر علی احمدي، دکتر رزاقی، دکتر میرزامحمدي

: بسم اهللا الرحمن الرحیم الحمدهللا رب العالمین العاقبت الهل تقوا و الیقین. سالم و خسته نباشید عرض می کنم خدمت لطفی

دوستان. حقیر صادق لطفی هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت. هـم اکنـون طلبـه ي حـوزه ي     

خدمت شما عرض کنم که بحث آخرمان تا پیش از اذان اسـت. سـعی    علمیه ي قم هستم و دانشجوي موسسه ي امام خمینی.

می کنیم بحث خودمانی باشد. از دوستان و اساتیدي که تشریف دارند یک سري سـواالت مـی پرسـیم بعـد دوسـتان هـم اگـر        

اي اخـالق مرسـوم   پرسشی داشتند احتماالً برگه هایی بین آنها توزیع خواهد شد و یا حضوري اگر سوالی بود بفرمایند. بین علم

است، کسانی که ابتدا می خواهند کار اخالق شروع کنند اولین بحثی که برایشان مطرح مـی کننـد بحـث یقضـه اسـت. یعنـی       

بیداري، طرف تازه از خواب بیدار می شود که عاقبتی در کار دارد و دور و برش خبري هست. زندگی عادي نداشته باشد. بحثی 

کارهایی که روي اقتصاد مقاومتی انجام شد بحث هاي طلبگی دانشجویی بود. تقریباً دوستان قصد و  که ما امروز دوستان تقریباً

نظرشان این بود که بین مسئولین و خود دانشجوها یک بیداري صورت بگیرد که در نظـم نـوین جهـانی وضـعیت مـان چطـور       

ی را شروع کردند دوستان در اصل این بحث آخـر دیگـر   است. و ما چه عملکردي را باید داشته باشیم. در این زمینه فعالیت های

حالت یارگیري هم می شود دوستان اگر آمادگی داشتند از این به بعد انشااهللا خدمتشـان باشـیم، مـی تواننـد بـه آقـاي دکتـر        

حمـدي کـه   نریمانی و سایر دوستن مراجه کنند به قول معروف همسنگر می طلبد. دوستانی که اینجا هستند: آقاي دکتر علی ا
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معرف حضور همه هستند. آن هایی هم که علم و صنعتی نیستند ال اقـل وزارت آمـوزش و پـروش ایشـان را دیـده انـد. آقـاي        

معلمی که از اساتیدمان هستند. درس خارج حوزه ي علمیه ي قم می خوانند و دانشجوي دکتري اقتصاد هستند. آقـاي دکتـر   

نعت، و آقاي دکتر رزاقی استاد دانشگاه تهران. اول از آقاي سید شروع می کنـیم.  میرزا محمدي، هیئت علمی دانشگاه علم و ص

یک بحثی در اقتصاد داریم در بحث فقه داریم که می فرمایند وقتی که ما جایی گیر می کنیم کاري نمی توانیم انجـام بـدهیم،   

. دوستان اقتصادي می گویند این کاري که مـا  حتی حیواناتی که براي ما در حالت عادي ضرر دارند اجازه می دهند که بخوریم

اآلن داریم در اقتصاد مملکتمان انجام می دهیم اکل میت است. ما پس چکار باید بکنیم. باید یک اقتصاد اسالمی را زیـر بنـایی   

فعـالً داریـم یـک     پیاده کنیم. اآلن چون نمی توانیم این کار را انجام بدهیم از جهت مبانی باید کار بشود و با همه ي تفاسیرش

اکل میته اي می کنیم. از آقاي معلمی می خواهیم در این زمینه به ما بفرماینـد کـه توانـایی هـاي بـالقوه ي دیـن در اداره ي       

  اقتصاد یک حکومت چه چیز هایی می تواند باشد.

راري زیـاد اسـت شـماها هـم     : بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. حرف هایی کلیشه اي و تکـ معلمی

اکثراً این ها را شنیده اید. دین ما یک دین جهان شمول است که با آن شناختی که از انسان می دهد آن شناختی کـه مبتنـی   

بر وحی است، که خالق این انسان به پیامبر اش فرستاده است، به نظر ما بهترین نوع زندگی یا سبک زنـدگی را مـی توانـد بـه     

ما بر این مبنا می خواهیم صحبت کنیم. حاال بعضی ها چون اخیراً یک ژستی شده کـه مـی گوینـد بـرون دینـی      انسان بدهد. 

صحبت کنیم. نه ما فعالً در بحث اآلنمان کامالً درون دینی می خواهیم صحبت کنیم البته این دریافتی که ما از دیـن خـواهیم   

ت که توجیح عقالنی نداشته باشد. اما این مد شده که اآلن بعضی هـا  داشت توجیح عقالنی هم خواهیم کرد. به معناي این نیس

می گویند خدا و پیغمبر را کنار بگذار بعد بحث کن، خوب این هم یک مدل بحث است اما ما اینطور بحث نمی کنیم چـون در  

قتصادي به جامعه ارائه کنـیم.  غیر این صورت ارسال رسل و نزول وحی می شود کار لغو. ما بر اساس این باید یک الگو یا مدل ا

الگو تعریفش مشخص است. در همین کتاب هاي اقتصاد کالن هم آمده است. من بر این مبنا تعریف می کنم حـاال اگـر کسـی    

شک و شبهه اي دارد آن بحث دیگري است. ما در الگو باید یک هدفی را تعیین کنیم، بعد واقعیات خودمان را بشناسیم و بعـد  

اقعیات و ضریب هایی که به آن ها می دهیم براي این که ما را برساند بـه آن هـدف، یـک برنامـه ریـزي داشـته       بر اساس آن و

باشیم. مثالً معروف است که می گویند در الگوي رشد سولو هدف این است که رشد زیاد شود. بعد سولو آمد واقعیات را (البتـه  

ي و سرمایه؛ این ها سه شاخصه ي اصلی هستند. گفت با ایـن موجـودي   به نظر خودش) بررسی کرد، دید نیروي کار و بهره ور

ما از کار، سرمایه و بهره وري ما چطور می توانیم سریعتر برسیم به آن هدف رشد. خُب آن بـا هـدف خـودش بـه آن برداشـت      

یایم براي آن هدف بـا توجـه   خودش آن برنامه ریزي را کرد. منظور ما از الگو این است که ما یک هدفی را تعیین بکنیم و بعد ب
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به واقعیت ها مسئله را حل کنیم. براي رسیدن به اینچنین الگویی مجموعه ي محققان اقتصاد اسالمی در انجمن اقتصاد حـوزه  

که در قم هست و موسسه تحقیقی کاربردي قدر که این ها جمعی از دانش آموختگان موسسه امـام خمینـی و دانشـگاه مقیـد     

به این جمع بندي رسیدند که گام اول ما تعیی شاخص است.یعنی ماباید براي مفاهیم اسالمی که تا حـاال   هستند . در مجموع

خیلی رویش زحمت کشیده شده، از قبل از انقالب شهید مطهري، شهید صدر، کسان دیگري که آمدند در این سـی سـال روي   

بتوانیم براي الگوي اقتصاد اسالمی شاخص هـاي اسـالمی    مقاهیم کار کردند حاال ما در مرحله ي شاخص سازي هستیم. ما اگر

در بیاوریم در حقیقت می توانیم وارد این بشویم که آن هدف ما چه هست. این مرحله ي ساخت الگو تعیـین هـدف اسـت. بـا     

هست گروه شاخص ما می توانیم این کار را بکنیم. در چند گروه در موسسه ي تحقیقاتی قدر مشغول کار هستند. گروه عدالت 

مسائل اجتماعی هست، گروه خانواده هست، گروه هاي مختلفی آنجا تشکیل شده، گروه هاي فرهنگـی هسـت. کـه بـر اسـاس       

مفاهیمی که تا کنون به آن ها رسیده ایم شاخص سازي می کنند. و این شاخص ها می تواند به عنوان هدف بـراي الگـوي مـا    

هاي جامعه ي مان را بشناسیم. من یـک مثـالی عـرض کـنم. اآلن همـایش امـروز        باشد. مرحله ي بعد این است که ما واقعیت

اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی آرمانی است که یک اسالم شناس کامل وظیفه قرار داده براي جوان ها. یعنی که مرجـع  

مندان قرار می دهند کـه مـا بایـد یـک     تقلید است، سال ها مبارزه کرده، سالها مدیریت کرده، ایشان وظیفه ي جوانان و اندیش

اقتصاد مقاومتی واقعی داشته باشیم. تعیین خود اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف، اولین گام است. نه این که مـا بیـاییم کسـانی    

دائـم   -نمی گوییم باطل بوده–که در این بیست سال سی سال چیز هایی که از قدیم یاد داشتند و حرف هاي درستی هم بوده 

ما به آن ها بگویید سال اصالح الگوي مصرف، دوباره تطبیق می دهند برهمان حرف هاي قدیمی خودشان بگویی سال تولید ش

دوباره تطبیق می کنند. یعنی همان حرف هایی که بارها ما در مقاالتشان خوانده ایم دوباره وقتی بحث اقتصـاد مقـاومتی مـی    

ست، ما باید یک گروهی داشته باشیم که این هـا وظیفـه شـان حفاظـت و رصـد      شود همان بحث را می آورند. من حرفم این ا

کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی باشد. این شاید توي چکیده ي مقاالت بیاید. ما به عنوان اولین بحث توي اقتصـاد مقـاومتی یـک    

عنـوان یـک گـام اولیـه از ایـن مفهـوم        مقاله اي را ارائه کرده ایم که مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه هاي اسالمی بـه 

صیانت شود و کسی نیاید مطابق نظر خودش این مفهوم را بکشد به سمت خود. ببخشید جمع دانشـجویی اسـت و مـا مجبـور     

هستیم صحبت هاي خودمانی هم بکنیم. در بحث هایی که حاج آقا فرمودند ما اول که می خواستیم کار را شـروع کنـیم یـک    

مال ما بود. ما بعـد از اینکـه از دانشـگاه رفتـیم      "دختربدرالرجا امشب سه جا دارد عزا"روف علما می گویند بدبختی به قول مع

خواستیم کار را توي حوزه شروع کنیم. دیدیم عزیزان دولتی و حکومتی با عزیزان حوزوي؛ هم آن ها این ها را قبـول ندارنـد و   
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می گویند آقایانی که توي حوزه هستند براي خودشان نشسته اند. دوسـتان   هم این ها آن ها را قبول ندارند. دوستان حکومتی

حوزوي می گویند بابا اینها نشسته اند هیچکس اصال توي فکر هیچ چیز نیست. ما جلسه ي اولی که گذاشتیم با هزار خـواهش  

از اذان بـود. اتفاقـاً همـین قضـیه ي سـه      و التماس یکی از معاونین وزرا را بردیم قم با این ها دیدار بگذارند. جلسه ي اول قبل 

هزار میلیارد بود. عزیزان حوزوي این دوستان دولتی را شستند گذاشتند کنار. یکی از این عزیزان دولتی که به قـول مـا آخونـد    

خورد کنیـد.  زاده بود گفت من لم این ها را می دانم چیست. بعد از نماز که جلسه داشتیم با انجمن اقتصاد با آن ها این طور بر

دولتی ها آمدند گفتند ما این که هستیم هرچه شما بگویید ما آن کار را بکنیم. با هم یک توافقاتی توانستند انجام بدهند. یـک  

مشکلی وجود دارد و آن هم این که االن آقایان دولتی نمی دانند در انجمن اقتصاد که حاج آقا فرمودند فقط قریـب بـه شصـت    

هد داریم که دکتراي اقتصاد دارند. دوستان از این طرف که دولتی هستند اصالً خبر ندارند می آیند مـی  مجتهد و قریب به مجت

نشینند توي قم تعجب می کنند. همچنین به قول معروف دوستانی که قم هستند مشکل دارند. این است که به خاطر اینکـه از  

دیم آقایان را هفتـه اي یـک روز بیاینـد تهـران یـک جلسـه اي را       مباحث روز دور هستند یک بدبختی داریم تا مثالً متقاعد کر

  شرکت بکنند.

خب مزاحم آقاي علی احمدي می شویم. یکی از مشکالتی که در مباحث علوم انسانی داریم این است که مباحث علـوم   لطفی:

م. آقـاي دکتـر علـی احمـدي     انسانی در مقام صحبت خیلی راحت است. اما در مقام عمل ما با چالش هاي زیادي روبرو هسـتی 

مدتی در کارگروهی هستند که در الگوي ایرانی اسالمی پیشرفت کار می کنند. می خواستیم که ایشان بفرمایند مـدتی کـه در   

  این الگو کار می کنند مبانی نظري که در نظر دارند براي این مسائل پیگیري بکنند را بفرمایند.

و به نستعین. خوشحالیم که خدمت دوستان، همکـاران و دانشـجویان عزیـز هسـتیم.     بسم اهللا الرحمن الرحیم  علمی احمدي:

من اول یک تکمله اي روي فرمایشات آقاي معلمی داشته باشم و در راستاي صحبت هاي شما هم بپردازم بـه موضـوع. جنـاب    

هـا مهندسـی معکـوس مـی     آقاي معلمی ریلی که براي شما ریخته اند همان ریل سابق است شما هدف گذاري مـی کنیـد منت  

کنید. از طرف شاخص ها هدف گذاري می کنید. من اینجا را با شما مخالفتی ندارم. بعد می آیید قوت و ضعف ها و در کنارش 

به اصطالح انجام می دهید و بر مبناي آن برنامه را تولید مـی کنیـد. ایـن همـان چیـز       -که نفرمودید–فرصت ها و تهدیدها را 

ردم را با آن منحرف کردیم براي سالیان سال. شما تازه آمده اید روي همان ریل می خواهید حرکـت کنیـد.   هایی است که ما م

حاال توضیح تکمیلی که دارم شاید نتوانستم فرمایش شما را در این مدت محدود درك بکنم. ببینید ما براي دستیابی به الگوي 

م ما متدولوژي اي، روش شناسی اي می خواهیم که بتـوانیم از آن  اسالمی ایرانی پیشرفت یک نقشه عرش به فرشی می خواهی
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آموزه هاي وحیانی برسیم به دستورالعمل زندگی مردم و نحوه ي حکومت داري این نقشه ي عرش بـه فـرش از دیـد دوسـتان     

متـدولوژي هـا، بایـد    یک مبانی و اصولی دارد که مورد نظر آقاي معلمی هم بود. و مبتنی بر آن مبانی و اصول و له کار گیـري  

نظریه پردازي صورت بگیرد؛ نظریه هاي ارزش بنیان، نظریه هاي مبتنی بر آموزه هاي وحیانی و بعد مبتنی بـر ایـن نظریـه هـا     

سیاست گذاري صورت بگیرد. آن چیزي که اآلن مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک شکلی دارد انجام می دهد. بـدون آنکـه   

باشد. و بعد از سیاست گذاري بپردازیم به حوزه اي که جناب آقاي معلمی به آن پرداختند. مـی  پشتوانه اي پشت سرش داشته 

خواهیم وضعیت مطلوب را با وضعیت موجود مقایسه کنیم. فاصله بین این ها را بـرایش طرحـی نـو درانـدازیم. راه بردهـا و راه      

دارم با همکاران شما در مرکز بررسی هـاي اسـتراتژیک کـه    کارها و پیاده سازي آن ها. پس بنابراین دوستان! من چون آشنایی 

روي شاخص ها کار کرده اند. ما این بحث را آن جا هم خدمت دوستان داشته ایـم. اگـر شـاخص هایتـان را هـم مـی خواهیـد        

ا داشـته انـد در   درست تعریف بکنید گریزي ندارید که باید برگردید به آن مبانی و اصول و دوستان این اعتراف را و این اقـرار ر 

کارهاي اقتصادي خودشان. پس بنابراین ما متدولوژي می خواهیم، ما نقشه ي راه می خواهیم. که مارا از آموزه هاي وحیانی به 

دستور العمل هاي زندگی اجتماعی، حکومتی، شغلی، و فردي برساند. اگر هم الگویی می خواهیم الگو باید این چنـین مسـیري   

اش مبانی و اصول است. یک بحث دیگري هم که هسست که حتماً اینجا باید انجام شود کار نظام سـازي   را طی بکند. در رأس

است. ما اآلن کاري که در جامعه می کنیم این است که بانکداري اسالمی را، بانکداري بدون ربا را می خـواهیم در نظامـات بـه    

ی کردنی می شـود کـه از ربـوي بـودن واقعـی بـد تـر اسـت. هـم          ارث مانده از زمان طاغوت پیاده کنیم. خب نتیجه اش اسالم

ظاهرش را اسالمی می کنیم هم باطن اش از اقتصاد ربوي غرب بدتر است. ماباید بیاییم نظام سازي کنیم. نحوه ي کشور داري 

 Society Buildingو  Nation Buildingمان را باید مشخص بکنیم. آن مباحثی که بعضی از دوسـتان مطـرح مـی کننـد،     

اینجا مطرح می شود. یعنی مبـانی و اصـول را کـه در نظـر گـرفتیم مبتنـی بـر آن         world buildingباید به آن اضافه کنیم. 

چارچوبی که از اسالم تصور می شود و تجربیات دنیا هم سر جاي خودش است، ما باید نظام سازي بکنیم باید مشـخص بکنـیم   

ملت و حاکمیت؛ این ها توي کار هاي نظام سازي اتفاق می افتـد. ایـن نظامـات را کـه     جایگاه حاکمیت، جایگاه ملت، رابطه ي 

مشخص کردیم این نظام اقتصادي تکلیفش مشخص می شود. در این نظام اقتصادي چه نهاد ها یی داریم، چه بازارهایی داریم. 

یـم، ایـن هـا همچنـان بـاقی خواهنـد مانـد؟ یـا         آیا همچنان به بورس و بانک وبیمه و این نهادهایی که اآلن با آن سرو کـار دار 

نهادهاي جایگزینی می خواهیم این نظام سازي که صورت گرفت دوباره بر می گردیم به مبـانی و اصـولمان مبـانی کـاربردي و     

هـا  اصول موضوعه ي مرتبط با هر کدوم از آن نظامات را احساس می کنیم و حاال نوبت نظریه پردازي می رسید. ما االن آموزه 
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ي دینی مان جدا جدا وجود دارد وقتی می خواهد در حوزه ي کاربرد بیاید باید این تفاوت هـا حـل بشـود مـا نیـاز داریـم بـه        

دیدگاه هاي منسجم نیاز داریم به دیدگاه هایی که گزاره هاي دینی مختلف را جور کند هم در هر موضـوعی قـرار بدهـد یـک     

زه هاي دینی و عقل سلیم بشري اینها را تولید بکند حـاال ایـن هـا تئـوري هـا ایـن       جمع بندي منطقی قابل اتکا مبتنی بر آمو

نظریه ها این ها می شوند راه بناي تصمیم گیري ما براي برنامه ریزي وقتی می خواهیم برنامه ریزي کنیم وضـعیت مطلـوب را   

م انـداز مـی خـواهیم، چشـم انـداز      هدف گذاري می کنیم. براي استفاده از شاخص ها مهندس معکوس کمکمان می کند. چش

 1404موعود، چشم اندازي که جامعه ي آرمانی ما را در دوران غیبت و دوران ظهور نشـان مـی دهـد. اآلن چشـم انـداز ایـران       

ربطی به چشم انداز موعودمان ندارد. نمی خواهم بگویم چیز بدي است، ولی الزاماً در راسـتاي چشـم انـداز آرمـانی مـا نیسـت.       

ز را می خواهیم، اهداف را می خواهیم، حاال می خواهیم بیاییم و طراحی راه برد بکنیم. وقتـی مـی خـواهیم طراحـی     چشم اندا

را ما کـار مـی کنـیم. آن اقتضـا و      SWOTرا و طرح ریزي استراتژیک که معموالً همان روال  SWOTراهبرد بکنیم یک آنالیز 

رویکرد را استفاده کرد. حاال همین رویکرد ساده را می خـواهیم بـه   مفروضات خودش را دارد تحت شرایطی خاص می شود آن 

از جـنس ضـعف هـا و تهدیـد     -و عوامل باز دارنده  -از جنس قوت ها و فرصت ها-کار بگیریم. ما باید بیاییم عوامل پیش برنده 

کنیم قوت و ضعفی کـه در نظـر   را تحلیل کنیم. اگر مبتنی به نظریه ها و تئوري هایی که درآن حوزه حاکم است تحلیل ن  -ها

می گیریم اهم و فی االهم اش رعایت نمی شود. می رویم مسئله را حل می کنیم برنامه ریزي مـی کنـیم بـراي ایـن کـه گـپ       

موجود را پر بکنیم ولی به برگ می چسبیم به شاخه می چسبیم. به ریشه نمی چسبیم. براي این کـه نیامـدیم رابطـه ي علّـی     

را که این پدیده را براي ما شکل داده اند حل اش بکنیم. سی و چند سال است که می خواهیم به اصـطالح  بین عوامل مختلفی 

مشکل تورم را حل کنیم. همین رویکرد در برنامه ریزي هم استفاده کرده اند ولی چرا حل نشده است؟ حاال یکی اش این است 

آییم تحلیل علّی معلولی بکنیم و ریشـه را بچسـبیم. حـاال مـی     که همه ي عوامل را نمی بینیم یکی اش هم این است که نمی 

خواهیم راهبرد  ارائه بدهیم، راهبردي که مبتنی بر علت العلل باشـد در ایـن زنجیـره ي علـل چـه تفـاوتی خواهـد داشـت بـا          

ا و اجـرا و بودجـه و   راهبردي که مبتنی بر شاخه و برگ ماجرا باشد؟ حاال این راهبرد طراحی می شود بعد می رسد به برنامه ه

همه ي این ها هم توي گفتمان انقالب اسالمی که متقاضی اقتصاد اسالمی، اقتصاد مقاومتی، الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت     

باشد. اگر در جامعه این گفتمان حاکم نباشد کارهایی هم که ما انجام می دهیم حاال ممکن است یک سـري اش مقالـه بشـود،    

  قفسه قرار بگیرد. وحاال شاید اجر خودمان را ببریم ولی مشکل جامعه حل نمی شود.یک سري اش هم گوشه ي 

مطلبی که آقاي دکتر فرمودند به قول معروف سیکل اداري را فرمودند. کاري که ما به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه واقعـاً       لطفی:

دوستان جلسه گذاشـتیم گفتـیم اسـاتیدي کـه     کشور ما را بخواهد نجات بدهد کار جهادي است. براي مثال ما آمدیم در قم با 
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هستند ابتدا تلقین شد به دوستان که شما طلبه هم هستید، بیایید بازار کشور را در دست بگیرید. گفتیم یک نشریه ي ماهانـه  

هـزار نسـخه   بزنیم به اسم بازار خوبان که در آن احکام باشد همه مطلبی باشد زمین و زمان را زیر و رو کردند گفتند هر ماه ده 

بزنیم پولش بشود شش صد هزار تومان . یک نفر از آقایان پیدا نشد بگوید شما که این همه وقت می گذارید این مال شـما. مـا   

در نهایت به این نتیجه رسیدیم رفتیم دفتر یکی از وزرا گفتیم ما فقط آمدیم که روز قیامت یقـه ي مـارا نگیرنـد. یقـه شـما را      

رانی می کنید ولی عملی در کار نیست. خیلی لطف کردند یک جلسه با ما گذاشتند. اطالعات دادیم بـه  بگیرند که اینهمه سخن

روید خانه می خورید یـک نفـر کـه کـار     آن ها که یک چنین وضعیتی هست. چنین توانایی هست، ال اقل حقوق می گیرید می

، گفتند ما همه ي امکاناتمان در خـدمت شـما حتـی    می کند کمک اش کنید. دوستان قبول کردند آمدند با ما جلسه گذاشتند

سایتمان را هم به شما می دهیم. همه ي نشریات مان هم براي شما. این است که عرض می کنم یک حرکـت جهـادي بایـد از    

طرف دوستان صورت بگیرد. جسارت نشود خدمت آقاي دکتر، دوستان یک مقداري از سن جوانی گذشته اند کار جهادي بایـد  

دوستان صورت بگیرد. خدمت آقاي دکتر رزاقی هستیم. آقاي دکتر رزاقی هم در مورد مبانی اقتصاد مقاومتی که ما باید  توسط

  داشته باشیم اگر زحمت بکشند چند دقیقه اي در خدمتشان باشیم ممنون می شویم.

. ولی وضع ایران اآلن در شرایطی که به نام خدا. من فکر می کنم که یک سري بحث ها می تواند کامال ریشه اي باشد رزاقی:

هستیم خیلی فوري است. مسائلش حاد است. یعنی من فکر می کنم که از ابتداي انقالب به آرامی شروع شد ولی تا بعد از 

جنگ محسوس نبود. نظام قبلی داشت فرو می پاشید با ارزش هایی که انقالب ایجاد کرد، ارزش هایی که دفاع مقدس ایجاد 

قکر خودت نباش، قکر دیگران هم باش، درست است در همان دوره هم یک عده اي از اقتصاد سؤاستفاده می کردند  کرد یعنی

به شکل هاي مختلف ولی اقلیت بودند. بعد از جنگ اقتصاد نو لیبرالی سرمایه داري امریکایی در ایران عزیزمان پیاده شد. با 

جرایش کردند. فقط مسئله این نیست که سود ببریم و مصرف کنیم، مسئله اعتمادي که مسئولین داشتند با قدرت کامل هم ا

این است که تصرف ذهن است. این که گفتم به نظرم نکته ي کلیدي است. ما براي چه زنده هستیم، که سود ببریم، لذت 

استان این است ما با چه وسیله ببریم، اقتصاد سرمایه داري لیبرال این را می گوید دنیا را هم دارد داغون می کند. حاال اگر د

اي هست که می توانیم مقاومت بکنیم. خطر کدام است؟ اولین خطر برخالف تصور این که ما می گوییم ما را تحریم کرده اند، 

مصرف است. ما هزار میلیارد دالر درآمد نفت را وارد کردیم. با این، بیست سی درصد افراد جامعه بردند و خوردند، مالیات هم 

دیدیم. این حاد است. وقتی مصرف می کنی فقط این نیست که کاال  88دادند. بقیه اش را می خواهند. در انتخابات سال ن

مصرف می کنی، وقتی مصرف می کنیم یعنی ذهن ما تحت تأثیر خارج قرار گرفته است، تحت تأثیر واسطه داخلی قرار گرفته 
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می شویم وقتی مصرف گرا شدیم. اآلن چند درصد از هم وطنان مصرف گرا است. ذهن ما را شستشو داده، ما مثل یک معتاد 

شده اند.چند درصد ما نمی دانیم زندگی چیست؟ فقط کار می کنیم پول در می آوریم برویم خرج کنیم. خرج چه بکنیم؟ 

دگی. یک میلیون نفر اساسی نیست. خرجی است که به ما گفته اند این شخصیت می آورد،  این حیثیت می آورد، این یعنی زن

می روند ترکیه هرسال. ارز می دهیم. یعنی ما با دست خودمان فضایی را به وجود آورده ایم که این فضا نتنها مقاومتی نیست 

بلکه تهاجم بیرونی را می پذیریم. با تمام وجودمان مشروعیت به آن می دهیم. از این نظر حاد است. هر سال که می گذرد. 

یلیارد ما از منابع وطنمان این منابع نفتی که خدا داده، براي خودمان استفاده می کنیم. براي واردات. هیچ صد، صدوپنجاه م

اثري هم ندارد. همه ي کار هایی که ما داریم می کنیم در مسیر واردات و مصرف است. کار خانه هامان را ببینید، تحت عنوان 

طرح ها را نگراه می کنیم فوریت دارد. اآلن چکار باید بکنیم.  به نظر من هدفمندي ضرباتی که وارد شد شدید تر شد. وقتی 

حاد است. اقتصاد مقاومتی اآلن نمی خواهد. دشمن آمده تیر اندازي می کند. اآلن باید چکار بکنیم. شما لحظه اي تکان 

ر من شناختن مشکالت اقتصاد. بخورید چند نفر تلف می شوند. جنگ است دیگر، شوخی هم ندارد. چکار باید بکنیم. به نظ

شناختن آن تفکري که پشت این اقتصاد است شناختن آن تفکري که پشت ذهن مصرف کنند است. نمی گویم ارزشمند است. 

تبلیغاتی که دائماً رادیو تلوزیون ما می کند. تبلیغ می کند که مصرف کنید. این ها ذهن ما را شستشو داده اند. بقیه اي هم که 

محروم اند آرزوي داشنت اش را دارند. خب از این نظر تجدید نظر دیگري می خواهد. ولی ما آلوده شده ایم به این ندارند و 

فرهنگ مبتذل مصرفی. از این نظر چیز دیگري می خواهد که به نظر من شناختن آنهایی است که فرهنگ انقالب را دارند. از 

تشکل کردن آنها، براي این که اول خود این ها فاسد نشوند. بروند در بخش ایران می خواهند دفاع کنن. مجتمع کردن آنها، م

  مصرف گرایی. بعد اگر بشود تاثیر بگذارند روي دیگران.

سال تولید ملی و حمایت از کار و "سوال آخر را از خدمت آقاي دکتر میرزا محمدي می پرسیم. آقا امسال را فرمودند  لطفی:

صاد مقاومتی چه ارتباطی می توانیم بین این معنا بر قرار کنیم. از یک طرف ما برنامه هاي پنج . در بحث اقت"سرمایه ایرانی

ساله و بیست ساله داریم، تطابق این ها با یکدیگر چگونه می شود. این وسط وظیفه ي چه سازمانی است که این ها را پیگیري 

  کند؟

حث سال که سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ي ایرانی است و بسم اهللا الرحمن الرحیم. تشکر می کنم. ب میرزا محمدي:

ارتباطش  با برنامه ي چشم انداز. من تصور می کنم که یکی از محور هاي اصلی که باید به آن پرداخته شود، آقاي دکتر 

ي به قضیه نگاه کنم. درخشان به آن اشاره کردند و بزرگواران به همچنین، بحث مصرف است. من می خواهم از دریچه ي دیگر
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فرمایش شما را در رابطه با بحث دولت در مقابل حوزه من تغییر بدهم بگویم دانشگاه در کنار حوزه چه وظایفی دارند براي 

اجرایی کردن این قضیه. ببینید، ما در دانشگاه در رشته ي اقتصاد آن تدریسی که می کنیم وآن موضوعاتی که درس می 

زد به آنچه که یاد گرفته ایم و آن چه که اکنون مکتوب است. مباحثی است که مربوط به اقتصاد دهیم. همه اش می پردا

لیبرالیسم غربی با یک جهان بینی غربی است. با جهان بینی ماتریالیستی. در واقع اصل اولیه اي  که ما در اقتصاد خرد می 

می کنیم؟ بر پایه ي آن می رویم تئوري هایمان را شکل می  گوییم این که انسان عقالیی است. انسان عقالیی را چگونه تعریف

دهیم. منحنی ها و منودارها و مدل سازي ها را انجام می دهیم. پایه اولیه اش چیست؟ انسان بیشتر را بیشتر دوست دارد تا 

د هم باید در دانشگاه انجام کمتر را. این اصل اولیه ي اقتصاد است. من فکر می کنم در این حوزه واقعا کاري که باید انجام شو

شود بخش اصلی و عمده اش. اما در حوزه مغفول مانده است. آن هم از این دیدگاه که ببینید. ابزاري که ما استفاده می کنیم 

فرقی ندارد. همان ابزار منحنی و مدل سازي است. اگر بر پایه فرایض درستی باشد. همانطور که خودمان جهان بینی اسالمی را 

خواهیم حکمفرما بکنیم و بر اساس آن جامعه اسالمی با اقتصاد اسالمی پیش برود وظیفه ي اصلی این است که انسان ها می 

باید دیگاه هاشان عوض شود. این مصرف گرایی برود به سمتی که ،آقاي دکتر درخشان صبح اشاره کردند، مصرفی که تولید را 

یا تولیدي که منابع طبیعی از بین برود. منابع طبیعی باالخره نسل هاي آینده هم اقتضا کند. چه تولیدي را ما تقویت بکنیم آ

هستند. ما فقط فکر خومان نباید باشیم. در رابطه با بحث برنامه بیست ساله یک مشکلی که هست به نظر من خب یک هدف 

نداز را مطالعه کرده اند. یک هدف کمی در کمی در برنامه بیست ساله بیشر نداریم. دوستان می دانند احتماالً همه سند چشم ا

آن است، آن هم این که جایگاه برتر در منطقه داشته باشیم در حوزه هاي اقتصادي و علمی و فناوري. اما شاخص هایش 

تعریف نشده. تعریف شده ولی با آن شاخص هاي همان طرف است. یعنی تولید ناخالص سرانه یا قدرت خرید. این باید به مقام 

. یعنی خیلی کارها دارد می شود که این ها به صورت کمی طبقه بندي شود. من ISIل برسد. در تولید علم تعداد مقاالت او

تصور می کنم کاري که باید انجام بشود در همکاري حوزه و دانشگاه باید ببینیم اقتضاي یک در واقع اقتصاد اسالمی انسانی 

نه تعریف کنیم وقتی شاخص ها تعریف که در آن حوزه بخواد زندگی بکند. اقتضاي این حکم می کند که ما شاخص ها را چگو

بشود، بر اساس آن شاخص ها هم ما می توانیم مدل سازي کنیم. بحث هایی که حاج آقا فرمودند مدل سازي بکنیم و برنامه 

ریزي بکنیم براي اجایی کردن آن مدل ها. من این را هم عرض بکنم. باید تجربه اي باشد و درسی بگیریم از بحرانی که در 

تقاق افتاده است. من دوست دارم جداگانه براي دوستان در این حوزه ها، در مورد آشنایی با این بحران اخیر براي غرب ا

دانشجویان علم و صنعت صحبت کنم. باور بفرمایید بحران اخیر فقط پایه اصلی و علت اصلی ایجادش  همین بحث مصرف 
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تعهد  -ترلیون دالر50نزدیک به –عتی خودشان رقم بسیار باالیی گرایی و سود طلبی چند شرکت بوده که براي افزایش منف

براي دولت آمریکا ایجاد کردند. و این تعهد هم کانال هایش هست که انشااهللا در فرصت مقتضی می گویم برایتان که دولت 

لی این است که ما این چگونه این تعهد را به مصرف کننده غیر آمریکایی که سهام خریده است منتقل کرده. بناباین بحث اص

    .سود طلبی کاذب را باید یک کار فرهنگی انجام بدهیم که همکاري در بحث حوزه و دانشگاه را می طلبد
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  چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتیارائه مقاله 

  ارائه دهنده: حسین عسکري

 

  چکیده 

نظام سلطه و استکبار. ذات وجود و  جمهوري اسالمی ایران، نظامی است  ایدئولوژیک و آرمانی، در حال مبارزه با

ایستادگی چنین نظامی مخصوصا در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدلی اقتصادي است که با این شرایط 

 همخوانی داشته باشد.

در این مقاله ابتدا دو مدل اقتصادي غربی و اسالمی که در مقابل حرکت کشور قرار دارند بررسی شده و بر 

مقاومتی تعریف گردیده و سپس مبانی الگوي مقاومتی و مدل اقتصادي آن با توجه به دو ها اقتصاد مبناي آن

هاي اقتصادي بررسی شده، سه گیري اسالمی و ایرانی تشریح شده است. بر مبناي این مبانی و مدل جهت

ناریو براي هاي اقتصاد مقاومتی این سسناریو براي حرکت اقتصادي کشور بررسی گردیده و با توجه به شاخصه

کشور برگزیده شده است. در انتهاي مقاله نیز اصول این مدل اقتصادي تشریح گردیده و هر کدام توضیح داده 

 اند.شده

 

  هااقتصاد مقاومتی، الگوي مقاومتی، اقتصاد اسالمی، مقابله فعال با تحریمهاي کلیدي:  واژه
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  سخنرانی دکتر جبل عاملی

میهمانان اولین همایش  انشگاه علم وصنعت ایران نیز بعد از خیرمقدم به شرکت کنندگان وعاملی، رئیس د جبلآقاي دکتر 

این نکته مهم را یادآور می شود که در تنظیم مناسبات و  اقتصاد مقاومتی گفت: مباحثی که از صبح مطرح شد لزوم توجه به

قرار گیرد. وي  ها به الگو و نظام باید در صدر الویت کشور و چه در تعامل با سایر کشورها ، توجه روابط اقتصادي چه در درون

معموال رویکرد اول را مورد توجه قرار دادیم در رویکرد  افزود: دو رویکرد در طراحی الگو همواره مورد چالش بوده و ما متاسفانه

چارچوب  کم بر نظام؛ اصول ،ها، زیربناها و اصول حا مناسبات از جمله مسائل اقتصادي، چارچوب اول در الگو سازي براي همه

  .ایم ارزشی، رنگ و بوي اسالمی به آن داده و نظام مبتنی برتفکر غربی بوده و ما صرفا سعی کردیم با بعضی مفاهیم کلی

و گفت: مبنا، اصول و شالوده نظام  عاملی در تشریح مطلب خود از موضوع بانکداري اسالمی به عنوان مثال نام برد جبل  

زمینه بدون اینکه اصول و زیربناها تغییر کند، مفاهیم ارزشی به آن تزریق  کشور ما ربوي است و متاسفانه در اینبانکداري در 

  .کند این موضوع صرفا یک شرایط پیچیده را ایجاد می شود که می

وم در تدوین به عنوان رویکرد د «هاي ناب اسالمی نظام سازي مبتنی بر اندیشه«رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران از   

اي از بلوغ رسیده که باید براي پیشبرد نظام و حرکت به سمت  نقطه مناسبات اقتصادي نام برد و گفت: نظام اسالمی االن به

  .سازي کند بایست نظام می حکومت اسالمی،

وان در جامعه اسالمی ت فراموش کرد که نمی وي افزود: درنظام اقتصادي هم ما نیازمند الگو هستیم و این نکته را هم نباید  

  .ها را فراموش کرد داشت ولی سایر نظام هاي اسالمی یک نظام اقتصادي مبتنی بر آموزه

به نقش مهم و اساسی رهبري در  بایست عاملی گفت: براي اینکه این نظام شکل بگیرد و انسجام داشته باشد می جبل  دکتر 

  .نظام اسالمی توجه ویژه داشت

هاي مختلف غالب  حاکم نباشد گفتمان پذیري در نظام اسالمی مداري و والیت ود افزود: وقتی والیتوي در تشریح مطلب خ  

    .گذارد انسجام در آن الگو به وجود بیاید نمی شود و حتی اگر نظام و الگویی وجود داشته باشد، می



  اولین همایش ملی                    

   اقتصاد مقاومتی

  
  
 

40 

 

  جایگاه سرمایه در ایرانارائه مقاله 

  ارائه دهنده: دکتر فرتوك زاده

  

زاده گفت: داستان تحریم نفت و گندم روغن و کنجاله اینگونه نیست که این کاالها روي دست بمانند بلکه هدف  فرتوكدکتر 

وجو  هاي زیرین جست هاي مردم را نسبت به کشور عوض کنند و تحریم باید در الیه اصلی تحریم کنندگان این است که انگاره

 شود.

مین بازي و بازیگران مهم است که باید زمینه اقتصاد جمهوري اسالمی یک زمینه این پژوهشگر افزود: سه مولفه زمینه بازي، ز

  اقتصاد مقاومتی باشد.

  شود. زاده افزود: وقتی زمینه بازي مقاومتی نباشد هر چه شعار حمایت از تولید ملی بدهیم اما موثر واقع نمی فرتوك دکتر

دانشجویان بویژه در دانشگاه علم و صنعت نسبت به مسائل صنعتی  وي گفت: مسئله علم و صنعت در درازمدت اثر دارد و باید

  و علمی کشور دید دراز مدت داشته باشند.

زاده در بحش دیگري از سخنان خود گفت: در زمان محمدخان قاجار یک گروهی با هدایاي شاه نزد یک خان در  فرتوك دکتر

تر برگشت. چون زمینه حکومت درست نبود اما امروزه یک منطقه ترکمن فرستاده شد اما بعداز یکسال دست از پا دراز

  کند. سخنرانی مقام معظم رهبري تحول در کشور ایجاد می
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  ارائه مقاله جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

  مهدي ساسانیارائه دهنده: 

  

  چکیده

پرکاربردترین ابزار دشمنان جمهوري  هاي پولی و بانکی باعث شده تا تحریم ها بویژه تحریم ي پایین اعمال تحریم هزینه

هاي  هاي اخیر باشد. لذا باتوجه به تقابل مبنایی نظام سلطه با آرمان اسالمی براي کند کردن روند حرکتی کشور در سال

ي دشمن راهکارها و راهبردهایی تدوین شوند که براي  جمهوري اسالمی ایران ضروري است تا براي مقابله با اقدامات خصمانه

ت زمان طوالنی یا امکان اقدام خصمانه را با افزایش هزینه از دشمن سلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهاي اقتصادي مد

  هاي احتمالی در صورت بروز هرگونه عمل خصمانه جلوگیري شود. کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد آسیب

رتباط بین منافع اقتصادي صاحبان کاال در کشورهاي متعدد و امنیت المللی بار از خاك ایران به دلیل ایجاد ا ترانزیت بین

هاي تهدید و تحریم  ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهاي غیر نفتی کشور عالوه بر اینکه باعث افزایش هزینه

ي دشمن  قابل اقدامات خصمانهپذیري این بخش را در م شود با کمک به بهبود ساختارهاي اقتصادي کشور آسیب ایران می

دهد. با فعال سازي مسیر کریدور شمال ـ جنوب و معرفی مزایاي قابل توجه حمل بار از این مسیر به صاحبان کاال،  کاهش می

  الذکر براي ترانزیت دست یافت. توان به اهداف فوق می

  

  جنوب، مقابله با تحریم اهن ، کریدور شمال ـ : اقتصاد مقاومتی ، ترانزیت ، راه هاي کلیدي واژه
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  سخنرانی دکتر رضایی

  

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنران بعدي همایش بودند. ایشان ضمنا استاد مدعو 

  باشند.اقتصاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز می

در همایش ملی اقتصاد اظهار داشت: صدسال است که یک پدیده جدید در ارتباط با ایران پیدا شده و آن هم مقاومت  ایشان

 .غرب در برابر پیشرفت ایران است

کند اما وراي این مسئله اراده  وي افزود: البته ظاهر کار این است که غرب از آزادي، دموکراسی و توسعه در ایران صحبت می

 .در جلوگیري از پیشرفت ایران وجود دارد بسیار جدي

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: از انقالب تا امروز حوادثی که ایران را تهدید می کرد را به یاد داریم که منشاء 

 .دهد این مقاومت را به اشکال مختلف انجام می و کند پیشرفت ایران نیست مایل غرب همه آنها غرب بود و

 .ها هستیم افزود: قبل از انقالب، این مقاومت با اقتصاد استعماري و عدم همراهی با ایران بود و امروز نیز شاهد تحریموي 

هاي جدید از شوراي امنیت  ها را به اوج خود رساند براي اعمال این تحریم رضایی گفت: از چهار سال پیش غرب تحریمدکتر 

ها نفت و بانک مرکزي ایران  هاي جدید بود که آمریکا عالوه بر این تحریم ویژگی تحریمسازمان ملل اجازه گرفتند که این خود 

 .هاي شوراي امنیت سازمان ملل هاي فراتر از تحریم را هم تحریم کرد یعنی تحریم
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ایران بینیم پیشرفت خطر اصلی  ها بیان داشت: وقتی درست و عمیق مطالعه کنیم می وي با اشاره به هدف اصلی این تحریم

 .المللی است پیشرفت ایران باید در یک حدي خاص باشد هاي بین براي قدرت

اي علیه ایران وجود دارد باید نحوه اداره اقتصاد خود  دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر چنین قصد تاریخی صدساله

 .را عوض کنیم و نگاهی واقعی به اقتصاد کشورمان داشته باشیم

تواند  ود: اقتصاد مقاومتی از این زاویه قابل مطالعه است. باید گفت اقتصاد مقاومتی شرایطی گذرا نیست و میرضایی افزدکتر 

 .داد نجات جنگ زمان در را ما کشور که رویکردي همچون باشد گیري رویکرد و جهت

ن به این معنا نیست که درهاي دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز باید اقتصاد مقاومتی را کلید بزنیم و آ

اي در آمریکا  مذاکره نکنیم البته با شرایط ناپایداري که در آمریکا شاهدیم فرصت چنین مسئله 5+1اقتصاد را ببندیم و با 

 .وجود ندارد و این شرایط به معناي اقتدار ماست

تمام دنیا یک طرف و آن کشور نیز در اي انجام نداده است که  وي گفت: هیچ کشوري تاکنون در میزخودش چنین مذاکره

تواند راهگشاي براي دیپلماسی ایران باشد بنابراین اقتصاد مقاومتی منافاتی با  می 5+1طرف دیگر قرار گیرد و مذاکره با 

 .دیپلماسی ندارد

  

قاومتی بیان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان تاثیر تغییر ساختار مدیریتی در هماهنگی دیپلماسی و اقتصاد م

داشت: این دو عنصر بدون تغییر در ساختار مدیریت کشورمان امکان پذیر نیست، نظام اداري کنونی بسیار ضدمردمی، همراه 

با سوء ظن و بسته است که در زمان رضاخان ایجاد شده است بنابراین فرهنگ اقتصادي کشور همراه با سیستم اداري باید 

 .تغییر کند

ها به سمت مصرف  شود ذهن اي یا مصرفی است، هرگاه بحث اقتصاد مطرح می قتصادي ما فرهنگ یارانهوي افزود: فرهنگ ا

توان با رویکرد و سامان دهی جدید به کار پرداخت  شود اما در صورت تغییر ساختار می رود و بخشی از خالقیت عنوان نمی می

ها شکل می گیرد که در مجموع اقتصاد  ها و پروژه ه ریزي فعالیتتر خواهد بود و بعد از برنام در این صورت برنامه ریزي ساده

 .مقاومتی تغییر و تحول در تمام ارکان کشور خواهد بود

هاي بزرگ و امکانات و  وي خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر و با کمک به یکدیگر و با وجود همه دانشگاه

 ایجاد براي است بسته و ظن سوء با همراه مردمی ضد ما اداري نظام  خود برسانیم و سرمایه عظیم اقتصاد را به نقطه بهینه

  د.ی، ساختار مدیریتی باید تغییر کنمقاومت اقتصاد
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  میزگرد دوم: راهکارهاي اجرایی و عملی اقتصاد مقاومتی

  

  مجري: ابوجعفري

  دکتر ایزدخواهشرکت کنندگان: مهندس میرزایی، دکتر سیف الدین، دکتر شاه میرزایی، 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ابوجعفري:

من به نوبه خودم خدا قوت می گویم به همه ي دوستان شرکت کننده و همه ي کسانی که زحمت برگـزاري را کشـیدند و بـه    

ار داشـتند از جامعـه ي دانشـگاهی. ایـن     نوبه اي لبیکی بود به بیانات مقام معظم رهبري در مورد مباحـث اقتصـادي کـه انتظـ    

میزگرد را اختصاص می دهیم به کارهاي اجرایی که در مقابله با تحریم هست و مـی خـواهیم بیشـتر در مـورد اینکـه چگونـه       

راهبردهاي اقتصاد مقاومتی را به بهترین نحو می توانیم پیاده کنیم. به نظر می رسد که با یک مقدمه بحث را شروع کنیم و در 

حد پنج دقیقه دوستان حاضر در پنل نظراتشان را بفرمایند بعد دوستانی که سوالی دارند در مورد مباحث بحثشان را بفرماینـد.  

نکته اي که من می خواستم به آن اشاره کنم در طول روز بحث هاي مفیدي شد که در مورد اتفاقاتی که در زمینـه اقتصـادي،   

افتاده است. و دستاوردهایی که این انقالب در قالب تولید ملی، در قالـب دسـتاوردهاي    سیاسی، دفاعی در طول انقالب اسالمی

دفاعی، در قالب عزت و افتخار سیاسی که براي کشور به وجود آمده را داشته است. اولویتی که مقام معظم رهبري به آن اشـاره  

زندگی مردم ورود نکند و به طـور ملمـوس مشـاهده    می کنند این مباحثی است که این دستاوردها و این نکات تا در عرصه ي 

نشود در اذهان مردم هیچ وقت رسوب نمی کند. لذا می خواهم نظرات دوستان را در پنـل در مـورد ایـن کـه دلیـل اینکـه در       
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فرایند توسعه انقالب اسالمی یکی از جاهایی که به نظر می رسد ما یک سري نقاط ضعف داریم جایگـاه بحـث هـاي اقتصـادي     

ست، دلیل این چیست؟ و در دور بعد برویم سراغ اینکه راهبردهایی که چگونه می توانیم این دوره را بـه سـالمت طـی بکنـیم     ا

  بحث می کنیم. اول از همه خدمت مهندس میرزایی، معاونت پژوهشی مرکز همکاري هاي فناوري هستیم.

ر ندارند. آنقدر هم ناکام نبوده ایم. به نظر من بیشتر آن جهل ایشان می فرمایند ناکامی اقتصادي البته همه اتفاق نظ میرزایی:

بوده. کمتر بلد بوده ایم. سازوکار بلد نبوده ایم. ما بیمه هایمان بیمه نیستند هنوز سازوکار هاي بسیار زیاد بیمه اي وجود  دارد 

تمام می شود. دسترسی مردم به سرمایه بـا  که توي ایران نیستند اینها نباشند هزینه ها و ریسک باالست. سرمایه گذاري گران 

مشکل روبه رو می شود چون بیمه مرکزي ما خوب نیست. بسیار سازوکار هاي پولی غلطی که تورم زایی کرده است بـه خـاطر   

اینکه بی ثباتی در بانک هست. من این را مطمئن هستم حتی وقتی یک سـازوکار مناسـبی کـه مقابـل تـورم باشـد جلویشـان        

رکانه هوا می کنند. دیگر به این نتیجه رسیده ام که عمدي در این نهاد وجود دارد. از جهل هم آن طـرف تـر اسـت.    بگذاري زی

پس ما نه بانک مرکزي خوبی داریم نه بیمه مرکزي خوبی داریم. اخیراً سازمان بورس اصالح شـده اسـت. سـازمان برنامـه هـم      

نگاه کنیم وزارت اقتصاد خوبی هم نداشته ایم. االن ما بـه هـر روسـتایی     نداشتیم. یک سازمان بودجه بندي داشتیم. اگر درست

که می روي مالیات ارزش افزوده درست و حسابی دارند دریافت می کنند هنوز حرفش هست. پس ما هم در سـاختار هـا مـی    

هـزار روش تـأمین مـالی     لنگیدیم هم روشها. روش هم بلد نبودیم و ما الزم نیست براي عمران، همه اش تکیه بر دولـت کنـیم  

هست ما روش هاي تأمین مالی بلد نبودیم االن هم بلد نیستیم. به نظر من ابزار ها بایـد زیـاد شـود. ابزارهـاي مـالی ابزارهـاي       

بودجه اي... . از این طرف هم توسعه موضوع کشور نبوده. پیش هر کسی می رفتی از توسعه حرف مـی زدي کسـی حساسـیت    

ع به مطبوعات مسائل سیاسی بود مسائل فرهنگی بود ولی روي موضوع اقتصاد فکر می کردنـد بحـث   نداشت حساسیت ها راج

دنیاست و ما هم این حرفها دامنگیرمان شده. گاهی حرفهایی محیرالعقول، می گویند یا عدالت را بخواهید یا توسعه را یا تـورم  

ب می کنیم اگر می خواهید بیکاري کم بشود بایـد تـورم داشـته    را بخواهید یا بیکاري را این چیزهایی که در این سیستم انتخا

باشید این حرفها حرفهاي غلطی است اصال جایی که عدالت نباشد فساد باشد توسعه نخـواهیم داشـت. بـه نظـر مـن مقـداري       

هایمـان را اصـالح   اهتمام نبوده سوادش را نداشتیم دانشگاه ها و پژوهشگاه هایمان روي این موضوعات متمرکز نشده اند و نهاد

  نکرده ایم همین سازوکار، روش و نهاد.
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سوال من البته نافی موفقیت هایی که در کشور داریم نیست بیشتر بحثـی اسـت کـه چطـور نهادینـه بشـود ایـن         ابوجعفري:

یگـاه  موفقیت ها در زندگی اقتصادي آحاد جامعه آقاي دکتر سیف الدین تجربه ي زیادي در بحث بودجه ریـزي دارنـد یـک جا   

  مهمی که در این حوزه اتفاق افتاده بود حاال می خواهیم نظر ایشان را از این باب بشنویم.

  : بسم اهللا الرحمان الرحیم و به نستعین.سیف الدین

اول اگر اجازه بدهید تعریف خودم را از اقتصاد مقاومتی بگویم که اگر در تعاریف ابهامی داریم این مشخص نبـود کـه در ادامـه    

به عبارت اشاره می کنیم منشورمان مشخص باشد. اقتصاد مقاومتی را می توانیم در راستاي بحث هاي سیاسی و امنیتـی  وقتی 

ترجمه بکنند اما واژه ي مقاومت به همه جا به این معناست که تهاجمی چه از درون و چه از بیرون اتفاق می افتد. یـک آفتـی   

کنیم پس اقتصاد مقاومتی را این گونه می توان تفسیر کرد که اقتصادي هست کـه  هست و در مقابل این آفت ما باید پایداري ب

می تواند در مقابل رکود مقاومت بکند( مثالً تا اآلن کشورهاي اروپایی و امریکایی را می بینید یکی از مشکالتشان همین اسـت  

را در می آورد) در مقابـل تـورم بـیش از     یعنی آن هم حتی اقتصادشان مقاومتی نیست معلوم است که پنج سال رکود پدرشان

اندازه بتواند مقاومت بکند در مقابل بحث هاي صادرات و واردات اگر حالت تهاجمی داشته باشد یعنی اگر واردات از یک حـدي  

پامترهـاي  بیشتر باشد این اقتصاد بتواند از خود مقاومت نشان بدهد و جلوي آن را بگیرد و در مورد صادرات بیش از اندازه. مـا  

دیگري هم می توانیم بگوییم یعنی ما مقاومت را در رابطه با اقتصاد باید تعریف بکنیم نه در رابطـه بـا حـوزه هـاي دیگـر. ایـن       

تصور من هست هرچند که اقتصاد می تواند به عنوان پشتوانه و پشتیبان دیگر حوزه ها هم عمل کند. اگر شما در اقتصاد قـوي  

ث ها هم اثر خواهد گذاشت. نکته ي بعدي که باید خدمت شما عرض بکنم این اسـت کـه مـا یکـی از     باشید قطعاً در دیگر بح

آسیب هایمان طوري است که پنج مولفه قدرت به صورت آبشاري است البته این نظر مـن اسـت و در حالـت تقـویتی اش هـم      

ت هست بعد از آن عرصه ي اقتصاد بعد بحـث  همین است یعنی ما اولین عرصه اي که معموالً مواجه می شود با تغییرات سیاس

اجتماع بعد در نهایت عرصه ي فرهنگ است سیاست با امنیت را هم عجین می دانیم اگر آسیبی در حـوزه ي حاکمیـت باشـد    

خود به خود اولین عرصه اي که خودش را نشان می دهد عرصه ي اقتصاد اسـت و آسـیب در عرصـه ي اقتصـاد خـودش را در      

نشان می دهد. یعنی شما وقتی می بینید قدرتشان ضعیف شد به ناچار می بینید ممکن است بعضی هنجارها  عرصه ي اجتماع

را رعایت نکنند و آسیب در عرصه اجتماع هم خودش را در فرهنگ نشان می دهد. یعنی بعد از این که مدتی یه تعدادي رویـه  

ود عادت می شود می رود توي شخصیت و بین نسـلی مـی شـود. و    ها از نظر اجتماعی جا افتاد و مردم رعایت نکرند خود به خ

قدرت هم بدین ترتیب یعنی ترتیب قدرت فرهنگی خودش را در انسجام اجتماعی نشان می دهد قدرت اجتماعی در اقتصـاد و  
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مـاعی و  قدرت اقتصادي در سیاست. پس اگر اقتصادمان مقاومتی باشد خود به خود در زمان آسیب ها می شود بحث هـاي اجت 

فرهنگی شکل بگیر و می تواند قدرت دهنده به بحث سیاسی و امنیتی باشد حاال با این عنـوان مـی تـوانیم بقیـه اش را ادامـه      

بدهیم ما در مورد ایران چند تا بحث را داریم که یک قسمتی از مباحث از حاکمیت سر ریز می شود و اقتصـاد را خـواه نـاخواه    

تار اقتصادي ایست که ما داریم یعنی تا زمانی که ساختار حاکمیتی را جابه جـا نکنـیم بهبـود    ضعیف می کند این به دلیل ساخ

ندهیم قوانین متناسب شود، اقتصاد شما جور نمی شود و خود به خود این تأثیرات اقتصـادي خـواه نـاخواه مـی آیـد در بحـث       

دینگی هست ولی از یک طـرف دیگـر آمـارهم    اجتماع من مثالش را می زنم. تورم علتش چیست درست است که می گوییم نق

نشان می دهد که دنیا چند برابر ما نقدینگی دارد ولی تورم ندارد این که نقیض می شود نمی شود که اگر نقدینگی عامل تورم 

شان نسبت به ما باالتر هست مال ما را می گویند سی و GDP است پس چرا بعضی کشورها که نقدینگی شان نسبت به میزان 

ورده اي درصد هست بعضی کشورها را باالي صد می گویند هست. پس چرا آنها نقدینگی باالتر دارند و تـورم ندارنـد. و اگـر    خ

عامل تورم غیر از نقدینگی هست آن چیست به یکی از بحث هایی که وارد می شود به نوعی نقدینگی ها تحت کنتـرل نیسـت   

در سال درآمد دارد اما مخارج اش ریالی است خوب این دالر را بایـد تبـدیل   یعنی دولت درآمدش دالري است صد ملیارد دالر 

به ریال کند چطور باید تبدیل کند براي این که این تبدیل را انجام بدهد. باید از حاکمیت بیاید بیـرون یعنـی بایـد در اقتصـاد     

کت ها به عنوان مبدل عمل می کنند مـثالً  عرض اندام بکند که این تبدیل انجام بشود و به خاطر همین هم یک عده اي از شر

شرکت بازرگانی دولتی ما میرود از فالن جا گندم می خرد اسمش این است که ما گندم می خـریم بـراي اینکـه امنیـت ایجـاد      

بکنیم و معیشت مردم تأمین شود ولی واقعیت این است که گندم می خریم براي این که می خـواهیم دالر را تبـدیل بـه ریـال     

که دالر را تبدیل به ریال بکنـیم ایـن یکـی از بحـث      -خصوصاً واردات سریع-م واردات براي این که می خواهیم بکنیم که کنی

هاي جدي ماست و همیشه هم در بودجه دوتا عامل مجلس تصویب نکرد. ولی همیشه تصویب می کنیم یکی قیمت دالر است 

مجلس تصویب می کند چون دوتا عامل بودجه است. اگـر ایـن    همه مجلس تصویب می کند یکی هم قیمت نفت است همیشه

دوتا عامل را تصویب نکنید نمی تواند اصالً تراز بودجه را ببندد پس این نشان می دهد که حاکمیت به خـاطر سیسـتم بودجـه    

ل که اصالً در قانون اي اش با دالر دوست دارد بازي بکند هر چقدر دالر گرانتري بفروشد ریال بیشتري گیر دولت می آید امسا

تومان بیشتر شد قیمتش به خرج عمومی برسد. یعنـی دولـت را تشـویق مـی کنـیم.      1226یک ردیفی گذاشتیم که اگر دالر از 

پس سیستم پولی ما چون یک طرفش دولت هست و می خواهد دالرش را به ریال تبدیل کند. بخواهد نخواهد. اریـب اسـت از   

ز معضالت سیستم بودجه اي ماست. معضالت دیگري هم توي ساختار بخشی نگـري مـا بـود.    حالت غیر اریب نیست این یکی ا

سازمان قبالً دوتا فضا داشت. یک فضا بود که بودجه ي کالن را می بست، یک فضاي بخشی بود که بودجه هاي بخشی را مـی  
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ن تیپ نبـود. بعـد خـاطر مشـکالت بـه      تقسیم بندي شده به ای 1326بست. بودجه هاي بخشی از ساختاري که از قبل از زمان 

حالت بخشی شد و وقتی بودجه شما بخشی می شود و دفتر بخشی دارید عمالً نهاد هاي حاکمیتی وصول به آن دقتر انگار کـه  

پیمانکار آن دفتر میشوند. و شما براي اینکه نهادهاي حاکمیتی ات واقعاً نهاد حاکمیتی باشند باید سـاختار بودجـه اي سـاختار    

د سازمان متناسب باشد و وظیفه اش کنترل سیستم بودجه اي باشـد. یعنـی بودجـه هـاي هزینـه اي و عمرانـی . اآلن ایـن        خو

وظیفه نیست. اآلن اوراق مشارکت داریم تقسیم می کنیم که از چه حدي چرا نباید بیشتر تکثیر کنیم. توي سازمان سـاختاري  

تغییر ساختار این تدارك دیده شود. ولی بعد دوباره به حالـت نـا مناسـبی     برایش تدارك دیده نشده است. سعی کردیم در این

انجام شد. یعنی مدتی بود کنترل شدید می شد بعد مدتی رها شد. وحالت بعـدي هـم نهادهـاي باالدسـتی سـازمان مـدیریت       

الگوي ایرانـی اسـالمی پیشـرفت     هستند. این نهاد باال دستی اآلن در نظام ما وجود ندارد، یعنی امسال وجود دارد. آن هم هرگز

نهاد باال دستی می شود. یک نهادي باید وجود داشته باشد که مدل هاي کالن را بررسی کنـد و بعـد بگویـد کـه مـدل کـالن       

اقتصادي از نظر حاکمیت معلوم نیست. مثالً یکی از چیزهایی که تکلیف اش معلوم نیست بحث زمین اسـت. اآلن مسـکن مهـر    

رصه که خارج کرد باعث شد کلی هزینه ها پایین بیاید. ولی چرا بحث زمین را در مورد بحث تولید نمی آیـیم  این زمین را از ع

از عرصه خارج کنیم؟ یا در بحث تجارت که مهم تر از آن است. زمین قیمت اش چند بار وارد اقتصاد ما می شـود و باعـث مـی    

می شود که اقتصاد ما به سـمت ورشکسـتگی بـرود. بـاز بحـث هـاي       شود که همه ي هزینه ها سرسام آور بشود. به تبع باعث 

یک وظیفه اش در آمد دولت است، وظیفه ي تنظیم روابـط  –مالیاتمان هم همین است. اآلن مالیات با این که چهار وظیفه دارد 

لی اآلن به دلیل ایـن  اصالً مالیات بر ارزش افزوده به خاطر شفاف سازي به وجود آمده است و -و شفاف سازي اقتصاد هم هست

که شعی می کنیم درآمد مالیاتی را افزایش بدهیم اصالً این وظیفه ها را کنار گذاشتیم. در دم تولید کارخانه مالیـات بـر ارزش   

افوزده به آن اضافه می شود. یعنی کاالیی که شما می خرید نوشته است با احتساب مالیات بر ارزش افـزوده. مالیـات بـر ارزش    

اید در دم مصرف گرفته بشود تا جلوي قاچاق را بگیرد. این ها بحث هایی است که در بحث هاي ساختاري وجـود دارد  افزوده ب

و مخصوصاً آن بحث عدم تطبیق درآمد با هزینه که ناشی از رفتار نا متناسب دولت و حاکمیت است، آسیب هـاي جـدي اي را   

کمک بکنیم که با قاعده گذاري صحیح ایـن اتفاقـات بیفتـد. آن وقـت مـی      می زند. ما باید براي این ها فکر جدي اي بکنیم و 

  توانیم بگوییم اقتصاد ما مقاومتی است. ما اقتصادمان از درون مشکل دارد تا بیرون. من این را اعتقاد راسخ دارم.

تند. ما نظر ایشـان را  : آقاي دکتر شاه میرزایی عضو شوراي عالی مجازي و صاحب نظر در بحث فناوري اطالعات هسابوجعفري

  درباره ي افتصاد فناوري اطالعات اگر بدانیم خوب است.
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شاه میرزایی: بسم اهللا الرحمن الرحیم. شورا مجازي نیست موضوع شورا مجازي است. من فک مـی کـنم جمـع بنـدي نظـرات      

ه را که تقریباً تمـام مقـاالت   دوستان چه در پنل چه برخی مقاالتی که من در این فرصت کوتاه شنیدم و به خصوص درآن مجل

را نگاه کردم، نشان می داد که مثل اینکه ما تازه شروع کرده ایم به فکر کردن راجع به این موضـوع یعنـی البتـه ایـن موضـوع      

خوب است چون کامالً آکبند بوده و اآلن می تواند استفاده شود. شروع کار است یعنی خیلی از بحث هایی که ارائه می شد می 

م که مثالً در مورد ریل دوستان فرمودند، ما از زمان رضاخان تا اآلن سیستم را تغییر نداده ایم. منتظر بـوده انـد کـه شـما     دیدی

بیایید و از اآلن شروع کنید به فکر کردن براي تغییر بعضی از ساختارها. این حاال هرچند یـک مقـداري طنـز گونـه اسـت مـن       

هر تحولی باالخره با فکر شروع می شود. شما اول باید فکر کنید بعـد بتوانیـد تحـول     بیانش گردم ولی یک واقعیت است. یعنی

ایجاد بکنید و تین اتفاق نیفتاده است. و الّا به نظر من شاید یک تعبیر دیگر از اقتصاد مقـاومتی کـه در ادبیـات علـم توسـعه و      

بخش تحقیق مـی کـنم. بـه عنـوان اقتصـاد درون زا      سیاست هاي صنعتی و غیره که من به عنوان یک دانشجوي دکترا در این 

گفته می شود. یا توسعه ي درون زا. این معنی دارد، یعنی در مقابل آن تفکرات اقتصادي هست که معتقـد اسـت کـه مـا بایـد      

یـک   منتظر بمانیم که یک دست نامرئی بیاید مسائل ما را حل کن. و در واقع ما همه چیز را داریم به یک چیزي که بـر اسـاس  

سري فرمول هاي ریاضی در اطراف مکا دارد اتفاق می افتد. ما خودمان داریم تصمیم می گیریم و خودمـان برنامـه ریـزي مـی     

کنیم براي اینکه به چه سمتی حرکت کنم. باچشم باز حرکت می کنیم این را البته می شد بدون اینکـه تحریمـی هـم بشـویم     

کشورها یعنی به اعتقاد برخی  از صاحبنظران هر کشوري که وارد مسیر توسعه شـد،   وارد این مرحله از توسعه بشویم. خیلی از

از اینجا شروع کرد. یعنی روي پاي خودش ایستاد ویک سري برنامه ریزي هاي متفاوت با آن چیزي که بازار جهانی دیکته مـی  

د ما را تابع آن خط ومش هایی بکند که به نفع کرد باالخره بازار جهانی دیکته می کند که کاالیش را به ما بفروشد و می خواه

آن قدرت هاي قالب است. اگر ما می خواهیم در مقابل آن جریان قرار بگیریم باید خودمان تدابیري داشته باشیم که در کشـور  

اینجـا هـم    ما اتفاق نیفتاد. ولی اآلن این تحریم اتفاق افتاده است و مقاالت زیادي من که در بحث عدو شـود سـبب خیـر بـود.    

تحریم شد سبب خیر. و دیگر به ناچار مجبور هستند بعضی از مدیران یک فکري بکنند از این بابت. بـه خصـوص در همـین دو    

بعد که عرض کردم. من در بخش راه حل که گفتند دور دومی هم هست و می توانیم بگوییم نکاتی را یاد داشـت کـرده ام کـه    

هم چند مثال می توان زد که گویا هست ولی به نظر من ITه ي بحث فضاي مجازي و خدمتتان می گویم. به خصوص در حیط

آن چیزي که مشکل بوده است در دو بخش یکی انحراف فکري مدیران از نظر اینکه  نوعی تفکر اقتصـادي کـه همـان اقتصـاد     

ه مبتنی است بـر پویـایی اقتصـادي و    لیبرال همان اقتصاد کالسیک اقتصادي که عمدتاً مبتنی بر تعادل ها در آن حوزه هایی ک

اقتصادي که دولت را خلع سالح می کند. اصالً به دولت مسئولیتی نمی دهد فقط بازار کار خـودش را انجـام مـی دهـد یعنـی      
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تخدیر کردیم دولت را و گفتیم شما اصالً فکر نکنید اجازه بدهید بازار خودش تصمیم بگیرد و آن تفکر توسـعه گـر کـه مـا در     

هاي درون زا داریم را سعی نکردیم پیاده کنیم به خصوص در حوزه ي فناوري که بحث عمـده در اقتصـاد روز تکیـه بـر     اقتصاد

فناوري است ما آمدیم تکیه کردیم بر منابع طبیعی با درآمد نفت فکر نکردیم که اقتصاد یعنی اینکه مـا چـه هنـري داریـم مـا      

عالیت هایی که دیگران کرده اند. به همین جهـت بحـث ایـن بـوده کـه منـابع را       انسان ها چه ارزشی را توانستیم بیفزاییم بر ف

استخراج کنیم و بفروشیم و مثال دیگري هم که می شود در این زمینه زد همین خریدهاي دولتی که حضرت آقـا هـم خیلـی    

بخش عمومی به عنوان یکـی از   تأکید فرمودند این یک نمونه خیلی روشن که همه جاي دنیا از این به اصطالح تأمین دولتی یا

بهترین ابزارهاي سیاستی است در جهت تحریک تقاضا و رشد صنعتشان ما کامالً مسابقه بوده بر سر اینکه همهی نهادها حتـی  

نهادهایی در دولت و بعضاً صدا و سیما در بخش هاي مختلف این ها به خرید از خارج رفته اند و این تحریم یکـی از خیرهـایی   

این است که دیگر مدیران ما که نمی توانند بخرند یعنی بخاطر این نتوانستند مجبـوریم فکـري اي کـه در مـدیریت      که داشت

اقتصادي ما بوده انشاءاهللا با این تدبیر گویایی که امثال آقا به کار بردند و حمایت از کار که حاال شاید در همین جمع هم بودند 

از این کلمه ي حمایت استفاده نمی کردند. این کلمه کلمه ي خوبی نیسـت واقعـاً    یک جور می گفتند که اي کاش حضرت آقا

کار ما به جایی رسیده است که حمایت کلمه ي مضمومی شده است این وظیفه ي دولت است یعنی شما اداره ي یک قومی را 

به گردن شماست را باید انجام دهیـد.  مسئولیت اداره ي یک قومی را به عهده گرفتید باید پاي مسئولیتتان بایستید چیزي که 

باید باالخره هم از کار هم از سرمایه یعنی اینجا مسائل اول انقالب که بحث هایی کمونیستی کـه بحـث کـار در مقابـل بحـث      

سرمایه داري قرار گرفته بود را ایشان حل کردند گفتند این دو هیچ تعرضی با هم ندارنـد ایـن دو در کنـار هـم هسـتند ولـی       

ه ي دولت و مسئولین حمایت است همه باید حمایتی فکر کنند البته خوب حمایت روش دارد که حاال در بخش راه حـل  وظیف

ها می گوییم انشاءاهللا که این فضا و پارادایم غلطی که تا حاال حاکم بوده است با این شعار امسال و با این اتفاقاتی که در حـوزه  

  ود.ي تحریم افتاده است خیلی سریع رفع ش

  آقاي دکتر شما بفرمایید. مجري:

سـتون آمریکـا آمـده ایـران و دارد روي     نمن با یک خاطره شروع کنم. سال گذشته شنیدم که یک دانشجویی از پری ایزدخواه:

فرانسـوي االصـلی بـود در     .دانشکده ي جامعه شناسی دانشگاه تهـران  .مایل بودم که اورا ببینم رفتم .موضوعی تحقیق می کند

دانشگاه پرینستون دکتراي توسعه و بحث هاي علمی گرفته بود یک چیز میان رشته اي بود که نامش خیلی خـاطرم نیسـت و   

و آمده بـود ایـران تحقیـق. فارسـی را خیلـی       !case studyموضوع پایان نامه اش جهاد سازندگی ایران بود. موضوعش بود نه 
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ی را هم یاد گرفته بود. و گفتم چرا جهاد سازندگی ایران را انتخاب کردید گفت: من اسـاتیدي کـه   سلیس صحبت می کرد عرب

 عبا آنها کار می کنم پنج نفر هستند یکی اقتصاد یکی توسعه یکی جامعه شناسی و غیره و آنجا یک مسئله اي به این تیم ارجـا 

که رفتیم در سطح روستایی هر راهی که رفتیم هر کار کـه واقعـاً   شده بود که ما تحقیقاتی که کردیم در ایران در هر روستایی 

صورت گرفته حاال اعم از عمرانی فرهنگی آموزش سواد ریشه اش بر گشته به جهاد سازندگی شروع شده برایمـان سـوال شـده    

وزش بوده ریشـه  که جهاد سازندگی ایران چیست که انقدر ظرفیت داشته است ظرفیت اش فقط عمرانی نبوده فرهنگی بوده آم

کنی بیسوادي در واقع توسط همین هابوده. ریشه کنی بیماري هاي آنچنانی توسط همین ها بوده. این چه بوده این شده پایان 

نامه ي این آقا. و این هشت ماه نه ماه در ایران مطالعه کرده بود مطالعاتش هم صد درصد میدانی بود یعنی کتاب تقریباً نبـوده  

واند رفته بود با تک تک این جهادگرهاي قدیمی مصاحبه بعد تازه به تهران هم بسنده نکرده بود شنیده بود که که این برود بخ

مثالً تبریز هم جهاد قوي اي داشته آنجاها را هم رفته بود. عربی را گفتم چرا یاد گرفتی؟ گفت بعد از جهاد سازندگی ایـران دو  

پاکستان یکی سوریه یک چیز راه انداخته اند شبیه ایران. رفتم این ها را هـم مطالعـه   کشور مستقیماً ازایران تقلید کردند. یکی 

کنم. چون تجربه ي یگانه اي بوده . یک جهاد سازندگی ایران بوده و هیچ سابقه اي هم نداشته دو کشور هـم رفتـه انـد از ایـن     

. بعد خودش می گفت که من فهمیدم که اینها اصـالً بـا   تقلید کرده اند رفتم ببینم آنها چه فهمیده اند از جهاد سازندگی ایران

شما خیلی فاصله زیادي داشته کارشان. کرا آنها خیلی سطحی بوده. من خودم جرأت نکردم شاید از سـه سـال قبـل در بحـث     

 جهاد سازندگی یک مباحثاتی با بعضی محققین داشتم جـرأت نکـردم پایـان نامـه ي دکتـرایم را موضـوعش را بگـذارم جهـاد        

تامنبع ارائـه داده ام  60تا50سازندگی عالقه هم داشتم. گفتم خوب نخواهند فهمید اساتید رفرنس می خواهند کما همین االن 

تاش خارجی می گویند این فارسی ها را از کجا آورده اي؟ گفتم من ده سال است کـه دارم در ایـن   20تا فارسی است و 40که 

می گویند نه از کدام سایت مدیریت خارجی از کجا اینها را سرچ کردي کی به تو گفته  زمینه کار می کنم. با منابع آشنا هستم

اینها مرجع هستند یعنی انقدر ما عقب ماندگی داریم. عرض من این است که اقتصاد مقاومتی خیلـی روي زمـین اسـت خیلـی     

المی سال ها نداشتیم این همه مرکـز آموزشـی   عینی است اصالً چرا اقتصاد مقاومتی؟ مگر ما قبل از آن بحثی به نام اقتصاد اس

پژوهشی اساتید و... چون من فکر می کند این بحث اصالً جواب نداده. اقتصاد اسالمی خیلی مـا را درگیـر تئـوري هـا و مبـانی      

را مـا  فلسفی کرد و یک قدم جلو نبرد واضح ترین بحث ربا بود که تا می گفتی اقتصاد اسالمی همه یـاد ربـا مـی افتادنـد ربـا      

نتوانستیم حل کنیم اگر به این مقوله ي اقتصاد مقاومتی نگاه نظري و تئوري بشود به اعتقاد من انحراف مطلق صـورت خواهـد   

گرفت. مقاومت یعنی چه؟ مقاومت که در ذهن نیست در ذهنت داري مقاومت می کنی؟ مقاومت در عرصـه ي اجراسـت مـثالً    

یران، لبنان، سوریه فرهنگ مقاومت دارند. ایـن فرهنـگ فیلمـی عینـی اسـت. در      می گوییم فرهنگ مقاومت. کشورهایی مثل ا
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تظاهرات مردم که ساده ترین نمودش است تا دیگر چیزها اقتصاد مقاومتی باید روي زمین جست وجو کرد و نکته ي دوم هـم  

باالتر از اقتصـاد اسـت جـامع تـر     این است که انقالبی که در عرصه ي سیاست که در واقع اشراف دارد بر اقتصاد. شأن سیاست 

است و در فرهنگ در فرهنگ که توانست مدل مدل مقاومتی به وجـود آورد. در اقتصـاد ایـن انقـالب مقومـت نبـوده؟ الگـوي        

مقاومتی نداشته؟ نکته این است که در اقتصاد کنتر انقالب را یک جریانی آمد صفر کرد. یعنی گفت انقـالب در اقتصـاد مطلقـاً    

شته نه حرف داشته است. متخصین هم که نداشته ایم جبهه را هم که فقط با شهادت گذراندیم االن در اقتصـاد نیـاز   که الگو دا

دانشـگاه پریسـتون آمریکـا    2012به این داریم که بردیم از مکاتب مرسوم غربی کمـک بگیـریم اگـر ایـن اسـت چـرا در سـال        

زینه اي دارند را می گذارد روي جهاد سـازندگی ایـران کـار کنـد.     دانشجوي دکترایش را با پنج استادي که معلوم نیست چه ه

حاال این یک نمودش است. جاي دیگري شنیدم که جرج بوش می گفت من سه چیز نداشتم که در افغانسـتان و عـراق موفـق    

ت کنـد.  شوم. یک: قدرتی مثل آقاي سیستانی نداشتم که درخانه بنشینم و روي کاغـذ یـک چیـزي بنویسـد و مـردم را هـدای      

سربازانی مثل بسیج ایران نداشتم که براي اهداف من بروند شهادت طلبی کنند و سازمانی مثل جهاد سازندگی ایـران نداشـتم   

که بعد از این که وارد بشوم به این کشور ها این سازمان احیا و آبادانی کند و مردم مزه ي آبادانی را بچشند وایمان بیاورنـد بـه   

آمدیم کنتر انقالب را صفر کردیم، گفتم انقالب هیچ نداشته حاال باید شروع کنیم تازه به فکر کردن. مثال  حضور ما در آنجا. ما

عینی اآلن مسئله ي داللی در کشاورزي، اگر کسی نداند نشناسد باید شک کند به دانسته هاي اقتصادي اش. شاید در بـیش از  

سئله است. کشاورز می گوید در ده سال پیش من این سیب را به دالل مـی  بیست استان حضور میدانی داشته ام. داللی واقعاً م

فروخته ام کیلویی صد تومان. امسال بعد از ده سال شده  کیلویی صدو پنجاه تومان. کود را آن موقع می خریده ام هزار تومـان  

هشت هزار تومان. و چرا اگر تولید کننده  اآلن بیست و چهار هزار تومان شده. حاال می گوییم یارانه ها بوده. قیمتش مثالً هفت

ارزان می فروشد مصرف کنند گران می خرد؟ هر دو طرف بدبخت می شوند. این وسط پـس چـه اتفـاقی دارد مـی افتـد. ایـن       

داللی را چرا نمی شود حل کرد؟ انقالبی که توانست در همان ماه هاي اول پیـروزي مسـئله ي نفـت را مـدیریت کنـد. جهـاد       

امروز بایـد جهـاد سـازندگی     -به تعبیر خود آقایان–یجاد کند که اگر منحلش نمی کردند، جوان مرگش نمی کردند سازندگی ا

نوك پیکانش می شد فناوري هاي پیش رفته. جهاد این نبود که فقط به روستا بپـردازد. آن موقـع اولویـت روسـتا بـود. هفتـاد       

تاده بود اولویت روستا بود. این نبود که جهاد در روسـتا بمانـد. ایـن را مـی     درصد مردم روستایی بودند. روستا ها هم کالً دور اف

خواهم عرض کنم که ما در بسیاري از پیشرفت هایی که در حوزه هایی مثل سد و غیره شده، شما بکاوید آدم هایش را کسانی 

جهادي. پـس یـک چیـزي بـوده بـه نـام        هستند که یک دوره در جهاد سازندگی بوده اند. اما این را فرموده اند الگوي مدیریت
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مدیریت جهادي. این هم نبوده که بگوییم بچه هاي مخلصی بوده اند با تقوا بوده اند نماز شب خوانده اند، همین! نخیر این هـم  

ي باز انحراف است که بگوییم فقط بچه هاي خوبی بودند. مدل داشته اند. الگو داشته اند. الگـوي سـازمانی. الگـوي بودجـه ریـز     

داشته. الگوي صف و ستاد داشته. الگوي اولویت سنجی داشته. برنامه ریزي از پایین داشته. این ها را ما نمـی بینـیم و در واقـع    

وقتی می رسیم به اقتصاد مقاومتی دو باره می خواهیم...! انحراف بزرگی رخ داده در اقتصاد اسالمی. که فقط نشسته ایم حـرف  

  ی کنیم که دست مان خالی است.تئوریک زده ایم. و احساس م

من یک جمع بندي اولیه از بحث داشته باشم. آقاي مهندس میرزایی در بحث جهل نسبت به سازو کار هـا و روش   ابوجعفري:

هاي اقتصادي و تاحدي عمد در این حوزه بحث داشتند. آقاي دکتر سیف الدین به زیر سیستم هاي اجتماعی اشاره کردند و به 

دالر هاي نفتی، بحث بودجه ریزي ، بحث زمین و مالیات را اشاره داشتند که ایـن هـا مسـائل اصـلی اقتصـاد      طور خاص بحث 

ایران است. آقاي دکتر شاه میرزایی بحث توسعه ي درون زا را اشاره داشتند و مهمترین بحث انحراف فکري که در مـدل هـاي   

ـ  د روي مـدل هـایی کـه مـا داشـتیم و اسـتفاده نکـردیم. مثـل جهـاد          افتصادي اتفاق افتاد و آقاي دکتر ایزد خواه بحث را بردن

سازندگی و تأکید بر مدل هاي مرسوم اقتصادي. در این قسمت بحث، سوالی اگر هست بفرمایند دوستان که بعد بحث را ادامـه  

  دهیم.

ط اقتصاد بـا بیـرون اسـت.    : از جناب آقاي دکتر شاه میرزایی می پرسم که در مقاوم کردن اقتصاد یک جنبه اش ارتباپرسنده

شاخه هاي مختلف، چندگانه کردن منابع راه کار هاي جدید. یک جنبه ي دومی کـه اصـالً بحـث نشـد مقـاوم کـردن درونـی        

خودش با فیدبک درونی است. یک اشاره اي شد به مشکل مصرف که مشکل خیلی اساس اقتصاد ما است. این کـه چطـور مـی    

ضعفی که باعث آسیب پذیري اقتصاد ما از درون شده است این جنبه هایی کـه در ادارات  شود بحث مصرف یا فرهنگ یا نقاط 

ما هست. سیستم کار پردازي مان، غیره و ذلک. این ها چیزهایی است که درمورد مسائلی که ایجاد می شود آسیب پـذیري بـه   

حث بـاز خوردهاسـت. هـر سیسـتمی کـه      وجود آورده. اگر در مورد این بشود بحث بکنند. چیزي که در ذهن خود من هست ب

  بخواهد پایدار باشد یک باز خورد قوي وقتی برایش برقرار کنید این سیستم در درون خودش پایدار می شود.

: چن موضوع کنار گذاشته شد. بحث تولید را که اصالً نگفتند. ضعف تولیدي که ما داریم. این پاشنه ي آشیل پرسنده ي دوم

ن طرف براي تولید کننده ثبات محیط مهمترین عامل تأثیر گذار بر روند کار اسـت. مـا شـوك هـایی را     اقتصاد ماشده است. وآ

دائم به این تولید کننده وارد می کنیم بعد انتظار داریم از این طرف بهترین تولید را داشته باشیم و از طرف دیگر چرا ما شـکل  

یات اقتصادي به جایی می رسند که بحث انتظارات عقالیی را مطرح مـی  گیري انتظارات را در وزارت کشور در نظر نگیریم. نظر
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. اگـر ایـن دامنـه اطالعـاتی افـراد      1930کند. آنجا که نگاه می کنی ما اصالً اقتصاد کینزي بحث می کنیم. هنوز مانده ایـم در  

خـش پـولی وقتـی رشـد     متفاوت باشد بی ثباتی اقتصادي درست می کند. در بحث تورم بحـث مـی کنـیم. در بخـش پـولی؛ ب     

% اسـت. در ایـن   40نقدینگی اثرمنفی دارد باید به دنبال اشتغال کامل باشیم نه اینکه درصدي که ظرفیت تولید ما نزدیک بـه  

حالت مشکل داریم. از آن طرف بحث پاسخ گویی به تقاضا. ما نمی توانیم متقاضی با به این بهانه که چون کاالي تولیدي داخل 

رف تحریم هستیم، جوابی به تقاضایش ندهیم. این خودش بزرگترین عامل تأثیر گـذار بـر تـورم اسـت. شـما      کم است و ازآن ط

متقاضی را اگر نتوانی کاالي مورد نیازش را تأمین کنی براي همان خورده اي که در بازار مانده به دلیل افـزایش تقاضـا قیمـت    

ز یک طرف درتمام این مباحث ما یک اصلی در اقتصاد داریم بـه عنـوان   اش حتماً باال می رود. این نمی تواند کنترل اش کند. ا

مزیت نسبی. این مزیت نسبی با این اقتصاد مقاومتی ما کجا هماهنگی پیدا می کند. کجا می توانیم این دوتـا را بـاهم سـازگار    

پرداز. شاید هم بگـوییم بـی طـرف     کنیم. آیا اصالً مزیت نسبی را خط بزنیم؟ از یک طرف دیگر این همه مکتب، دیدگاه، نظریه

که توي اقتصاد هستند. آیا همه ي این نظریات را کنار بگذاریم خودمان بیاییم یک الگو بدهیم یـا بگـوییم نـه الگوهـاي آن هـا      

  هستند، هرجایی که با ما ناسازگار است را کناز بگذاریم و جایگزینی براي آن بسازیم.

شاره کردند در قسمت دوم بحث تمام دوستان می توانند به آن ها بپردازند به خصـوص  : فکر می کنم که نکاتی که اابوجعفري

که در بخش دوم به بحث راه کار هایی می خواهیم بپردازیم. ولی در قسمت دوم نکته اي که می خواهم به آن اشاره کـنم ایـن   

هاي اقتصادي اتفاقی که افتاده این بود. کـه  است که شاید در طی تاریخ اندیشه اي که بعد از انقالب داشتیم بخصوص در بحث 

رویکرد هاي بومی وقتی که مطرح می شود بیشتر از جنس رویکرد هاي سلبی بوده. و به ضعف ها و اشکاالتی که در مدل هاي 

ه بـه  اقتصادي در تفکرات اقتصادي وجود داشته اشاره اي شده است و کمتر سراغ راهکارهاي ایجابی رفته ایم یکی از دالیلی کـ 

مفهوم اقتصاد مقاومتی را وقتـی مطـرح مـی سـازند، بحـث      –نظرم مقام معظم رهبري به مفهوم سازي این موضوع می پردازند 

الگوي  اسالمی ایرانی بحث اصالح الگوي مصرف این ها وقتی مطرح می فرمایند از این جنبه است که یک مقـدار بعـد ایجـابی    

ر خودمان داشته باشیم. یا بعد بتوانیم جز اساس آنها راهکارهاي اجرایـی را هـم پیـاده    هم ما در ارائه ي راهکار هایی براي کشو

کنیم. دوباره از آقاي مهندس میرزایی خواهش می کنم که توي اون قسمت راجع به راهکارهاي ایجابی کـه مـا در کشـور مـان     

وانیم داشته باشیم را بفرماینـد کـه در حـوزه ي    می توانیم داشته باشیم و حتی االمکان اولویت بندي اي که در این حوزه می ت

  اقتصادي چه کارهایی می شود کرد که در راستاي اقتصاد مقاومتی بتوانیم قدم بگذاریم.
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چون جلسه معطوف بود به بررسی مشکالت آدم فکر می کند که خیلی وضعیت وخیم بوده من دوتا پاسپورت داشته  میرزایی:

. اینطور هم نیست که بقیه جلو رفته باشند و ما عقب مانده باشیم با وجود این که ما مشـکالت  ام و کشورهاي زیادي را دیده ام

برون مرزي داشتیم. فاصله مان از دنیا زیادتر نشده است کم تر شده است. و آنهایی هم که سریع تـرین رشـدهاي اقتصـادي را    

شان را از چه مقطعی شروع کـرده انـد و مـا اصـالحتمان را از چـه      داشته اند با آنها اگر مقیسه کنیم البته باید دید آنها اصالحات

مقطعی این است که من خودم نسبت به موضوع که با همه ي ندانم کاري هایمان ضعیف عمل کردیم را قبـول دارم. ولـی ایـن    

ایـم رشـد اقتصـادي    که دنیا خیلی بهتر از ما عمل کرده را نه. آسان نیست. ما به نسبت خودمان از جاهاي دیگـر عقـب نبـوده    

داشتیم و این رشدهایی هم که دولت اعالم می کند غلط است مسلماً بلد نیست محاسبه کند. چون اندازه ي رشد و رفاهی کـه  

همین موضوع ایجاد می کند. من در همین پنجاه سال عمرم مقاطعی را در نظر می گیـرم و یـک مقـاطعی را هـم کـه نبـودم       

قطع دیگر قضاوت روشن است. شما عکس هایی که از قدیم دارید را نگاه کنید که بحث پوشاك مطالعه کردم. از هر مقطع به م

و لباس و... که مشخصاً وضع دارد تغییر می کند. اما بحث هایی شد و بعضی از این بحث هـا معطـوف بـود بـه اقتصـاد خـود و       

ت بـه آن شـکل االن دیگـر نیسـت.     بعضی ها هم معطوف به اقتصاد کالن هر کدام سرجاي خـودش درسـت اسـت بحـث مزیـ     

کشورهایی که مزیتی هم نداشتند رشد کرده اند. مثل کشورهاي جنوب شرق آسیا اما من اقتصـادي مثـل اقتصـاد هلنـد را در     

نظر می گیرم حداکثر سه چهارتا اقتصاد بیشتر نمی تواند داشته باشد بحثی را دارند درمورد صنایع غـذایی بحثـی را دارنـد در    

بحثی را دارند در مورد الکترونیک بحثی را هم دارند در شرکت هایی مثل نستله و فیلیپس و شـل و ایـن صـحبتها و    مورد نفت 

یه بحثی هم در خدمات درمانی دارند. براي ایران آنچه خدا جلوي ما گذاشته الاقل دوازده نوع اقتصاد امکان پـذیر اسـت بـراي    

ز این که نفت دارد که صادر کند و پولش را دریافت کند راه دست دیگري نـدارد.  کشور ما االن قطر را نگاه کنید این قطر به ج

حاال قطر می خواهد شبیه امارات یک اقتصاد دومی هم به وجود بیاورد ولی ما دوازده نوع اقتصاد اینجا امکان پـذیر اسـت و تـا    

ه این که خود صنایع نفت لکوموتیو صنعتی بشود اگـر  االن فراموش کرده ایم مثالً به نفت به عنوان منبع درآمد نگاه کرده ایم. ن

ما ده میلیارد دالر در داخل حرکت کند ده بار دست به دست شود مثل این است که صد میلیارد وارد کـرده باشـیم کشـور بـر     

یـن بـود کـه    گذر سر راه. یک زمانی جاده ابریشم از اینجا رد میشده ثروتمند بودیم می توانستیم ارتش بزرگی داشـته باشـیم ا  

کشور بزرگی هم داشتیم واسکودوگاما دور زد آفریقا را وارد اقیانوس هند شد و جاده ابریشم تعطیل شد در آمدهاي مـا رفـت و   

نتوانستیم دفاع کنیم کشور جمع شد منقبض شد. این شد کـه االن عکـس نقشـه ایـران را نمـی تـوانی از نقشـه مـاهواره هـم          

ه اش دارد پیش می آید. دوباره قرن پانزدهم انگار دوباره برگشته هند و چین مهـم شـده   تشخیص بدهی باز همین منظور پدید

اند و ایران دوباره سر مسیر واقع شده اگر مسیر حمل و نقل باشد حمل و نقل لکوموتیو تجارت است تجارت لکوموتیو کارهـاي  
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می برند جلو. ما امکـان ایجـاد اقتصـاد متنـوعی را     مالی است و کارهاي مالی لکوموتیو صنعت است. اینها همدیگر را می کشند 

داریم و کشورهاي دورمان به ما ضرورتاً نیاز دارند ما یک کشور بسیار ثروتمند و طبیعی باالي سرمان اسـت. قزاقسـتان چـی از    

بزرگتـرین بیابـان    کانادا کمتر دارد به لحاظ طبیعت درست باالي سرمان است. راهی هم به جایی ندارند به جز ایران یا بایـد از 

هاي دنیا رد بشوند به شرق دور بروند یا از آن طرف هم یک بیابان بزرگ دیگر درروسیه را بسته است. براي این سرزمین هـاي  

ثروتمند شمالی ما چرا بی اعتنایی می کنیم. چرا جو را ما از اروپا می خریم اروپا خودش میرود از یک جاي دیگر می خـرد. مـا   

توتون و شکر ار از اتریش بخریم عادت کرده ایم چقدر واردات سنگین ذرت و غیـره همـه اش از اروپـا. وقتـی از     براي چی باید 

اینها بخریم هر کشوري به اینها بگوید ایران را تحریم کن اینها که گوش نمی دهند مگر میایند کشوري که گذرگاهشـان اسـت   

نها اگر ازشان گندم بخریم بیابان هایشان را تبدیل به گندم زار مـی کننـد.   بهش نیاز دارند از آنها خرید می کند تحریم کنند ای

روسیه چهل میلیون تن گندم مازاد داشت. به رئیس جمهورهاي آفریقایی هدیه داده بودند. پادشاه عربستان پیشنهاد به روسیه 

ید از ایران بگذرد اینجا باید مکـان توزیـع   داده که شما بیایید یه مکان توزیع غله توي عربستان درست کنید. خوب آخر این نبا

پنبه ي روسیه باشد این پیشنهاد را ما باید ببریم بدهیم اول آخر او که با هواپیما نمی تواند غله ببرد به عربستان باید بـا قطـار   

ید خطوط سنگین مـا  ببرد. این حجم ها با قطارهاي سنگین است چرا باید راندمان قطارهاي ما زیر دو کیلومتر در ساعت در بیا

باید راه بیندازیم از شمال به جنوب االن ما خودما نمی دانیم می خواهیم چکار بکنیم چرا قطـار رشـت آسـتارا را تکمیـل نمـی      

کنیم می گویند اولویت با همدان است تو اولویت را از کجا تشخیص می دهی؟ نماینده ي مجلس گفته. باالخره شغل کجاسـت  

دالر درآمد ترانزیستی ایران بوده به راحتی این را ضرب در ده کن می شـود سـی میلیـارد دالر مثـل      پول کجاست سه میلیارد

درآمد نفت خالص هم هست یک درآمد خالص. آقا هواپیمایی که از باالي ایران رد بشود دوهزار دالر هر عبوري باید پول بدهد 

کارا چیست که می کنید بعد هواپیما مـی خواهـد رد بشـود سـتاد      به ایران راه نمی دهد نقشه نیم ساعتی یک هواپیما. آقا این

کل می آید می گوید هواپیما نباید صاف رد شود باید مارپیچی بگزرد. براي اینکه یک جاهایی هست که نباید ببینند نه این که 

اسـت. ایجـاب همـین     واقعاً این طور باشد حال گیري می کنند چون هواپیماي کشوري حال آن ها را یک جـاي دیگـر گرفتـه   

هاست دیگر. درست کنید این ها را می شود ایجاب کشوري که می تواند باالتر از یک میلیارد دالر درآمد ترانزیت هوایی داشته 

باشد اما ندارد. اینها کارهاي سختی هم نیست. هزار کار دیگري می شود کرد که این کشور خیلی ظرفیت هایش متنـوع اسـت   

رده شده به هر صورت به نظر من سازوکارهایش معلوم است راه حل هایش مشخص است خیلی هم نیاز یک قاره ایست که فش

به فکر زیاد ندارد منتهی کسی نیست که بیاید این همه زحمت را بکشد من اگر رئیس هواپیمایی کشوري بودم می رفـتم مـی   
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کار رئیس جمهـور اسـت اینهـا. رئـیس جمهـور رئـیس        نشستم جلوي ستاد کل تا این کار را بکنم ولی این کارها را نمی کنند.

دولت است وزرا هم رئیس بخش ها هستند. هرجا که دوتا بخش با هم کار می کنند بایـد بشـود کـار رئـیس جمهـور. مـا االن       

هیئت دولت جلسه می گذارد. باید یک موضوعی که خالء هست و از عهده ي یک وزارت خانه خارج است باید بیاید آنجـا شـما   

ز هر وزیري بپرسید وظیفه وزارت خانه ات چیست بلد نیستند. وزارت نفت تفاوت اش با شرکت نفت چیست؟ وزارت مخـابرات  ا

فرقش با شرکت مخابرات چیست؟ اگر آن ناظراست این منظور چرا اینجا ناظر و منظور یکی شده اند. مگر می شود یک نفر کـه  

  یر نفت و رئیس شرکت نفت این کس می تواند روي خودش نظارت کند؟قرار است نظارت کند. خودش هم بشود معاون وز

: خدمت آقاي دکتر سیف الدین هستیم. اقاي دکتر بفرمایید که براي راهکارهاي ایجابی در راستاي اقصـاد مقـاومتی   ابوجعفري

  چه باید کرد.

. مزیت نسبی االن تبـدیل شـده بـه    : من اول می خواهم به دوستی که سوال مزیت نسبی را پرسیدند جواب بدهمسیف الدین

یک قاعده ي کلی تر به اسم قابلیت اتفاقاً سوال اصلی بحث اقتصاد این است که چرا بر اساس مزیت نسبی ها رفتار نمی کنـیم.  

ما ششصد کیلومتر ساحل دریاي عمان را داریم بعد می بینیم کشور دیگر که اینچنین قابلیتی ندارد استفاده می کند مزیت مـا  

ین است که مسیر ترانزیت باشیم اما استفاده نمی کنیم. مزیت ما این است که نفت و گاز داریم. صـنعت نفـت و گازمـان بایـد     ا

رشد بکند نمی کند و خیلی مزیت هاي دیگر اتفاقاً بحث اصلی در بحث هاي اقتصادي با همین اسـت کـه مـا بـه اسـم مزیـت       

ر اساس مزیت نسبی مان رفتار نمـی کنـیم مخصوصـاً در مرحلـه ي بـاالتر بـا       نسبی داریم بلدي مزیت نسبی را می گیریم ما ب

قابلیت ها چون قابلیت هاي محوري و بحث قابلیت ها خیلی فراتر از مزیت هاست ما وقتی صحبت از سـرمایه هـاي اجتمـاعی    

ف بحـث تـوریزم را   می کنیم در مزیت نسبی این ها صحبت نمی شود در بحث قابلیت است. سـرمایه اجتمـاعی یعنـی آن طـر    

تقویت می کند یا سرمایه هاي فرهنگی که بحث هاي جدي تري است یا بحث سرمایه هاي انسانی پس یک بحـث جـدي ایـن    

است که چرا بر مبناي مزیت نسبی رفتار نمی کنیم با این دید شما یک بار نگاه بکنید که تاحاال هر چه بـا اسـم مزیـت نسـبی     

ضدش بوده است یعنی مزیت نسبی خودش باعث شده که ما از مزیت نسبی اسـتفاده نکنـیم.    گفته ایم که حرکت بکنیم دقیقاً

بحث دوم ما در بحث اقتصاد دوتا پاشنه آشیل جدي داریم که باعث می شود که هیچ وقت این پیشران هاي ما حرکت نکننـد.  

و اقتصادمان کامالً دالریزه شده یعنی اینکه انرژي  یکی این که ما ریال مان را بر اساس قوانین موجود کامال گره زده ایم به دالر

% در خلیج فارس است در خلیج فارس یعنی به دالر فوالد قیمتش هر روز بـه دالر گفتـه مـی شـود. عـین      95در سراسر ایران 

بـا ریـال    همین در مورد بقیه موارد. ما به جز دستمزد نیروي انسانی بقیه ي چیزهایمان به دالر اسـت. دالر چطـور قیمـت اش   
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تنظیم می شود قیمت ریال با دالر یک نسبت ثابتی است اگر دالر قیمتش کاهش پیدا کند این نسـبت وقتـی کـه قیمـت دالر     

افزایش پیدا کند ریال می ماند یعنی قرار هست هر وقت دالر ثابت است و یورو قیمت اش باال مـی رود قیمـت دالر و ریـال در    

ر قیمتش باال می رود ما با یورو سریچ می کنیم. نمی شود که ما با یـک وابسـتگی اعتبـاري    ایران ثابت است به محض اینکه دال

کل اقتصادمان را به بریزیم می خواهیم به طال ببندیمش یا به مجموع سبد ارزي. خوب این کار را بکنیم می خـواهیم بـه نفـت    

کار ار بکنیم که حداقل در برابر بقیه ارزها نوسانی کـه  ببندیم بگوییم که یک ریال معادل مثالً معادل یک شبکه نفت است. این 

اقتصاد ملی را ساپورت بکند اقتصاد ملی ثبات داشته باشد. ما تورم داخلی داریم که آن به جاي خود یک تورم بین المللـی هـم   

ارد. طال گران می شـود  وجود دارد که اگر یک موجی دریک گوشه دنیا اتفاق بیفتد به واسطه دالر در کشور ما هم تأثیر می گذ

توي دنیا کشور ما آسیب می بیند. علتش چیست؟ علت این است که ما ریال را دقیقاً آمـده ایـم آینـه ي دالر کـرده ایـم. ایـن       

تکلیف باید مشخص شود. شما وقتی می خواهی اقتصادت مقاومتی شود اقتصاد خود بنیان بشود باید این مشکل را حـل کنـی.   

د را به دالر می گوییم یا دالر را ارز رسمی بکنید یا اگر ریال ارز رسمی است واقعـاً بایـد یـک ارز رسـمی     در بودجه به هم درآم

باش. سایه ي چیز دیگري نباشد. این پاشنه ي آشیل اول بود. ما صندوق ملی پول را تأسیس کردیم که کمک بکند بـه توسـعه   

نکه در دامهاي تورم نیفتد این صندوق پولش کم نشـود مـی گویـد    ي کشور االن وام هایی که این صندوق می دهد به دلیل ای

من دالري وام می دهم خب شما به جاي دالر بگذار یک نرخ ثابت دیگري را بگذار که دچار تورم نشوي دالري وام دادن یعنـی  

اقتصاد ما. مـا بایـد    خودت داري تشویق می کنی این صنعت را که از خارج واردات کن خب او را چه بکند. دومین پاشنه آشیل

، این هـا بـاهم   value addedو  added valueنه ارزش افزوده، –تکلیفمان را با چیزهایی که ارزش اضافی ایجاد می کنند 

مربوط به کسی است که کار اقتصادي می کند و نوش جانش. ولـی ارزش اضـافی یعنـی شـما      value addedفرق می کنند. 

با آن نکرده اي بعد از ده سال قیمت اش را صد برابر می کنی. چون کنارش آبادانی شـده.   یک زمینی خریده اي هیچ کاري هم

شما که هیچ ارزشی ایجاد نکرده اي پس این ارزش اضافی از کجا آمده باید تکلیفمان را با این ارزش اضافی ها که خود به خود 

هاي مرکزیمان مغازه اي داریم که چهارده میلیون تومـان   به اقتصاد هزنیه ي اضافی تحمیل می کند روشن کنیم. اآلن در بازار

در ماه اجاره می دهد. خب معلوم است جنسی که از این مغازه رد می شود چقدر است. سربار اضافی تحمیل مـی شـود کـه از    

ـ       ه قیمت اش باالتر هست. یعنی چندین برابر قیمتش است. یک جفت کفش ممکن است ده بیسـت هـزار تومـان بشـود. ولـی ب

محض این که از یک کفش فروشی بهارستان سر در می آورد شصت هزار تومان قیمـت اش مـی شـود. مـا تکلیـف ایـن ارزش       

اضافی ها را باید مشخص کنیم. در بعضی موارد کارآمدي عرصه هاي تولید هم هست. ما اصرار داریم که به یـک روسـتایی کـه    
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یم و جاده اش راهم آسفالت کنیم در صورتی که هفته اي یک ماشین هم زیر بیست خانوار هست برق و گاز و آب و تلفن برسان

رد نمی شود. چرا این بیست خانوار را نمی آوریم به نزدیک ترین شـهر کـه فـرهنگش بهتـر بشـود. هـرکس هـم کـه خواسـت          

ن بایـد تکلیفمـان را   کشاورزي بکند توي همان روستا، تابستان می رود کشاورزي اش را می کند و دوباره بر میگردد. به نظر مـ 

با چند موضوع اساسی اقتصاد مشخص بکنیم بعد یک تصمیم و اراده می خواهد. بعد خود به خود اقتصـاد مزیـت نسـبی اش را    

  هم پیدا می کند وبه مسیرش ادامه می دهد.

  : خدمت آقاي دکتر شاه میرزایی هستیم.ابوجعفري

اد اقتصادي بود، در یک جلسه اي در بیت حضرت آقـا کـه برخـی از    من یک خاطره اي بگویم. سال قبل که جه شاه میرزایی:

سازمان ها بودند و برنامه ریزي در همین مورد جهاد اقتصادي می شد. ما صحبت هایی کردیم از نوع همان صـحبت هـاي دور   

انـد جهـاد اقتصـادي.    اول که ما باید پارادایم هاي فکري مان را عوض کنیم. یکی از دوستان گفت: چه می گویی؟! آقـا فرمـده   

جهاد یعنی باید کار کنیم نه این که بحث کنیم. این بحث کردن ندارد، جهاد یعنی کار کنیم. خب این که ما باید کـار کنـیم و   

عملگرا باشیم معنی اش این نیست که ما بدون مدل بدون تفکر و نیاز به یک پارادایم فکري میسنجم عمل کنیم. مـا تـا انجـام    

مرکز ایجاد نمی شود. منتهی ما می خواهیم از این بحث هاي تئوریک عبور کنیم. این که عرض شـد مـن فکـر    نداشته باشیم ت

من فکر می کنم عنوان اقتصاد مقاومتی در برخی محافل شاید برخی  "درون زا"می کنم این که در اقتصاد مقاومتی عرض شد 

م. هرچند کـه خـود مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی را کـامالً نیـاز داریـم          بحث هاي دیگر را باید گویا تر و کامل تر به این اضافه کنی

اقتصاد درون زاست. اقتصاد درون زا منظور خود کفایی و وابستگی به بازار هاي داخلی واین هـا ابـداً نیسـت. یعنـی در اقتصـاد      

اد درون زا منظورش ایـن اسـت   درون زا هم شما بحث صادرات را دارید. ربطی هم به آن بحث هاي کینز و غیره هم ندارد. اقتص

که شما تولید را تابعی از عوامل نمی دانید. یعنی بحث مزیت نسبی را می توانید داشته باشید. ولی واقعاً آن طور نیست کـه مـا   

آن تولیدي که  می کنیم مجموع یک سري عوامل است. در اکثر برنامه ریزي هاي اقتصادي کشور شما وقتی توجه مـی کنیـد   

از ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد است. می گویند براي این که اشتغال ایجاد شود انقدر سـرمایه گـذاري الزم اسـت.     هر جا سخن

همیشه یک سري توابع مستقیم خطی را داریم فرض می کنیم. در حالی که اقتصاد درون زا مـی گویـد نـه. چیـزي کـه اصـل       

خالقیت شماست. یعنی شما کامالً باید در مفاهیم اقتصادي برویـد.  واساس است در تولید آن درون مایه هاي انسان هاست، آن 

پویا فکر بکنید. خیلی از این مفاهیم واقعاً کنار می رود. همانطور که دوستان فرمودند خیلی نباید خودمان را در بند مدل هایی 

ی که یک بیمـاري را مـی خـواهیم    آنها خوب است اما مدل هاي نهادینه به درد این می خورد که ما؛ فرض کنید یک جای–که 
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جراحی کنیم متخصص بی هوشی هم نیاز داریم که مراقب باشد این شاخص هاي دماي بـدن و ... در تعـادل باشـد. امـا عمـل      

من فرمایشات دوسـتان را کـامالً قبـول دارم امـا فراتـر از       -جراحی که این نیست. بلکه باید یک اتفاقی در داخل اقتصاد بیفتد.

سبی عرض می کنم. وقتی ما مثال می زنیم که مثالً کشاورزي در ترکیب اقتصاد در قرن گذشته از هفتـاد درصـد   بحث مزیت ن

اشتغال رسیده به زیر سه درصد. یعنی زیر سه درصد شاغل دارد همان میزان تولید می کند که یک قرن پـیش هفتـاد درصـد    

وقتی همین اتفاق افتاده است شما می دانید کـه مـا الیـه هـاي      همان میزان تولید می کرده اند. در حوزه ي صنایع منیوفکچر

جدیدي به اقتصادمان اضافه شده. ببینید اآلن مادر جامعه با وجود این که می گوییم بی کاري هست، تولید کـم اسـت و غیـره    

یزان نیاز هاي اولیـه ي  ولی باالخره میزان مصرف غذا و پوشاك و یکسري نیاز هاي طبیعی اي که بشر دارد برآورده می شود. م

مان را نمی توانیم دوبرابر سه برابر کنیم. ولی بخشهاي زیادي در اقتصاد هست که این ها نهایت ندارد، سقف ندارد. ببینید اکثر 

همین کشور هاي شرق آسیا که ما می گوییم به توسعه رسیده اند عمدتاً می بینـیم صـنایعی مثـل الکترونیـک اسـت. صـنایع       

است حوزه ي صانیع فرهنگی جهانگردي و... . ما صنایعی داریم کـه اساسـاً وابسـته بـه منـابع       ITاست، صنایع  صوتی تصویري

طبیعی نیست. که ما بگوییم باید صرفه جویی کنیم. در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی درست است ولـی آن جـایی کـه مـا     

ه جویی بشویم. براي مثال همین تاکسـی. اگـر مـا تاکسـی هـایی      بتوانیم تولید انسان ساز داشته باشیم خیلی نباید درگیر صرف

داشته باشیم که با بهترین خودرو و داخل خودرو فیلم باشد، راحت باشد و پذیرایی باشد اگر قیمت تاکسی سه برابر شـود ایـن   

ت باالتري تولید می کنید ي باالتري است. کیفیی که این به معناي تولید در الیهممکن است از نظر برخی اصراف باشد. در حال

بدون افزایش مصرف انرژي. ما می توانیم بسیاري تولیدات را داشته باشیم. بخصوص در مورد فضاي مجازي. شـما تصـور کنیـد    

جمعیتی که ما اآلن برایشان اشتغال نداریم فرض بفرمایید هر کدام از این ها فیلم بسازند. یعنـی فقـط همـین کـار. بقیـه هـم       

کنند. یک دسته بسازد یک دسته نگاه کند. همه شاغل می شودن. نیازهاي طبیعی را که در هـر صـورت برطـرف    بنشینند نگاه 

می کردند. غذا می خوردند و پوشاك هم داشتند. نه لخت بودند نه گرسنه ولی ما از وقت آن ها استفاده کردیم و اشتغال زایـی  

ن کامالً اشتغال زایی است. این بعـد در تئـوري هـاي اقتصـاد و تحـت      شد. این معناي اشتغال زایی به معنی اشتباهی نیست. ای

عنوان بحث هاي استراکچر است. ما که کامالً ابداعی نمی خواهیم مدل بدهیم. بلکـه مـدل هـاي ترکیبـی جدیـد را مـی شـود        

شاغل بشویم. تفاوت مشـاغل  استفاده کرد. ولی ما ساختار اقتصادمان را باید عوض کنیم. راهش این است که بیاییم دقیقاً وارد م

مختلف را در نظر بگیریم کامالً عمودي یعنی اگر دنبال فرمول هاي کلی هستیم که براي همه ي رشته ها صادق باشد اینطـور  

نیست.  تفاوت ذاتی بینشان وجود دارد. باید عمودي فکر کنیم. ببینیم چه رشته فعالیت هایی را اساسـاً ورود نکـرده ایـم. حـاال     



  اولین همایش ملی

  اقتصاد مقاومتی

  

 

61 

 

یش مزیت نسبی است. ما صنایع دریایی نداشتیم. قرآن پر از این است که رزق شما در دریاست، کشتی ها فالن و... ما بعضی ها

مرزهایمان محروم ترین جاي کشور هستند. بله مزیت نسبی هم خیلی می تواند کمک کند ولی بسیاري از صنایع است که من 

و... ندارد. هر جا می رویم تـوي شهرسـتان هـا مـی خـواهیم واحـدهاي        نمی دانم جرم آن صنایع چیست که ربطی به جغرافیا

جدید صنعتی بزنیم. آن جایک سري گاو می بینند می گویند صنایع شیر راه بیندازیم. یک معدن مس مـی بیننـد مـی گوینـد     

برخی از رشته فعالیـت هـا را   صنعت مس راه بیندازیم!! همه چیز را که اینطور نباید نگاه کنیم. بنابر این اگر ما به طور عمودي 

و  ITبخصوص در خدمات مولد نه خدماتی مثل شعب اضافی بانک هـا یـا خـرده فروشـی. خـدمات مولـد بخصـوص در حـوزه         

ایرانگردي و جهانگردي و ... . که واقعاً مولد صنایع فرهنگی مفید هستند. ولی کامالً برنامه ریزي شده و هدفمند و نهاد هایمـان  

را متوجه یک هدف و یک برنامه ي مشخص کنیم که در عرض چند سال بتوانیم به آن دست پیدا کنـیم. کـه در عـرض چنـد     

  سال بتوانیم به آن دست پیدا کنیم.

من سوالی دارم، ما نمی دانیم باید چکار کنیم یا نمی توانیم آن کار را بکنیم؟ بحث این اسـت. در زمینـه ي تحـول     یزد خواه:ا

اداري شاید پانزده سال است که در سطح اسناد باال دستی فقط سیاست نوشته شده: تحول اداري، اتوماسیون فالن و غیره. بعـد  

شود می فهمند که ریشه اش مال دو سال پیش است. تحول اداري یعنی شـما در سیسـتم   یک اختالس سه هزار میلیاردي می 

بانکی که روتین ترین و دقیق ترین سیستم اقتصادي است باید بدانی آنالین چه اتفاقی افتاده است. این پـول کجـا رفتـه. ایـن     

را کاري نشد؟ همچنـین بهـره وري همچنـین    تحول اداري پانزده سال چه شده؟ این همه سیاست، برنامه ریزي، شورا ، ستاد چ

در سایر زمینه ها من زمانی فکر می کردم که ما اولین نفراتی هستیم که داریم بر روي سیاست صنعتی در ایران کار می کنـیم  

وقتی در ادارات اسناد را می دیدیم می فهمیدیم دقیقاً همین بحث ما هفت سال پیش هم یـک جـایی مطـرح شـده. در جهـاد      

ادي و اقتصاد مقاومتی بحث این نیست که هیچ کدام از این مسائل نباید بشود. بحث ایـن اسـت کـه خـاکریز خـط مقـدم       اقتص

کجاست. آن مسئله اي که نقطه ي ضعف شده و نمی گذارد هیچ تحولی رخ بدهد و هرچه سیاست خوب نوشته می شـود روي  

صنعت. یعنی شما کارخانه ي فوالد میخواهی بزنی شهر رامسـر  زمین می ماند ما در وزارت صنایع چند سال می گفتیم آمایش 

یا شهر یزد یا بیرجند فرق می کند. یک جا آب ندارد یک جا هوایش طور دیگري است. آمایش می خواهد فوالد این آب زاینده 

آبـی اسـت    رود در این بیست سال ببینید چه فکرهاي عجیب غریبی شده در طبس می خواهیم پی وي سی بزنیم که محصول

کیلومتر آن طرف تر حاال ایـن آمـایش را مـا مـی گفتـیم بعـد دوره اي شـد کـه         50بعد می گوییم آبش از کجا؟ از زاینده رود. 

مسئولین هم به آمایش معتقد شدند. ما هم خوشحال شدیم آمایش یک نوعش این است که شما ببینی منطقه چه می خواهـد.  

زمان برنامه بنویس که من می خواهم یک چیزي آنجا ایجـاد شـود. طـرح نوشـتند طـرح      نه این که تو از تهران از پشت میز سا
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آمایش صنعت هشتصد تا کارخانه در استان ها. ما می گوییم این کارخانه ها را در این استان ها بـزنیم. اسـم ایـن را گذاشـتند     

ه اند مصادره به مطلوب کرده اند. ما فهمیدیم طرح آمایش صنعت. ما فهمیدیم که دور خورده ایم ادبیات مسئله را استفاده کرد

دولـت مـی   -1که نمی خواهند یک عده یا نمی شود یا نمی توانیم کار کنیم دو مسئله ساختاري دست به دست هم می دهند؟ 

یک ساختار معیوبی در بدنه ي اقتصاد ایران رخ داده که ریـش و قیچـی دسـت دالل    -2خواهد خودش محور و همه کاره باشد 

عت است در همه ي حوزه ها از حوزه هاي فناوري پیشرفته تا حوزه ي کشـاورزي ایـن دو مسـئله ي سـاختاري دقیقـاً دو      جما

روي سکه است که یکدیگر را تقویت می کنند یعنی بروکراسی خشک دولتی و حاکمیت سـوداگري یـک دیگـر را تقویـت مـی      

اند. فرمودند دریاي عمان یک سایت در کنار خلـیج فـارس در   کنند و بخش تولید که قلب تپنده اقتصاد است روي زمین می م

روستاي تیاب هفتصد مزرعه ي پرورش میگو وجود داشت این ها می گفتند یک روزي آنقدر سود داشت که ما خانه هایمـان را  

ه هم خـورده؟ آب  فروختیم تا مزرعه میگو زدیم االن دو سومشان تعطیل است. چرا؟ میگو از رده خارج شده است؟ اقلیم آنجا ب

مفت دریا را شما بیاورید روي زمین مفت میگو پرورش بده همین یک دانه سردخانه دارند که آن هم دست عـده اي اسـت کـه    

اجحاف می کنند. کشاورزي که آنجا بود نمی دانست قیمت میگو در تهران چند است لیسانس هم داشت مـی گفـت دالل مـی    

ب بیرون نیاورده ام از ما می گیرد. این مشکل ساختار را نمی شود با سیاست نویسـی حـل   آید سر مزرعه هنوز من میگو را از آ

کرد این را باید با به هم ریختن ساختار درست کرد با یک نوع جراحی راه حل چیسـت؟ ایجـاد نهادهـا و هویـت هـاي جمعـی       

هیچ اجحافی در حق کشاورز نمی شود.  مردمی االن یک کشاورز در آلمان عضو صد و بیست تعاونی است به طور متوسط یعنی

همه چیز تأمین است خود تعاونی هم این کار را می کند. یا تشکل هاي صنعتی و انجمن ها االن دولت اصالً حاضر نیست ایـن  

ها را بازي بدهد. یک نفر نماینده می آورند توي شورا که بگویند نماینده ي بخش خصوصی هم بود. آقا گفتند: خط صحیح این 

ست. باید سرما یه ي مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و دولت پشتیبانی کند. سرمایه یعنی مردم شـرکت کننـد   ا

اوراق قرضه بخرند و... مدریریت مردم به چه معناست کشورهاي اسکاندیناوي از بحران کمتر آسیب دیدند تا آمریکا و انگلستان 

ل هاي صنعتی آن جا وجود دارد. چطوري در یک شهر دویست هزار نفري در ایتالیـا  چرا؟ چون یک حضور جدي و قوي از تشک

% کاشی دنیا تولید می شود. شرکت ها همـه کوچـک   40که شرکت هاي کاشی کار دارد و هیچ شرکتی از صدنفر بیشتر نیست.

رض کردم از ایـن زاویـه بـود    است با شبکه ها و خوشه هاي مرد می شده است راهکار من این است. بحث جهاد سازندگی که ع

که آن یک دیولوپري بود که داشت این بعد اقتصادي را فعال می کرد. یعنی نهاد مردمی را داشت توانمند می کرد. وقتـی کـار   

    در دست نماینده ي مردم بود. سریع پیش می رفت.
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اقتصاد مقاومتی، قرائت بیانیه قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسیج دانشجویی  ملی پایان بخش برنامه همایش

  بود.

  

  باسمه تعالی

ي دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست  ي حل مشکالت اقتصادي به همه ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را در زمینه«

مقام معظم » تواند پیشرفت کند. اسالم و با تعالیم اسالم چگونه میي   ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه بگیریم تا ملت

  رهبري

اي براي مسائل اقتصادي  شویم ایشان اهمیت و اولویت ویژه هاي اخیر، متوجه می با بررسی بیانات مقام معظم رهبري در سال

هاي آزادیخواه جهان،  توانیم به سایر ملتاند. این موضوع از چند جنبه مورد تاکید قرار گرفته است: اوال ما باید ب قائل شده

هاي اسالمی را نشان بدهیم، دوما توان نظام اسالمی در حل مسائل اقتصادي  اي از الگوي موفق پیشرفت مبتنی بر اندیشه نمونه

  را به اثبات برسانیم و سوما بر تهدیدات دشمنان که به شدت معطوف مسائل اقتصادي شده است غلبه کنیم.

گران جهانی و در راس آنها  خواهانه، همواره مورد خشم و نفرت سلطه هاي عدالت ري اسالمی به دلیل پیگیري آرماننظام جمهو

ایم، انواع فشارهاي سیاسی و  آمریکا قرار دارد. این زورگویان براي تسلیم کردن ملت ما و پشیمان کردنمان از راهی که آمده

هاي دشمنان معطوف مسائل اقتصادي شده  ي زمانی، تالش طور خاص در این برههاند. به  فرهنگی را بر کشور ما وارد کرده

ها، روابط تجاري ما را با سایر کشورها  اند. آنها قصد دارند با این تحریم هاي مختلفی قرار داده است و کشور ما را مورد تحریم

اجه کنند، درآمدهاي کشور را کاهش دهند، و ما را المللی با مشکل مو محدود کنند، نقل و انتقال کاال و وجوه را در سطح بین
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ها در دنیا  شده بازدارند. این حجم عظیم تحریم از دسترسی به بعضی از نیازهاي ضروري کشور که سابقا از خارج تامین می

  ها هر ملتی را به تسلیم وامیدارد. سابقه نداشته است، به طوریکه حتی بخشی از این تحریم

هاي کوتاه مدت براي پشت سر گذاشتن این  حل ها زودگذر است و به دنبال راه کنند این تحریم کر میبرخی از مسئوالن ف

اي خاص  گران جهانی محدود به دوره گردند. غافل از اینکه تقابل ذاتی و دائمی میان جمهوري اسالمی و سلطه دوران می

هاي  ِحل از دشمنی نخواهند کشید. ضمن اینکه این گونه راه نخواهد بود و آنها تا ملت ما را به طور کامل تسلیم نکنند، دست

شود فساد در  باشد، باعث می ها می ها براي دور زدن تحریم ها و دالل دهی به واسطه کوتاه مدت که عمدتا مبتنی بر باج

اي خاص بیفتد و  هالمللی تضعیف شود و اقتصاد کشورمان به دست عد مان در ابعاد بین کشورمان گسترش بیابد، قدرت سیاسی

  در نتیجه باعث بروز نارضایتی در مردم خواهد شد.

کنند. این  اي از کارشناسان هم هستند که همواره الگوهاي اقتصادي غربی را براي کشور تجویز می در مقابلِ این مسئوالن، عده

قسیم کار جهانی، وابستگی به الگوها که مبتنی بر آزادسازي اقتصادي، جهانی شدن، پذیرش نظامات اقتصادي موجود و ت

باشد، نه تنها اهداف  گران می هاي خارجی به قیمت سازش با جنایتکاران و سلطه کشورهاي ثروتمند و تالش براي جذب سرمایه

  باشد. حل در چنین شرایطی می نظام جمهوري اسالمی را برآورده نخواهد کرد، بلکه بدترین راه

اي  گیهاي خاص خود در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادي نیازمند الگوهاي ویژهنظام جمهوري اسالمی با توجه به ویژ

هاي بومی کشور طراحی شود.  ها و عقاید اسالمی ما باشد و هم متناسب با ویژگی الگوها هم باید منطبق بر آرمانباشد. این  می

هاي الگوي مناسب براي پیشرفت  یجانبه است. بعضی از ویژگ داشتن الگوي مناسب پیش شرط پیشرفت و توسعه همه

  اقتصادي کشور عبارتند از:

 اي محدود قرار نگیرد اي که اقتصاد در دست عده ي مردم در اقتصاد به گونه مشارکت فعال همه 

 با توجه به شرایط جنگ و تحریم طراحی شده باشد 

 ي سیاست خارجی و مقابله با سلطه گران شود باعث افزایش توان نظام در عرصه 

 ي پیشرفت کشور توامان با گسترش عدالت اجتماعی باشد مین کنندهتض 

 هاي مختلف باشد ي کشور در عرصه هاي بالقوه ي شکوفا شدن مزیت تضمین کننده 

 هاي ملی کشور از جمله منابع طبیعی و خدادادي باشد حافظ ثروت  
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و از کارشناسان و متخصصان حوزه و شده است  حرکت به سمت دستیابی به چنین الگویی باید از مدتها پیش شروع می

هاي خود را با رویکرد دستیابی به چنین الگویی انجام دهند؛ الگویی که رهبري از آن  رود تحقیقات و پژوهش دانشگاه انتظار می

  اند. یاد فرموده» اقتصاد مقاومتی«به عنوان 

باشد.  هدف افزایش توان رقابتی و صادرات محصول مییکی از مهمترین ابعاد الگوي اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی، با 

شود.  این موضوع ضمن افزایش قدرت دفاعی و پدآفندي نظام، باعث تسریع رشد و پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال پایدار می

  یابد: حمایت از تولید ملی در دو حوزه اولویت می

  صنایع غذایی، دارو و انرژيصنایعی که با نیازهاي ضروري کشور ارتباط دارند از جمله  -1

همانطور که دشمنان در موضوع تحریم بنزین نشان دادند، از هیچ کاري براي ضربه زدن به نظام ما خودداري نخواهند 

کرد. لذا مسئولین باید براي تولید این گونه محصوالت در داخل کشور یا تامین آنها از طریق شرکاي مطمئن تجاري اقدام 

  نمایند.

 Hi-techرفته یا صنایع پیش -2

هاي بزرگ کشور، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و صادرات محصول  به اعتقاد بسیاري از کارشناسان براي جبران عقب ماندگی

ي ما از دنیا کمتر است. از این رو  ها فاصله به دنیا تنها راه سوار شدن بر موجهاي جدید فناوري است، زیرا در این زمینه

  ها انجام دهند. امات مناسبی را براي حمایت از تولید ملی در این زمینهالزم است مسئولین اقد

ها نه تنها مانع رشد و پیشرفت کشور عزیزمان نیست، بلکه همانطور که در گذشته  در پایان ذکر این نکته الزم است که تحریم

اکنون که  یوب اقتصادي خواهد شد.نیز نشان داده، باعث خودکفایی در نیازهاي ضروري و همین طور اصالح سازوکارهاي مع

رهبر انقالب حکم به جهاد در عرصه اقتصاد داده و خط مقدم را تولید ملی قرارداده است ، الزم است تا مسئولین، کارشناسان و 

است ي مردم تالش خود را در این جهت معطوف نمایند و بار دیگر به دنیا نشان دهند که ملت ایران از آرمانی که برگزیده  همه

  کوتاه نخواهد آمد.



  اولین همایش ملی

  اقتصاد مقاومتی

  

 

67 
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  پوشش رسانه اي اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی

  بعد از برگزاري همایش

  بازتاب خبري در رسانه هاي بیگانه

برخی خبرگزاري هاي خارجی از جمله بی بی سی نیز به بازتاب و ارائه تحلیل خود از برگزاري همایش کردند که در زیر به 

  از محتواي آن اشاره می گردد:تیتر و بخشی 

  

 ؟دهد ایران به چه کسی عالمت می

ین همایش چه هدفی را دنبال برگزاري همایش اقتصاد مقاومتی این پرسش را پیش آورده که جمهوري اسالمی با برگزاري ا

  ند.می ک

همایش اقتصادي با عنوان اقتصاد چند روز مانده به برگزاري نشست گروه پنج به عالوه یک در بغداد، ایران در حالی یک 

 د.ان اي بغداد مطرح کرده کرات هستهها را به عنوان شرط اول مذا مقاومتی برگزار کرده که برخی مقامات ایرانی برداشتن تحریم
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در همایش اقتصاد مقاومتی برخی اعضاي شوراي عالی امنیت ملی نظیر سعید جلیلی دبیر این شورا حضور پررنگی داشتند و 

اي  اي ایران در این همایش بر همان حرفهاي همیشگی ایران در زمینه هسته ي جلیلی به عنوان مذاکره کننده ارشد هستهآقا

 .ها نباید دچار اشتباه محاسباتی شوند شود و غربی ها باعث خودکفایی می تاکید کرد و گفت که این که تحریم

د به درستی روشن نیست، برخی مقامات ایرانی از جمله محمد رضا هاي ایران در نشست سوم خرداد در بغدا با آنکه خواسته

المللی را به عنوان یکی از  هاي بین باهنر نایب رئیس مجلس و محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی برداشتن تحریم

 .اند هاي ایران در بغداد مطرح کرده درخواست

ل پیش وجود داشته اما در یک سال اخیر دامنه آن به قدري گسترده المللی علیه ایران از چندین سا هاي بین با آنکه تحریم

 .شده که اکنون آثار آن به سادگی در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است

تب تند بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته نشان داد که اقتصاد ایران به غیر از عوارض تزریق پول هنگفت نفت از سوي دولت 

هاي تازه آمریکا و  ه آثار آن مدتهاست ظاهر شده، نگران آینده است و این نگرانی بیشتر معطوف به تحریمبه اقتصاد کشور، ک

 .اروپاست

ها پیش مشتریان نفتی به سختی  هایی که بانک مرکزي و صنعت نفت ایران را هدف گرفته و به موجب آنها از ماه تحریم

 .ست این کشور برسانندتوانند پول نفت ایران را از طریق بانکها به د می

وقتی سخنان دبیر شوراي عالی امنیت ملی ایران در همایش اقتصاد مقاومتی مبنی بر ادامه غنی سازي، منتشر شد، دالر در "

 ".تومان رسید 1700بازار تهران حدود یکصد تومان افزایش یافت و به باالي 

اند تا ایران در قبال بخشی از  یداتی اندیشیدهمهیداران نفت تدشواري انتقال پول نفت به ایران به حدي است که بسیاري ازخر

 .پول نفتش، از این کشورها کاال بخرد

دهند و تجار ایران  هند و چین دو خریدار عمده نفت ایران اکنون به جاي دالر یا یورو، به ایران پول رایج خودشان را می

 .توانند با آن از این دو کشور کاال وارد کنند می

هایش روز به روز تنگ تر می شود، اهمیت زیادي دارد اما مشکلی که  ت پایاپاي نفت و کاال براي ایران که دامنه تحریممبادال

شود و آنها قدرت انتخاب چندانی نخواهند داشت و ناچارند فقط با یوان  کند این است که بازار تجار ایرانی محدود می ایجاد می

 .دو روپیه، کاالي چینی و هندي بخرن

اش را به داخل کشور بیاورد و براي همین  تواند به سادگی ارزهاي نفتی مشکل دیگر ایران در شرایط موجود این است که نمی

هم این نگرانی وجود دارد که اگر توافقی در بغداد حاصل نشود قیمت ارز به فرض ثابت ماندن تقاضا، به دلیل فضاي روانی 

 .موجود در بازار افزایش یابد
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 نی بازار از آینده مذاکرات هسته اينگرا

ها تا  بحران ارزي نیمه دوم سال گذشته بعد از اعالم تحریم آمریکا علیه بانک مرکزي ایران شروع شد و پس از آن نیز قیمت

 اي ایران و همچنین نبود چشم اندازي روشن از آینده مذاکرات سیر صعودي ها به دلیل نگرانی از سرانجام پرونده هسته مدت

 .داشت و طی آن قیمت برخی ارزها نظیر دالر به بیشتر از دو برابر رسید

 .این نگرانی وجود دارد که اگر مذاکرات هسته اي در بغداد به نتیجه نرسد، قیمت ارز در بازار ایران افزایش پیدا کند

آینده در بغداد و احتمال رسیدن به بینی نسبت به مذاکرات  بعد از نشست گروه پنج به عالوه یک در استانبول ترکیه نیز خوش

 .توافق قوت گرفت و تب تند بازار ارز نیز تاحدودي فرو کش کرد

بینی برخی کارشناسان  هنوز قیمت ارزهاي عمده در بازار تهران بسیار بیشتر از شروع بحران ارزي در سال گذشته است و پیش

کند و قیمت ها افزایش خواهد  اي، بازار ارز دوباره تب می اقتصادي این است که در صورت بی نتیجه بودن مذاکرات هسته

 .یافت

همان گونه که وقتی سخنان دبیر شوراي عالی امنیت ملی در همایش اقتصاد مقاومتی مبنی بر ادامه غنی سازي، منتشر شد، 

 .تومان رسید 1700دالر در بازار تهران حدود یکصد تومان افزایش یافت و به باالي 

کنند که در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته اي در بغداد، قیمت ارز و به تبع آن کاالها و  زار پیش بینی میتحلیلگران با

المللی  هاي بین خدمات نیز افزایش یابد. براي همین هم بخش تجاري و صنعتی ایران که در یک سال گذشته به دلیل تحریم

 .ها باشد اي باید برداشتن تحریم آن این که شرط اول در مذاکرات هستهدر مضیقه بوده است یک درخواست از حکومت دارد و 

با وجود چنین درخواست مشخصی از سوي بخشی از حکومت، برگزاري همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت 

بیر شوراي عالی آید و حضور سعید جلیلی د هاي دولت محمود احمدي نژاد به حساب می ایران که یکی از مهمترین پایگاه

امنیت ملی و مهدي غضنفري وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن، این پرسش را پیش آورده که جمهوري اسالمی با برگزاري 

 .کند همایش اقتصاد مقاومتی چه هدفی را دنبال می

به تصویب رسید، المللی علیه ایران در شوراي امنیت سازمان ملل  هاي بین همین چند سال پیش وقتی اولین دور تحریم

هاي داخلی خواست که واژه تحریم استفاده نکنند و در برخی موارد حتی در باره آن  شوراي عالی امنیت ملی ایران از رسانه

ها و نحوه مقابله با  چیزي ننویسند ولی اکنون که حلقه تحریم ها تنگ تر شده، جمهوري اسالمی براي نشان دادن ابعاد تحریم

 .ر می کندآن همایش هم برگزا

خواهد برنامه  آیا این همایش اقتصاد مقاومتی نشانه آمادگی ایران براي پافشاري بر مواضع پیشین است و این کشور می

فرستد که باید  ایش را همانند چند سال گذشته پیش ببرد و از این رو براي بازیگران اقتصاد کشور این پیغام را می هسته

 کمربندها را سفت کنند؟
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که جمهوري اسالمی درصدد است با برگزاري همایش اقتصاد مقاومتی با تاکید بر قوي نشان دادن خود در مقابل یا این 

اي را فراهم کند و با این پیش زمینه به  ها و طرح مشکالت اقتصادي ناشی تحریم، زمینه یک توافق بر سر پرونده هسته تحریم

غداد برود و با آن به دنبال گرفتن امتیازهاي اقتصادي نظیر برداشتن استقبال کشورهاي عضو گروه پنج به عالوه یک در ب

 تحریم باشد؟

آستانه نشست بغداد  نیز به تحلیل خود از برگزاري همایش در VOAگفتنی است برخی خبرگزاري هاي خارجی دیگر مثل 

  یم.پرداختند که شباهت زیادي به تحلیل بی بی سی دارد که از آوردن آن ها خودداري می کن

  تلویزیون

  پخش زنده همایش از طریق شبکه خبر و پرس تی وي

  گزارش همایش در بخش هاي مختلف خبري سیما 

 گفتگوي ویژه خبري

ساعت از آن دکتر علیرضا معینی دبیر همایش و دکتر محسن کریمی در برنامه گفتگوي  4بعد از اتمام همایش و به فاصله ي 

  ا حضور یافتند که مشروح این گفتگو به شرح زیر است:شبکه دوم سیم 22:30ویژه خبري ساعت 

 استفاده از دانش و تکنولوژي بومی یعنی تهدیدات دشمنان را به فرصت تبدیل کردن**

با تالش مضاعف و تکیه بر توان و ظرفیت هاي کشور و طراحی مدل اقتصادي می توان استقالل اقتصادي کشور را تقویت و 

 د.اقل ممکن کاهش داد و سدي در برابر بروز فساد درپیکره اقتصادي کشور باشوابستگی به خارج را به حد 

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علیرضا معینی دبیر همایش اقتصاد مقاومتی در گفتگوي ویژه خبري شبکه دو 

پیروزي ملت ایران در جنگ تحمیلی و  :سیما با بیان این مطلب که ما در سه برهه به پیشرفت هاي خوبی نایل شدیم افزود

دفاع مقدس همین طور سرکوب سلطه گران توانستیم با مدد و لطف خداوند و با بکارگیري الگوي اسالمی پیشرفت هایی را 

  .کسب کند
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ه وي تصریح کرد: هر پیشرفتی که در کشور شاهد بودیم متناسب با الگوي بومی خودمان بود و اقتصاد مقاومتی الگویی است ک

بیگانگان را به زانو در می آورد و اگر بخواهیم حفظ کنیم تنها یک راه دارد آن هم راه مقاومت بر مبناي دینی، و نظر خبرگان و 

  .کارشناسان این است که کاري بکنیم تهدید ها برطرف و به فرصت تبدیل شود

دس تأکید کرد: در جریان دفاع مقدس اعتماد و وي با اشاره به تجربیات دفاع مقدس در مورد دلیل پیروزي مردم در دفاع مق

فرهنگ مقاومتی ملت ایران سبب پیروزي شد و ما اکنون باید این فرهنگ مقاومتی را در اقتصاد پیاده کنیم زیرا بعد از جنگ 

شود که  ده میهایی استفا ایم و مشکالتی براي ملت ایران به وجود آمد زیرا از مدل تحمیلی مقداري از این فرهنگ فاصله گرفته

  .با فرهنگ ما سنخیتی ندارد

رفت از مشکالت اقتصادي را چنین عنوان کرد: ما باید اقتصاد مقاومتی را شکل  دبیر اولین همایش اقتصاد مقاومتی راه برون 

آن را قطع ها نیز در دست آنها بود،  ها اگر آب خوردن ملت دهیم تا جایی که دنیا نتواند با ما مقابله کند، زیرا ابرقدرت

  .کردند می

  استفاده از تکنولوژي بومی یعنی تهدیدات دشمنان را به فرصت تبدیل کردن **

دبیر همایش اظهار داشت: کشور ما یک کشور اقتصادي بزرگ در دنیا محسوب می شود بنابراین کشورهاي بیگانه به منابع 

عمل می توانیم با استفاده ار تکنولوژي خودمان تهدیدات آنها را به غنی ما نیاز دارند و آنها تنها تکنولوژي دارند و ما با ابتکار 

  .فرصت تبدیل کنیم

در ادمه محسن کریمی پژوهشگر اقتصادي با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادي نیست مقاومت همراه رنج و 

سیب پذیر را برطرف کنیم همچنان که رهبر سختی نیست مقاومت همراه با پیشرفت است گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی نقاط آ

تاکید کردند به یک اقتصاد مقاومتی در کشور نیاز داریم و تحت فشار اقتصادي دشمن هستیم و  89معظم انقالب در شهریور 

  .باید برطرف شود
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ند خوشبختانه دبیر همایش مقاومت اقتصادي اظهار داشت: دشمن می خواست با فشارها ملت ما را تسلیم کند و زورگویی ک

ملت ما با شعار استقالل پشت سر رهبري حرکت کردند و فشارها را تحمل کردند در حالیکه بسیاري از کشورها اگر امکانات 

  . شان کم و زیاد باشد تحمل نمی کنند و ملت ما با صبر و استقامت توطئه هاي آنها را خنثی کردند

نی دوم کشورها را مجاب می کرد از دالر به عنوان ارز جهان روا استفاده کریمی اضافه کرد: ایاالت متحده بعد از جنگ جها

،واردات بیش از اندازه بدون این  2007میلیارد دالري در سال  800کنند تا منابع هنگفتی را خود نصیب کند کسري تجاري 

دالر و ارز  1999اده نکنیم. و از سال که تقاضا داشته دالر را منتشر و خرید می کرد و تحریم امریکا این که ما از دالر استف

جهان روا شد امریکا در جنگ هاي داخلی و نظامی و مصارف تجاري از نظر سیاسی و اقتصادي سوء استفاده نامشروع می کرد 

  .و فکر می کند با این اهرم فشار می تواند براي اقتصاد کشور مشکالتی را ایجاد کند

  دن تحریم هاشناسایی کشورهاي هدف به جاي دورز **

تریلیون اوراق قرضه فروخت و اگر این اوراق در اختیار متقاضی نباشد یک خطر و مشکل بزرگ  16وي تاکید کرد: امریکا آمد 

براي کشورهایی که این اوراق را خریداري کردند بوجود می آورد و ما مجبور شدیم از دالر استفاده نکنیم و به جاي دورزدن 

ی که تحریم نیستند مانند چین و هند که جزء کشورهاي نوظهورند همراهی ایجاد کنیم و با این راهکار تهاجمی کشورهای

  .روش ضربه به اقتصاد امریکا بزنیم

معینی گفت: ما پیشرفت علمی و نظامی را مدیون همین تهدیدها هستیم اگر این تحریم ها نبود چنین پیشرفتی را کسب نمی 

قرن فروش نفت ما از همه  15تا  10را چاپ کرد اگر به پول امروز تبدیل کنیم در حد فروش  کردیم امریکا دالر بدون پشتوانه

دنیا چپاول کردند و اگر ما گرفتار این تحریم نشده بودیم دالر را جایگزین کنیم و روش ما دیگر اعتقادي و با نیت و توکل 

ردیم و چه لزومی دارد که با کشورهاي اروپایی که حامی برخدا شروع کردیم و با همین مدل دالر را از چرخه اقتصادي حذف ک

  . نظام سلطه هستند و موارد مورد نیاز را داریم و از امکانات جغرافیایی و از نظر ترانزیت بسترهاي خوبی داریم

ضافه کرد : وي که اقتصاد مقاومتی را تکیه بر توان داخلی و مقاومت در برابر تحریم ها با ایجاد کمترین بحران تعریف و ا

   .اقتصاد مقاومتی رسیدن به اقتصادي است که بر مبانی ارزش هاي کشورمان بنا شده باشد
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دبیر همایش تصریح کرد: زمانی که کشور توان ساخت کاال را دارد چه لزومی هست که از کشورهاي بیگانه تهیه کنیم و با 

خالص همچنین براي رفع تهدیدها حتی االمکان نیازها را در داخل تولید در کشور ما می توانیم ایجاد اشتغال و افزایش تولید نا

  .تولید کنیم

   ایجاد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اسالم***

کریمی ادامه داد: راهبرد دورزدن تحریم با همین اقتصاد موجود اگر قرار بود دنبال راهکار باشیم مسله اینجاست طبق 

ي مناسب سلطه حرفی که آنها نمی خواهند می زنیم چالش داریم اقتصاد مقاومتی فرمایشات رهبر انقالب تا زمانیکه شعارها

مبتنی بر نظام سیاسی و و مبتنی بر اسالم است اقتصاد باید تعبیه شود اگر روزي از آرمان امام کنار کشیدیم می گوییم نیازي 

  .قاومتی واقعی استبه اقتصاد مقاومت نداریم و در دوره تحریم انقالب اسالمی نیازمند اقتصاد م

  ضرورت تقویت فرهنگ خودباوري در کشور ****

معینی با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ خودباوري در کشور گفت : باید با تالش مضاعف و تکیه بر توان و ظرفیت هاي کشور 

ا به حد اقل ممکن کاهش مدل اقتصادي طراحی و اجرا شود که بتواند استقالل اقتصادي کشور را تقویت و وابستگی به خارج ر

  . دهد و سدي در برابر بروز فساد درپیکره اقتصادي کشور باشد

وي ورود به مسائل کشور و تالش براي ارائه راهکار براي حل مسائل و مشکالت آن را رسالت مهم دانشگاه توصیف کرد و افزود 

مسوالن کشور قرار می گیرد. تصویر دارد و به دنبال  : نتایج نخستین همایش اقتصاد مقاومتی مدون و براي استفاده در اختیار

کنند باید فرهنگ مقاومتی تقویت  ها به دلیل اعتقادات و اصول ملت ایران تحمیل می ها و مشکالت اقتصادي که ابرقدرت تحریم

  .اهیم داشتهایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی براي اقتصاد بومی خو نشست  شود که در راستاي تحقق این امر سلسله

  حرکت به سمت اقتصاد بومی ****

ها هضم  خواهد در سلطه ابرقدرت وي در مورد دلیل حرکت به سمت اقتصاد بومی اظهار داشت: دشمن ما به دلیل اینکه نمی

 شود پس باید فرهنگ و زندگی بومی خود را تقویت کند، از این رو باید مدل خاص اقتصاد بومی متناسب با ملت ایران تدوین

 .شود
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کریمی در این صورت یک الگوي جدید ارائه کردیم که در تاریخ سابقه ندارد. اگر اتفاق بیفتد افقی که رهبر انقالب ترسیم 

کشورهایی که در نظام سلطه قرار ندارند گریزي نمی بینند تمسک بگیرند الگویی که ترویج می کنند  .کردند روشن است

خوبی است . دستاورد اقتصاد مقاومتی کشور ما را متأثر می کندو می تواند نقاط ضعف دستیابی به یک الگوي دیگر الگوسازي 

   .را برطرف سازد

معینی اظهار داشت: دانشگاه بایستی دغدغه مشکالت و حل مسائلی که مواجه هستیم باشد. تحقیق و پژوهش اولویت ندارد 

  .پژوهش آنها ارزیابی شودفرصت و وقت جوانان کار می کنند خیلی مهم است باید کارهاي 

 90مطرح کردند که کشور اقتصاد مقاومتی می خواهد و همچنین در سال  89کریمی گفت: از انجا که رهبري انقالب از سال 

بر این امر تأکید کردند انگیزه اي را در بین دانشجویان و سازمان بسیج دانشجویی براي تشکیل ستاد ایجاد کردند که این 

 .ه علم و صنعت و صنعتی شریف تشکیل شده است و قرار است این ستاد در دانشگاه امیر کبیر نیز ایجاد شودستاد در دانشگا

  ارائه و چاپ مقاله هاي معتبر علمی مبتنی بر مل بومی کشورمان باشد **

طرف دیگر که چاپ می شود بخشی از شاخص هاي کشور ما را ندارد و از  (ISI)معینی ادامه داد: مقاله هاي آي اس آي

کشورهاي بیگانه با تایید و چاپ مقاله هاي نه چندان مناسب با موازین علمی کشور خیلی سریع تر زمینه را براي ارائه مدارك 

  .دانشجویان فراهم می کند و همین امر ارزش علمی مقاالت را پایین آورده است

. و مقاالت متناسب با مدل بومی کشور خودمان باشد وي تاکید کرد: باید در این زمینه چاره اندیشی هاي جدي صورت بگیرد

نباید تعیین کننده باشد. اگر شاخص بگذاریم چه ما بخواهیم و چه نخواهیم براي ملت هاي  (ISI) و شاخص هاي سنجش

  .دیگر الگو می شود برگرفته از الگوي انقالب اسالمی است

قانون استفاده از توان داخل را  75ت جلوتر هستند گفت: از سال کریمی با بیان اینکه مردم ما برعکس کشورهاي دیگر از دول

  .تصویب کردیم. دولت باید با وضع قوانین مناسب و نظارت جدي بر آیین نامه هاي قانون ایرادات موجود را برطرف سازد
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  سایت هاي خبري

پرداختند که به دلیل جلوگیري از تکرار خبرگزاري هاي مختلف داخلی به بازتاب خبري اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی 

  مطالب ویژه نامه فقط تیتر آنها را با اندکی توضیح در زیر می آوریم:

  خبرگزاري فارس:

خبرگزاري فارس یکی از خبرگزاري هایی بود که پوشش خبري  گسترده اي از همایش به عمل آورد و خیلی از خبرگزاري ها 

ایش را به نقل از فارس درج کرده بودند. تیتر هاي مربوط به فارس در روز همایش و بعد از و روزنامه ها اخبار خود راجع به هم

  آن به شرح زیر است: 

 

 دقایقی پیش و با حضور سعید جلیلی  

  همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد

 در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی مطرح شد 

 .اند میلیارد دالر منابع جهان را غارت کردههزار 100استعمارگران 

 
 

  دادجلیلی در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی هشدار  

  ها دچار اشتباه محاسباتی نشوند/زمان براي اعمال فشار به ملت ایران رو به پایان است غربی

ها هشدار داد که در اظهاراتشان دقت کرده و دچار اشتباه  خبرگزاري فارس: دبیر شوراي عالی امنیت ملی کشورمان به غربی

 .یران رو به پایان استزمان براي اعمال فشار به ملت ا :محاسباتی نشوند و تصریح کرد

 جلیلی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد 

 وگو مبتنی بر حقوق مسلم ملت ایران است توان پیش برد گفت آنچه در بغداد می

خبرگزاري فارس: دبیر نخستین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم 

استعمارگران به اندازه صد هزار میلیارد دالر از منابع  :و صنعت گفت

 .اندکشورهاي دیگر را غارت کرده
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توانند به ملت ایران فشار وارد کنند، در زمین ما  ها می کنند با تحریم خبرگزاري فارس: جلیلی گفت آنهایی که احساس می

 .وگو براي همکاري و مبتنی بر حقوق مسلم ملت ما است توان پیش برد، گفت در بغداد می کنند و افزود: آنچه میبازي 

 مسعود درخشان در همایش ملی اقتصاد مقاومتی تشریح کرد 

جزئیات ابعاد اقتصاد مقاومتی/مشکل اصلی تفکر غلط مقامات 

  اقتصادي است

برجسته در تحلیل ابعاد اقتصاد  خبرگزاري فارس: مسعود درخشان اقتصاددان

مهمترین مشکل اقتصاد مقاومتی   :مقاومتی، با اشاره به دلباختگی مسئوالن اقتصادي کشور به اقتصاد غرب و ظواهر آن گفت

  .غلبه بر تفکر غلط در سیاستگذاران اقتصاد کشور است

 مسعود درخشان در همایش اقتصاد مقاومتی 

  .اندیشد همان نظام شرکتی آمریکاست میسازي که فقط به سود  خصوصی

خبرگزاري فارس: استاد برجسته اقتصاد گفت: اینکه دولت بگوید جاي خود را به بخش خصوصی دهد و بخش خصوصی نیز 

بدون راهنمایی تنها به دنبال حداکثر و انباشته کردن سود باشد در واقع 

 .همان نظام شرکتی آمریکاست

 تصاد مقاومتیوزیر صنعت در همایش ملی اق 

 .شود می 5+1ایران با رتبه هفدهم اقتصاد جهان وارد مذاکرات 

خبرگزاري فارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران با اقتصاد رتبه 

 .کند شرکت می 5+1در جهان در مذاکرات  17

  در همایش اقتصاد مقاومتی(دکتر رزاقی)یک اقتصاددان 

  دهد بیرونی مشروعیت میفضاي کنونی اقتصاد به تهاجم 
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ایم که نه تنها مقاومتی نیست، بلکه با تمام وجود به  خبرگزاري فارس: یک اقتصاددان می گوید: ما با دست خودمان فضایی ایجاد کرده

  .دهد تهاجمی بیرونی مشروعیت می

  (دکتر رزاقی)در همایش اقتصاد مقاومتییک اقتصاددان 

  صرف واردات شده استمیلیارد دالر درآمد نفت کشور  1000

ما هزار میلیارد دالر درآمد نفت را  :با اعالم اینکه اولین خطر اقتصاد ایران مصرف است، گفت دکتر رزاقیخبرگزاري فارس: 

 .خواهند اند و االن هم بقیه آن را می درصد افراد جامعه اغلب آن را برده 30تا  20ایم و  صرف واردات کرده

  

  نظام در همایش اقتصاد مقاومتیدبیر مجمع تشخیص مصلحت: 

هزار کیلومتر عبور کرده،  3یا  2اگر اعالم شود برد موشکی ایران از 

 نباید شک کنیم

 محسن رضایی: 

 .نظام اداري فعلی سد بزرگی در برابر پیشرفت کشور است

مانند است که در زمان خبرگزاري فارس: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام اداري فعلی یک نظام اداري پادگان 

  .رضاخان ایجاد شده و تغییر نکرده و سد بزرگی در برابر پیشرفت کشور است

همچنین فارس گزارشی کامل از همایش منتشر کرد که به دلیل اینکه تمامی بخش هاي مختلف همایش در کتاب همایش 

  آمده، از تکرار آن خودداري می کنیم. 

  گردد:در رابطه با همایش به صورت مختصر اشاره  می هاي خبريها و سایتگزاريخبرسایر خبري  هايدر این قسمت به تیتر
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  :مشرق

هزار میلیارد دالري منابع  100غارت " و "بیانیه یک قرن پیش علما در حمایت از تولید ملی"این سایت در سه تیتر 

ر معینی، دبیر همایش در افتتاحیه پرداخته به سخنرانی دکت "تحریم نفتی اروپا مصداق اقتصاد مقاومتی" و "جهان 

 و "متن کامل سخنرانی دکتر سعید جلیلی در همایش اقتصاد مقاومتی"است. سخنرانی دکتر جلیلی را در دو تیتر

می باشد که برخ از خبرگزاري هاي دیگر " غربی ها دچار اشتباهات محاسباتی نشوند/از حقوق ملت کوتاه نمی آییم"

بخش دیگري که این سایت پوشش داده بود، سخنرانی دکتر درخشان تحت عنوان تیترهاي  آورده اند. هم این تیترها را

خصوصی سازي به " و "اقتصاد اسالمی داللی دالر نیست " و" جزئیات ابعاد اقتصاد مقاومتی از زبان درخشان"

بخش  "ه اقتصادي با عربستاننظر غضنفري درباره رابط"صحبت هاي دکتر غضنفري با عنوان  بود." سبک آمریکایی

خبر آخري که مشرق از همایش مخابره  دیگري از پوشش خبري مشرق از همایش بود که در حاشیه همایش ایراد کرده بود.

بود که ایشان به  "برد موشک هاي ایران به روایت محسن رضایی"کرده بود صحبت هاي دکتر محسن رضایی با تیتر 

  کشور در شرایط بحران و تحریم اشاره داشتند. توانمندي هاي داخلی و پیشرفت

جلیلی: آن لبخند را فراموش نمی " و "مقامات غربی دچار اشتباه محاسباتی نشوند"با تیترهاي   سایت تابناك

را از زبان دکتر درخشان  "جزئیات ابعاد اقتصاد مقاومتی" به بازتاب صحبت هاي دکتر جلیلی در همایش پرداخت و "کنم

غضنفري: تحریم ما سخت و ". سخنرانی غضنفري بخش دیگري از اخبار تابناك از همایش بود که با عناوین بیان داشت

ساختار فعلی اقتصادي ضد " منتشر گردید. "نیست 5+1غضنفري: اقتصاد ما تابع مذاکرات " و "پرهزینه است

شناسی اقتصاد کشور و نظام اداري کشور سخنی بود که دکتر رضایی ایراد کرد و در سخنرانی خود به آسیب  "مردمی است

ایستادگی در جبهه "پرداخت. همچنین تابناك در یادداشتی تحلیلی درباره همایش و اقتصاد مقاومتی و تحریم ها با عنوان 

  عنوان داشت که قدم اول تدوین الگوي اقتصاد مقاومتی با برگزاري این همایش محکم برداشته شد. "اقتصاد

غربی ها دچار اشتباهات محاسباتی نشوند/ "این خبرگزاري با انتشار صحبت هاي جلیلی تحت عناوین خبرگزاري مهر

آن لبخند را فراموش نمی کنم/ براي همکاري " و "متن کامل سخنرانی جلیلی"و  "ازحقوق ملت کوتاه نمی آییم

سال می تواند در راستاي تقویت عمل به شعار "، صحبت هاي معینی، دبیر همایش با تیتر  "آماده گفت وگو هستیم
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مسئوالن مقصران شماره یک سفته بازي و داللی/ "، صحبت هاي دکتر درخشان با تیتر "اقتصاد مقاومتی قرار گیرد

اقتصاد مقاومتی منافی دیپلماسی " و تیتري از صحبت هاي دکتر رضایی با عنوان "اقتصاد اسالمی داللی دالر نیست

  به پوشش رسانه اي همایش پرداخت. "دادي دولت عوض شومنطقه اي نیست/ فرهنگ اقتص

منتشر کرد و با  "در همایش اقتصاد مقاومتی چه گذشت؟"گزارشی کامل از همایش با عنوان   خبرگزاري دانشجو

 "تواند راهگشایی براي دیپلماسی ایران باشد / اقتصاد مقاومتی منافاتی با دیپلماسی ندارد می 5+1مذاکره با "تیتر

 سخنرانی رضایی در همایش می پردازد. صحبت هاي غضنفري و محراب دبیر شوراي تدابیر ویژه اقتصادي با عناوینبه 

دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم نه  به"  و" ها بیش از آنچه سخت افزاري باشد نرم افزاري است جنس تحریم"

اري دانشجو مصاحبه هایی را با دکتر معینی و هم تیترهاي بعدي این خبرگزاري است. همچنین خبرگز "مقاومت اقتصادي

اقتصاد مقاومتی "و  "نتایج نشست اقتصاد مقاومتی نباید به کتابچه تبدیل شود"دکتر درخشان به ترتیب با عناوین 

 "نگاهی به مقاالت ارائه شده در همایش اقتصاد مقاومتی" منتشر کرد. دانشجو  "راهکار ما براي تعامل با دنیاست

حمایت از "با تیتر آن را بیانیه پایانی، ملی اقتصاد مقاومتی بود و در  بخش پایانی پوشش خبري خود از همایشانداخته 

  منتشر کرد. "از مهمترین ابعاد الگوي اقتصاد مقاومتی است ،تولید ملی

جهان را نوید دادند و  "اقتصاد مقاومتی ملی آغاز نخستین همایش" پایگاه اطالع رسانی دولتو  واحد مرکزي خبر

ایران باچه "و جواب سوال خود  "ساختار فعلی اقتصادي ضد مردمی است"به نقل از محسن رضایی گفت:  نیوز

در جهان در  17ایران با اقتصاد رتبه "را از غضنفري گرفت که گفته بود  "اقتصادي وارد مذاکرات بغداد میشود؟

به نقل از  "توانمندي اقتصاد مقاومتی ایران درمقابل تحریم ها"با خبر  اکو نیوز ."کند شرکت می 5+1مذاکرات 

اقتصاد مقاومتی منافی دیپلماسی منطقه اي نیست/  " با خبر پایگاه اطالع رسانی محسن رضاییغضنفري و 

   از رضایی آخرین سایت هایی هستند که در پوشش خبري همایش نقش داشتند." فرهنگ اقتصادي دولت عوض شود
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  روزنامه ها

اردیبهشت ماه به بازتاب گسترده صحبت هاي آقاي دکتر سعید جلیلی در اولین  30روزنامه هاي داخلی صبح روز شنبه 

  همایش ملی اقتصاد مقاومتی پرداختند. در این قسمت روزنامه هاي مخلف و تیتر هاي آن ها د ر مورد همایش را می آوریم:

تعلیق  :»بغداد«به غرب در آستانه نشست » جلیلی«هشدار "اول با عنوان  در تیتري درشت در صفحه روزنامه شرق

به بررسی صحبت هاي آقایان جلیلی،  4به سخنرانی جلیلی در همایش اشاره دارد و در صفحه  "پذیریم سازي را نمی غنی

  غضنفري، رضایی، درخشان و رزاقی  در همایش اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

: 5+1در همایش اقتصاد مقاومتی مطرح شد/ جلیلی خطاب به  "صفحه اول در تیتري با عنواندر  روزنامه کیهان

به صحبت هاي سعید جلیلی اشاره دارد و در صفحه دوم به مشروح این  "مسیر هسته اي ایران قابل بازگشت نیست

  صحبت ها و صحبت هاي رضایی و غضنفري می پردازد.

که داخل  "اعالم آخرین مواضع هسته اي ایران / جلیلی: کوتاه نمی آییم" عنواندر تیتري با روزنامه دنیاي اقتصاد 

عکس بزرگی از دکتر جلیلی با زمینه ي بنر همایش می باشد به پوشش خبري همایش پرداخته است. در صفحه دوم به 

ي شوراي عالی امنیت ملی مشروح این سخنان و صحبت هاي برخی از مدعوین از جمله محراب دبیر ستاد ویژه تدابیر اقتصاد

  می پردازد.

جلیلی: غربی ها دچار اشتباه "در صفحه اول در تیترهایی کوچک به صحبت هاي جلیلی با تیتر  روزنامه اطالعات

 "دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: نحوه اداره اقتصاد کشور باید عوض شود"و رضایی با تیتر  "محاسبه نشوند

مشروح سخنان جلیلی و اخبار هسته اي و تحریم ها می پردازد. در صفحه چهارم به مشروح  اشاره دارد و در صفحه دوم به

  سخنان رضایی و سایر سخنرانان می پردازد.

به صحبت هاي "جلیلی: راهبرد فشار بر ایران رو به پایان است " در صفحه اول در تیتري با عنوان روزنامه جام جم

 "براي مقابله با تهاجم اقتصادي غرب» اقتصاد مقاومتی«هاي  نسخه"ري با عنوانجلیلی اشاره دارد و پایین آن در تیت

  به مفهوم اقتصاد مقاومتی از نگاه سخنرانان همایش میپردازد.
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در بغداد درباره حقوق مسلم ایران مذاکره /  5+1هشدار جلیلی به "با تیتري تحت عنوان روزنامه وطن امروز 

  .پرداخته استبه پوشش خبري همایش  "کنیم نمی

توانمندي اقتصاد مقاومتی ایران در مقابل تحریم " در صفحه اول خود با تیتري بزرگ با عنوان روزنامه گسترش صنعت

  به صحبت هاي دکتر غضنفري در همایش می پردازد. 5در صفحه " ها

نجام گرفته در همایش احث ادر صفحه اول با تیتري از سعید جلیلی و تیتر دیگري از محسن رضایی به مب روزنامه افکار

دبیر مجمع " و" هشدار دبیر شوراي عالی امنیت ملی: غربی ها دچار اشتباه محاسباتی نشوند" پرداخته است:

به مشروح صحبت  5و 3ر صفحه که د" تشخیص مصلحت نظام: اقتصاد مقاومتی منافی دیپلماسی منطقه اي نیست

  هاي سخنرانان همایش پرداخته است.

هشدار مذاکره کننده ارشد هسته اي ایران در آستانه "در تیتري در صفحه اول خود تحت عنوان  جوانروزنامه 

مذاکرات بغداد / غربی ها درباره ایران دچار اشتباه محاسباتی نشوند/ غرب با پیگیري تحریم ها در زمین ایران 

فقط مشروح صحبت هاي جلیلی را آورده هم  6به صحبت هاي جلیلی در همایش اشاره دارد و در صفحه  "بازي میکند

 .است

  قبل از همایش

اردیبهشت ماه نشست خبري دبیر همایش در سازمان بسیج دانشجویی برگزار گردید. خبرگزاري هاي فارس،  18روز دوشنبه 

ه دالیلی مهر، ایکنا، شبستان، ایلنا، خبرگزاري دانشجو و واحد مرکزي خبر در این نشست حضور داشتند. متاسفانه بنا ب

خبرگزاري هاي مذکور پوشش خبري مناسبی از همایش ترتیب ندادند و خبر برگزاري همایش در صفحه اول این خبرگزاري 

ها درج نگردید و به درج آن در بخش دانشجویی بسنده کردند. اما با پیگیري هایی که کمیته مدعوین همایش در دعوت از  

عید جلیلی و دکتر غضنفري و دکتر محسن رضایی و مدعوین دیگر قول قطعی جهت مدعوین همایش انجام داد آقایان دکتر س

حضور در همایش دادند، با اطالع رسانی که به خبرگزاري ها صورت گرفت پوشش خبري خوبی در رسانه ها از برگزاري 

  همایش انجام گرفت و خبرگزاري هاي مختلف با تیتر هاي مختلف برگزاري همایش را اطالع دادند
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  سایت هاي خبري

برخی سایت هاي خبري با قطعی تر شدن حضور دکتر جلیلی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی بیش از پیش به پوشش خبري 

و خبر رسانی همایش پرداختند. تیتر اصلی اکثر آنها به حضور جلیلی در همایش اشاره داشت. خبرگزاري ها با معرفی همایش، 

سخنرانان آن به بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و دلیل برگزاري همایش پرداختند. براي نمونه محورهاي آن، برگزار کنندگان و 

  خبرهاي یکی ازخبرگزاري ها در مورد همایش را آورده و به تیتر بقیه اشاره می گردد.

پنجشنبه نخستین همایش ملی اقتصاد مقاومتی /  با سخنرانی سعید جلیلی "عنوان در خبري با  خبرگزاري فارس

اردیبهشت به برگزاري همایش ملی اقتصاد مقاومتی و معرفی برگزارکنندگان، محورها و اهداف  25تاریخ  در "شود برگزار می

همایش پرداخته است. در ضمن با نام بردن از سخنرانان همایش در تیتر ها و خبرهاي خود به اهمیت و جدیت این همایش 

ور دکتر جلیلی در آستانه نشست بغداد در این همایش و صحبت هاي مهمی که به نقل از پرداخته است. نا گفته نماند که حض

منابع آگاه قرار بود از طرف ایشان ایراد گردد در پوشش رسانه اي همایش نقش بسزایی داشت که تحلیل خبرگزاري هاي 

هاي خبري دیگري مثل جهان نیوز، تهمچنین خبرگزاري ها و سای بیگانه مثل بی بی سی نیز این مطلب را تایید می کند.

مشرق، مهر، تابناك و سایرین با اعالم برگزاري همایش و حضور دکتر جلیلی در آن تا حد قابل قبولی خبر برگزاري همایش را 

  پوشش دادند.

  

  روزنامه ها:

روزنامه هاي مختلفی قبل از همایش به طالع رسانی برگزاري همایش و حرف هاي  مهم جلیلی در آن اشاره کردند که به 

  عنوان نمونه به دو مرد از آن ها اشاره می گردد: 

 برگزاري همایش را اطالع صفحه دوم اردیبهشت ماه در 26تاریخ سه شنبه  امروز با چاپ پوستر همایش در روزنامه وطن

  .رسانی کرد

 در مورد "برکات اقتصاد مقاومتی براي مذاکرات هسته اي" اردیبهشت با عنوان 26در تاریخ  روزنامه ایرانسرمقاله 

  اقتصاد مقاومتی بود.
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  تلویزیون

سیماي جمهوري اسالمی در نوبت هاي مختلف در هفته ي منتهی به همایش اقدام به پخش تیزر تلویزیونی همایش کرد. این 

به همت روابط عمومی سازمان بسیج دانشجویی تهیه شده بود و با رایزنی و پیگیري هاي کمیته رسانه همایش و همکاري  تیزر

  قائم مقام سازمان صدا و سیما آماده پخش گردید.
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  ���یده ���و� �قاالت
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  ارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتیچ

  

   میثم نریمانی، حسین عسکري

 narimani@yahoo.com_m١٣٨٥دانشجوي دکتراي سیاست گذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس، 

بسیج دانشجویی، دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ، قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان 

hosein.askari@yahoo.com  

  

  چکیده 

جمهوري اسالمی ایران، نظامی است  ایدئولوژیک و آرمانی، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار. ذات وجود و 

ه ایستادگی چنین نظامی مخصوصا در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدلی اقتصادي است که با این شرایط همخوانی داشت

 باشد.

 هادر این مقاله ابتدا دو مدل اقتصادي غربی و اسالمی که در مقابل حرکت کشور قرار دارند بررسی شده و بر مبناي آن

گیري اسالمی و سپس مبانی الگوي مقاومتی و مدل اقتصادي آن با توجه به دو جهت اقتصاد مقاومتی تعریف گردیده و

هاي اقتصادي بررسی شده، سه سناریو براي حرکت اقتصادي کشور ایرانی تشریح شده است. بر مبناي این مبانی و مدل 

هاي اقتصاد مقاومتی این سناریو براي کشور برگزیده شده است. در انتهاي مقاله نیز و با توجه به شاخصه بررسی گردیده

 اند.دیده و هر کدام توضیح داده شدهاصول این مدل اقتصادي تشریح گر

 

  هاتی، الگوي مقاومتی، اقتصاد اسالمی، مقابله فعال با تحریماقتصاد مقاومهاي کلیدي:  واژه
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  مقدمه .1

اي است که همواره فراروي اندیشمندان و  طراحی ساختارها و نهادهاي متناسب با اصول و اهداف نظام اسالمی دغدغه

هاي فراوانی براي نیل به  است. این دغدغه خصوصاً پس از وقوع انقالب اسالمی تشدید شده و تالش نظران اسالمی بوده صاحب

آن صورت پذیرفته است. چنین خواست عمومی تحت عنوان طراحی الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در کالم رهبري انقالب نیز 

هاي علمیه به دلیل  دیهی است که مجموعه حوزهاي عمومی مبدل شده است. بانعکاس یافته و در حال حاضر به مطالبه

سازي شوند. طراحی و مدل تخصص و تبحر در مباحث اسالمی، امید اول پاسخگویی به این نیاز مهم انقالب محسوب می

ساختارهاي مناسب با اهداف عالیه نظام اسالمی نیازمند تسلط به مباحث دینی و اسالمی است و لذا طبیعی است که چشم 

هاي علمیه  اي که در حوزه هاي گسترده رغم تالش مگان به طالب و اساتید حوزوي باشد. لیکن مساله اینجاست که علیامید ه

در جریان است، کشور در عمل شاهد دستاوردها و نتایج کاربردي در این زمینه نبوده است. در این مقاله، مجال کافی براي 

پرداختن به آن ما را از هدف اصلی خود منحرف کند. لیکن بایستی بر این واکاوي علل این واقعیت موجود نیست و چه بسا 

هاي علمیه باعث شده است  سازي اسالمی از سوي حوزه نکته تأکید شود که ناکامی و عدم حصول نتایج عملی در حوزه نظام

ند و هر چه که زمان بیشتري ها و نظامات غربی سوق پیدا ک تر از مدل کشور در عمل بیشتر به سمت استفاده هر چه گسترده

هاي طالب و  ها به استخراج الگوي ناب اسالمی و پژوهششود. به بیان دیگر، هر چه امیدواري این مساله تشدید می گذرد، می

ها و نظامات غربی سرعت بیشتري  سازي مدل شود، پیگیري و تالش براي پیاده اساتید علوم حوزوي و اسالمی کمتر می

  گیرد. می

مهمی که در این میان وجود دارد این است که گویی دو راه بیشتر وجود ندارد. راه اول استخراج الگوي اسالمی و مساله 

سازي بنیادي مبتنی بر علوم اسالمی است. این راه اگر چه ممکن است ولی نیازمند پیگیري و گذر زمان است و در کوتاه  نظام

سازي نظامات و الگوهاي غربی فارغ از هرگونه ترجیحات و یا  تقلید و پیاده شود. راه دوم اي محسوب نمی مدت انتخاب بهینه

ها تجربه و فعالیت جوامع مغرب زمین است که هاست. نظامات و ساختارهاي نهادي تمدن غرب، حاصل سال جرح و تعدیل

  دهد. روي هم انباشته شده و الگوهاي کاربردي را به جوامع دیگر ارائه می

ت که عموم متفکران در یکی از دو انتخاب پیش گفته شده فعالند. یا نهادسازي و الگوپردازي ناب اسالمی را نکته مهم اینجاس

توان میان این دو انتخاب، شق سومی  کنند. آیا نمی هدف دارند و یا عین ساختارها و نظامات غربی را براي جامعه ما تجویز می
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مسیر جدیدي را در این میان بنمایاند. اگر چه تحقق کامل مدل اسالمی و را مدنظر قرار دارد؟ الگوي مقاومتی قصد دارد 

توان با چنین توجیهی، دست بسته کشور را تسلیم  سازي مبتنی بر فرامین دینی هم اکنون در دسترس نیست؛ ولی نمی نظام

  هاي غربی نمود. در این میان مواردي وجود دارد که شایان توجه است: مدل

هاي کلی مدنظر شریعت اسالمی همچون کرامت انسانی، مبارزه با استکبار و استضعاف،  گیري اصول اساسی و جهت -

  ها قرار گیرند. گیري توانند مبناي تصمیمات و جهت تعالی و رشد عمومی بشریت و .... می

مناسبی توان با هوشمندي  اند، لیکن می نهادها و نظامات محصول تمدن غرب اگر چه به لحاظ نظري به هم پیوسته -

  ها به عمل آورد.هاي مفیدي از آن مبتنی بر نیازها و ترجیحات بومی، استفاده

توان  مدت و یا ابداعی می کارهاي کوتاه ها و مسائل کشور، راهمبتنی بر یک بازشناسی مناسب در خصوص نیازمندي -

 طراحی نموده و مورد استفاده قرار داد.

 -3 گزین نمودن نهادهاي غربی وبه -2 هاي کالن اسالمی، گیري جهت -1 تفاده ازن سه راهبرد کلی یعنی اسلذا بر مبناي ای

توان مسیر جدیدي طراحی نمود که در فقدان الگوي جامع اسالمی، کشور را از پذیرش کامل  تالش براي حل مسائل بومی، می

ها ها و تالشدهد، امیدواري پاسخ می هاي حال حاضر کشور را نظامات غربی برهاند. این مسیر سوم در عین اینکه نیازمندي

 گرداند. نیاز می هاي غربی بی چون و چراي نظام براي پیگیري مدل جامع و ناب اسالمی را بارور نموده و کشور را از پذیرش بی

دي سازي و طراحی نهادهاي دینی را چنین رویکر کند که مدل بهینه تولید علم اسالمی متناسب با نظام نگارنده تأکید می

پردازي از سوي دیگر  سازي از یک طرف و حوزه طراحی و نظریه داند. در یک فرایند رفت و برگشتی میان حوزه اجرا و پیاده می

شود. پیشرفت و بالندگی نظامات غربی پشت درهاي بسته علما و اندیشمندان و  سازي محقق می سازي و تمدن است که نظام

ست نیامده است. بلکه در یک فرایند پویا میان نهادهاي فکري و علمی از یک سو و در محافل علمی مملو از درس و بحث بد

نیز نهادهاي اجرایی و عملیاتی از سوي دیگر حاصل شده است. در ادامه و در ابتدا، مبانی الگو به لحاظ اسالمی و ایرانی تشریح 

  الگوي اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. روي کشور، ضرورتو سپس مبتنی بر سناریوپردازي در خصوص راهبردهاي پیش
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  مبانی الگوي مقاومتی: .2

مقاومتی به  توجه به دو بعد اسالمی و ایرانی در تدوین الگوي مطلوب و مناسب براي کشور به شدت حائز اهمیت است. الگوي

کند. در عین حال به لحاظ ایرانی نیز ناظر به مسائل و نیازهاي  متناظر به آرمان و هدف را پیگیري می لحاظ اسالمی ساختاري

بومی خواهد بود. لذا در حوزه آرمان و هدف، نفی ظلم در سراسر عالم، مبارزه دائمی حق و باطل و چالش و تعارض با هر گونه 

اي طراحی  بایستی نظامات و نهادها در یک الگوي مقاومتی به گونه واقع میگیرد. در  استضعاف و استکبار در دستور کار قرار می

شوند که نیل به چنین آرمان و هدفی تسهیل و تسریع شود. به لحاظ بعد ایرانی نیز الگو باید متناسب با نیازهاي کشور و در 

ه با انواع ها نظام سلطه و مواججهت حل مسائل کشور باشد. تعالی، پیشرفت و شکوفایی کشور در شرایط تعارض دائمی ب

 اي است که در این بعد مطرح خواهد بود.  ها، مساله تحریم

بندي  اي دیگر صورت شناسی خود از اهمیت باالیی برخوردار است. ممکن است مساله کشور به گونه  شایان ذکر است که مساله

با استکبار جهانی را مساله اصلی قلمداد کرده و چالش شود. به عنوان مثال برخی اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک خاص در مبارزه 

کنند. مشکل توسعه کشور به زعم آنان، جهات  گیري نظري قلمداد می کشور در نیل به توسعه اقتصادي را اتخاذ این جهت

تصادي الملل، مسیر توسعۀ اق نظري چالشی است که بعد از انقالب در کشور مسلط شده و بدلیل ایجاد تعارض با نظم بین

فع بایستی از برخی شعارها و اهداف ایدئولوژیک به ن«این صورت، راه حل نیز مشخص است:  کشور را مختل نموده است. در

ی تر از آن چیزي است که اینگونه معرف این در حالی است که مساله کشور کمی پیچیده »توسعه اقتصادي کشور دست کشید.

المللی،  ها و فشارهاي بین در حالت مبارزه و جهاد و در عین مواجهه با انواع تحریمچگونه «شود. مساله کشور این است که  می

اینگونه است که راه حل مناسب کشور نیازمند طراحی بومی و  »مسیر تعالی و پیشرفت کشور به صورت مناسبی دنبال شود.

  باشد.  سازي خاص خود می مدل

باشد. جدول شماره یک این  هاي مخصوص به خود می گیري ایرانی واجد جهتبر این مبنا الگوي مقاومتی در دو بعد اسالمی و 

  موارد را به اختصار نمایش داده است.
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 گیري اسالمی جهت گیري ایرانی جهت 

 ها و اهداف کالنآرمان ها و مسایل کشورنیازمندي ناظر به چیست؟

 برخی مصادیق مهم آن چیست؟
توسعه و تعالی کشور در شرایط 

 و فشار تحریم
 نبرد حق و باطل و مبارزه با استکبار

  : مبانی الگوي مقاومتی به لحاظ اسالمی و ایرانی1جدول شماره 

تواند براي کشور  الملل و تقسیم کار جهانی نمی لذا بایستی تصریح شود که الگوهاي رایج توسعه مبتنی بر پذیرش نظم بین

است که مسیر پیشرفت و توسعه را در شرایط جهاد و مبارزه با استکبار مفید باشد. در مقابل رویکردي براي کشور مناسب 

المللی و جهانی دنبال نماید. نتیجه چنین منظري این خواهد بود که به لحاظ آفندي و هاي بینجهانی و تحت فشارها و تحریم

ن دیگر، ساز و کارهاي کشور پدافندي شرایط اقتصادي، سیاسی، اجنماعی و فرهنگی مناسبی در کشور طراحی شود. به بیا

بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندي و در صورت تحریم، فشار و تهاجم، آسیب کمتري به کشور وارد شود و در 

  الملل را با چالش مواجه کند. عین حال، کشور بتواند به لحاظ آفندي منافع نظام سلطه در سطح بین

هاي اقتصادي، سیاسی و حتی ي مدیریتی و اداره کشور در دستور کار قرار گیرد. عرصهها چنین الگویی بایستی در کلیه عرصه

سازي شوند. اولویت پژوهشی  که در این مقاله مد نظر قرار  فرهنگی و اجتماعی بایستی مبتنی بر این رویکرد طراحی و مدل

  فته است، حوزه اقتصاد خواهد بود.گر

  

  سناریوپردازي حوزة اقتصادي .3

روي کشور  سازد که دو سناریو پیش خصوصاً در بعد اقتصادي آشکار می ،کنونی، تأمل در شرایط حال حاضر کشوردر مقطع 

  است. قرار گرفته 

سازي الگوهاي متعارف است. آزادسازي حوزه اقتصادي،  هاي مرسوم توسعه و پیاده . سناریوي اول، پیگیري برنامه3-1  

هاي رقابتی، پذیرش تقسیم کار جهانی و ورود در زنجیره ارزش عناوین  دن از مزیتنمو صرف نظرهاي طبیعی و  تکیه بر مزیت
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گذاري خارجی هم در بخش واقعی و هم در بخش مالی اقتصاد و ... اهم مواردي  المللی و جهانی، استقبال از سرمایه تجاري بین

هاي  عوامل به تنهایی و در فقدان تعریف نقش از کارآمدي  این صرف نظرهستند که در این میان بایستی مدنظر قرار گیرند. 

هایی تبعات مهمی خصوصاً در بعد سیاسی و فرهنگی خواهد داشت. تسلط  اي براي دولت، اتخاذ چنین سیاست توسعه

هاي بزرگ چندملیتی بر اقتصاد ایران، وابستگی گسترده اقتصاد داخلی به این عوامل خارجی را به دنبال  داران و شرکت سرمایه

اي، ایفاي نقش فعال در حوزه سیاست خارجی از  چنین وابستگی گسترده ،واهدداشت. عالوه بر تبعات اجتماعی و فرهنگیخ

شود. بسیاري از کشورهاي متاخر در حوزه توسعه اقتصادي که به دنبال  سوي جمهوري اسالمی ایران نیز با چالش مواجه  می

اند، به  ه پیشرفت اقتصادي و افزایش درآمد ملی در خور توجهی نایل شدهنسل اول کشورهاي توسعه یافته حرکت نموده و ب

اند.  گران نهاده هاي مرسوم به توسعه ایفاي نقش منفعل در حوزه سیاست خارجی و پذیرش تبعات اجتماعی و فرهنگی برنامه

قوع پیوسته است. کوتاه سخن هاي اقتصادي سریع کشورهاي جنوب شرق آسیا در چنین شرایطی به و عنوان نمونه، پیشرفت به

هاي مختلف بر الملل از اعمال فشارها و تحریمطور کامل، اگر چه بدلیل همراهی با نظام بین اینکه پذیرش الگوهاي متعارف به

المللی همچون  کشور را از پیگیري راهبردهاي کالن انقالب اسالمی در حوزه بین ، لیکننمایدضد نظام اسالمی جلوگیري می

سازد که لزوماً در مسیر  ه با استضعاف و استکبار منع کرده و تبعات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در کشور حاکم میمبارز

  اهداف تربیتی الگوي اسالمی و انقالبی نخواهد بود. 

هاي مرسوم توسعه در کنار پیگیري اهداف و  . سناریوي دومی که در برابر کشور قرارداد اجراي ناقص برنامه3-2  

هاي انقالبی است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که چالش نظري جدي در تقابل با نظام سلطه، تبعات بسیاري در  مانآر

ها و فشارها بر ضد کشور است. لیکن در ذات  حوزه سیاستگذاري عملی و نوع ارتباط با غرب دارد که از جمله آن تشدید تحریم

سازي و  جهانی الملل نهفته است، اکم در نظام بینبینی ذاتی و درونی به روابط ح ز خوشاي ا گونه که هاي مرسوم توسعه برنامه

  المللی را به دنبال خواهدداشت.  هاي اقتصادي بین ارتقاي همکاري

به  اقتصادي پایدار جهانی استوار است،هاي مبتنی بر همکاري و اعتماد به روابط  لذا چنین الگوهایی که با چنین فرض  

رکردي در شرایط تحریم و فشار خارجی دچار اختالل شده و دیگر نتایج مورد انتظار قبل را به دنبال نخواهد داشت. لحاظ کا

المللی و تقسیم کار جهانی در شرایط تحریم و فشار خارجی  هاي مبتنی بر نظم بین عالوه بر این چه بسا که پیگیري سیاست

ي را براي کشور به ارمغان بیاورد. در چنین شرایطی به دلیل آنکه پیش بیشتر  نتیجه معکوس داده و ناکارآمدي و آسیب

گیري  هاي توسعه در شرایط تحریم و فشار برقرار نخواهدبود، مواجهه منفعل با این تهدیدات، منجر به شکل هاي مدل فرض
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اقتصادي کشور به راحتی  مسیرهاي فعالیت  اقتصادي ضعیف و فاسد شود. از یک سود به دلیل وابستگی اقتصادي به خارج،

از سوي دیگر نیز محدودیت فعالیت  .شود یکی پس از دیگري مسدود شده و حوزه فعالین اقتصادي محدود و محدودتر می

شود که مهمترین بستر ایجاد فساد و افزایش آن در میرسمی و شفاف باعث گسترش و توسعه اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی 

  کشور را پدید خواهدآورد. 

سازد لیکن  کوتاه سخن اینکه اتخاذ چنین راهبردي اگر چه تحرك سیاست خارجی و مقابله با نظام سلطه را برآورده می  

پذیر در بلندمدت محکوم به شکست است. وضعیت قابل انتظار در صورت پیگیري این  با بوجود آوردن اقتصاد ضعیف و آسیب

لطه در بعد خارجی و اقتصاد فاسد و شکننده در بعد داخلی است پایداري هاي استکباري نظام س سناریو، مقابله با سیاست

  چنین رویکردي به شدت پایین بوده و در بلندمدت غیرقابل اتکا است. 

براي مسایل و  ی به لحاظ راهبردي ناگزیر استنظام اسالم انگونه که در بخش گذشته اشاره شد،همسناریوي سوم: . 3-3  

سازي الگوهاي نهادي جدید بزند. لذا بایستی در میان این دو مسیري که در  ست به طراحی و مدلنیازمندیهاي خاص خوده د

راهبردي به کشور معرفی شود که بتواند در بلندمدت پیگیري اهداف و  شوند، هر دو به یک سرنوشت دچار میبلندمدت 

  اید داشته باشد. هایی ب هاي نظام اسالمی را تضمین کند. اما این مسیر سوم چه شاخص آرمان

المللی اهداف استکبار ستیزي  . شاخص اول اینکه بایستی در حوزه سیاست خارجی و در مواجهه با نظام بین1- 3-3    

شود که دیگر نظامات کشور در خدمت این  . این مسئله زمانی به خوبی محقق می1ستیزي خود را پیگیري نماید و ظلم

اي طراحی شوند  گونه لذا بایستی نظامات اجتماعی فرهنگی و خصوصاً اقتصادي نیز به گیري بوده و آن را تقویت نمایند. جهت

  تسهیل شود.   که نیل به این آرمان

شود. فضاي فرهنگی حاکم در کشور بایستی مشوق  . شاخص دوم به نظامات اجتماعی و فرهنگی مربوط می2- 3-3    

مندي از تمتعات  در فضاي فرهنگی مبتنی بر تفاخر و مسابق در بهره. 2روحیه جهاد و شهادت، مبارزه و از جان گذشتگی باشد

                                                             
  و لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالً  ١

  
  ترهبون به عدواهللا و عدوکم....  و اعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخیل  2

  گیرد.الزم به ذکر است استطاعت و توانایی مقابله با دشمنان فقط در حیطه نظامی قرار نمی
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مادي، پیگیري جهات نظري جهادي در تعارض با نظام سلطه با چالش جدي روبرو خواهدشد. تبین چنین الگویی با عنوان 

  الگوي مقاومت نیاز به جهات نظري جهادي در تعارض با نظام سلطه با چالش جدي روبرو خواهد بود.

. شاخص سوم مربوط به  نظامات اقتصادي است. سازماندهی ساز و کارها و تدبیر امور در حوزه فعالین 3- 3-3    

اي صورت گیرد که پیگیري مبارزه با نظام سلطه از حوزه اقتصاد مصون باشد. به بیان دیگر بایستی  به گونهاقتصادي بایستی 

نند با ابزار قراردادن مسایل اقتصادي، جلو حرکت رو به جلو کشور طراحی حوزه اقتصادي چنان باشد که دشمنان خارجی نتوا

یابد که توجه شود که حوزه اقتصاد، بزرگترین برگ برنده و مزیت نظام سلطه  را بگیرند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتري می

وص از اهمیت شایان توجهی تواند از این مسیر نظام اسالمی را به شدت تهدید کند. لذا تدبیر در این خص است و لذا می

 سریع آن ضرورتی است که بایستی سریعاً خصوص اقتصاد مقاومتی و اجرايپردازي در  برخوردار است. بر این مبنا تئوري

  مدنظر قرار گیرد.

به لحاظ سناریوپردازي صورت گرفته در این مجموعه، دو سناریوي ابتدایی با مشکل مواجه بودند. سناریوي اول با   

رسید که به خاطر افزایش درآمد کشور و رفاه ملی، بایستی از  رجحان مسایل مربوط به توسعه اقتصادي، به این نتیجه می

ستضعفین عالم و مقابله با ظلم و استکبار دست کشیده شود. سناریوي هاي نظري مربوط به حمایت از م پیگیري عملی آرمان

دوم نیز توان نظام اسالمی را از درون نابود ساخته و با گسترش ناکارآمدي و فساد، مسیر پایداري و مقاومت در مبارزه ظلم را 

مختلف در کشور و خصوصاً حوزه  شود تا نظامات ساخت. اما در سناریوي سوم تالش می در بلندمدت با چالش جدي مواجه می

اي سامان یابند که هم کارآمدي و پیشرفت و تعالی مادي و معنوي را به دنبال داشته باشند و هم موضع  گونه اقتصاد به

  ضداستکباري نظام اسالمی را تقویت نمایند. 

مهم مطرح بوده و  هاي المللی اگر چه در سناریوهاي اول و دوم به عنوان چالش ها و فشارهاي بین تحریم  

شوند، لیکن در سناریوي سوم تغییر نقش داده و به عنوان عامل  همواره به آسیب بیشتر به نظام اسالمی منجر می

سازي راهبردهاي مبتنی بر الگوي اقتصاد  سازي و پیاده دلیل مهم این است که اجرایی یابند. کننده تبلور می مثبت و تقویت

گیري و سیاستگذاري در کشور و همچنین پذیرش عمومی و  مدلی سطوح مختلف حوزه تصمیممقاومتی نیازمند همراهی و ه

شود نیل به این  المللی خصوصاً در حوزه اقتصادي باعث می ها و فشارهاي بین هاي مردمی است و تشدید تحریم همکاري توده
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گیري و  ها به سرعت بیشتر در تصمیم موحدت و یکپارچگی در داخل کشور تقویت شده و اضطرار ناشی از اعمال این تحری

  سازي راهبردهاي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی منجر شود.  اجرایی

هاي  سازي مناسبی مبتنی بر الگوي مقاومتی صورت گرفته باشد، فشارها و تحریم پردازي و مدل لذا در صورتی که تئوري  

شوند.  شرفت کشور خصوصاً در حوزه اقتصادي تبدیل میخارجی به جاي تهدید نظام اسالمی، به یک وضعیت مناسب براي پی

که اوالً در حوزه نظري طراحی  است استفاده مناسبی صورت پذیرفتهعلیه کشور  ها ادعا نمود که از فرصت تحریمتوان  زمانی می

کشور با نهادهاي  سازي،  ساختارهاي موجود در پردازي مناسبی صورت گرفته باشد. ثانیاً به لحاظ اجرایی و پیاده و تئوري

. بر این مبنا یکی از نتایج پیگیري سناریوي سوم مواجهه ومتی در شرایط تحریم جایگزین شده باشندمبتنی بر الگوي مقا

  است. سناریوهاي مربوط ترسیم شده هاي خارجی است. در شکل شماره یک الگوي مفهومی مثبت و فعال با فشارها و تحریم

  

  یش روي کشور در فضاي اقتصادي: سه سناریوي پ1شکل شماره

هاي خارجی، خالها و نقاط ضعف الگوهاي مقاومتی طراحی شده را بازشناسی نموده و  از سوي دیگر، اعمال تحریم  

پردازي از یک سو و نیز  هاي نظري و تئوري نماید. این روش رفت و برگشتی میان حوزه تصحیح و تکمیل آن را تسریع می

تواند به تکمیل و توسعه مدل اقتصاد مقاومتی منجر شود. در  ضاي واقعی و اجرایی از سوي دیگر میمسایل عینی و عملی در ف

  شود شمایی کلی از الگوي اقتصاد مقاومتی تشریح گردد. ادامه تالش می
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  روش تحقیق:  .4

در طراحی اصول  است. در واقع،  بندي مدل اقتصاد مقاومتی، اقدام پژوهی بوده روش تحقیقی اتخاذ شده براي صورت  

هاي نظري پیش گفته شده و فرایندي رفت و برگشتی میان حوزه نظري  است تا مبتنی بر شاخص اقتصاد مقاومتی تالش شده

است. بلکه به  التی با شاکله اصول کلی نبودهاج این قواعد در ابتدا به صورت جمو عملی قواعد مناسبی استخراج شود. استخر

است. به بیان دیگر، به لحاظ مسیر تحقیقی طی شده، تالش ابتدایی  ها طرح شده فعال با تحریم شکل مسیرهایی براي مواجهه

توان  هاي اقتصادي عموماْ انفعالی است؟ و آیا می بر این مسئله  تمرکز داشته است که چرا مسیرهاي مواجهه کشور با تحریم

راي کشور سودمند باشد؟ اب آنها فارغ از شرایط تحریم هم بها چنان طراحی کرد که انتخ مسیرهاي فعالی در مواجهه با تحریم

هاي پولی و مالی و حتی اطالعاتی و صنعتی پیشنهاد شد که ضمن حل مساله کشور در  هایی در حوزه اول طرح لذا در گام

ها نیز  تحریم با اگرهایی که کشور حتی  طرح .قدرتمندي و ارتقاي موقعیت اقتصادي کشور را دنبال داشته باشد ها،  قبال تحریم

نمود. در گام دوم تالش شد از حوزة عملی اصول کلی استخراج شود که  بایست آنها را اجرا می توانست و می می ،شد مواجه نمی

بتوانند به عنوان چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی طرح شوند. این اصول اولیه در گام بعد در یک مسیر پژوهشی معکوس قرار 

هاي سیاسی چندي خارج شود. به این ترتیب با چند دوره طی  ین معنی که از اصول جدید تالش شد تا داللتگرفتند. به ا

.. و تعدیل اصول و قواعد هاي از پایین به باال و . ر حرکتهاي از باال به پایین و استخراج داللت در کنا فرایند تحقیقی و حرکت

هاي استخراج  سازي داللت بندي گردید. تالش براي پیاده در این نوشتار صورت واستخراج شده، مدل اقتصاد مقاومتی ارائه شده 

اي تغییر دهد تا  داد که چگونه اصول محوري را به گونه شده و بررسی تبعات و آثار ناشی از اجراي آنها به محقق نشان می

  پژوهی انجام شده و مدون گردیده است. ساله این مدل اقدام 3تا  2هاي عملی مدل بهبود یابد. در یک دورة تحقیقی  داللت

  

 اصول اقتصاد مقاومتی .5

  اند: اي است که در ادامه معرفی شده چهارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول و قواعد شش گانه

  مهار سوداگري و فساد .5-1

گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است.     

هایی را  مندي هاي غیرمولدي است که از تالطمات و نوسانهاي بازار سوءاستفاده نموده و بهره منظور از سوداگري فعالیت
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هاي مختلف اعتباري، انحصاري و ... منشأ بروز اینگونه رفتارها  اطالعاتی رانت هاي گرداند. عدم تقارن برخی افراد می بنصی

هستند. در اقتصاد مبتنی بر داللی و سوداگري، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز کار اقتصاد به سمت بروز 

ی کمترین پایداري و یابد. چنین اقتصادي در مواجهه با فشار خارج هاي شدید سوق می هاي قیمتی و نوسان حباب

  شود. مقاومت را داشته و به سرعت متالشی می

 ر حوزة اقتصادي از ارتشا و اختالستري است. طیفی از اعمال خالف قانون و حتی محرمانه د فساد نیز مفهوم روشن    

  رض است.فگرفته تا قاچاق قابل 

ندهی حوزة پول و سرمایه، ساماندهی درخصوص مقابله با سوداگري، بستن مسیرهاي موازي تولید همچون ساما    

هاي اطالعاتی بایستی محور توجه قرار گیرد. در خصوص مبارزه با مفاسد  حوزة زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت

  اقتصادي نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روالهاي فساد گریز باشد.

هاي کنترل زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و ند از: سیاستهاي اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارت برخی از سیاست

  واردات غیر قانونی، ساماندهی فضاي اطالعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادي و...

  هاي مردم عاملیت توده .5-2

مردمی باشند. درگام اول هاي  دهگردد که محوریت آن تو العاده می اقتصاد زمانی واجد توان پایداري و مقاومت فوق  

هاي مولد اقتصادي  بایست توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه براي حضور مؤثر همۀ افراد در فعالیت می

م از فعالیت شود. در وفراهم شود. هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و.... محر

هاي جمعی میان فعالیت اقتصادي هم در حوزة کار و هم در حوزة سرمایه مدنظر قرار گیرد.  نیز بایستی ایجاد نظم گام دوم

سازي، زنجیرة تأمین و ... در دستور کار قرار  سازي، خوشه تواند به اشکال گوناگون شبکه وحدت و همکاري میان فعالین می

  گیرد.

کان هر گونه سوءاستفاده و تأثیرگذاري بر روندهاي ي کشور را بدست گیرند، امت اقتصاداگر نفرات محدودي سکان فعالی  

ه وسیلۀ دولت انجام هاي اقتصادي ب جاري کشور وجود دارد. از سوي دیگر اگر دولت متصدي همه امور شده و عموم فعالیت
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سازي اقتصادي محقق  ، آرمان مردمیهاهاي جمعی میان فعالیت و فساد ناگزیر خواهد بود. لیکن با محوریت نظم شود، ناکارآمد

  یابد. ها و فشارها ارتقا می شده و سطح پایداري و مقاومت اقتصاد در برابر تحریم

 خوداتکایی .5-3

اي مورد بازبینی قرار گیرند که تمامی مواردي که وابستگی کشور را به  ساز و کارهاي حوزة اقتصادي بایستی به گونه

ها را متنوع  توان این حوزه تر می گیري نمایند. در موارد کم اهمیت در خصوص آن تصمیم دنبال دارد را شناسایی نموده و

سازي کامل مدنظر قرار گیرد.  و تکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین

و ... مشمول این قاعده هستند. برخی از کلیۀ مسیرهاي تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدي کشور، شرکاي تجاري 

جایگزینی درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند مالیات و   هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: سیاست

درآمدهاي ترانزیتی و...، متکثر نمودن شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر(مانند تبدیل شراکت 

  به چندین کشور دیگر) و...تجاري امارات 

 گذاري  اولویت .5-4

هاي  مندي هاي ایدئولوژیک عالوه بر بهره ها در حوزة اقتصادي بایستی تقویت ترجیحات و اولویت در طراحی اولویت    

توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دستۀ اول انتخاب شرکاي  اقتصادي مدنظر قرار گیرد. در این خصوص می

هاي فعالیت اولویت دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا  و دستۀ دوم زمینه تجاري هستند

 ها کشور پیشرفت نماید. آخرین مرزهاي موجود درآن زمینه

بایست کشورهاي منطقه و نیز کشورهایی با همسویی  هاي مربوط به شرکاي تجاري می در خصوص اولویت    

گران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهاي با همبستگی اقتصادي بیشتر، تمایل کمتري به ورود در ایدئولوژیک بر دی

هاي  توافقات ظرفیتی بر علیه یکدیگر دارند و از سوي دیگر کشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت

با حجم   و مجاور به لحاظ جغرافیایی، مشترك، امنیت شان به هم گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهاي همسایه

اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداري بیشتري خواهند داشت. شایان توجه است که منطقۀ جغرافیایی خاورمیانه، آسیاي 

اي است که بسیاري از کشورهاي مسلمان و نیز کشورهاي هم سو با جمهوري اسالمی را در خود  میانه و قفقاز به گونه

  اي دارد. العاده هاي فوق به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادي مزیت جاي داده است و
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اي تنظیم شوند که  دار، ترجیحات بایستی به گونه هاي اولویت درخصوص دستۀ دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت    

ستند که در مسایل مربوط به بقاي کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند. غذا و دارو و در زمینۀ مهمی ه

هایی چنان پیشرفت کند که به صادر کنندة عمده مبدل شده و به  اند. اگر کشور در چنین زمینه این میان حائز اهمیت

بقاي کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور   ها نایل شود، هاي فنی و صنعتی بسیاري در این زمینه پیشرفت

ظامی نیز در زمینۀ دیگري هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرند. زمینۀ یابد. حوزة انرژي و صنایع ن کاهش می

شود صنایع فرهنگی است. در  در کنار غذا، دارو، انرژي و تسلیحات پیشنهاد می  هاي فعالیت پنجمی که به لحاظ اولویت

و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و  توان با تحرك ساز انقالب اسالمی می این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان

  تربیتی واالي اسالمی را به جهان صادر نمود و مبانی فکري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.

  فرهنگ مقاومت .5-5

در کنار نظامات اقتصادي و طراحی آنها مبتنی برشرایط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی کار   

خود را به انجام برسانند. عالوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزة فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه،  اي مخصوص به ویژه

در حوزة اقتصادي نیز بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید بر واردات و خرید کاالي داخلی مساله 

روبروست. نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین مهمی است که در بسیاري موارد با موانع فرهنگی 

ترویج مصرف میانه و .... نیز بایستی تولید و مصرف محور توجه قرار گیرند. بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مساله مطرح شود 

دي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد که جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامی بایستی مدنظر قرار گرفته و فعالیت مفید اقتصا

  داشت.

  

  نتیجه گیري

چه حاصل شد مدلی است که نام آن را هاي مختلف اقتصادي پیش روي کشور پرداخته شد. آندر این مقاله به بررسی مدل 

به نحو مطلوب اقتصاد مقاومتی گذاردیم. اقتصادي که در شرایط مبارزه جمهوري اسالمی ایران بتواند چرخ اقتصادي کشور را 

تواند با کمترین ضربات آل اقتصاد اسالمی باشد، میحرکت دهد. این مدل که امیدواریم قدمی در راه رسیدن به آن مدل ایده

هایی براي آن متصوریم که در قالب وارده در جنگ اقتصادي با دشمنان بیشترین ضربات را به آنان وارد نماید. لذا شاخصه



  اولین همایش ملی

  اقتصاد مقاومتی

  

 

99 

 

دند. این مدل اقتصادي که تلفیقی هوشمندانه و ابداعی از اقتصاد غرب و با توجهات به اصول اصول طراحی شده عرضه ش

ها و تبدیل این تهدیدها به اي براي گذر از شرایط جنگ اقتصادي و تحریمتواند مدل بهینهاسالمی و ایرانیِ انقالبی است، می

  هایی براي نظام مقدس جمهوري اسالمی باشد.فرصت

  

 مراجع:

  رآن کریمق .1

، مجري طرح:گروه مدیریت و اقتصاد مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتی شریف، تهران، جواد دولت توسعه گرا .2

  1388ناصربخت 

 اقتصاد دانشکده اقتصادي تحقیقات سنجابی،  موسسه کریم ترجمه ریست؛ شارل و ژید اقتصادي، شارل عقاید تاریخ .3

 .1347تهران،  دانشگاه

یشه امام خمینی، امام خمینی، تبیان:آثار موضوعی:دفتر چهل و ششم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار اقتصاد در اند .4

  1387امام خمینی(ره) 

دانایی فرد،مهدي الوانی،عادل آذر،  روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردي جامع، حسن .5

 1383تهران:صفار:اشراقی 

تعارض ها، فردریک لیست، ترجمه ناصر معتمدي، تهران: شرکت سهامی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی:تجانس ها و  .6

 1387انتشار 
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 مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه هاي اقتصاد اسالمی

  

  سید مهدي معلّمی

 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوي دکتراي قرآن و علوم

  

  چکیده

مفهوم اقتصاد مقاومتی در واکنش به فشارهاي اقتصادي و تحریمهاي اقتصادي کشورمان، مطرح شد.  )1390(در سال گذشته

در کشور را تأکید فرمودند. با توجه به اینکه حرکت عظیم ملت ایران در » اقتصاد مقاومتی«مقام معظم رهبري نیز ضرورت ایجاد 

وبها و اصول اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه هاي دین مبین اسالم، انقالب اسالمی وارد مرحله دولت سازي شده است، ارائه چارچ

 ضروري می نماید.

از نظر مفهومی الگوي اقتصاد مقاومتی یک الگوي اسالمی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادي با کشورهاي خارجی را تعیین 

ش نقاط ضعف است و از سوي دیگر با اتکا بر نقاط می کند به گونه اي که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوش

  قوت اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت را از کشورهاي متجاوز استیفاء کند.

اسالمی عبارتند از اصل وجود روابط اقتصادي با خارج از کشور و التزام به  حکیمانه اصول اقتصاد مقاومتی  در آموزه هاي

با غیر مسلمانان، اصل عزت مداري و نفی سبیل، اصل حمایت از  آمیزومصلحت ورد محتاطانهقراردادها و پیمانها، اصل برخ

  مظلومین، اصل استقامت در راه آرمانهاي الهی و اصل مقابله به مثل براي استیفاء حقوق.

اکتیکها و یا دیگر اجزاء اصول اقتصاد مقاومتی همواره و در تمامی مراحل باید مورد لحاظ باشد و تعارض هریک از استراتژي ها، ت

  ل، موجب حذف آن خواهد شد.واص هر یک از برنامه با

اگر در مقام اجراء اصول، خود آنها در تزاحم با یکدیگر باشند. وظیفه حکومت اسالمی در چنین مواردي اینست که با مالحظه 

  .هر اصل، اهم را بر مهم ترجیح دهد ویا طبق قواعد ثانویه عمل نمایددرجه اهمیت 
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در میان اصول اقتصاد مقاومتی اصل عزت مداري و نفی سبیل بر سایر اصول ترجیح دارد. پس از آن اصل مقابله به مثل براي 

استیفاء حقوق و اصل حمایت از مظلومین به خاطر ماهیت عدالت محوري و عدالت گستري آنها، در رتبه هاي بعدي اولویت قرار 

  قامت در راه آرمانهاي الهی در راستاي تحقق اصول پیش گفته هستند.دارند. اصول برخورد محتاطانه و است

  مداري، عدالت اقتصادي، نفی سبیل، حمایت از مظلومیناصول اقتصاد مقاومتی، عزت کلمات کلیدي:

  

  مقدمه - 1

شد. در سالهاي در سال گذشته مفهوم اقتصاد مقاومتی در واکنش به فشارهاي اقتصادي و تحریمهاي اقتصادي کشورمان، مطرح 

کند و از هیچ کوششی علیه مردم کشورمان  داده که هر چه را در توان دارد، براي مقابله با ملت ایران هزینه می اخیر دشمن نشان 

در کشور را تأکید فرمودند. پس از » اقتصاد مقاومتی«کند. مقام معظم رهبري با اشاره به این مطلب ضرورت ایجاد  فروگذار نمی

که رهبري معزز و معظم انقالب براي اندیشمندان و کارگزاران نظام باز کردند، شاهد نوشته ها  و سخنان بسیاري در  این فضایی

فضاي فکري جامعه بودیم. متأسفانه برخی افراد به جاي شناسایی الزامات و راهکارهاي واقعی موفقیت در آن فضا و کمک به 

ش کردند محتوایی وارداتی را در قالبی با نام مشابه آن ارائه کنند و مفهومی شبیه یکدیگر براي تبیین و عملیاتی کردن آن، تال

 اقتصاد درونزا یا منزوي ارائه نمایند.

با توجه به اینکه حرکت عظیم ملت ایران در انقالب اسالمی وارد مرحله دولت سازي شده است، ارائه چارچوبها و اصول اقتصاد 

  مبین اسالم، ضروري می نماید. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به سه پرسش اساسی زیر است: مقاومتی بر اساس آموزه هاي دین

  مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست و چه تفاوتی با مفاهیم خود کفائی و استقالل اقتصادي دارد؟ )1

 اصول و چارچوبهاي اقتصاد مقاومتی در آموزه هاي اسالمی کدامند؟ )2

 یکدیگر، نظام اسالمی با چه اولویتی عمل نماید؟در صورت تزاحم و تقابل این اصول با  )3
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 مفهوم اقتصاد مقاومتی در مقایسه با مفاهیم استقالل و خود کفائی

مفهوم اقتصاد مقاومتی در واکنش به فشارهاي اقتصادي و تحریمهاي اقتصادي کشورمان، مطرح شد. اگر چه بین این مفهوم و 

اتی وجود دارد لیکن با دقت در شرائط اجتماعی و سیاسی دوره وضع این اصطالح، مفاهیم استقالل اقتصادي و خود کفائی مشترک

مفهومی متفاوت از آن فهمیده می شود. توضیح اینکه مفاهیم استقالل اقتصادي و خود کفائی تنها ناظر به نیازمندیهاي داخلی 

کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهاي خود  اقتصاد و راهبردهاي و راهکارهاي پاسخ به آنها است. مقصود از استقالل و خود

را در حد باالیی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کاال از خارج نباشد. اگر چه مفهوم اقتصاد مقاومتی در شرائطی مطرح 

ده است اما از سوي دیگر شده است که به خاطر تحریمهاي اقتصادي مسئله کارآفرینی و تولید ملی و خود کفائی در آن پر رنگ ش

از سوي مقام معظم رهبري عنوان می شود که شرائط فعلی کشورمان، شرائط شعب ابی طالب نیست بلکه شرائط بدر و خیبر است. 

در سال دوم هجري پیامبر اکرم (ص) در مقابل غصب اموال مسلمانان توسط مشرکین مکه، گروههاي نظامی را بر اساس قواعد و 

عزام کردند تا کاروانهاي تجاري مشرکین مکه و به خصوص قریش را تهدید کنند. در این میان اموال هیچ کاروان قوانین خاصی ا

تجاري مصادره نشد به جز یک مورد که به خاطر خود سري فرمانده مسلمین، مورد عتاب قرار گرفت. هدف اساسى از اعزام این 

زیستند؛ آگاه ساختن قریش از قدرت نظامى و  در مسیر تجارت مکیان مى هایى که هاى نظامى با قبیله ها و عقد پیمان دسته

کرد و با گروه انبوهى سر راه کاروان قریش توقف  ها شرکت مى نیرومندى مسلمانان بود. خصوصا هنگامى که خود پیامبر در آن

ى شما در اختیار ما است و ما هر موقع خواست به حکومت مکّه بفهماند که کلیه خطوط بازرگان نمود. رهبر عالى قدر اسالم مى مى

ها در دست مسلمانان قرار گرفته است.  توانیم جلو بازرگانى شما را بگیریم. در نتیجه قریش دریافت شاهراه بازرگانى آن بخواهیم مى

اذیت کنند، اگر آنان در لجاجت خود باقى بمانند و از نشر و تبلیغ آیین اسالم جلوگیرى کنند و مسلمانان محیط مکّه را 

هاى حیاتى آنان قطع خواهد شد.خالصه، هدف این بود که قریش بیدار شوند و با در نظر گرفتن این مراتب به مسلمانان  شریان

ها نفوذ  آزادى تبلیغ بدهند و راه را براى زیارت خانه خدا و ترویج آیین یکتاپرستى باز کنند تا اسالم با منطق نیرومند خود در قلب

گر شود.  همین استراتژي سبب بروز جنگ بدر  رتو آزادى، نور اسالم در تمام نقاط شبه جزیره و مرکز عربستان جلوهکند و در پ

  )459، ص 1385شد. (آیت اهللا جعفر سبحانی، 
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ی نتیجه اینکه الگوي اقتصاد مقاومتی یک الگوي اسالمی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادي با کشورهاي خارجی را تعیین م

کند به گونه اي که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوشش نقاط ضعف است و از سوي دیگر با اتکا بر نقاط قوت 

  اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت را از کشورهاي متجاوز استیفاء  کرده و زمینه ساز هدایت بشر است.

  اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه هاي اسالمی

از اصل مفهومی است که بر خالف تاکتیک و یا حتی استراتژي، امري گذرا نیست بلکه همواره و در تمامی مراحل باید مورد منظور 

لحاظ باشد و تعارض هریک از استراتژي ها، تاکتیکها و یا دیگر اجزاء برنامه با اصل، موجب حذف آن خواهد شد. (سعید جلیلی، 

  )58ص 

  

  خارج از کشور و التزام به قراردادها و پیمانهااصل وجود روابط اقتصادي با 

در روابط اقتصادي با با سایر کشورها می توان از یک سو روابط مسلمانان را با یکدیگر، و از سوي دیگر روابط مسلمانان را با 

  غیرمسلمانان ترسیم نمود. 

گرایی و وحدت نهاده و منشور برادري را با این آیه شریفه  همبراي ارتباط اقتصادي با کشورهاي اسالمی، اسالم، اصل را بر برادري، 

  اعالم نموده است:

  )10إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَویکُم و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُرْحمونَ (حجرات: 

تقواي الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت  مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس بین دو برادر خود صلح و آشتی دهید و

  ).10شوید(حجرات:

  بر این اساس وظیفه حکومت اسالمی تالش در جهت برقراري روابط و مناسبات برادرانه با سایر کشورهاي اسالمی است.

با کشورها خارجی غیر در زمینه روابط با کشورهاي غیراسالمی، در آموزه هاي اسالمی بستن قرارداد و برقراري روابط اقتصادي 

مسلمان و البته غیر محارب، با مراعات اصول و چارچوبهاي شرعی مباح و مجاز است. این اصل در آیات متعددي از قرآن کریم 

  مشاهده می شود. 
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تَبرُّوهم و تُقْسطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ إِنَّما  ال ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقاتلُوکُم فی الدینِ و لَم یخْرِجوکُم منْ دیارِکُم أَنْ

هم  إِخْراجِکُم أَنْ تَولَّوهم و منْ یتَولَّهم فَأُولئک  ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ قاتَلُوکُم فی الدینِ و أَخْرَجوکُم منْ دیارِکُم و ظاهرُوا على

  )9و8الظَّالمونَ (ممتحنه: 

خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند 

که در امر دین با  کند پیشگان را دوست دارد. تنها شما را از دوستى و رابطه با کسانى نهى مى کند چرا که خداوند عدالت نهى نمى

راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستى داشته  شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون

  )9و8باشد ظالم و ستمگر است (ممتحنه: 

از در جنگ با مسلمین درآیند و قصد مطابق این آیات کریمه، ایجاد رابطه با غیرمسلمانان را مجاز شمرده می شود؛ مگر آنان که 

کند  داند، و در جاي جاي قرآن تأکید می دین و ایمان آنان را کنند. اسالم پافشاري در ستیزه جویی را شایسته جامعه اسالمی نمی

تصریح گرایی دشمن متخاصم، مسلمین نیز از در صلح در آیند و به مخاصمه پایان دهند. قرآن  که در صورت مشاهده عالئم صلح

  کند: می

  ).61و إِنْ جنَحوا للسلْمِ فَاجنَح لَها و تَوکَّلْ علَى اللَّه إِنَّه هو السمیع الْعلیم (انفال:

  ).61و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآي، و بر خدا توکل کن، که او شنوا و داناست(انفال:

نیز مشاهده می شود که یکی از اصولی که مبناي رفتار پیامبر (ص) محسوب می شود، اصل التزام به در سیره پیامبر اکرم (ص) 

پیمان ها واحترام به قرار داد ها حتی با مشرکین است. این اصل یکی از مهمترین اصول در روابط اقتصادي با خارج از کشور و یک 

  م محسوب می شود .سیا ست راهبردي وبلند مدت در روابط اقتصادي خارجی اسال

پیامبر اعظم (ص)در سیره ورفتار خویش به این اصل توجه جدي داشت واهمیت فوق العاده قائل بود . افزون برآن که از پیامبر 

گرامی (ص) در این رابطه احادیث متواتري نقل شده است که حضرت، مسلمانان را از لزوم پایبندي به پیمان هاوقراردادها آگاه می 

)، سیره عملی پیامبر (ص) نیز به خوبی این مطلب را تأ یید می نماید که یکی از برجسته ترین 66د محمد موسوي، ص سازد (سی

آن را می توان در جریان هجرت به مدینه مشاهده نمود. ایشان قبل از هجرت به امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) وصیت 

داند.  امام على (ع) نیز پس از مهاجرت رسول گرامى صلى اهللا علیه و آله، در نقطه نمودند که امانتهاي اهل مکه را بدانها بازگر
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اى دارد، بیاید از ما بگیرد. کسانى که پیش پیامبر امانت داشتند  بلندى از مکه ایستاد و گفت: هر کس پیش محمد امانت و سپرده

 )204فر سبحانی، نرم افزار مسافر قبله، ص هاى خود را پس گرفتند.(آیت اهللا جع با دادن نشانه و عالمت، امانت

 

  اصل برخورد محتاطانه با غیر مسلمانان

بر اساس آموزه هاي اسالمی مسلمانان در مواجهه با غیر مسلمانان، همواره باید بدانند که با اعضاي یک پیکره بیگانه مواجه اند و 

مسلمان نباید عمالً عضور پیکر جامعه غیر مسلمان قرار گیرد.  معناي اینکه نباید والء غیر مسلمان را داشته باشند این است که

  )142همه اینها ایجاب میکند که روابط مسلمان با غیر مسلمان محتاطانه باشد.(شهید مرتضی مطهري، ص 

دراز  دهد که مسلمانان نباید فریب ظاهر آنان و تظاهرشان به دوستی را خورده و دست مودت به سوي شان قرآن کریم هشدار می

توز دشمنان اسالم را براي مسلمانان بازگو کرده است  کنند، و مسلمانان را از طرح اسرار با آنان به شدت بر حذر داشته، درون کینه

  کند. و بر خیرخواه نبودن آنان تأکید می

صدورهم أَکْبرُ   ودوا ما عنتُّم قَد بدت الْبغْضاء منْ أَفْواههِم و ما تُخْفی یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَتَّخذُوا بِطانَۀً منْ دونکُم ال یأْلُونَکُم خَباالً

لَقُوکُم قالُوا آمنَّا و إِذا خَلَوا عضُّوا نَ بِالْکتابِ کُلِّه و إِذا قَد بینَّا لَکُم الْآیات إِنْ کُنْتُم تَعقلُونَ ها أَنْتُم أُوالء تُحبونَهم و ال یحبونَکُم و تُؤْمنُو

سح کُمسسورِ إِنْ تَمدالص بِذات لیمع إِنَّ اللَّه کُمظوتُوا بِغَیقُلْ م ظنَ الْغَیلَ مالْأَنام کُملَیع وا بِها وفْرَحئَۀٌ ییس کُمبإِنْ تُص و مؤْهنَۀٌ تَس

بِرُوا وحیطٌ (آل عمران:  إِنْ تَصلُونَ ممعبِما ی ئاً إِنَّ اللَّهشَی مهدکَی ضُرُّکُم120 -118تَتَّقُوا ال ی(  

کنند، به رنج  اید، از غیر خودتان دوست همراز مگیرید که در حق شما از هیچ تباهى کوتاهى نمى هان! اى کسانى که ایمان آورده

دارد، بزرگتر است. به  هایشان پنهان مى ] دهانشان آشکار شده است و آن چه سینه [سخنان کنند. دشمنى از افتادن شما را آرزو مى

ها  ها را دوست دارید ولى آن . آگاه باشید که شما کسانى هستید که آن راستى اگر اندیشه کنید ما آیات خود را بر شما بیان کردیم

و زمانى » ایم ایمان آورده«ن دارید و هرگاه با شما رو برو شوند، گویند: هاى آسمانى ایما ى کتاب شما را دوست ندارند و شما به همه

کند و اگر  گزند. بگو:اگر خیرى به شما برسد ایشان را غمگین مى که تنها شوند از خشم شما سر انگشتان خویش را با دندان مى

رساند. قطعا  یرنگشان هیچ زیانى به شما نمىشوند و اگر صبر پیشه کنید و پارسایى ورزید، ن شرّى به شما برسد به آن شاد مى

  )120 -118دهند احاطه دارد(آل عمران:  خداوند به آن چه انجام مى
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پذیري  در این آیات به وضوح ارتباط نهانی با کفار حربی، و مشرکان جنگ افروز، نهی شده و خوش باوري مسلمین نقطه آسیب  

  آنان اعالم شده است.

ن گروه از مسلمانان که عزت، اقتدار و سربلندي خود (تأمین منافع ملی و حل مشکالت خود) را از راه خداوند متعال بر تحلیل آ

داند،  کنند، خط بطالن کشیده، و تمامی عزت و اقتدار مسلمین را در گروه پیوند با خدا می تر با کافران جست وجو می پیوند پررنگ

  فرماید: خداوند متعال می

  ).139:الْکافرینَ أَولیاء منْ دونِ الْمؤْمنینَ أَ یبتَغُونَ عنْدهم الْعزَّةَ فَإِنَّ الْعزَّةَ للَّه جمیعاً (نساء الَّذینَ یتَّخذُونَ

ها از  جویند با اینکه همه عزت کنند، آیا عزت و آبرو را نزد آنان می ها که کافران را به جاي مؤمنان، دوست خود انتخاب می همان

  ).139خداست؟(نساء:آن 

  

  اصل عزت مداري و نفی سبیل

  یکی از مهمترین اصول  اقتصاد مقاومتی اصل نفی سبیل وعزت مداري است.

  این اصل بر گرفته از آن ایه قرآن مجید است که می فرماید : 

  ) 141(نساء:.» ولن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال « 

  هرگزخداوند راه تسلط براهل ایمان راباز نگذاشته است. 

در اصطالح به معناي شریعت وقانون می باشد .منظور از سبیل در این جا همان  طریق است اما و »راه«سیبل در لغت به معناي 

ن می باشد.سبیل نیز دراین جا به معناي بسته شد» نفی«). واژه ي350سید محمد موسوي بجنوردي، ص ( معناي اصطالحی است

نکره در سیاق نفی است ونکره در سیاق نفی مفید عموم است؛بنا براین معناي نفی سبیل کافران بر مسلمانان ،این است که خداوند 

در قوانین وشریعت اسالم هیچ گونه راه نفوذ وتسلط کفار بر مسلمانان را باز نگذاشته است وهر گونه راه تسلط بر مسلمانان را بر آن 

  )326بسته است ؛به این تر تیب کافران در هیچ زمینه اي شرعاً نمی توانند بر مسلمانان مسلط شوند.(ابوالفضل شکوري، ص ها 
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نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است چنان که می دانیم درفقه اسالمی دونوع قواعد وجود دارد : قواعد اولیه وقواعد ثانویه.قواعد 

  )350ی هستند و بر دیگرمسائل وقواعد فقهی حکومت دارند. ( سید محمد موسوي بجنوردي، ص ثانویه همان قواعد حاکم فقه

براساس این اصل وقاعده ، راه هرگونه نفوذو سلطه ي کفار برجوامع اسالمی در حوزه هاي مختلف سیاسی ، نظامی ، اقتصادي 

هنگی ومنع استشاره ومشورت در حوزه هاي فرهنگی وفرهنگی باید مسدود گردد. عدم وابستگی اقتصادي وجلو گیري از نفوذ فر

ونظامی در روابط خارجی مورد توجه است .بنا براین اصل نفی سبیل، بیانگر جنبه ي ایجابی و سلبی است که جنبه ي سلبی آن 

ي دینی امت ناظر بر نفی سلطه بیگانگان برمقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ي ایجابی آن بیانگر وظیفه 

  اسالمی در حفظ استقالل سیاسی وازمیان برداشتن زمینه هاي وابستگی است.

پیامبر گرامی اسالم (ص) در تما م عرصه هاي زندگی اجتماعی خویش به ویژه در روابط خارجی به این اصل مهم واساسی توجه 

  رفت. جدي می نمود وآن را به عنوان یک مبنا وپایه در روابط خارجی در نظر می گ

  سیره ي عملی وقولی پیامبر اکرم (ص) بارز ترین گواه براین مدعاست . از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

  )46ص 2االسالم یعلوا وال یعلی علیه.(شیخ طوسی، ج

  اسال م همیشه بر دیگر مکاتب وملل برتري دارد وهیچ چیزي بر اسالم برتري ندارد .

که آن حضرت هیچگاه راضی به سلطه ي کفار برمسلمانان نبودوتسلط غیرمسلمان را برمسلمان از این حدیث به خوبی برمی اید 

  در هیچ عرصه ي نمی پذیرفت.

دراندیشه اقتصاد اسالمی یکی از مهمترین عوامل تحقق عزت براي مسلمین استغناء و تأمین نیازهاي اساسی آنان معرفی شده 

  ر بی نیازي اواز سایر مردم معرفی می نماید. است امام صادق (ع)در حدیثی عزت مؤمن را د

  )  149ص  2شَرَف الْمؤْمنِ قیام اللَّیلِ و عزُّه استغْنَاؤُه عنِ النَّاسِ(ثقۀ االسالم کلینی، ج

  شرافت مومن در گرو نماز شب و عزت او در گرو بی نیازي از مردم است.



  اولین همایش ملی                    

   اقتصاد مقاومتی

  
  
 

108 

 

کنند که بی نیاز از دیگران شوند و دولت اسالمی نیز در جهت تأمین نیاز هاي  بر اساس آموزه هاي اسالمی  افراد باید تالش

اساسی آنها اقدام کند. هرگونه فعالیت اقتصادي باید به دور از هر گونه احساس ذلتی باشد ولذا امیر ا لمؤمنین در نامه به مالک 

  مین خدشه دار می شود.اشتر او را از منت گذاردن بر سر رعیت بر حذر می دارند، زیرا عزت مسل

  )53و ایاك و المنّ على رعیتک بإحسانک  (نهج البالغه، نامه 

  تو را برحذر می دارم از اینکه بر مردم به خاطرت احسانت منت گذاري

). بی شک این رفتار 762، ص: 2 سیره امامان معصوم در صدقه دادن پنهانی بهترین گواه بر این مدعا است(محمد رضا حکیمی، ج

قتصادي که از سویی احسان و کمک به دیگران است و از سوي دیگر عزت نیازمند را خدشه دار نمی کند، یکی از مصادیق بارز ا

  زیبایی هاي معنوي است.

در بعد کالن نیز باید کشور استقالل اقتصادي داشته باشد تا همواره عزت اقتصادي اش حفظ شود. در صورت وابستگی گستردة 

به دیگر کشورها، عمالً یک بردگى و اسارت در  اقتصاد  کشور وابسته بوجود می آید. در حالیکه کشور اسالم  اقتصاد یک کشور

   همواره باید برتر از سایر کشورها باشد و در هیچ عرصه اي  نباید  طعم تلخ ذلت وحقارت را بچشد. 

یاد شده است و در نقطه مقابل، اسراف و تبذیر و  5ناناپذیرو گنج ف4نیازي  و بی 3در روایات اسالمی از قناعت به عنوان وسیله عزت

  و ذلت معرفی شده است. 6گرایی، وسیله شکست مصرف

جویی، آنان را واداشته  کرد که این روحیه قناعت و صرفه اهللا منادي عزت و استقالل، گاه از برخی کشورها یاد می امام خمینی رحمه

د خود بنمایند و بسیاري از مردم جهان را نیازمند مصنوعات خود سازند(امام خمینی (ره)، تا حداکثر استفاده را از امکانات موجو

مردم در سر دو راهی عزت و ذلت قرار داشته و «فرمود:  ). امام راحل با حساسیت نسبت به موضوع می17، ص14صحیفه نور، ج

  )98،ص 17(امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج». گرایی یا تحمل سختی و استقالل باید تصمیم بگیرند: یا رفاه و مصرف

  از همین روست که امام کاظم (ع) می فرمایند:

                                                             
 689،ص 1366یمی، عبدالواحد،غرر الحکم و درر الکلم،آمدي تم» القناعۀ عزّ»: «ع«االمام علی  3
  28،ص 1366الغنی من استغنى بالقناعۀ.  آمدي تمیمی، عبدالواحد،غرر الحکم و درر الکلم،»: ع«اإلمام علی  4
  .242/ 3» عبده« ؛1260»/ نهج البالغه« ال کنز أغنى من القناعۀ. »: ع«اإلمام علی  5
  .9): 21»( سوره انبیا« و أَهلَکْنَا الْمسرِفینَ  6
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  )286فمن عقل قنع بما یکفیه. و من قنع بما یکفیه استغنى. و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرك الغنى أبدا(بحرانی، 

نیاز است. و  آنچه او را بسنده است قناعت کند بىکند. و هر کس به  هر کس عاقل باشد به آنچه او را بسنده است قناعت مى«...  

و اینگونه آرمان اختصاص عزت به مؤمنان تحقق می یابد. بی تردید حقارت » نیازى دست نیابد. هر کس چنین نباشد، هرگز به بى

  وابستگی،یک پدیده زشت معنوي است که هر فطرت سلیمی از آن متنفر است

ي اسالمی ایران تأکید شده است، هر گونه قراردادي را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع بر همین اساس در قانون اساسی جمهور

چنین در فصل چهارم قانون  ) هم153کند.(اصل  می  طبیعی و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع اعالم

ی ایران، جلوگیري از سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور اساسی که مربوط به اقتصاد و امور مالی است، یکی از ضوابط جمهوري اسالم

) به طور کلی، یکی از اصولی که توجه به آ در روابط خارجی دولت اسالمی ضرورت دارد، حفظ 8ف بند143بیان شده است.(اصل 

  .استقالل و عزت مسلمانان در روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی است

  

  اصل حمایت از مظلومین

  حمایت از مظلومین عالم، از جمله اصول اساسی اقتصاد مقاومتی در آموزه هاي اسالمی است. 

، یک تکلیف الزامی است و نباید آن را »نصرت مظلوم«از نظر نصوص دینی نیز در کتاب و سنت، دلیل هاي محکمی وجود دارد که 

ـ را  که فریاد استغاثه دارند کشته دادن براي نجات مظلومان ـدر حد یک توصیه ي اخالقی، تلقی کرد، قرآن کریم حتی جنگیدن و 

  داند و بر ترك این وظیفه، توبیخ می کند: واجب می

نْ هذه الْقَرْیۀِ الظَّالمِ سبیلِ اللَّه و الْمستَضْعفینَ منَ الرِّجالِ و النِّساء و الْوِلْدانِ الَّذینَ یقُولُونَ ربنا أَخْرِجنا م  و ما لَکُم ال تُقاتلُونَ فی

  ) 75أَهلُها و اجعلْ لَنا منْ لَدنْک ولیا و اجعلْ لَنا منْ لَدنْک نَصیراً ( نساء: 

کنید؟! همان افراد  اند، پیکار نمى چرا در راه خدا، و (در راه) مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران) تضعیف شده

پروردگارا! ما را از این شهر (مکه)، که اهلش ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، براى ما سرپرستى «گویند:  ) که مىاى (ستمدیده

  )75قرار ده! و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما! (نساء:
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  همچنین قرآن تأکید می کند: 

  )41(شوري:» و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل.«

  : کسی که پس از ستم دیدن، کمک می خواهد، نباید او را از این کار بازداشت.

مسلمان «به فریاد استغاثه دیگري را با » بی اعتنائی«در منابع حدیثی وجود دارد که » روایت معتبري«از پیامبر اکرم(ص) نیز 

  مود: ناسازگار می داند. امام صادق (ع) از رسول خدا نقل می کند که فر» بودن

  )164ص  2ثقۀ االسالم کلینی، ج» ( من سمع رجالً ینادي یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم«

  هر کس نداي استغاثه و طلب دیگري را بشنود و به او پاسخ ندهد، مسلمان نیست.

  فرماید:  امیرالمؤمنین علی (ع) می

رْصینَ بِالْمملظَالل وه نهج البالغه: نامه فإن اهللا سمیع دعوه المضطهدین و)53اد (  

  شنود و در کمین ستمکاران است  خدا دعاي ستمدیدگان را می

گیرد. بر  رویکردي که حکومت اسالمی به وضعیت اقتصادي سایر کشورها  دارد با الهام از این جمله امیرالمومنین(ع) شکل می

  تازد.  شتابد و بر ستمکار می به استمدادش می مبناي همین تفکر، مظلوم و ستمدیده را محبوب مسلمانان است و ایشان

هاي  دهد که یاري مظلوم یکی از اصول موکد ایشان و یکی از مهمترین دغدغه البالغه نشان می نگاهی گذرا به فرازهاي مختلف نهج

  کنند:  امیرالمومنین(ع) بوده است. ایشان در آخرین فرمایشات زندگی خویش به حسنین(ع) وصیت می

  دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید )47الم خصما و للمظلوم عونا(نهج البالغه خطبه کونا للظ

ترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومند در نزد من  ذلیل«فرمایند:  از همین روست که در جاي دیگري می

  )67همان: خطبه»(پست و ناتوان است تا حق را از او بازستانم
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حق را «فرمایند:  دیگر امیرالمومنین(ع) صریحاً شیعیان را به حمایت از مظلوم توصیه کرده و در تکمیل دو فراز قبلی میدر فرازي 

).  با توجه به فرمایش حضرت 67همان: نامه»(بگویید و براي پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید

درت مطلق است شنونده صداي مظلوم است و در کمین ستمکار است، پیروزي نهایی با امیر(ع) از آنجایی که خداوند متعال که ق

اگر تاریخ ظلمه «به قول امام  خمینی (ره):  7مظلومان و مستضعفان خواهد بود و براي ظالمان جز خسران و شکست باقی نمی ماند

   ).413ص 2(صحیفه امام ج»و ستمدیدگان دنیا را مطالعه کنید می بینید که غلبه همیشه با مظلوم است

مبناي اندیشه متعالی امام راحل (ره) و اعتقاد ما در خصوص  کمک به کشورهاي مظلوم همچون فلسطین، عراق، افغانستان و ... بر 

هاي  همین مبناست. براي مسلمان همین چند فراز کافی است تا یاري مظلوم را بر خود فرض بداند و یکی از مطالبات خود از نظام

  المی را بر همین اساس تعریف کند. اس

رود، براساس احترام متقابل با تمام کشورهاي جهان رابطه دارد. به  اي از دولت اسالمی به شمار می جمهوري اسالمی ایران که نمونه

.(علی دادستان پذیرد گري و زورگویی را از هیچ قدرتی نمی ها نیست و سلطه همین دلیل، به دنبال سلطه یافتن بر دیگر سایر دولت

) امام خمینی(ره) این اصل را در روابط خارجی دولت اسالمی چنین تبیین فرموده است: تمام کشورها اگر 22ـ  19بیرکی، ص

ها  ها و کشورها بخواهند به ما تحمیلی بکنند، از آن احترام ما را حفظ کنند، ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد و اگر دولت

 )338، ص4،ج1378رویم.(امام خمینی،  کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می نه ظلم به دیگران می .کرد قبول نخواهیم

پذیري و حفظ استقالل که  جویی و سلطه در فصل سیاست خارجی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز، نفی هر گونه سلطه

  ) 152پذیري است، از اصول سیاست خارجی شمرده شده است.(اصل  آمد نفی سلطه پی

 

  اصل استقامت در راه آرمانهاي الهی

یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی اصل استقامت و تحمل سختیهاي اقتصادي در راه آرمانهاي الهی است. خداوند متعال در قرآن 

کریم بارها و بارها مومنین را به استقامت در مقابل کافران و دشمنان اسالم فراخوانده و پشتیبانی و برکت خود را متوقف بر این 

  استقامت دانسته است. 

                                                             
  )84وال یزِید الظالمینَ إِال خَساراً(اسراء:  7
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  )112استَقم کَما أُمرْت ومنْ تَاب معک ولَا تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ(هود/فَ

اند (باید استقامت کنند)! و طغیان  اي، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو بسوي خدا آمده گونه که فرمان یافته پس همان

  بیند د میدهی نکنید، که خداوند آنچه را انجام می

  و در جاي دیگر می فرماید: 

دعنْ برَةِ مسۀِ الْعاعی سف وهعینَ اتَّبارِ الَّذالْأَنْصاجِرِینَ وهالْملَى النَّبِی وع اللَّه تَاب لَقَد إِنَّه لَیهِمع تَاب ثُم منْهفَرِیقٍ م یزِیغُ قُلُوب ا کَادم 

یمحر وفءر 117(توبۀ/بِهِم(  

مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، که در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پیروي  

کردند، نمود؛ بعد از آنکه نزدیک بود دلهاي گروهی از آنها، از حق منحرف شود (و از میدان جنگ بازگردند)؛ سپس خدا توبه آنها را 

  سبت به آنان مهربان و رحیم است!پذیرفت، که او ن

ها در برابر اراده اکثریت؛ همان نیروى  دهد که نیرومندترین عامل براى استقامت و پایدارى اقلیت صفحات تاریخ بشریت، گواهى مى

اه و شاهد در کنند. ما براى این گفتار، صدها گو ایمان و اعتقاد است که گاهى با ریختن آخرین قطره خون، نقش پایدارى را ایفا مى

اختیار داریم. اوج این استقامت را می توان در محاصره اقتصادي مسلمانان در سالهاي قبل از هجرت در شعب ابی طالب دید. 

انگیز آیین یکتاپرستى، سخت ناراحت بودند و در فکر چاره و راه حلى بودند. به  هنگامی که سران قریش، از نفوذ پیشرفت حیرت

هاى حیاتى مسلمانان بود، از نفوذ و پخش اسالم  ، که نتیجه آن بریدن رگ»محاصره اقتصادى«ه به وسیله این نتیجه رسیدند ک

  گذار و هواداران آیین خداپرستى را در میان این حصار، خفه سازند. بکاهند؛ و پایه

به گوش » بنى هاشم«ن این محاصره سه سال تمام طول کشید، فشار و سختگیرى به حد عجیبى رسید. ناله جگرخراش فرزندا

روز  کرد. جوانان و مردان، با خوردن یک دانه خرما در شبانه رسید؛ ولى در دل مشرکین مکه چندان تأثیر نمى مى» مکه«دالن  سنگ

هاى حرام (که امنیت کامل در  کردند. در تمام این سه سال، فقط در ماه کردند. گاهى یک دانه خرما را دو نیم مى زندگى مى

ورزیدند سپس به داخل دره  فرما بود) بنى هاشم از شعب بیرون آمده و به دادوستد مختصرى اشتغال مى شبه جزیره حکمسرتاسر 

ها توفیق نشر و پخش آیین خود را داشت. ایادى و عمال سران قریش، در  شدند. پیامبر گرامى نیز، فقط در همین ماه رهسپار مى

شدند،  ها حاضر مى آوردند. زیرا غالباً بر سر بساطها و فروشگاه اى فراهم مى ها را به گونه آن ها وسیله آزار و فشار اقتصادى همین ماه
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خریدند و از این راه قدرت خرید را از  ترى آن را مى خواستند که چیزى را بخرند، فوراً به قیمت گران ها مى و هر موقع مسلمان

  نمودند. مسلمانان سلب مى

گوید: شبى از میان دره بیرون آمدم، در حالى که نزدیک بود تمام قوا را از  مى» سعد وقاص«بود که فشار گرسنگى به حدى رسیده 

دست بدهم. ناگهان پوست خشکیده شترى را دیدم، آن را برداشتم و شستم و سوزاندم، و کوبیدم، و بعد با آب مختصرى خمیرى 

  )155-149ی، نرم افزار مسافر قبله، کرده و از این طریق سه روز بسر بردم. (آیت اهللا جعف سبحان

  بی تردید این رشادتها و استقامتها بر اثر نیروي ایمان بود و سر انجام سبب جاودانگی ایشان با عزت در طول تاریخ شد.

  

  اصل مقابله به مثل براي استیفاء حقوق

سیره پیامبر اکرم(ص) مشاهده می شود براي یک دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی اصل مقابله به مثل براي استیفاء حقوق است. در 

استیفاء حقوق مسلمانان، از ابزارمقابله به مثل در برابر مشرکین استفاده می  کردند. در سال دوم هجرت کاروان تجاري بزرگى 

نفر ، و در حدود چهل »ابو سفیان«است که تمام اهل مکه در آن شرکت دارند به سمت شام حرکت می کرد. سرپرست کاروان 

  کند، و ارزش کاال حدود پنجاه هزار دینار است. پاسبانى آن را بر عهده دارند.هزار شتر، مال التجاره را حمل مى

دادند و کلیه اموال منقول و غیر  قریش کلیه دارائى مهاجران را در مکه ضبط کرده و به آنان اجازه رفت و آمد به محل زندگى نمى

دهد با دشمن، همان معامله را  بود. پیداست که هر انسان عاقل و خردمندى به خود اجازه مى منقول آنان، در مکه متروك مانده

  انجام دهد که او با وى انجام داده است.

کشى مسلمانان بود که قرآن نیز متذکر  اصولًا باید توجه داشت که علت هجوم مسلمانان به کاروان قریش، همان مظلومیت و ستم

  فرماید: دهد و مى به آنان اجازه هجوم مىآن است و به همین جهت 

  )39نَصرِهم لَقَدیرٌ؛ (حج:   أُذنَ للَّذینَ یقاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه على

ان قادر و اند و خداوند به کمک و یارى آن اند اجازه دفاع داده شد. زیرا آنان مظلوم و ستمدیده به افرادى که مورد هجوم واقع شده 

  توانا است.
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اگر چه ابوسفیان با کاروان تجاري گریخت و مسلمانان هیجگاه اموال آن کاروان را مصادره نکردند ولی همین قضیه زمینه پیروزي 

  )222مسلمانان در جنگ بدر شد.( همان، ص 

 

  ترتیب اولویت اصول اقتصاد مقاومتی در صورت تزاحم و تقابل

که در مقام اجراء اصول، ممکن است خود آنها در تزاحم با یکدیگر باشند. وظیفه حکومت اسالمی  در ذکر این نکته ضروري است

در چنین مواردي اینست که با مالحظه درجه اهمیت هر اصل، اهم را بر مهم ترجیح دهد. زیرا برخی اصول بر اصول دیگر حکومت 

  دارند.

زت مداري و نفی سبیل اند. در میان سایر اصول وجود ابطه اقتصادي و اصول برخورد محتاطانه و اصل استقامت در راستاي اصل ع

اصل عزت مداري و نفی سبیل و اصل حمایت از مظلومین و اصل مقابله به مثل براي استیفاء حقوق، اصل عزت مداري و نفی 

است و لذا اصل نفی سبیل  سبیل بر سایر اصول حکومت دارد یعنی هز چیزي که سبب علو و استیالي کافر بر مسلمان شود منفی

بر ادله اولیه، حکومت واقعی دارد. بدین معنا که اگر اصول دیگر مثل اصل برقراري ارتباط یا اصل حمایت از مظلوم و حتی اصل 

مقابله مثل موجب استیالء کافر بر مسلمین شود به دلیل نفی سبیل، موضوع آن اصل از اعتبار ساقط می شود. (سعید جلیلی، 

  )58ص

ها یا  ها سبب سلطه آن بنابراین، اگر روابط سیاسی با دیگر دولت «رت امام(ره) در مورد نفی سلطه سیاسی کافران فرموده اند: حض

اي منعقد شده باشد، باطل است. البته  وابستگی سیاسی دولت اسالمی شود، برقراري چنین روابطی حرام است و حتی اگر معاهده

توان حکم  کنند وگرنه اگر عقدي به صورت صحیح منعقد شده باشد، نمی ها می برخی سران دولتبطالن به خاطر خیانتی است که 

 )486ص 1امام خمینی(ره)، بی تا، ج» ( به بطالن آن داد

اگر در برقراري رابطه تجاري دولت اسالمی یا تجار، با «حضرت امام خمینی(ره) درباره روابط اقتصادي دولت اسالمی آورده است: 

ها یا تجار، بازار مسلمین و حیات اقتصادي آنها مورد تهدید باشد، ترك این روابط، واجب است و این تجارت، حرام  بعضی از دولت

» ها را تحریم نمایند و بر امت اسالمی نیز تبعیت از علما واجب است ت که کاالهاي آنها و تجارت با آناست و بر رهبران دینی اس

) ایشان در این حکم، براساس قاعده نفی سبیل، روابط تجاري را که مایه سلطه بیگانگان بر حیات اقتصادي 487(همان، ص
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(ره) هر نوع رابطه سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی اگر موجب داند. از دیدگاه حضرت امام خمینی  مسلمانان شود، حرام می

پی خواهد داشت، حرام است و باید از آن  که استعمار را نیز در سلطه اجانب بر مسلمانان و کشورهاي اسالمی شود، به دلیل این

 )486پرهیز کرد.(همان، ص

مسلمانان وجود دارد. یکی از آن موارد واقعه تاریخی تحریم تنباکو هایی از استناد به اصل نفی سلطه کافران بر  در تاریخ نیز نمونه

از سوي مرجع بزرگ شیعیان میرزاي شیرازي. براساس قرارداد رژي، تجارت تنباکو ك در ایران قابل توجه بود، به انحصار این 

طه سیاسی انگلیس نیز بر ایران آمد و عالوه بر سلطه اقتصادي انگلیس به مدت پنجاه سال، زمینه به سل شرکت انگلیسی درمی

شد. با صدور حکم تحریم تنباکو از سوي میرزاي شیرازي و پیروي مردم از این مرجع، شاه قاجار مجبور شد این امتیاز را  فراهم می

  ) 76ـ  64، ص1تا، ج الدین مدنی، بی جالل لغو کند.(سید

مقابله به مثل براي استیفاء حقوق و اصل حمایت از مظلومین، در در مورد ترتیب اولویت سایر اصول نیز، با توجه به اینکه اصل 

راستاي هدف عالی نظام اقتصادي اسالم یعنی عدالت محوري و عدالت گستري است، می توان گفت این دو اصل بر اصل وجود 

  روابط اقتصادي مقدم است. 

 

  جمع بندي و نتیجه گیري

  بر اساس مطالب پیش گفته :

تی یک الگوي اسالمی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادي با کشورهاي خارجی را تعیین می الگوي اقتصاد مقاوم -1

کند به گونه اي که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوشش نقاط ضعف است و از سوي دیگر با اتکا بر نقاط قوت 

  اء کند.اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت را از کشورهاي متجاوز استیف

اصول اقتصاد مقاومتی  در آموزه هاي اسالمی عبارتند از اصل وجود روابط اقتصادي با خارج از کشور و التزام به  -2

قراردادها و پیمانها، اصل برخورد محتاطانه با غیر مسلمانان، اصل عزت مداري و نفی سبیل، اصل حمایت از مظلومین، اصل 

 مقابله به مثل براي استیفاء حقوقاستقامت در راه آرمانهاي الهی و اصل 
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اصول اقتصاد مقاومتی همواره و در تمامی مراحل باید مورد لحاظ باشد و تعارض هریک از استراتژي ها، تاکتیکها و یا  -3

 دیگر اجزاء برنامه با اصل، موجب حذف آن خواهد شد

اسالمی در چنین مواردي اینست که با  اگر در مقام اجراء اصول، خود آنها در تزاحم با یکدیگر باشند. وظیفه حکومت -4

 مالحظه درجه اهمیت هر اصل، اهم را بر مهم ترجیح دهد.

در میان اصول اقتصاد مقاومتی اصل عزت مداري و نفی سبیل بر سایر اصول ترجیح دارد. پس از آن اصل مقابله به  -5

ي و عدالت گستري آنها، در رتبه هاي بعدي مثل براي استیفاء حقوق و اصل حمایت از مظلومین به خاطر ماهیت عدالت محور

 اولویت قرار دارند. اصول برخورد محتاطانه و استقامت در راه آرمانهاي الهی در راستاي تحقق اصول پیش گفته هستند.
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  تجاري -الزامات سیاستگذاري مقاومتی در حوزه سیاست صنعتی 

  با تاکید بر حوزه تجارت

  

  میثم نریمانی ،داریوش ابوحمزه

   aboohamzzeh@gmail.com  آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف،دانش

    narimani@yahoo.com_m١٣٨٥ سیاست گذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوي دکتراي 

 

  چکیده

سیاسی -تجاري براي اقتصادي مقاومتی باید از الگویی تبعیت کنند که از مبانی سیاسی و ایدئولوژیک نظام اقتصادي- هاي صنعتی سیاست

گردند. براي این منظور ابتدا مروري به دو نگاه تجاري مطرح می-هاي صنعتیتاثیر می پذیرند. در این مقاله برخی اصول سیاستکشور 

هاي سیاستی دو نگاه، اصولی مانند، تجاري داشته و با بررسی شرایط و داللت-هاي صنعتیآدام اسمیت و فردریک لیست در سیاست

تجاري -هاي صنعتیصار براي کشور در مبادالت جهانی و ایجاد رقابت بین دیگر کشورها براي سیاستترکیب تجاري کشور، ایجاد انح

  پیشنهاد می گردند.

 تجاري، لیست، اسمیت-اقتصاد مقاومتی، سیاست صنعتی: واژگان کلیدي
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  مقدمه

حاوي دو نکته است. اوال صنعتی خاص خود می باشد. این جمله -هاي تجاريیک اقتصاد مقاومتی نیازمند اتخاذ سیاست

  همراهی سیاست صنعتی و سیاست تجاري و ثانیا لزوم اتخاذ سیاست.

گره خوردن سیاست تجاري و سیاست صنعتی از دو جهت مطرح می گردد. اوال بازار صنایع داخلی شامل دو بخش بازار داخلی 

سیاست تجاري است. ثانیا بازار داخلی صنایع داخل، و بازار خارجی می باشد. که تدوین سیاست براي حوزه صادرات بخشی از 

هاي مربوط به واردات مطرح می گردند. لذا ارتباط بسیار مورد توجه تولیدکنندگان خارجی نیز می باشد. در این رابطه سیاست

صنعتی  قوي بین سیاست صنعتی و سیاست تجاري وجود دارد. این ارتباط به حدي است که حتی برخی اقتصاددانان سیاست

  را همان سیاست تجاري دانسته اند.

حال هر اقتصادي با توجه به توانمندي ها و نیازهاي داخلی خود و مبانی فرهنگی، سیاسی یا ایدئولوژیک نیاز به یک تولید و 

 مصرف یک سري کاالها داشته و همچنین نیاز به تعامل در برخی حوزه هاي صنعتی با برخی کشورها دارد. جهت دهی صنعت

و تجارت کشور با توجه به توانمندي ها، نیازها و مبانی آن نیازمند انتخاب توسط دولت است. این انتخاب که توسط ابزارهاي 

  تجاري بیان می شود.-سیاستی مختلف عملی شده و تحقق می یابد در ادبیات تحت عنوان سیاست صنعتی

  

  مرور دو دیدگاه اسمیت و لیست

  میتمبانی نظري رویکرد آدام اس

که به عنوان پدر علم اقتصاد شناسخته می شود  عمالً دیدگاه هاي کالسیک در اقتصاد با نظریات وي آغاز شد،  8آدام اسمیت

  هاي خویش در حوزه اقتصاد را برپایه سه مبناي زیر بنا می نماید: دیگاه

 تقسیم کار -1

                                                             
8 1790 -1723  



  اولین همایش ملی                    

   اقتصاد مقاومتی

  
  
 

120 

 

افزایش رفاه در گروه تقسیم کار از دیدگاه آدام اسمیت که بعضا دیدگاه کالسیک نیز نامیده می شود، 

است. بدین معنی که آحاد اقتصادي بجاي اینکه شخصاً به تأمین نیازهاي اقتصادي خود بپردازند، 

بهتر است در فرایند تقسیم کار به نیازهاي یکدیگر را تأمین نمایند. به عبارت بهتر  هر کس کاالهایی 

د نموده و میزان مازاد بر نیاز خود را در ازاي دریافت که توانمندي بیشتري در تولید آنها دارد را تولی

هاي آحاد ها و تخصصدیگر کاالها در اختیار دیگران قرار دهد. این ایده که بر وجود توانمندي

  اقتصادي مبتنی است، مبادله بین آحاد اقتصادي را ابزاري براي رسیدن به رفاه بیشتر می داند.

 نظم خودجوش -2

وجود نظمی در سطح کالن آن است. روش رسیدن به این نظم از دیدگاه آدام  اداره جامعه نیازمند

اسمیت، دخالت دولت و اعمال حاکمیت نیست بلکه وي معتقد است این نظم بصورت خودجوش از 

تعامالت میان آحاد اقتصادي حاصل می گردد. به عبارت دیگر وي معتقد است، در صورتی که همه 

ی به دنبال بیشینه کردن منافع فردي خود باشند، منافع جامعه حاصل افراد جامعه در فضاي رقابت

  خواهد شد. به عبارت دیگر، منافع فردي افراد با منافع جامعه همراستا می باشد.

 آزادي مبادالت  -3

آزادي مبادالت در رویکرد اسمیت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به عبارت دیگر، وي رسیدن 

گرو آزادي مبادالت بین آحاد اقتصادي می داند. این رویکرد هرگونه مداخله خارجی به کارایی را در 

  مانند مداخالت دولت را مردود می داند.

  رسد که می توان آنرا در جمله زیر خالصه نمود:با توجه به مبانی فوق  آدام اسمیت به دیدگاهی نظري می

به حداکثرسازي منافع  منفعت طلبی توسط عوامل منفردگیري باعث می شود پی مبادالت آزاد نظام طبیعی و خودجوش"

   "اجتماعی منجر شود.

گردد. در طبیعتا این دیدگاه که شاید بتوان آنرا هسته رویکرد اقتصاد ارتدوکس دانست، به نتایج سیاستی خاصی منجر می

   اینجا به سه رویکرد سیاستی منتج از مباحث فوق اشاره می گردد: 
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کار بازار: همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، در رویکرد آدام اسمیت اصول تقسیم کار و آزادي محوریت ساز و  •

مبادالت داراي محوریت می باشند. این امر منجر به محوریت ساز و کار بازار در اقتصاد می گردد. به عبارت 

تخصیص منابع بصورت  دهی قیمت،دیگر، در ساز و کار بازار بدون هرگونه دخالت دولت و بر اساس سیگنال

 بهینه اتفاق افتاده و جامعه به حداکثر منافع خود می رسد.

تعرفه گذاري پایین: یکی از شقوق اصل تقسیم کار بین آحاد اقتصادي، تقسیم کار بین کشورهاست. بر این  •

این امر در  المللی بر اساس مبادالت آزاد می تواند منجر به افزایش رفاه جوامع گردد.اساس، تقسیم کار بین

کنار اصل آزادي مبادالت منجر به توصیه سیاستی کاهش تعرفه ها می گردد. به عبارت دیگر در رویکرد 

اسمیت کشورها باید با کاهش تعرفه هاي تجاري زمینه را براي گسترش تجارت و در نتیجه افزایش رفاه جوامع 

 فراهم آورند.

اسمیت، کاهش دخالت دولت است. از آنجاییکه هرگونه حداقل دخالت دولت: داللت سیاستی دیگر رویکرد  •

دخالت دولت در اقتصاد، آزادي مبادالت را از بین برده و مانع عملکرد ساز و کار بازار می گردد، اسمیت قائل به 

 حداقل بودن دخالت دولت می باشد.

  مبانی نظري رویکرد لیست

گذاران هاي اقتصادي داشت که وي را جزء بنیانقرن نوزدهم، دیدگاه، روزنامه نگار و استاد دانشگاه آلمانی 9فردریک لیست

هایی با نگاه آدام اسمیت دارد. براي مثال وي همراستایی منافع ها تفاوتمکتب تاریخی اقتصاد قرار داد. نوع نگاه وي در تحلیل

فع خود را بیشینه می نماید و ممکن کند. وي بیان می داردکه یک فرد صرفا منافردي و اجتماعی را در حالت طبیعی رد می

است از ضربه زدن به منافع جامعه به منافع زیادي دست پیدا کند اما دولت باید به دنبال افزایش منافع کل جامعه باشد. براي 

داري و تجارت مثال وي برده داري را یک معضل براي جامعه می داند درحالیکه ممکن است افرادي منافع زیادي در نگه

  گان داشته باشند.برد

  قدرت ملی در بعد اقتصادي  -1

                                                             
9 1846-1789  
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هایی که لیست مورد توجه قرار می دهد، قدرت ملی در بعد اقتصادي است. در واقع لیست یکی از اهداف اصلی در یکی از بحث

را گذاري اقتصادي را قدرتمند شدن اقتصاد ملی دانسته و از این رهگذر در بسیاري حوزه ها ورود و دخالت دولت سیاست

تجویز می نماید. براي مثال توجیهات وي در باب توسعه حمل و نقل ریلی این دیدگاه وي را به خوبی نمایش می دهد. وي به 

این دلیل که راه آهن  ابزاري براي توانمندي دفاع ملی و ابزاري براي توسعه فرهنگ ملی و... است از توسعه حمل و نقل ریلی 

  می شود که رویکرد وي با رویکرد تحلیلی فریدمن کامال متفاوت است. در کشور دفاع می نماید. مالحظه

ادبیات قدرت ملی در ادبیات لیست تا جایی پیش می رود که وي، تمام نظریات آدام اسمیت و بطور کلی نظریات اقتصادي 

 انگلستان آن زمان را در راستاي اهداف ملی گرایانه خودشان می داند.  

  وظایف اقتصادي دولت  -2

مانطور که ذکر شد، فریدمن قائل به عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. لیست برخالف فریدمن دخالت دولت در اقتصاد را به ه

بدون دخالت دولت قابلیت انجام را ندارند محدود شود. به  وضوح تجویز می نماید. البته دخالت از دید وي باید به اموري که

بدون دخالت و تحریک نیروي دولت انجام نمی شوند را مذموم دانسته و دخالت دولت عبارت دیگر وي رها کردن کارهایی که 

 مثبت در اموري که به خودي خود توسط بخش خصوصی انجام می شود را نیز توصیه نمی نماید. براي مثال اثرات خارجی

 خرد سطح در را اقتصادي کارگزاران بازي براي الزم فضاي که است پیشرو هاي حوزه در دولتی شکن خط هاي گذاري سرمایه

  .کند می فراهم

 با توجه به موارد فوق می توان دیدگاه نظري لیست را در جمله زیر خالصه نمود:

   "بسته به شرایط زمان و مکان مدیریت استراتژیک فعالتوسط  پاسداري از منافع آینده ملتمبنی بر  تکلیف دولت"

انتقادات جدي لیست به آزادي مبادالت در عرصه بین الملل و جهان شهر گرایی اسمیت جمله فوق در واقع منعکس کننده 

است. زیرا وي معتقد است نظریات اسمیت که در آن طرفداري زیادي از سازو کار بازار در تعامالت بین المللی می شود، 

ضاي به دور از صلح پایدار است، وي معتقد است الملل که فتناسب بسیاري با استعمار بریتانیا دارد. لذا با توجه به فضاي بین

که دولت باید نقش پروراندن صنعت و اقتصاد را به عهده بگیرد. از این منظر وي واحد تحلیل دولت ملی و لزوم فعالیت مناسب 
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دولت جهت توسعه کشور را مطرح می کند. وي براي اثبات ادعاي خویش در کتب خود، سیاست هاي اقتصادي قدرت هاي 

  اقتصادي پیش از رسیدن به جایگاه ابرقدرتی سیاسی و اقتصادي را مطرح می کند:

 از اي درجه به را خود کشتیرانی و صنعتی قدرت کشتیرانی، صنعت بر حمایتی عوارض و ها محدودیت طریق از که ملتی هر«

 که کند عمل این از تر خردمندانه تواند نمی کند، او با آزادي رقابت نتواند دیگري ملت هیچ که نحوي به بدهد افزایش توسعه

 مسیرهاي این از پیش که باره دراین و کند نصیحت آزاد تجارت منافع درباره را دیگر ملل و واژگون رقبایش براي را ها نردبان

  »10دهد سر سخن داد کرده، کشف را حقیقت بار اولین براي اکنون و رفته می را خطا

 نتایج سیاستی

 هاي انتخابی و سیاست صنعتیمحوریت ساز و کار  •

با توجه به اعتقاد لیست مبنی بر مدیریت استراتژیک فعال دولت وابسته به شرایط زمانی و مکانی، 

سازوکارهاي انتخابی و در نتیجه سیاست صنعتی(به معناي دخالت دولت) به عنوان یک توصیه 

  سیاسی از نظرات لیست قابل برداشت است.

 حمایت از صنایع نوزاد •

تر، کشورهاي ست که به پدر مبحث صنایع نوپا معروف است، معتقد است، در حضور کشورهاي توسعه یافتهلی

عقب مانده نمی توانند صنایع جدید را بدون دخالت دولت، به ویژه حمایت تعرفه اي، گسترش دهند. وي براي 

ران انگلستان دریافتند که سرمدا"عنوان می کند که »نظام ملی اقتصاد سیاسی«تایید ادعاي خود در کتاب 

صنایع بومی جدیدالتاسیس آنها هرگز نمی تواند در شرایط رقابت آزاد با صنایع قدیمی و پرسایقه خارجی 

ها(ایتالیا، بلژیک، هلند و...) به پیروزي امیدوار باشد. بنابراین مجموعه اي از محدودیت ها، تسهیالت و مشوق ها 

  "را پیگیري کردند.

استی لیست حمایت دولت از صنایع نوزاد است. البته این توصیه مشروط به این است که اوالً دیگر توصیه سی

هدف از حمایت، پرورش بنیه صنعتی باشد. ثانیا در صورتی حمایت توصیه می شود، که مشکل اصلی صنعت 

                                                             
  39صفحه  1885لیست  10
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قتی براي عقب ماندگی نسبی از کشورهاي صنعتی باشد و صنعت مسیر رشد بوده و صرفا نیاز به حمایتی مو

رسیدن به کشورهاي صنعتی داشته باشد. لذا اگر مشکالت ریشه در مسائل مدیریتی درونی داشته باشد، 

حمایتی توصیه نمی شود. ثالثاً حمایت از صنایع نوزاد، صرفا تا مرحله رشد باید باشد. این امر به وضوح حمایت 

 براي الزم هاي توانایی کسب و صنایع بلوغ از از صنایع را بصورت کوتاه مدت می رساند. به عبارت دیگر، پس

در .گذاشت کنار ها آن مورد در تدریج به را اي تعرفه حمایتی هاي سیاست توان می جهانی بازارهاي در رقابت

انتها لیست تاکید می کند که حمایت نباید شامل کشاورزي باشد زیرا معتقد است تجارت آزاد در حوزه 

کمتر توسعه یافته است که در آنها بخش کشاورزي به بلوغ و توانمندي صادرات کشاورزي به نفع کشورهاي 

 رسیده است.

 تجارت آزاد میان کشورهاي با سطوح مشابهی از توسعه صنعتی •

لیست وجود تجارت آزاد بین کشورهاي با سطوح متفاوت توسعه صنعتی را رد می نماید زیرا این امر موجب 

یافته می شود. لذا وي معتقد است در مقابل کشورهاي توسعه یافته باید از نابودي صنعت کشور کمتر توسعه 

 صنایع داخلی حمایت کرد اما می توان با کشورهاي هم سطح تجارت آزاد برقرار نمود.

  مقایسه دو رویکرد نظري

قراردادن فرد و بنگاه بهعنوان در مقایسه دو رویکرد از لحاظ ابعاد نظري می توان دیدگاه هاي اسمیت را دیدگاهی دانست که با 

واحد تحلیل، نگاهی مثبت به نظم طبیعی و خودجوش بازار داشته و جهان را مجموعه اي از اقتصادهاي با تعامل عادالنه و به  

دور از روابط سلطه طلبانه می داند. از دید وي هدف از سیاستگذاري اقتصادي افزایش ثروت ملی است و براي رسیدن به این 

مداخالت دولت باید کاهش یافته و حداکثر تجارت و همکاري با دیگر اقتصادها باید دنبال شود که این امر نیز حداقل  هدف،

  سازي تعرفه هاي بازرگانی را ایجاب می نماید.

اما در طرف دیگر در رویکرد لیست دیدگاه هایی متفاوت به چشم می خورد که در آن ملت و کشور و در واقع اقتصاد ملی به 

عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته می شود و در نگاه هاي وي نوعی بدبینی به نظم طبیعی و خودجوش بازار به چشم می 

  خورد. 
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خود و موقعیت کشورش در عرصه بین الملل دنیا را عرصه تنازع اقتصادهاي ملل می  وي با تاثیرپذیري از شرایط جهانی زمان

داند و براي همین منظور مداخالت دولتی را به منظور رسیدن به استقالل اقتصادي و داشتن صنایع قوي توصیه می نماید. که 

  یر است.این نیز در بستر حمایت هاي انتخابی و البته مدت دار دولت از صنعت امکان پذ

  : مقایسه دو رویکرد نظري1 جدول

 فردریک لیست آدام اسمیت 

 بدبینی به نظم طبیعی بینی به نظم طبیعی خوش موضع هنجاري در خصوص بنیادهاي اقتصادي

 ملت و کشور فرد و بنگاه واحد تحلیل

جهان شهرگرایی و فقدان  الملل فروض مربوط به ساختار نظام بین

 جنگ

 تنازع واحدهاي ملی

 افزایش قدرت ملی ملیافزایش ثروت  هدف سیاستگذاري
  

ت
الل

د
 

ی
ست

یا
س

ي 
ها

 
مدیریت استراتژیک  مداخله حداقل دولت نقش دولت

 دولتی

کار  وابستگی و تقسیم تجارت خارجی

 همکارانه

طلبی  استقالل و صنعت

 رقیبانه

انتخابی و حمایت  حداقل و نزولی تعرفه بازرگانی

 دار مدت

داري وسیع  مستعمره وقایع مؤثر

 بریتانیا

ماندگی صنعتی  عقب

 آلمان
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 تاریخی دو نظریه پرداز فوق-مقایسه شرایط اقتصادي

تاریخی دو نظریه پرداز فوق و تاثیر آن بر دیدگاه هاي اقتصادي -در این بخش سعی بر آن است تا به اختصار شرایط اقتصادي

  آنها بررسی گردد.

  ساختار اقتصادي الف)

ساختار اقتصادي آلمان در اوایل قرن نوزدهم بیشتر مبتنی بر کشاورزي بوده و هنوز مراحل صنعتی شدن طی نشده بود. این 

در شرایطی است که آلمان پس از جنگ براي توسعه و پیشرفت خود نیازمند صنعتی شدن و گذار از اقتصاد کشاورزي به 

نگلستان در دوره اسمیت(اواخر قرن هجدهم) انقالب صنعتی را پشت سر گذاشته و لذا پایه هاي اقتصاد صنعتی بود. در مقابل ا

  یک اقتصاد صنعتی را دارا بود. لذا به دنبال گسترش و توسعه صنعت خود بود.

  ب) ساختار سیاسی

ه انگیزه افزایش اقتدار ملی در این دوره آلمان کشوري تجزیه شده بود که فاقد حکومتی مقتدر بود. لذا توصیه هاي سیاستی ب

طبیعی به نظر می رسد. در مقابل انگلستان دوره اسمیت حکومتی معتدر در عرصه هاي بین المللی است که از مستعمرات 

  متعددي بهره می برد.

  ج) مشکالت و مسائل

ست که شدیدا در صدد در شرایط اقتصادي سیاسی ذکر شده، آلمان در معرض هجوم کاالهاي انگلیسی پس از جنگ ناپلئون ا

حمایت از بازار داخل خویش در مقابل صنایع انگلیسی بر می آید. در مقابل انگلستان که در حال توسعه صنایع خود است، 

شدیدا نیاز به بازارهاي جدید و گسترده دارد. براي همین منظور انگلستان آن زمان از تجارت آزاد حمایت می نماید. البته 

  ز این امر مستثنا هستند.کاالهاي کشاورزي ا

اقتصادي دوکشور را بر روي توصیه هاي سیاستی این دو متفکر  -با توجه به مطالب فوق می توان به وضوح اثر وضعیت سیاسی

مالحظه کرد. بطوریکه لیست به دنبال حمایت از صنایع داخلی به منظور توانمند ساختن اقتصاد آلمان است و اسمیت به 

  جهت توسعه بازار صنایع داخلی انگلستان است. دنبال گسترش تجارت
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  آلمان دوره لیست 

 (اوایل قرن نوزدهم)

  انگلستان دوره اسمیت

 (اواخر قرن هجدهم)

مبتنی بر اقتصاد کشاورزي، بهره مند از  اقتصادي ساختار

صنایع مورد نیاز براي جنگ و گرفتاري در 

 ادامه کار

 هاي صنعتی وقوع انقالب صنعتی و بهره مندي از پایه

 قدرت مرکزي نیرومند و مستعمرات وسیع تجزیه شده و فقدان حکومت مقتدر ساختار سیاسی

تعرفه در مبادالت داخلی و آزادي در مبادالت  تعرفه ها

 خارجی

 حمایت از تجارت آزاد جز در خصوص کشاورزي

از  در معرض هجوم کاالهاي انگلیسی پس مشکالت و مسایل

 جنگ ناپلئون

 کار و بازار فروش نیازمند نیروي

  : مقایسه وضعیت تاریخی دو رویکرد2 جدول

  

  نتایج براي اقتصاد مقاومتی

با توجه مباحث مطرح شده فوق در رابطه با نظریات لیست و فریدمن و شرایط تاریخی آنها می توان دو نتیجه کلی براي 

تجاري ارائه خواهد - هاي صنعتیادامه با استفاده از این دو نتیجه، چند اصل براي سیاستطراحی اقتصاد مقاومتی گرفت. در 

 شد.

 اقتصاد وسیله اي براي اقتدار -1

همانطور که لیست صراحتاً در نظریات خود به اهمیت اقدار ملی اشاره می کند و در نظریات اسمیت نیز بطور 

غیرمستقیم این مفهوم به چشم می خورد، اقتصاد را نه هدف بلکه باید ابزاري براي رسیدن به اقتدارملی دانست. با 
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ت که منجر به افزایش اقتدار ملی گردند. به عبارت این رویکرد تنها آن دسته از سیاست هاي اقتصادي پذیرفته اس

دیگر اگر سیاستهایی مانند پیوستن به زنجیره ارزش جهانی به گونه اي که موجب افزایش وابستگی اقتصادي گردد، 

  در این رویکرد مردود است.

 

 نیازمندي به طراحی مدلهاي بومی -2

اقتصادي آن دوره -یست و فریدمن، هردو ناظر به شرایط سیاسیهمانطور که پیشتر اشاره شد، سیاستهاي توصیه شده توسط ل

تجاري و بصوتر کلی سیاستهاي اقتصادي باید با توجه  -هر کشور بوده است. لذا می توان نتیجه گرفت که سیاستهاي صنعتی

نایع نوپا، توسعه به وضعیت و توانمندي هاي اقتصادي و جایگاه اقتصاد در عرصه بین الملل باشد. براي مثال، حمایت از ص

تکنولوژي هاي نوین، سیاست هاي تعرفه اي براي صنایع قدیمی و جدید و روابط تجاري همگی باید ناظر به وضعیت اقتصاد 

   باشند.

 طراحی اقتصادي مبتنی بر توانمندسازي تولید داخل و نفی وابستگی -3

سازي تولید داخلی و نفی وابستگی باشد. همچنان تجاري باید در راستاي توانمند- طراحی ساز و کارها و سیاست هاي صنعتی

خود به سست بودن استقالل ملی بدون رشد صنایع ملی اشاره کرده  "نظام طبیعی اقتصاد سیاسی"که لیست نیز در کتاب 

  است.

رین سطح اقتصادي و سیاست هاي اقتصادي نظریه اقتصاد ملی به ما می آموزد، هر کشوري که باالترین درجه استقالل و باالت 

فرهنگ و رونق اقتصادي را می خواهد، باید به هر کاري که می تواند دست بزند تا از امنیت اقتصادي خود در برابر حمله 

خارجی دفاع کند ... پایه هاي بناي استقالل ملی بدون رشد صنایع ملی بسیار سست خواهد بود.(نظام طبیعی اقتصاد سیاسی، 

  )53ص
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  چند اصل سیاستی

تجاري اقتصاد مقاومتی ارائه می شود. این اصول که بیشتر متمرکز در -هاي صنعتیاین بخش چند اصل براي سیاستدر 

هاي ناظر به تجارت خارجی کشور هستند را می توان به دو دسته سیاست هاي ناظر به کشور طرف تعامل و سیاست

  محصوالت مورد تبادل تقسیم نمود.

 کشورهاي طرف معامله  

 ابط با کشورهاي منطقهتوسعه رو .1

براي اینکه اقتصاد یک کشور مقاومتی گردد، و تهدید پذیري آن در عرصه جهانی کاهش یابد، توسعه 

روابط با کشورهاي منطقه مفید است. زیرا کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی نزدیک باشند، داراي 

افزایش داده و موجب ثبات منافع مشترکی هستند که توسعه روابط تجاري این منافع مشترك را 

 وضعیت منطقه اي کشور می گردد.

 توسعه روابط با کشورهاي داراي سیاست خارجی و مبانی ایدئولوژیک مشابه .2

به وضوح توسعه روابط با کشورهایی که از لحاظ مبانی ایدئولوژیک یا سیاست خارجی به ما نزدیک 

یچ یک از این دو ویژگی نباشند، به راحتی در هستند، به نفع ما می باشد. زیرا کشورهایی که داراي ه

 اثر مسائل اعتقادي یا سیاسی، به کشور ضربه خواهند زد.

 ایجاد رقابت در طرف مقابل .3

یکی از اصول دیگر، ایجاد رقابت در طرف مقابل است. بدین معنی که در حد امکان از خرید/فروش 

با کشورهاي مختلف انجام دهیم. براي مثال  کاال از/ به یک کشور خودداري کرده و تبادالت تجاري را

اگر نفت را فقط به کشوري مثل چین صادر کنیم، اوالً قدرت چانه زنی براي چین باال می رود و ثانیاً 

به راحتی تمام صادرات نفت کشور قابل تهدید خواهد بود. بطور مشابه اگر تمام بنزین وارداتی خود را 

 م، امکان تهدید کشور از مسیر تحریم بنزین باال می رود.از یک کشور انحصاري تأمین نمایی

 ایجاد انحصار در طرف خودمان .4
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المللی چه در واردات و چه در صادرات انحصار داشته بر خالف اصل پیشین اگر بتوانیم در عرصه بین

  باشیم، وابستگی دیگر کشورها به ما افزایش یافته و لذا تهدیدپذیري ما کاهش می یابد.

 

 ت مورد مبادلهمحصوال  

 تکمیل زنجیره هاي ارزش .1

در حوزه محصوالت مورد مبادله، یک اصل کلی، تکمیل زنجیره هاي ارزش محصوالت در داخلی 

است. این اصل افزایش اشتغال، افزایش توانمندي تولید داخل و رشد اقتصادي را در پی خواهد 

 داشت.

 تولید داخلی کاالهاي استراتژیک .2

، تولید کاالهاي استراتژیک است. به عبارت دیگر کاالهاي ضروري کشور که اصل دیگر در این بخش

  در صورت تحریم آنها، صدمه بیشتري به کشور وارد می شود، باید تولید داخلی شوند.

  

  نتیجه گیري 

عدم دخالت در این مقاله ابتدا دو رویکرد نظري در سیاست صنعتی تجاري بررسی شد. در نگاه ادام اسمیت سازوکار بازار و 

دولت مطرح شد. در این نگاه روابط تجاري بین کشورها باید به سهولت و با حداقل موانع شکل گیرد تا منافع همه کشورها 

حاصل شود. در نگاه مقابل که نگاه مکتب تاریخی و بطور خاص نگاه فردریک لیست است، رویکردهایی کامال متفاوت با رویکرد 

رویکرد، خوشبینی به سازوکار بازار و نظم طبیعی رد شده و دخالت مستقیم دولت براي توسعه اسمیت مطرح می شود. در این 

صنعت مطرح می شود. در این رویکرد که هدف اصلی توانمندي اقتصاد ملی است، دولت موظف است حمایت هایی هدفمند و 

گردند. پس از مرور این دو دیدگاه دو نتیجه اصلی  المللی آمادهموقت را از صنایع نوپا به عمل رساند تا آنها براي رقابت بین

هاي بومی. براي اقتصاد مقاومتی مطرح شد که عبارتند از وسیله بودن اقتصاد براي اقتدار کشور و نیازمندي به طراحی مدل

اي سپس چند اصل سیاستی براي صنعت وتجارت مطرح گردید. این اصول ناظر به منطق برقراري روابط تجاري با کشوره

  منطقه و منطق تولید و صادرات کاالها و خدمات در اقتصاد هستند.
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و دفاع از جایگاه پول ضرورت حذف ارز واسط از مبادالت تجاري ج.ا.ایران 

  جهان ملی در نظامات پولی آینده

  (راهکار مقابله با تحریم و ایفاي نقش فعال در مناسبات اقتصادي با کشورهاي طرف تجاري)

  

  کریمیمحسن 

  gmail.com@mohsenkarimy٨٢دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی،  

  

  چکیده

یابی دقیق قرار گیرد. بدین منظور  هاي بانکی علیه جمهوري اسالمی ایران مورد بررسی و ریشه در این مقاله سعی شده است تحریم

المللی از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که استیالي  تاریخی نظامات پولی بین تحوالت

دالر به عنوان واحد پول ایاالت متحده چه منافع اقتصادي و سیاسی در طول شصت سال گذشته براي این کشور داشته است. همچنین 

مهم و تاثیر گذار جهان علیه دالر در شرایط بحران خیر جهانی، مدلی به منظور حذف ارز واسط (دالر، ضمن بررسی مواضع اقتصادهاي 

  یورو و ...) از مبادالت تجاري ج.ا.ایران و ایفاي نقش فعال براي ریال در نظامات پولی آینده جهان ارائه شده است.

  

  مقدمه - 1

گرفته و هر ساله به حجـم مبـادالت و تجـارت خـارجی کشـور      در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار 

هاي جهـانی بـا هـدف افـزایش فشـار بـه جمهـوري         المللی از سوي برخی قدرت هاي گوناگون بین شود اعمال تحریم افزوده می

هـا   تحـریم ترین پیامد این  هاي جدي در روابط بازرگانی خارجی کشور شده است. ابتدایی اسالمی ایران موجب ایجاد محدودیت

سازد. بـا   به اقتصاد ملی است که ادامه روند کنونی را بسیار سخت و حتی در مواردي غیر ممکن می سنگینهاي  تحمیل هزینه
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شود، لذا اعمـال   المللی محسوب می المللی مجراي اصلی و گلوگاه گریزناپذیر جریان تجارت بین توجه به اینکه شبکه بانکی بین

تفاده از ابزارهاي بانکی به منظور کنترل و محـدود نمـودن مبـادالت تجـاري هـر کشـوري از سـوي        هاي اقتصادي با اس تحریم

دهد ایـن امـر در مـورد     که بررسی مبادالت بانکی کشور نشان می تواند کامالً مؤثر و کارآمد باشد همچنان هاي بزرگ، می قدرت

  ایران مصداق دارد.

) معامالت Monitoringگیرد، امکان رصد کردن ( ایی همچون دالر و یورو صورت میالمللی که عمدتاً با ارزه انجام معامالت بین

انجـام   کـه دهـد. چـرا    کنندگان ارز مورد معاملـه قـرار مـی    هاي مرکزي امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان تسویه را در اختیار بانک

خلـق پـول، خـارج از کنتـرل بانـک مرکـزي       معامالت به واحد پول هر کشوري مستلزم نظارت بانک مرکزي آن کشور است تا 

صورت نگیرد؛ بر این اساس مبادالت تجاري به دالر در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزي امریکـا (فـدرال رزرو)   

شود. همچنین مبادالتی که به واحد پـول   گیرد. به طوریکه تمام مبادالت دالري تحت نظارت فدرال رزرو تسویه می صورت می

  گیرد تحت نظام تسویه بانک مرکزي اروپا قرار دارد. ایی صورت میاروپ

تواند در کوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلنـد مـدت    ها می سازي تحریم هاي بانکی براي خنثی هرچند استفاده از تکنیک

بـر کـاهش اسـتفاده از ارزهـاي      به منظور ایجاد ساختارهاي جدید در نظام مبادالت خارجی، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی

ناپذیر است. در این راستا و در اولین گام، تسویه ریال بـا واحـد پـول کشـورهاي طـرف تجـاري،        تهدید کننده خارجی، اجتناب

تواند طی یک فرآیند تدریجی و با شروع از مرحله آزمایشی و پایلوت تا مراحل اجراي کامل، مسیر تجارت خارجی کشـور را   می

  ه و انجام معامالت را تسهیل کند.اي بهبود بخشید تا اندازه

هاي اقتصادي ایاالت متحده بعد از انقـالب اسـالمی ایـران و عـدم امکـان اسـتفاده از دالر در تجـارت خـارجی          با وجود تحریم

حتی سایر هاي پولی با کشورهاي عضو و  کشورمان، استفاده چندان عملیاتی و موثري از ظرفیتهاي کشور براي توسعه همکاري

هاي محلی نشده است. به عنوان مثال تجربه سـی   کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوسیه در جهت حذف ارز ثالث و استفاده از پول

و هفت ساله دبیرخانه اتحادیه پایاپاي آسیایی در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نقش محوري جمهوري اسالمی ایـران  

براي افزایش سهم پول ملی در تجارت خارجی کشور و کاهش وابستگی بـه ارزهـایی همچـون    در این اتحادیه، فرصت مناسبی 

پذیر همکـاري میـان هشـت     هاي انعطاف  شود. بررسی وضعیت موجود اتحادیه حکایت از وجود ظرفیت دالر و یورو محسوب می

رت پایلوت در استفاده از ارزهـاي ملـی   اي موفق و به صو گیري تجربه کشور عضو با محوریت جمهوري اسالمی ایران دارد. شکل

یوسـتن بـه ایـن    در تجارت خارجی میان کشورهاي عضو اتحادیه، انگیزه مناسبی براي سایر کشورهاي آسیا و اقیانوسیه براي پ

  اتحادیه خواهد بود.
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یت ضمن بررسی ضرورت موضوع و تحقیق در خصوص وضعیت جهان پس از بحران و همچنـین مالحظـه وضـع    گزارشدر این 

الملـل و اسـتفاده از    تجارت خارجی ایران، ساز و کاري به منظور عدم استفاده از ارز واسط (اعم از دالر و یورو) در تجـارت بـین  

  شود.   هاي ملی در تجارت دو جانبه ارائه می پول

  

  وضعیت دالر بعد از جنگ جهانی دوم -2

سـهمی   شـود و  می استفاده کشورها بین معامالت درصد 85در  دهد، می تشکیل را جهان ارزي درصد ذخایر 61امروزه دالر 

شـود. چـرا کـه     بزرگی محسوب مـی  مزایاي دارد. این موارد براي ایاالت متحده کشورها خارجی هاي بدهی در درصدي 45

فاده عالوه بر اینکه منافع عظیم ناشی از درآمدهاي دالري سایر کشورها را به اقتصاد امریکا ارزانی داشته است، امکان اسـت 

المللـی شـدن دالر    توان گفت منافع حاصـل از بـین   تر می ابزاري از دالر را براي این کشور فراهم نموده است. به بیان دقیق

  براي ایاالت متحده به دو دسته قابل تقسیم است: آ) منافع سیاسی. ب) منافع اقتصادي.

  منافع سیاسی ناشی از دالر براي ایاالت متحده -2-1

دهد که سایر کشورهاي متخاصم خـود را تحـریم اقتصـادي     همان است که به دولت امریکا این امکان را میمنافع سیاسی 

کند. از آنجا که انجام معامالت به واحد پول هر کشوري مستلزم نظارت بانک مرکزي آن کشور اسـت تـا خلـق پـول، خـارج از      

دالر در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانـک مرکـزي   کنترل بانک مرکزي آن کشور صورت نگیرد؛ لذا مبادالت تجاري به 

گیرد. به طوریکه تمام مبادالت دالري در نظام پرداختی کـه تحـت نظـارت فـدرال رزرو اسـت،       امریکا (فدرال رزرو) صورت می

تیـب کشـوري   هاي دالري کشورهاي متخاصم خود شود. به این تر تواند مانع تراکنش شود. بنابراین ایاالت متحده می تسویه می

المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادي شده است. مردم ایران بـه   که نتواند با استفاده از یک پول بین

  خصوص در چند سال اخیر با این موضوع بیش از مردم هر کشور دیگري آشنایی دارند.

  منافع اقتصادي ناشی از دالر براي ایاالت متحده -2-2
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کشور متفقین در هتل واشنگتن ماونت شهر برتون وودز در ایالت نیوهمپشـایر امریکـا، در    44نماینده از همه  730پس از آنکه 

المللـی قلمـداد شـود     کنفرانسی مشهور به کنفرانس برتون وودز با پیشنهاد ایاالت متحده مبنی بر اینکه دالر به عنوان پول بین

لمللی وارد مرحله جدیدي شد و فرصت منحصر به فردي براي ایاالت متحده ایجـاد گردیـد. بـه    ا موافقت کردند، نظام مالی بین

المللی پـول و گـات    المللی همچون صندوق بین گیري نهادهاي بین خصوص اینکه ایاالت متحده با ایفاي نقش محوري در شکل

سالهاي پس از جنگ جهانی دوم شکلی نمـایی  المللی طی  (سازمان جهانی تجارت)، باعث گردید که رشد و توسعه تجارت بین

). واضح است که رشد چشمگیر تجارت جهانی باعث افزایش شدید تقاضاي مبادالتی براي یک واحد پـول  1به خود بگیرد(شکل

یـن  روا افزایش یافت. به همین دلیـل ا  گردد. فلذا از بعد از جنگ دوم جهانی تقاضاي دالر به عنوان یک ارز جهان المللی می بین

المللی، دست به خلق اعتبار و انتشـار   امکان براي امریکا فراهم شد تا براي پاسخگویی به تقاضاي مبادالتی روزافزون به پول بین

سـال گذشـته    60) پیداست ارزش دالري تجارت میان کشورهاي جهان با یکـدیگر در  1واحد پول خود بزند. چنانچه از شکل (

  المللی نیز با نسبت تقریباً مشابهی افزایش یافته  ضح است که تقاضاي مبادالتی به یک پول بینبرابر شده است. بنابراین وا 345

  )WTO): مجموع صادرات کشورهاي جهان به یکدیگر (منبع: 1شکل (
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للی الم پول بین -پوند–در کنفرانس برتون وودز ، نماینده انگلستان، جان مینارد کینز، که قبل از آن واحد پولی کشورش است. 

کند. دلیل اصلی مخالفت وي همـین منـافع    المللی شدن دالر مخالفت می بوده است با طرح نماینده ایاالت متحده مبنی بر بین

مند خواهد شد. البته در این کنفرانس، وایت، نماینده ایاالت متحده براي ایجاد  نامتعارفی بوده است که کشور امریکا از آن بهره

المللی، دالر چاپ نخواهد کـرد؛ متعهـد    رها و اینکه بیش از نیاز مبادالتی کشورهاي جهان به پول بیناعتماد در بین سایر کشو

اي بـراي   هایی که تامین مالی جنگ ویتنام مشکالت عدیـده  بماند. اما در سال دالر باقی 35شود که ارزش هر انس طال برابر  می

به طور یکجانبه تعهد کشورش  1971آگوست  15مهور وقت امریکا در اقتصاد امریکا ایجاد کرده بود، ریچارد نیکسون رییس ج

  اي میان ارزش دالر و طال برقرار نخواهد بود. کند از این پس رابطه گذارد و اعالم می را زیر پا می

زد دالر  المللی دست به انتشار دالر می در واقع اگر ایاالت متحده به اندازه افزایش تقاضاي مبادالتی به واحد پولی بین -3

شد و الزم نبود نظام پایه طال توسط این کشور به طور یکجانبه لغو شود. چرا که هر گاه عرضه پـول بـه    ارزش نمی بی

توان ادعا کـرد کـه ایـاالت     شود. بنابراین می اندازه تقاضاي مبادالتی آن باشد، این نوع عرضه باعث کاهش ارزش نمی

هاي اینچنین، درصدد بوده است تا با کنار گذاشـتن تعهـد    و سایر هزینه متحده براي تامین مالی مخارج جنگ ویتنام

المللـی، دالر منتشـر کنـد. ایـن      خود به برابري ارزش دالر در برابر طال، بتواند بیش از نیاز تجارت جهانی به پول بین

گسترده امریکـا بعـد از    المللی، از طریق خریدهاي فرآیند یعنی پاسخگویی به تقاضاي مبادالتی روزافزون به پول بین

جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از برچیده شدن یکجانبه نظام پایه طال توسط ایـاالت متحـده، تحقـق یافـت. در     

هاي متمادي وارداتـی بسـیار بیشـتر از صـادرات      واقع این امکان براي اقتصاد امریکا فراهم گردید که بتواند براي سال

تواند از چنین امتیازي برخوردار باشد چـرا کـه بـراي واردات     کشوري هرگز نمیخود داشته باشد در صورتی که هیچ 

است در صورتی که ایاالت متحده بـا اسـتفاده از واحـد پـولی کـه خـود آن را        -واحد پول خارجی–خود نیازمند ارز 

الت متحـده  ایـا  11) روند تغییـرات حسـاب جـاري   2تواند واردات داشته باشد. چنانکه در شکل( منتشر کرده است می

تایید کننده این ادعاست. در واقع با برچیده شدن نظام پایه طال، امکان دریافت مالیات تورمی توسط ایـاالت متحـده   

هـا و   از همه آحاد اقتصادي در سراسر جهان میسر گردید و نگرانی این کشور براي تامین مالی مخارج هنگفت جنـگ 

  مرتفع گردید.دخالت در امور کشورهاي جهان تا حدود زیادي 

                                                             
 حساب جاري در این نمودار، حاصل تفریق واردات کاال و خدمات از صادرات کاال و خدمات است. 11
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  )Bureau of Economic Analysis): تراز حساب جاري امریکا (منبع: 2شکل (

). ایـن  3هاي ارزي کشورهاي جهان به دالر امریکا ذخیره شده است شـکل(  عالوه بر این، بعد از جنگ جهانی دوم عمده دارایی

انـد و ذخـایر    و چـین کـه مـازاد تجـاري داشـته     رنج صادرکنندگان بزرگ کاال و خدمات همچون ژاپن  بدین معناست که دست

ازاي  زیرزمینی کشورهاي عمده صادرکننده انرژي همچون عربستان و روسیه به اقتصاد امریکا تزریق شـده اسـت چـرا کـه در     

ي اند. اما این ذخـایر عظـیم دالري چـه نفعـی بـرا      اند و ذخایر دالري عظیمی شکل داده مازاد صادراتی خود، دالر دریافت کرده

اي ناچیز، این دالرهاي سـرگردان را در قالـب اوراق    صاحبان آن دارد؟ جز آنکه دولت امریکا و فدرال رزرو در ازاي پرداخت بهره

کنند و همچنان مصارف هنگفت ایاالت متحده از محـل تولیـد سـایر کشـورها تـامین       قرضه و سایر ابزارهاي مالی مدیریت می

گیرد بلکـه از طریـق    هاي دولت امریکا دیگر از طریق انتشار پول جدید صورت نمی بودجهطوریکه هم اکنون کسري  شود. به می

گیرد. البته بایـد متـذکر شـد کـه      انتشار اوراق قرضه براي باز پس گیري دالرهاي منتشره و تامین مالی مجدد خود صورت می

  تشار دالر بی بهره نخواهد بود.ایاالت متحده براي پرداخت بهره ناچیز این اوراق نیز از رانت مربوط به ان

) 2میالدي به شرح جدول ( 2011وزارت خزانه داري ایاالت متحده اصلی ترین دارندگان اوراق خزانه امریکا را در ماه می سال 

میلیارد دالر تنها در قالب اوراق خزانه براي دولت امریکـا تـامین    4514شود که کشورهاي جهان  ارائه نموده است. مشاهده می

  اند.  مالی ایجاد کرده
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 میزان اوراق خزانه خریداري شده

 نام کشور (میلیارد دالر)

 میزان اوراق خزانه خریداري شده ردیف

 نام کشور (میلیارد دالر)

 ردیف

 1 چین 1159.8 13 لوکزامبورگ 68

 2 ژاپن 912.4 14 آلمان 61.2

 3 بریتانیا 346.5 15 تایلند 59.8

 4 12صادرکنندگان نفت 229.8 16 سنگاپور 57.4

 5 برزیل 211.4 17 هند 41

 6 تایوان 153.4 18 ترکیه 39.3

 8 مراکز بانکی کارائیب 148.3 20 ایرلند 33.5

 9 هنگ کنگ 121.9 21 کره جنوبی 32.5

 10 روسیه 115.2 22 بلژیک 31.4

492.2 

سایر 

 کشورها
23 

 سوئیس 108.2

11 

 12 کانادا 90.7  کل کشورها 4514

  ترین کشورهاي دارنده اوراق خزانه امریکا اصلی - 2جدول 

  http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txtداري امریکا   منبع: سایت وزارت خرانه

                                                             
 عمان، قطر، عربستان، امارات، الجزایر، گابون و نیجریه.18صادرکنندگان نفت شامل اکوادور، ونزوئال، اندونزي، بحرین، ایران، عراق، کویت،  712
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از جنگ جهانی دوم به بعد، قدرت خریدي که به واسطه دالر نصیب ایاالت متحده گردید باعث شده است کـه دالر بـه عنـوان    

)، 4هاي بسیار زیاد در طول شصت سال گذشـته (شـکل   منبعی در حساب درآمد و هزینه این کشور عمل کند و با وجود بدهی

هاي بسیار کمتـر از آن،   ت سال گذشته کشورهاي زیادي به دلیل بدهیهیچگاه اعالم ورشکستگی نکند حال آنکه در طول شص

اند و حتی براي برون رفت از آن و دریافـت کمـک از    اند و یا تا مرز اعالم ورشکستگی پیش رفته ناگزیر اعالم ورشکستگی کرده

ها حتـی بـه قیمـت     از سوي آن هاي دیکته شده المللی پول و بانک جهانی، به سیاست المللی همچون صندوق بین نهادهاي بین

بـه عنـوان یـک پـول       "دالر"اند. اما ایاالت متحـده تـا زمـانی کـه      هاي اجتماعی تن داده هاي عمومی و آشوب ایجاد نارضایتی

هـاي عمـومی و    المللی برایش قدرت خرید ایجاد کرده است نیازي ندارد که براي جلوگیري از ورشکستگی خود، نارضـایتی  بین

  ماعی را تجربه کند بلکه کافیست از دالرهایی که خود منتشر کرده است خود را تامین مالی نماید.  هاي اجت آشوب

  

  )http://www.brillig.com): بدهی دولتی ایاالت متحده (منبع: 4شکل (
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انـد   ضرر شـده پر واضح است که از زمان برچیده شدن نظام پایه طال، کشورهاي دارنده ذخایر دالري از این کارشکنی امریکا مت

هاي دالري شان به کلی نابود نشود مانع از برچیده شدن و بـی اعتبـار شـدن     اما از سوي دیگر همین کشورها براي آنکه دارایی

اکنـون کشـورهاي دارنـده ذخـایر عظـیم دالري       شوند. این روند تا کنون ادامه داشته اسـت و هـم   المللی می دالر در عرصه بین

هاي امریکا از آن متضـرر   کنندگان بزرگ انرژي، علیرغم آنکه از بی ارزش شدن دالر و سوء استفادههمچون چین و ژاپن و صادر

تواننـد   اند که دالر را به کلی کنار بگذارند. تنها کاري کـه مـی   گاه حاضر نشده هایشان هیچ شوند اما براي حفظ ارزش دارایی می

بـه بعـد کـه     2007شان افزوده نشود. البته از سال  ین بر ذخایر دالريانجام دهند آن است که ترتیبی اتخاذ کنند که بیش از ا

هاي بزرگ تولیدي و  رکود ایاالت متحده به سایر کشورها سرایت کرد و عالوه بر آن امریکا براي جلوگیري از ورشکستگی بنگاه

تصـادهاي نوظهـور همچـون چـین،     ارزش کردن آن در حمایت از صادرات خود زد، سایر اق مالی خود دست به انتشار دالر و بی

برزیل، هند، روسیه و حتی کره و ژاپن مواضع اعتراض آمیز خود را از سوء استفاده امریکا از دالر اعالم کردند و حتـی صـندوق   

  المللی پول نیز از وقوع جنگ ارزي در جهان خبر داد.   بین

المللی ثروت هنگفتی را بـراي   ر به عنوان واحد پول بینبه طور خالصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یک سو کارکرد مبادالتی دال

ایاالت متحده فراهم آورده است و از سوي دیگر کارکرد ذخیره ارزش دالر در واقع ثروت انباشته شده سایر کشـورها را نصـیب   

  این کشور کرده است.

دار خواهد کرد و این نگاه فراگیـر   للی دالر را خدشهالم ادامه روند موجود و یا رخداد چنین اتفاقاتی در اقتصاد امریکا، اعتبار بین

هایی که از آن به نفع اقتصاد امریکا شده است ظریفت ایـن را نـدارد کـه همچنـان      به دلیل سوء استفاده "دالر"خواهد شد که 

 "دالر"کنار گذاشـتن  المللی باقی بماند و رویکردهاي انتقادي کشورهایی همچون چین، روسیه، برزیل و... را در  واحد پولی بین

  تقویت خواهد کرد.

در  "دالر"هاي بسیاري در جهت عدم بکارگیري  هاي بعد از جنگ جهانی دوم، به جز کشورهاي اروپایی که تالش شاید در دهه

مابین خود مصروف داشتند و در پی ایجاد پولی هم شأن دالر بودند، هیچ کشور دیگري در جهان اقـدام عملـی و یـا     تجارت فی

المللی با مشخصـه فراکشـوري نداشـته اسـت.      اي و یا بین هاي منظقه گیري پول اقل موضع گیري رسمی در حمایت از شکلحد

هـاي   گیري پـول  ها دامن زده است و اگر این اتفاقات در اقتصاد امریکا ادامه پیدا کند شکل گیري اتفاقات اخیر بر این نوع موضع

  بینی باشد. هاي آینده قابل پیش ها و یا دهه المللی در سال نفراکشوري و دگرگونی در نظامات مالی بی
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کشند، امـا   هاي گذشته بار اصلی توسعه ایاالت متحده امریکا را سایر کشورهاي جهان بر دوش می باید گفت که اگرچه در دهه

مین دالرهایی که تا کنـون منـافع   اعتمادي به دالر امریکا که به طور روز افزونی در حال افزایش است ادامه یابد، ه اگر روند بی

  هنگفتی براي اقتصاد امریکا داشته است روزي گریبانگیر او خواهد شد.

  

  هاي اخیر المللی در سال بررسی وضعیت نظام پولی بین -3

هاي اخیر و کاهش مداوم ارزش آن متأثر از برچیده شدن نظـام پایـه طـال، همچنـین منـافع ملـی        نوسانات ارزش دالر در سال

صل از رواج ارز ملی در تعامالت مالی خارجی، باعث شده است که تمایل کشورهاي مختلف بـراي اسـتفاده از ارزهـاي ملـی     حا

  خود در تجارت خارجی افزایش یابد. 

منـد بـود، بـا ایجـاد      مندي از مزیتی که تا آن زمان تنها امریکا از آن بهـره  هاي گذشته کشورهاي اروپایی به منظور بهره در دهه

الملـل و ذخـایر مـالی کشـورها بـه یـورو انجـام شـود.          اي از تجارت بین اند که سهم قابل مالحظه حد پول اروپایی باعث شدهوا

هـاي   اتحادیـه پرداخـت  "با تاسیس نهادهایی همچون  -1950-هاي ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم  کشورهاي اروپایی از سال

و بسـط و توسـعه چنـین     -1958- "14نامـه پـولی اروپـا    موافقـت "ارتقاء آن بـه   هاي ملی و به منظور تجارت با پول "13اروپایی

میالدي، موفق به ایجاد پول واحد اروپایی شدند. اگرچه ساختار پول واحد اروپایی شـکننده اسـت و    90و  80تعامالتی در دهه 

هـاي   اي از مبادالت و اندوختـه  مالحظهدر معرض فروپاشی قرار دارد اما از ابتداي شکل گیري تا کنون توانسته است سهم قابل 

  ).3گرفت از آن خود کند. شکل ( ارزي کشورها را که قبال با دالر صورت می

هاي اخیر و خصوصا بعد از رکود جهانی دست به اقداماتی در جهت  عالوه بر کشورهاي اروپایی، اقتصادهاي نوظهور نیز در سال

تاکنون به منظور استفاده از واحد پـول ملـی (یـوان)     2008کشور چین از دسامبر سال المللی زده اند.  تحول در نظام پولی بین

رز  هاي بسیاري صورت داده است. در این مدت بانـک مرکـزي چـین، شـانزده قـرارداد سـواپ ا       در مبادالت تجاري خود تالش

  ،  اندونزي،  آرژانتین،  هند،  ژاپن،سبالرو  مالزي،  هنگ کنگ، مرکزي کشورهاي کره جنوبی،   هاي بانک ) با15(معاوضه پولی

                                                             
١٣  European Payments Union (EPU) 
١٤  European Monetary Agreement (EMA) 
١٥ Currency Swap 
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 )IMFمعادل میلیون دالر (منبع:  -): ذخایر ارزي کشورهاي جهان به بعضی واحدهاي پولی3شکل ( 

پاکستان ، روسیه، قزاقستان، تایلند، سنگاپور، ازبکستان، ایسلند، و امارات متحده عربی منعقد نمـوده اسـت. ایـن بـدان معنـی      

لـویی لـوال دا   "از یوان اسـتفاده کننـد.   است که امکانی فراهم شده است تا این کشورها بتوانند براي خرید از چین، بجاي دالر 

پیشنهاد انجام مبادالت تجاري دو جانبـه از طریـق پـول ملـی دو کشـور را بـه        2009ر سال رئیس جمهور برزیل نیز د "سیلوا

با حضور پنج کشور برزیل، روسـیه،   BRICSهمتاي چینی خود داده است. همچنین در بیانیه اجالس سال گذشته  "هوجیانتائو"

هـاي   را بودن ذخـایر عظـیم دالري، طـی مـاه    هند، چین و آفریقاي جنوبی نیز بر این موضوع تاکید شد. کشور چین علیرغم دا

المللـی و جانشـین دالر    ، آمادگی خود را براي ایجاد واحد پـول جدیـد بـین   20گروه  2009گذشته و از جمله در اجالس سال 

  اعالم کرده است.  

ز اواخـر ریاسـت   روسیه نیز از جمله کشورهایی است که انگیزه الزم بـراي تغییـر در نظـام ارزي جهـانی را داراسـت. چنانچـه ا      

انـد. ایـن کشـور سـعی دارد بـا       تا به امروز مقامات ارشد این کشور بارهـا موضـع مشـابهی را اعـالم داشـته      "پوتین"جمهوري 

ترین صادرکننده انرژي جهان، صادرات انرژي خـود را بـه واحـد پـولی خـود       گیري از مزیت سرزمینی خود به عنوان بزرگ بهره

ن وابستگی ارزي این کشور بکاهد. همچنین برخی کارشناسان این کشور از انرژي به عنوان بهتـرین  (روبل) انجام دهد تا از میزا
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الملـل ایجـاد    اي براي روسیه در نظامات آتـی اقتصـاد بـین    کنند تا بدین ترتیب جایگاه ویژه پشتوانه براي پول هر کشور یاد می

و روسیه به قدري است که ایـن دو کشـور علیـرغم دارا بـودن     شود. الزم به ذکر است اهمیت این موضوع برا ي دو کشور چین 

المللی خود را دارند. از آجـا کـه رویگردانـی کشـورها از دالر امریکـا باعـث        ذخایر عظیم دالري قصد حذف دالر از مبادالت بین

و روسیه اهمیـت ایـن   شود، این اقدام چین  کاهش ارزش دالر و در نتیجه افت ارزش دارایی کشورهاي دارنده ذخایر دالري می

سازد. البته این دو کشور به دلیل داشـتن ذخـایر عظـیم دالري بـا احتیـاط بیشـتري در ایـن گـام          موضوع را بیشتر نمایان می

  دارند.   می بر

  

  فرصتی برآمده از تحریم -4

دهاي نوظهـور و در سـایه   هاي بانکی و مالی، فرصت مناسبی را در اختیار دولت قرار داده است تا همسو بـا اقتصـا   اعمال تحریم

رو بـه دلیـل    هـاي پـیش   همکاري با شرکاي بزرگ تجاري خود از اعتبار پول ملی در خارج از مرزهاي ایران دفاع نماید. در سال

المللی آبستن تحوالتی در ساختارهاي کنونی است. کشـورهایی کـه بتواننـد نقـش      بروز بحران اقتصادي، نظامات اقتصادي بین

که نظامـات   شرایطیساختارهاي جدید ایفا کنند در مناسبات قدرت سهیم خواهند بود.  در واقع اگر ایران در موثري در ایجاد 

هـاي مـالی را    گیري است، بتواند نقش فعال و تعیین کننده ایفا کند تهدید ناشی از تحریم المللی جدید در حال شکل پولی بین

  به فرصتی براي قدرتمند شدن مبدل ساخته است.

المللی، منافع فراوانی را براي کشورها به همراه دارد. پیش بینی کارشناسان مؤید این امـر   یش سهم پول ملی در تجارت بینافزا

المللـی   است که تنوع گسترده ارزها و رقابت آنها در معامالت آتی جهانی موجب تحرك کشورها بـراي ایجـاد نظـام ارزي بـین    

هایی است کـه در نظـام موجـود مقبولیـت      زي آینده، میدان رقابت و سهم خواهی ارزجدید و جانشین دالر خواهد شد. نظام ار

جهانی (هر چند محدود) کسب کرده باشند. عدم ایفاي نقش مؤثر ریال در ساختار نظام ارزي آینده جهان، جمهـوري اسـالمی   

  سازد.  مواجه هاي فعلی  ایران را از ناحیه نظامات پولی جدید ممکن است با تهدیداتی مشابه تحریم

هاي اقتصادي، کشور ایران را به سمت تکیـه بـر سـاز و کارهـاي      عدم استفاده از دالر و یورو در تجارت خارجی به دلیل تحریم

حضور ریال فرا سوي مرزهاي ملـی و کسـب اعتبـار     ساز تواند زمینه هاي محلی سوق داده است که می مبتنی بر استفاده از پول

لی شود. در شرایطی که جهان آبستن تحوالتی اساسی در نظامات پولی است، اتخـاذ راهکارهـاي بلنـد و    المللی براي پول م بین

  هاي فعلی است. هاي موجود، فرصتی برآمده از تحریم استفاده از ظرفیت
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هاي بانکی و مـالی نیازمنـد بررسـی وضـعیت      در هر صورت اتخاذ تدابیر مناسب براي حل مشکالت و تنگناهاي ناشی از تحریم

  شود.   هاي کشور در این زمینه است. که در ادامه بدان پرداخته می ها و فرصت تجارت خارجی، امکانات موجود، مزیت

  

 بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران  -5

و کل واردات کاال و خـدمات اسـتفاده شـده اسـت.      16وضعیت تجارت خارجی ایران از آمار صادرات نفتی و غیر نفتیدر بررسی 

  باشد. می  1389هاي ارائه شده در این گزارش مستند به آمار مربوط به دوازده ماه سال  تحلیل

کشـور چـین، امـارات متحـده عربـی، هنـد،       درصد صادرات غیر نفتی ایران به ترتیب به هشت  48.1، 2و  1با توجه به جداول 

درصـد واردات ایـران را تـامین     50ترکیه، کره جنوبی، پاکستان، ژاپن و روسیه اختصاص دارد. از سوي دیگر این هشت کشـور  

کنند. آمار واردات و صادرات غیر نفتی کشور گویاي تراز منفی تجاري ایران با سایر کشورها است. بنـابراین ضروریسـت کـه     می

  آمده است. 3ار مربوط به صادرات نفت خام ایران را نیز در نظر گرفته شود. این اطالعات به صورت مرتب شده در جدول آم

خارجی ایران به هشت کشور چین، امارات متحده عربی، هنـد، ترکیـه، کـره جنـوبی، پاکسـتان،       تجارتاز آنجا که سهم عمده 

که همگـی در  -ي اصالحی در نظام بازرگانی خارجی  تنها با این هشت کشور ها ژاپن، روسیه اختصاص دارد، لذا اعمال سیاست

اي از تجارت خارجی ایـران را در جهـت حفـظ و تـأمین منـافع ملـی        تواند بخش عمده می -منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارند

دوجانبه و تقریباً متـوازن اسـت، لـذا     تسهیل نماید. از سوي دیگر از آنجا که تجارت ایران با این کشورها با احتساب نفت خام ،

ظرفیت تعامل به منظور ایجاد ساختارهاي پولی و بانکی مبتنی بـر منـافع دو طـرف وجـود دارد. چـرا کـه سـاز و کـار راهکـار          

براي مبادلـه بـا    اي است که اگر توازن تجاري میان کشورهاي عضو وجود نداشته باشد انگیزه به گونه ACUپیشنهادي و ساختار 

  یابد. هاي محلی کاهش می لپو

  

  

                                                             
ن احتساب اقالم نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید و میعانات گازي است که توسط شرکت صادرات غیر نفتی، کلیه صادرات ایران بدو ١٦

 شود. هاي نفتی جز آمار صادرات غیر نفتی محسوب می گردد. بقیه اقالم فرآورده ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران صادر می
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 ردیف نام کشور ارزش (میلیون دالر) درصد سهم ارزشی از کل صادرات

 1 چین 4574.8 17.37

 2 امارات متحده عربی 3313.4 12.58

 3 هند 1815.9 6.89

 4 ترکیه 1063.2 4.03

 5 جمهوري کره  577.4 2.19

 6 پاکستان 545.7 2.07

 7 ژاپن 458.0 1.73

 8 روسیه 336.4 1.27

(منبع:  1389بزرگترین شرکاي تجاري ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه از لحاظ ارزش صادرات غیر نفتی طی سال  -1جدول

  گمرك ج.ا.ایران)

  درصد سهم ارزشی از کل واردات ارزش (میلیون دالر) نام کشور ردیف

  25.91 16682.9 امارات متحده عربی 1

  8.92 5743.8 چین 2

  5.62 3619.9 جمهوري کره  3

  3.82 2461.1 ترکیه 4

  2.43 1567.9 ژاپن 5

  1.97 1269.8 هند 6

  0.66 424.9 روسیه 7

  0.59 381.5 پاکستان 8

(منبع: 1389بزرگترین شرکاي تجاري ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه از لحاظ ارزش واردات طی سال  -2جدول

  همان)



  اولین همایش ملی                    

   اقتصاد مقاومتی

  
  
 

146 

 

 شریک تجاري ردیف

 ارزش کل صادرات (میلیون دالر)

 ارزش کل واردات (میلیون دالر)
تراز تجاري با احتساب صادرات نفت خام 

 (میلیون دالر)
 صادرات نفت خام صادرات غیر نفتی

 چین 1

17904 

5744 

12160+ 

4574 13329 

 هند 2

10904 

1270 

9634+  

1816 9088 

 ژاپن 3

15666 

1568 

14098+  

458 15208 

 کره جنوبی 4

6333 

3620 

2713+  

578 5756 

 ترکیه 5

2971 

2461 

510+ 

1063 1908 

 امارات متحده عربی 6

3313 

16683  

13370- 

3313 0 

    :  کل صادرات و واردات ایران به شش کشور عمده طرف تجاري با احتساب صادرات نفت خام3جدول     

  

میلیون دالر است که در مقابل، کل صادرات ایران به چین با  5744فوق، واردات ایران از چین  جداولاطالعات بر اساس 

 12160میلیون دالر است. این بدان معناست که در این دوره، ایران داراي مازاد تجاري  17904احتساب نفت خام، برابر 

، کشور ایران با هریک از کشورهاي هند، ژاپن، 4ل میلیون دالري در تجارت با چین بوده است. به همین صورت، براساس جدو

میلیون دالري است. هر چند که این مازاد تجاري  510و  2713، 14098، 9634کره و ترکیه داراي مازاد تجاري به ترتیب 

اراي ظاهراً موجب بر هم زدن تراز تجاري شده است ولیکن از آنجا که کشور امارات به عنوان یک مرکز تجاري در منطقه د
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میلیون دالري ایران با امارات متحده عربی به نوعی بیانگر  13370توان ادعا کرد که کسري تجاري  است، می 17صادرات مجدد

شوند.  واردات ایران از کشورهایی مانند چین، ژاپن و کره است که شرکاي اصلی تجاري ایران در تجارت با امارات محسوب می

واحد پولی -ریال با واحد پول شرکاي تجاري، قطعا هیچ ضرورتی براي استفاده از درهمدر واقع در قالب مکانیزم تسویه 

کور است در قالب تسویه پولی صورت وجود نخواهد داشت. چرا که وارداتی که منبع اصلی آن یکی از سه کشور مذ -امارات

  ارات متحده عربی کاسته خواهد شد.گري ام خواهد گرفت و در آینده از حجم واسطه

  

  هاي ملی طرفین تجاري   ساز و کار جایگزین، استفاده از پول -6

هاي آن همچون هزینه پـایین اجـراي تحـریم،     اطمینان طراحان تحریم از کارایی ابزارهاي بانکی و مالی و آگاهی از سایر مزیت

سـازد، امیـد بـراي برچیـده شـدن ایـن        ها را بسیار مشـکل مـی   سرعت عمل باال و شفافیت باالي نظام بانکی که عبور از تحریم

هـا   ها و ترفندهاي بانکی براي خنثی سـازي تحـریم   د. به همین دلیل، بکارگیري روشکن ها در کوتاه مدت را کمرنگ می تحریم

حالت، انجام مبادالت بانکی را تنها در مسیرهایی پیچیده و طوالنی که ریسک و  بهترینتواند در بلند مدت مؤثر بوده و در  نمی

نماید؛ سـاختارهاي   تغییر ساختارهاي موجود ضروري می سازد. بنابراین پذیر می نماید، امکان هاي باالیی متوجه کشور می هزینه

جدید بایستی ضمن تأمین حداکثري منافع ملی، منطبق بر شرایط روز و مبتنی بر کاهش اسـتفاده از ارزهـاي تهدیـد کننـده     

  خارجی باشد. 

د. در نظـام تجـاري   ملی هر کشور به میزان حضور پـول ملـی آن در معـامالت خـارجی بسـتگی دار      منافعاز این منظر، تأمین 

سازي حجم پول ملـی در تجـارت خـارجی بـا      جهانی، توزیع عادالنه منافع حاصل از تجارت با پول ملی الزاماً از طریق متناسب

المللـی   شود. یعنی واحد پول کشوري که توان تجاري باالتري دارد در مبـادالت تجـاري بـین    حجم تجاري هر کشور محقق می

  سازد.   پذیر می اي را امکان اي است که تحقق چنین خواسته گونه گیرد. راهکار پیشنهادي به بیشتر مورد استفاده قرار

  هاي ملی در تجارت دو جانبه  تشریح ساز و کار استفاده از پول -6-1

م چنانچه روابط تجاري کشور به نحوي تنظیم شود که تجارت دو جانبه با استفاده از پول ملی دو کشور و بدون دخالت مسـتقی 

هاي مبادله، خطرات ناشی از استفاده از ارزهاي خـارجی بـه    ارز واسط انجام شود، این امکان وجود دارد که ضمن کاهش هزینه

                                                             
١٧ Re-Export 
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حداقل برسد. بدون تردید هر کشوري با هدف تأمین حداکثري منافع ملی در تجارت خارجی، خواستار استفاده بیشـتر از پـول   

اي که قرار است مبادالت تجاري کشور را پشتیبانی کند در کنترل بانک مرکـزي   ملیملی خود است. منوط بر اینکه حجم پول 

هاي پولی اختالل ایجاد نکند. رعایت اصل تأمین منافع متقابل در تجارت خارجی مسـتلزم اسـتفاده از پـول     باشد تا در سیاست

  کشورها به اندازه حجم تجارت منوازن هر کشور است.

اي کـه   کننـد. بـه گونـه    این طرح، تجار دو کشور تنها از پول ملی خـود بـراي تجـارت اسـتفاده مـی      در سازوکار ارائه شده در 

نمایـد   واردکننده بعد از گشایش اعتبارات اسنادي به نفع صادرکننده، واحد پول کشور خود را به بانک تجاري خود پرداخت می

د، واحد پول کشور خود را در حساب خود نزد بانک تجـاري  و از طرف دیگر صادرکننده بعد از تحویل اسناد به بانک تجاري خو

هاي مرکزي  هاي ملی در معامالت دو جانبه نیازمند توافق بانک کند. البته عملیاتی کردن استفاده از پول کشور خود دریافت می

آمده بـراي پـول ملـی    طرفین تجاري است. چراکه سازوکار مذکور مبتنی بر خلق پول جدید به میزان تقاضاي مبادالتی بوجود 

شـود.  بـر اسـاس     است. حجم و گستردگی سوابق تجاري طرفین مهمترین عامل براي حصول توافق در این زمینه محسوب می

هاي مرکزي اعتبار معینی را به واحد پول ملی خود براي یک دوره محدود زمانی به منظـور تجـارت بـا کشـور      این توافق، بانک

کنند. ارزش اعتبار ایجاد شـده بـراي هـر کشـور بـا یکـدیگر        ام بانک مرکزي آن کشور، ایجاد میدیگر در حسابی نزد خود به ن

روا و یا  هاي ملی با یک ارز جهان و یا به عبارتی نرخ برابري هر یک از پول 18معادل است. میزان این اعتبار بر اساس نرخ متقابل

  شود.   طال تعیین می

هاي مرکزي هر کشوري به منظور بهتر مدیریت نمودن ریسک خود تنها حاضرند بـه   بانکاي که وجود دارد این است که  مساله

روا اندوخته داشته باشند. بنابراین در حالت عادي حاضر به پذیرفتن تنوع در ذخایر ارزي خود نیستند. این مساله  ارزهاي جهان

کشور ریسک مربوط به واحـد پـول خـود را تقبـل      از طریق توافق معاوضه پولی قابل حل است. در این توافق بانک مرکزي هر

شوند که اعتبارات ایجاد شده براي یکدیگر را به  هاي مرکزي متعهد می نماید. بدین معنا که در پایان دوره مورد توافق، بانک می

  نرخ زمان گشایش باز پس گیرند.

ار دو کشـور بتواننـد از طریـق پـول ملـی خـود       سازد تا تجـ  هاي مرکزي نزد یکدیگر این امکان را فراهم می وجود حساب بانک

تجارت دو جانبه داشته باشند. بدین ترتیب که وارکننده کاال یا خدمت که بایستی هزینه معامله را پرداخت نماید این پرداخت 

ا به حسـاب  ). بعد از آن بانک تجاري، این مبلغ ر1دهد (مرحله  را به واحد پول ملی کشور خود نزد بانک تجاري خود انجام می

                                                             
١٨ Cross Rate 
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). تا اینجا تمام عملیات بـانکی بـه واحـد    2نماید (مرحله  بانک مرکزي کشور صادرکننده نزد بانک مرکزي کشور خود واریز می

پول کشور واردکننده صورت گرفته است. بعد از این مرحله، بانک مرکزي کشور واردکننده دستور پرداختی معادل مبلغ مذکور 

کند که طـی آن ایـن مبلـغ از حسـاب خـود بـه        کننده به بانک مرکزي کشور صادرکننده ارائه میاما به واحد پول کشور صادر

). در پایـان، شـرکت   3هـاي تجـاري کشـور صـادرکننده واریـز شـود مرحلـه (        نزد یکی از بانـک  -صادرکننده –حساب ذینفع 

). مراحـل فـوق در مـورد    4رد مرحلـه ( امکان دسترسی به مبلغ معامله را به واحد پـولی کشـور خـود دا    -ذینفع –صادرکننده 

هـاي مرحلـه اول و    شود پرداخت ) نشان داده شده است. مالحظه می4در شکل ( 1:1500تجارت دو جانبه ایران و چین با نرخ 

گیـرد. در زمـانی کـه     دوم به به واحد پولی کشور واردکننده و مراحل سوم و چهارم به واحد پولی کشور صادرکننده صورت می

هاي مرکزي نـزد یکـدیگر    هاي بانک گیرد و موجودي حساب الذکر در جهت عکس صورت می و طرفه است فرآیند فوقتجارت د

  شود. تعدیل می

ماند این است که اگر تجارت نا متوازن باشد در این صورت حساب بانک مرکزي کشور صادرکننده نزد  اي که باقی می اما مساله

واهد شد و برعکس. این اتفاق ممکن است براي کشوري که مازاد واردات دارد مطلـوب  بانک مرکزي کشور وارد کننده متورم خ

خـط معاوضـه   "باشد اما براي کشوري که مازاد صادرات دارد مطلوب نیست. توافقی که در باال توصیف شد که موسوم به توافق 

هاي مرکزي کشورها متعهد به باز پس  بانک نماید. چرا که ) است، از این مساله پیشگیري میLiquidity Swap Line( "نقدینگی

هاي ایجاد شده به نرخ زمان گشایش هستند بنابراین از ایـن جهـت ریسـکی متوجـه کشـور دارنـده مـازاد         گیري مبالغ حساب

صادراتی نخواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی که مجموع واردات و صادرات دو کشور در پایان هر دوره، متوازن باشـد نیـازي   

هاي مرکزي نزد یکدیگر نخواهد بود. در غیر این صورت، در پایـان هـر دوره موجـودي     هاي بانک ه تسویه و بروز رسانی حسابب

شود و کسري احتمالی هـر کـدام از حسـابها در مقایسـه بـا موجـودي اولیـه در         حسابها با نرخ برابري زمان گشایش به روز می

هـا در طـول دوره    شود. نرخ بهره توافقی که به موجودي حساب روز می ره جدید بهابتداي دوره، توسط بانکهاي مرکزي براي دو

کاهد. البته به منظور حفـظ تـوازن و ایجـاد     گیرد از منفعت ناشی  از کسري تجاري در طول دوره براي یک کشور می تعلق می

  قف حداکثري باشد.تواند داراي یک س اطمینان بیشتر براي شرکاي تجاري، بدهی هر کشور در هر دوره می

  نمونه اجرایی -6-1-1
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هاي ملی در معامله تجاري میان دو کشور ایران و چین در قالب یـک نمونـه اجرایـی     پول 19مراحل اجرایی شدن فرآیند تسویه

  گردد. تشریح می

  چینی   وارد کننده: شرکت

  صادر کننده: شرکت ایرانی  

  میلیارد ریال  300ارزش معامله: 

  ریال 1500ریال: هر یوان  نرخ برابري یوان و

ایرانی، تقاضاي گشایش اعتبار اسنادي در یکی از  میلیارد ریال از یک شرکت 300واردات به ارزش  منظوریک شرکت چینی به 

 -ریـال –کند. شرکت ایرانی در ازاي ارائه کاال یا خـدمت، واحـد پـولی خـود را      هاي تجاري چین به نفع شرکت ایرانی می بانک

شـود. از طرفـی شـرکت     ند. به طوري که انتظار دارد بعد از ارائه اسناد نزد بانک ایرانی حسابش به ریـال بسـتانکار   ک مطالبه می

میلیـون   200میلیارد ریـال یعنـی    300چینی نزد بانک تجاري گشاینده اعتبار در چین، حساب یوانی خود را به مبلغی معادل 

تجاري دو کشور روابط کارگزاري ریالی و یوآنی با یکدیگر ندارند که اینچنین  هاي شود که بانک کند. فرض می یوان، بدهکار می

اند، ایـن مبلـغ را در    هاي مرکزي دو کشور ایجاد کرده هایی که بانک باشد. بانک تجاري چین طبق توافقات و دیتورالعمل نیز می

یگر بانک مرکزي ایران براي آنکه حساب ریـالی  کند. از سوي د حساب یوانی بانک مرکزي ایران نزد بانک مرکزي چین واریز می

میلیارد ریال بستانکار کند، همین مبلغ را از حساب ریالی بانک مرکزي چـین نـزد خـودش     300صادرکننده ایرانی را به مبلغ 

ان کند. در واقع از حساب بانک مرکزي چین برداشت و به حساب صادرکننده ایرانـی در یکـی از بانکهـاي تجـاري ایـر      کسر می

میلیون یوآن افزایش یافتـه و در   200کند. به این ترتیب بعد از این فرآیند حساب یوآنی ایران نزد بانک مرکزي چین،  واریز می

  نشان داده شده است. 4میلیارد ریال کاهش یافته است. این فرآیند در شکل  300مقابل، حساب چین نزد بانک مرکزي ایران 

چینی، طرف صادرکننده به شرکت ایرانی باشد نهایتاً حسـاب یـوآنی ایـران نـزد بانـک      به همین صورت زمانی که شرکت 

  شود. مرکزي چین بدهکار و حساب ریالی چین نزد بانک مرکزي ایران بستانکار می

توانند بـراي تسـهیل تجـارت،     هاي مرکزي می پرداخت در حوزه خدمات بانکی است و بانک در واقع یک روش مذکورساز و کار 

امکان را فراهم نمایند. هرچند که با ایجاد اتاق تسویه دوجانبه و یا اتحادیـه پایاپـاي چنـد جانبـه، ضـرورتی بـراي حضـور         این

  نماید. هاي مرکزي در صحنه اجرا وجود ندارد و صرفاً ایجاد توافقات طرفینی و نظارت بر عملکرد کفایت می بانک

                                                             
١٩ Clearing 



  اولین همایش ملی

  اقتصاد مقاومتی

  

 

151 

 

حساب ریالی چین نزد بانک مرکـزي   Rهاي مرکزي براي پشتیبانی تجارت بدون استفاده از ارز خارجی ( رابطه بانک -4شکل

 یوآن) 1ریال =  1500باشد. با فرض نرخ برابري ریال و یوآن به صورت  حساب یوانی ایران نزد بانک مرکزي چین می Yایران و 

 مالحظات اقتصادي در ساز و کار جایگزین -6-2

اشته باشد که جریان عادي اقتصـاد را  هاي ملی در تجارت دوجانبه ممکن است مالحظات اقتصادي در پی د بکارگیري پول

  شود: دچار اختالل کند. در ادامه اهم مالحظات اقتصادي که بر این طرح مترتب است بررسی می

  متفاوت در دو کشور طرف تجاري  هاي تورم وجود نرخ -6-2-1

با کشور داراي تورم  ترین عاملی است که سایر کشورها را از پذیرش چنین تعاملی کاهش ارزش پول ملی یک کشور اصلی

هاي متنوع نـزد کشـورها هسـتند و کـاهش      هاي مرکزي ناگزیر از داشتن دارایی دارد. چرا که در راهکار پیشنهادي بانک باز می

ارزش پول ملی یک کشور و یا به عبارتی وجود تورم در یک کشور به معنی کاهش ارزش دارایی سایر کشـورها نـزد آن کشـور    

) اسـت، اساسـا بـراي رفـع ایـن مشـکل       Liquidity Swap Lineبه نوعی توافق خط معاوضه نقدینگی ( است. طرح جایگزین که

  اي که ریسک ناشی از تغییر ارزش پول ملی هر کشور متوجه بانک مرکزي همان کشور است. طراحی شده است به گونه

میلیون  200واریز 

یوآن به حساب یوانی 

نزد بانک مرکزي  ایران

 چین

میلیارد ریال از  300واریز 

حساب ریالی چین نزد 

بانک مرکزي ایران به 

 حساب شرکت ایرانی

 300در یافت 

 میلیارد ریال

 200پرداخت 

 میلیون یوان

 بانک مرکزي چین

Y1=Y0+200m 

 چینیشرکت ایرانیشرکت

 نظام تسویه یوان و ریال

واردات شرکت چینی 

میلیارد  300ارزش  به

 ریال

 بانک تجاري چینی بانک تجاري ایرانی
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ی ا
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  تغییر ارزش پول ملی ناشی از بکارگیري ساز و کار جایگزین -6-2-2

هاي پولی هستند باید دید کـه آیـا طـرح     هاي مرکزي کشورها متولی حفظ ارزش پول ملی و ثبات در سیاست بانکاز آنجا که 

شود یا خیر؟ به خصوص اینکـه نـرخ    هاي ملی در تجارت دو جانبه باعث تغییر در ارزش پول ملی یک کشور می استفاده از پول

گذارد و از این جهت حساسیت کشورهاي صادرات گـرا بـه ایـن     ا میهاي ملی اثر مستقیم بر توان صادراتی کشوره برابري پول

 باشد. موضوع بیشتر نیز می

چنانچه در تشریح ساز و کار جایگزین  بدان اشاره شد، از یک سو تقاضـاي مبـادالتی کـه قـبال بـا ارز واسـط (دالر، یـورو و...)        

ود. این امر منجـر بـه افـزایش تقاضـا بـراي پـول ملـی        گرفته است در طرح جایگزین، قرار است با پول ملی انجام ش صورت می

هاي مرکـزي،   شود که باال رفتن ارزش پول ملی و کاهش صادرات را در پی دارد. از سوي دیگر در گام اول توافق میان بانک می

ارزش شـدن   نمایند که به معناي افزایش پایه پولی است که منجر به بـی  دو طرف مبادرت به خلق پول جدید براي یکدیگر می

کننـد. در   هاي عرضه و تقاضا در خالف جهت یکدیگر، ارزش پول ملی را متاثر می شود که نیروي شود. مالحظه می پول ملی می

نمایند دقیقا به میزان تقاضاي مبادالتی جدید براي پـول ملـی    هاي مرکزي اعتباري که براي یکدیگر خلق می صورتی که بانک

  ی صورت نخواهد گرفت.باشد تغییر ارزشی در پول مل

هاي تجاري عملیاتی شود در این صورت مساله تغییر ارزش پول ملـی   هاي ملی قرار بود در سطح بانک اگر طرح استفاده از پول

هـاي تجـاري    بسادگی قابل حل نبود و شاید یکی از دالیل عدم تحقق این خواسته توسط ج.ا.ایران، پیگیري آن در سطح بانـک 

هاي پولی هستند با عملیـاتی شـدن    هاي مرکزي نیز به دلیل اینکه متولی سیاست بوده است. قطعا بانک کشورهاي طرف مقابل

  کنند. الذکر مخالفت می هاي تجاري به دالیل فوق این طرح در سطح بانک

  مسائل ناشی از دو نرخی بودن ارز در ایران -6-2-3

ران عالوه بر مضرات دیگري که براي اقتصاد کشـور دارد سـاز و کـار    متاسفانه در شرایط کنونی دو نرخی بودن ارز در اقتصاد ای

نماید. به دلیل که صـادر کننـده خصوصـی ایرانـی در شـرایط ارز دو نرخـی تـرجیح         مذکور را نیز در گام اول دچار اختالل می

ز کشور طـرف تجـاري، در   دهد ارز ناشی از صادرات خود را خارج از سیستم تعریف شده بانک مرکزي براي تسویه ریال و ار می

رسد انگیزه کافی براي پیوستن صادرکنندگان بخش خصوصـی   بازار آزاد به قیمت باالتري به فروش برساند. بنابراین به نظر می

هـاي دولتـی اسـت بـه      به این طرح وجود نداشته باشد. اما باید توجه شود که بخش عمده صادرات ج.ا.ایران مربوط به دسـتگاه 
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شـود.   گیرد تا با نـرخ مرجـع بـه خزانـه کشـور واریـز        ل معادل ارز صادراتی آنها در اختیار بانک مرکزي قرار میاي که ریا گونه

بنابراین براي اجرایی شدن ساز و کار جایگزین، در گام اول ضرورتی ندارد در انتظار تک نرخی شدن نرخ ارز دست روي دسـت  

ید می توان در گام اول بخشی از تجارت ایران در قالب ساز و کـار جدیـد   گذاشته شود. فلذا چنانچه در مقدمه طرح اشاره گرد

  عملیاتی شود.  

شود که در گام اول عملیاتی شدن ساز و کار جایگزین، به تک نرخی شدن ارز کمک خواهـد کـرد.    از سوي دیگر نشان داده می

انتقال ارز توسط بانک مرکزي با مشکل مواجه گردیـده اسـت لـذا در بـازار     هاي بانکی عملیات نقل و  از آنجا که به دلیل تحریم

باشد. اگر ساز و کار جایگزین  داخل، طرف عرضه دچار شوك منفی شده است که دلیل اصلی باال رفتن نرخ ارز در بازار آزاد می

ملـی    ارز براي واردات، از طریـق پـول  براي پوشش دادن سهمی از تجارت ج.ا.اایران در گام اول عملیاتی شود بخشی از تقاضاي 

شـود کـه باعـث همگـرا شـدن نـرخ        شود و به همان نسبت از تقاضاي ارز واسط (عمدتا دالر و یورو) کاسته می پوشش داده می

هـاي ارزي ناشـی از تحـریم و عـدم تـوان بانـک        مرجع و بازار آزاد خواهد شد. به بیان دیگر از آنجا که ارز به دلیل محـدودیت 

این موضوع باعث افزایش نـرخ تعـادلی    -)5مطابق شکل ( -در عرضه ارز نمودار عرضه به سمت چپ منتقل شده است  مرکزي

ارز در بازار گردیده است، در صورتی که  ساز و کار پیشنهادي اعمال شود تقاضاي ارز واسط کاهش می یابد که باعث جابجایی 

رت قیمت تعادلی به سطح قبلی یا نزدیک به نـرخ مرجـع همگـرا خواهـد     شود. در این صو نمودار تقاضاي ارز به سمت چپ می

 شد.

  : همگرا شدن نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مرجع در صورت اعمال ساز و کار جایگزین5شکل 

نرخ ارز بازار آزاد ) 2(

(نرخ تعادلی بعد از 

 شوك)

نرخ ارز مرجع  )1(

(نرخ تعادلی قبل از 

 شوك)

نرخ ارز تعادلی در ) 3(

صورت حذف ارز 

 واسط

جابجایی نمودار تقاضا در 
 طصورت حذف ارز واس

نمودارهاي عرضه و 

 تقاضا قبل از شوك ارزي

جابجایی نمودار عرضه 

 بدلیل شوك ارزي

 مقدار

نرخ 

 ارز



  اولین همایش ملی                    

   اقتصاد مقاومتی

  
  
 

154 

 

  در نظر گرفتن مقرارات داخلی کشورها -6-2-4

هاي ملی در تجارت دو جانبه ممکن است با مقـرارات داخلـی کشـورها تـداخل داشـته باشـد. بـه عنـوان مثـال           بکارگیري پول

دهند معموالً در ازاي دریافت ارز صادراتی اسـت؛   گرا به صادرکنندگان خود ارائه می هاي صادراتی که کشورهاي صادرات مشوق

آورد. البته از آنجا که ساز و  دست می در ازاي صادرات، پول ملی کشور خود را به در صورتی که در ساز و کار مذکور صادرکننده

گیرد لذا براي حاکمان اقتصـادي، ایـن مسـاله قابـل کنتـرل       هاي مرکزي صورت می هاي ملی از مسیر بانک کار استفاده از پول

هاي مرکزي با یکـدیگر   رات و توافقات بانکاست. به هر صورت الزم است مقرارت داخلی کشورها در نظر گرفته شود و در مذاک

  منظور شود. 

  وضعیت توافقات معاوضه پولی میان کشورهاي جهان بعد از بحران اخیر اقتصادي -6-3

الـذکر،   ) و به طـور خـاص در قالـب فـوق    Currency Swap( "معاوضه پولی"ساز و کار ارائه شده در بخش قبل، از نوع توافقات 

تا کنـون   2008هاي مرکزي از ابتداي سال  ) است که در میان بانکLiquidity Swap Line( "نقدینگیخط معاوضه "موسوم به 

  توسعه زیادي یافته است. 

هاي بزرگ خود همچـون لمـن بـرادرز را در     که ورشکستگی بانک 2007اولین بار ایاالت متحده (فدرال رزرو) در دسامبر 

براي  Liquidity Swap Line20بانکی خود براي حفظ اعتبار دالر، اقدام به ایجاد  هاي پولی و پیش رو داشت در راستاي ماموریت

اي ایـاالت متحـده مبـادرت بـه انعقـاد چنـین        بانک مرکزي اروپا و بانک ملی سوئیس نمود. پـس از آن نیـز بـه طـور فزاینـده     

تبـار دالر و پیشـگیري از سـرازیر شـدن     دار شـدن اع  قراردادهاي نموده است. این اقدام ایاالت متحده براي جلوگیري از خدشه

شود. در واقع در این قراردادها ایـاالت متحـده در    دالرهاي منتشره در خارج از ایاالت متحده به داخل اقتصاد امریکا ارزیابی می

کشـور   ازاي دریافت یک سپرده ارزي به واحد پول کشور مقابل، مبادرت به ایجاد خط اعتباري دالري با نرخ تضمین شده براي

و همچنـان دالر در خـارج از مرزهـاي     21نماید. به این ترتیب کشور مقابل نگران ریسک نوسان نرخ دالر نخواهد بـود  مقابل می

  ایاالت متحده تامین کننده تقاضاي مبادالتی خواهد بود.

                                                             
٢٠ The Federal Reserve operates swap lines under the authority of Section ١٤ of the Federal Reserve Act and in 

compliance with authorizations, policies, and procedures established by the FOMC. 
 
٢١ These swaps involve two transactions. When a foreign central bank draws on its swap line with the Federal 

Reserve, the foreign central bank sells a specified amount of its currency to the Federal Reserve in exchange for 
dollars at the prevailing market exchange rate. The Federal Reserve holds the foreign currency in an account at 
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ي طرف تجاري خود منعقد ، کشور چین نیز به موازات ایاالت متحده قراردادهاي متعددي با کشورها2008از دسامبر  تا کنون 

خاطر حفظ اعتبار دالر بلکه به دلیل عدم استفاده از دالر در مبادالت تجاري این قراردادهـا منعقـد    نموده است اما این بار نه به

شده است. در واقع در این حالت کشور چین و کشور مقابل هر دو براي یکدیگر خط اعتباري به واحد پول خود با نرخ تضـمین  

نمایند تا دو کشور بتوانند از طریق این ذخایر ارزي بدون ریسـک، مبـادالت تجـاري     ایجاد می -نرخ زمان گشایش اعتبار–شده 

اسـت.   2012) بیانگر وضعیت قراردادهاي معاوضـه پـولی تـا ژانویـه     6شکل  ( 22مابین را بدون استفاده از دالر سامان دهند. فی

  دهد. نشان می 2009و  2008هاي  هاي مرکزي را طی سال میان بانک ) اهم توافقات معاوضه پولی4همچنین جدول (

                                                                                                                                                                                             
the foreign central bank. The dollars that the Federal Reserve provides are deposited in an account that the 
foreign central bank maintains at the Federal Reserve Bank of New York. At the same time, the Federal Reserve 
and the foreign central bank enter into a binding agreement for a second transaction that obligates the foreign 
central bank to buy back its currency on a specified future date at the same exchange rate. 
 
٢٢  Many of the swap lines established by the People’s Bank of China had the longer-term objective of 

promoting bilateral trade in the trading partners’ own currencies, without the use of the US dollar. (Central bank 
co-operation and international liquidity in the financial crisis ٢٠٠٩-٢٠٠٨, BIS working paper No ٣١٠, William A 

Allen and Richhild Moessner, May ٢٠١٠) 
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  2012تا پایان ژانویه  2008): شبکه توافقات معاوضه پولی میان کشورها از سال 6شکل (

 UA
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  2009و  2008هاي  هاي مرکزي طی سال ) اهم توافقات معاوضه پولی میان بانک4جدول (
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مقاومتیجایگاه ترانزیت در اقتصاد   

  

  مهدي ساسانی 

  msasaniir@gmail.comي تحلیگران تکنولوژي ایران (ایتان) ،  کارشناس شبکه

  

  چکیده

براي  هاي پولی و بانکی باعث شده تا تحریم پرکاربردترین ابزار دشمنان جمهوري اسالمی ها بویژه تحریم ي پایین اعمال تحریم هزینه

هاي جمهوري اسالمی ایران ضروري  هاي اخیر باشد. لذا باتوجه به تقابل مبنایی نظام سلطه با آرمان کند کردن روند حرکتی کشور در سال

ي دشمن راهکارها و راهبردهایی تدوین شوند که براي مدت زمان طوالنی یا امکان اقدام خصمانه را  است تا براي مقابله با اقدامات خصمانه

هاي احتمالی  ا افزایش هزینه از دشمن سلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهاي اقتصادي کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد آسیبب

  در صورت بروز هرگونه عمل خصمانه جلوگیري شود.

شورهاي متعدد و امنیت ایران در المللی بار از خاك ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادي صاحبان کاال در ک ترانزیت بین

شود با  هاي تهدید و تحریم ایران می کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهاي غیر نفتی کشور عالوه بر اینکه باعث افزایش هزینه

با فعال سازي دهد.  ي دشمن کاهش می پذیري این بخش را در مقابل اقدامات خصمانه کمک به بهبود ساختارهاي اقتصادي کشور آسیب

الذکر براي ترانزیت  توان به اهداف فوق مسیر کریدور شمال ـ جنوب و معرفی مزایاي قابل توجه حمل بار از این مسیر به صاحبان کاال، می

  دست یافت.

  ، مقابله با تحریماهن ، کریدور شمال ـ جنوب اقتصاد مقاومتی ، ترانزیت ، راه:  هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

هاي استکباري و حمایت از مظلومین در برابر ظالمان باعث شده تا  الب اسالمی در مقابله با نظام سلطه و قدرترویکرد انق

ي  ي نظام سلطه با آن آغاز شود. خصومتی آشکار که عالوه بر مواجهه گیري جمهوري اسالمی ایران مقابله از همان ابتداي شکل

هاي متعددي را براي آن برشمرد. در این مسیر  توان مثال منیتی نیز میهاي فرهنگی، اقتصادي، ا سیاسی، در سایر حوزه

ي پایین اجرا نسبت به دیگر راهبردها یکی از پرکاربردترین ابزارهاي دشمنان  ي سهولت و هزینه هاي مختلف بواسطه تحریم

  ي کشور بوده است. جمهوري اسالمی ایران براي جلوگیري یا کند کردن روند توسعه

هاي مورد نیاز را هدف قرار داده و  نی سلطه در این مسیر دو رکن اساسی یعنی تامین مالی این حرکت و فناورينظام جها

. در نقطه مقابل راهبرد ]1[ي ابزار تحریم موانعی را در مسیر حرکت و شکوفایی نظام ایجاد نماید سعی کرده است تا بوسیله

اقتصادي بوده است به عبارت دیگر در هر مقطع راهکارهاي عبور از شرایط موجود کشور براي عبور از موانع ایجاد شده مقاومت 

تدوین شده است. به عنوان مثال اتکاي برخی صنایع به محصوالت و قطعات خارجی باعث شده تا با تحریم این کاالها 

ل به صورت مقطعی مرتفع مسیرهاي پیچیده و اغلب پرهزینه براي تامین این قطعات از منابع خارجی طراحی شده و مشک

کند به این دلیل که همچنان نیازمند تامین کاال از منابع خارجی  شده است. اما این روش که هزینه و زمان باالیی را طلب می

ها ناکارآمد شود لذا ضروري است راهکارهایی تدوین شوند که با فرض فشار همه جانبه و  تواند با افزایش محدودیت است می

دسته  "اقتصاد مقاومتی"توان تحت عنوان  ي اقتصاد را می نظام سلطه طراحی شده باشند. این راهکارها در حوزه طوالنی مدت

  بندي کرد.

هاي آتی دشمن را براي ضربه زدن به  اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصت

  . ]2[گیرد را در سطوح مختلف بکار میاقتصاد کشور شناسایی کرده و راهکار مناسب 

ي دشمنان کشور است، راهکارهایی که  ي الگوي اقتصاد مقاومتی مقابله با اقدامات خصمانه با توجه به اینکه هدف از ارائه

  بندي نمود. تقسیم "کاهش آسیب"و  "کاهش تهدید"ي  توان در دو دسته شوند را می ذیل این الگو تعریف می
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  کاهش تهدید

علیه جمهوري   ي اقدامات خصمانه هدف از اجراي راهکارهایی تحت عنوان کاهش تهدید ایجاد شرایطی است که هزینه

اي افزایش دهد. با توجه به اینکه اتخاذ هر تصمیمی برمبناي تحلیل هزینه ـ فایده  اسالمی ایران را به میزان قابل مالحظه

ي اجراي آن موجب کاهش احتمال اتخاذ این  حاصل از اقدامات با هزینهي میان سود  گیرد حذف یا کاهش فاصله صورت می

  ها خواهد شد.برخی از این راهکارها عبارتند از: قبیل تصمیم

هاي  اي : استفاده از تدابیر هوشمندانه در سیاست خارجی کشور در کنار بکارگیري ظرفیت ایجاد همگرایی منطقه -

مند شوند در این  جب خواهد شد تا کشورهاي منطقه از ثبات و امنیت در ایران بهرهقابل توجه اقتصادي و جغرافیایی کشور مو

 حالت هرگونه اقدامی که تاثیر منفی بر این شرایط داشته باشد با مخالفت این کشورها مواجه خواهد شد.

ا منافع اقتصادي هایی که باعث شود ت ایجاد وابستگی میان منافع اقتصادي کشورها و امنیت ایران : اجراي برنامه -

کشورهاي مختلفی در جهان به امنیت و ثبات ایران وابسته باشد سبب خواهد شد تا اقداماتی که موجب از بین رفتن این 

 شرایط شود مورد مخالفت این کشورها باشد.

  کاهش آسیب

قدامات خصمانه اجراي راهکارهاي مفید و موثر به منظور کاهش تهدید هیچ زمانی باعث صفر شدن احتمال انجام ا

ها  دشمن نخواهد شد لذا ضروري است تا ساختار اقتصادي کشور نیز به شکلی طراحی شود که در صورت اجرایی شدن تهدید

  کند عبارتند از : از آنها عبور کرد. برخی از راهکارهایی که دستیابی به این هدف را تسهیل میبتوان کمترین هزینه 

اي واسط مانند دالر و یورو عالوه بر ایجاد امکان رصد مبادالت تجاري کشورهاي حذف ارز واسط : استفاده از ارزه -

استفاده کننده از ارز براي کشورهاي صاحب ارز، امکان مسدود کردن این مبادالت را در اختیار کشورهاي دارنده ارز قرار 

 دهد. به همین جهت ضروري است تا ارز واسط از مبادالت تجاري کشور حذف شود. می

 متنوع ساختن منابع درآمدي کشور  -

 ایجاد اشتغال پایدار -

 تسهیل در تامین کاالهاي استراتژیک کشور -
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 توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته -

گیرد مسیر فعال سازي ترانزیت از کشور به عنوان یکی از راهکارهاي اساسی براي  انچه در این مقاله مورد بررسی قرار می

دهیم که به  با این فرض که ترانزیت بار از مسیر ایران از لحاظ اقتصادي به صرفه است نشان می دستیابی به اهداف فوق است.

توان به بخش قابل توجهی از اهداف فوق الذکر براي کاهش تهدید و آسیب دست یافت سپس این فرض  کمک ترانزیت می

  .کنیم رفی میاقتصادي بودن مسیر ایران را اثبات کرده و راههاي عملیاتی شدن آن را مع

  

  ترانزیت راهکاري براي مقابله با تحریم

برخورداري از امینت و مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند بخوبی زمینه ساز توسعه این صنعت 

بوده است  در یک کشور باشد برهمین اساس ایران همواره بعنوان یک مسیر ترانزیتی کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان کاال

 این میان   ارتباط بگونه اي که آثار چرخهاي این صنعت هنوز هم بر جاده ابریشم باقی است. هرچند با اختراع ماشین بخار،

 سوسیالیستی نظام فروپاشی با حاضر عصر در اما شد کاسته آن ترانزیتی اهمیت از و گردید قطع ترقی و پیشرفت جاده  ، کشور

کشورهاي آسیاي میانه به دسترسی به آبهاي آزاد از یکسو و رشد فرآیند اقتصادي کشورهاي شرق و جنوب  نیاز و شوروري در

آسیا و عالقمندي آنان به تجارت باغرب به انضمام ناامنی مسیرهاي رقیب در روسیه و داغستان، افغانستان و پاکستان از سوي 

تجارت قرار گیرد. همسایگی جمهوري اسالمی ایران با آسیاي میانه و  دیگر باعث شد تا بار دیگر این منطقه مورد توجه دنیاي

نیاز این منطقه به استفاده از قلمرو ایران براي توسعه تجارت و ترانزیت همه و  دارا بودن مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی ،

ی با این منطقه را تسهیل می کند، همه موقعیت ممتازي را براي کشور ما فراهم آورده است که بسط روابط اقتصادي و سیاس

ترانزیتی آسیاي میانه تبدیل شود اهمیت ژئو اکونومی  تواند در آینده به شریک بزرگ تجاري، با استفاده از موقعیتی کشور ما می

را نقش رهبري و پیشتازي ایران   ایران براي منطقه آسیاي مرکزي به حدي است که کارشناسان جهانی و استراتژیهاي توسعه،

   ي گمرك) (مقالهبراي آسیاي میانه محرز می دانند .

فاقد راههاي دسترسی مستقیم به آبهاي آزاد بوده و جزء محدود   پنج کشور آسیاي میانه در مرکز سرزمین وسیع روسیه ،

ندر حدود کشور با استثناء ترکمنستان از نزدیکترین ب 5متوسط فاصله پایتختهاي این  کشورهاي محصور در خشکی هستند ،

کیلومتر است. چهار کشور از این پنج کشور براي رسیدن به آبهاي آزاد باید از قلمرو یک کشور دیگر عبور نمایند و در  3000
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این میان فقط ازبکستان براي دستیابی به دریا باید حداقل از دو کشور عبور کند. از آنجا که توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي 

سترش تجارت خارجی مستقیم با بقیه کشورهاي جهان بستگی دارد و از طرف دیگر پس از فروپاشی در آسیاي میانه به گ

سهم تجارت هر یک از این پنج کشور با کشورهاي مشترك المنافع کاهنده بوده و این روند ادامه   اتحاد جماهیر شوروي،

ار به استفاده از مسیرهاي ترانزیت کاال از قلمرو خواهد یافت لذا آسیاي میانه براي توسعه تجارت خارجی خود با جهان ناچ

 شرق« طرح با مقایسه در  »جنوب –شمال «عالوه بر مسیر سنتی روسیه خواهد بود. در این میان طرح کریدور  سایر کشورها،

پا در توسط وزراي حمل و نقل ارو 1993ریدور در سال ک این. باشد می منطقه در مطرح طرحهاي از یکی تراسیکا  »غرب –

  %10 و  %40 ترتیب هدر این کریدور به صورت میانگین بکنفرانس هلیسنکی به تصویب رسیده است و زمان و هزینه حمل کاال 

   (مقاله سازمان ملل).دهد می کاهش

عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادي صاحبان کاال که با هدف منفعت بیشتر بار خود را از ایران عبور 

دهند به ثبات و امنیت ایران وابسته شود در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختالل در انتقال بار از این مسیر شود با  می

هایی را براي ایران  شد تا کشورهایی که قصد اعمال محدودیت د. این موضوع سبب میهاي قابل توجهی روبرو خواهد ش مخالفت

تواند موجب توقف اعمال  هاي بیشتري براي اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می دارند مجبور به پرداخت هزینه

  ها گردد.  محدودیت

  

  

  

 

  ایران قتصادي کشورها با امنیت ـ وابستگی منافع 1ي  تصویر شماره

تواند منافع اقتصادي صاحبان کاال در  نیز مشخص است ترانزیت کاال از خاك ایران می 1ي  همانطور که در تصویر شماره

  احتمال اقدامات خصمانه علیه کشور را کاهش دهد.  مناطق مختلف را به ثبات ایران وابسته کند و با افزایش هزینه،
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پذیري ساختارهاي اقتصادي کشور  رآمدهاي دولت و ایجاد شغل باعث کاهش آسیبعالوه بر این ترانزیت کاال با افزایش د

و حمل کاال بر  23خواهد شد. بافرض اینکه کاالهاي عبوري از ایران در مسیر بندر عباس تا بندر آمیرآباد و بالعکس جابجا شوند

مهوري اسالمی ایران براي حمل کاالهاي آهن ج هاي اعالم شده توسط شرکت راه باتوجه به تعرفه 24ي ریلی باشد عهده شبکه

ي حمل افزایش خواهد  میلیارد دالر درآمدهاي حاصل از کرایه 9/0میلیون تن کاالي جابجا شده  10ترانزیتی، به ازاي هر 

راي یافت که باید به این مبلغ درآمدهاي گمرکی و دیگر درآمدها را نیز اضافه کرد. همچنین باتوجه به نیروي کار مورد نیاز ب

هزار شغل ایجاد خواهد کرد.  65ي خدمات حمل و نقلی، جابجایی این میزان کاال از کشور  ساخت، تعمیر و نگهداري و ارائه

  دهد. تعداد شغل ایجاد شده و میزان درآمد را به تفکیک نشان می 1ي  جدول شماره

  

 میلیون تن 50 بار میزان

 425 تعداد لکوموتیو مورد نیاز

 7250 واگن مورد نیاز تعداد

 اشتغال

 5/28 اشتغال هر لکوموتیو

 10 اشتغال هر واگن

 93/2 ضریب اشتغال غیر مستقیم

 879 کرایه حمل هر کانتینر درآمد

 نفر 335000 میزان اشتغال

 میلیارد دالر  5/4 درآمد ساالنه (از محل کرایه) میزان

  افزایش ترانزیت از کشوراشتغالزایی و درآمدزایی  ـ  1ي  جدول شماره

هاي مختلف تولید و مصرف عالوه بر مزایاي فوق باعث  تبدیل شدن ایران به مسیر ارتباطی براي انتقال کاال بین قطب

خواهد شد تا بتوان در کنار بارهاي عبوري به مقاصدي غیر از ایران، کاالهاي استراتژیک مورد نیاز کشور که در شرایط تحریم 

  بود را تامین نماییم. براي تامین آنها با مشکل مواجه خواهیم 

                                                             
  با توجه به مزیت قابل توجه حمل کاال از نظر اقتصادي در مسیر کریدور شمال ـ جنوب این فرض در نظر گرفته شده است.  23
  با توجه به مزایاي قابل توجه حمل و نقل ریلی از نظر اقتصادي، زیست محیطی و ایمنی این فرض در نظر گرفته شده است  24
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میلیون تن ترانزیت در سال به آسانی  50دهد، دستیابی به حجم  ي بازار قابل اتصال توسط مسیر ایران نشان می مطالعه

حجم بار کانتینري بین  2ي  هاي موازي است. جدول شماره امکان پذیر خواهد بود و افزایش آن نیازمند رقابت با دیگر مسیر

شود حجم  دهد، همانطور که مشاهده می تواند در ترانزیت بار آنها نقش داشته باشد نشان می ا که ایران میمبادي و مقاصدي ر

ي مسیرهاي دریایی  اکنون بوسیله دهد و هم بار مربوط به کشورهاي خاورمیانه و شمال اروپا که عبور آنها از خاك ایران  می

  . 25باشد میلیون تن می 50شود نزدیک به  منتقل می

  

 مسیر
 بار (میلیون تن) میزان (مبدا اروپا) مولفه

 اتحادیه اروپا ـ چین

 58 واردات

 29 صادرات

اتحادیه  دیگر کشورهاي آسیا ـ

 اروپا

 36 واردات

 30 صادرات

اتحادیه اروپا ـ خاورمیانه و 

 آفریقا

 17 واردات

 32 صادرات

 18 واردات چین ـ دیگر کشورهاي اروپا

 129 جمع واردات

 91 جمع صادرات

 220 جمع کل تجارت

  ـ حجم بازار قابل دستیابی براي ترانزیت کاال از ایران  2ي  جدول شماره

  

                                                             
  شود تن درنظر گرفته می 10شود معادل  فوتی جابجا می 20هاي  توسط کانتینروزن باري که   ٢٥
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  ترانزیت از ایران اقتصادي است 

براي معرفی کریدورهاي ارتباطی میان آسیا و اروپا از طریق  ٢٦المللی اي توسط نهادهاي بین تاکنون مطالعات گسترده

هاي مختلف شامل  ي آن معرفی مسیر صورت گرفته است که نتیجه "٢٧آلتید"ي  جاده و خطوط ریلی در قالب پروژه

پا ایران نیز به دلیل واقع شدن در مسیر ارتباط آسیا و جنوب اروشده است.  ٢٩TARو  ٢٨AHاي و ریلی  هاي جاده کریدور

نقش قابل توجهی در این شبکه به عهده دارد. با این حال از میان تمام مسیرهاي ترانزیتی که براي ایران تعریف شده و 

توان آنها را در قالب دو گروه شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی تقسیم بندي نمود، کریدور شمال ـ جنوب همانطور که اشاره  می

  ي حمل بسیار قابل توجه صاحبان کاال است. ن و هزینهشد به دلیل مزیت قابل توجه در زما

 مقصد مبدا

 زمان (روز) مدت

 حمل و نقل ترکیبی مسیر ریلی مسیر دریایی

 هلسینکی

 ---  12 5/33 تهران

 24 5/18 5/41 الهور

 27 20 32 دهلی نو

 35 ---  32 بانکوك

کیلومتر بر  45در بخش غیر اروپایی و کیلومتر بر ساعت  5/27سرعت  نمدت زمان سیر ریلی با فرض میانگی

 آمده است بدستساعت در بخش اروپایی 

  ي زمان سفر در مسیر کریدور شمال ـ جنوب با مسیر دریایی فعلی مقایسه ـ  3ي  جدول شماره

را تحقق بخشید به دلیل  3ي  شود درصورتیکه بتوان اعداد درنظر گرفته شده در جدول شماره همانطور که مالحظه می

کاهش قابل توجه در زمان سیر که مهمترین عامل در تصمیم گیري صاحبان کاال براي انتخاب مسیر است، مسیر ایران 

                                                             
٢٦ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
٢٧ Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID) project 
٢٨ The Asian Highway (AH)  
٢٩ The Trans-Asian Railway (TAR) 
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. همچنین باید توجه داشت که با افزایش سرعت سیر قطار و دستیابی ي قابل توجهی را براي بازرگانان ایجاد خواهد کرد صرفه

  توان بار مربوط به کشورهاي آسیاي جنوب شرق را نیز جذب این مسیر کرد. به میانگین سرعت سیر اروپا می

  

  تبدیل شدن به قطب ترانزیت 

جغرافیایی ایران مزایاي قابل توجهی را در ي  تا اینجا نشان دادیم با استفاده از ابزار ترانزیت که به دلیل موقعیت ویژه

توان در قالب راهکارهاي اقتصاد مقاومتی از ساختارهاي اقتصادي کشور در برابر اقدامات  دهد می اختیار صاحبان کاال قرار می

از این  ي دشمنان محافظت کرد. در ادامه با توجه به ضرورت تبدیل شدن ایران به قطب ترانزیتی در منطقه که پیش خصمانه

اشاره شد ابتدا ابزار مناسب براي رسیدن به این هدف را معرفی کرده، سپس با نشان دادن وضعیت موجود و تعریف وضعیت 

  مطلوب راهکارهاي رسیدن به وضعیت مطلوب بیان خواهند شد.

  ترین ابزار آهن مناسب  راه

دلیل مزایاي قابل توجهی که نسبت به حمل و نقل هاي حمل و نقل زمینی به  حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شاخه

اي  اي دارد در تمام کشورها مورد توجه است. برخی از مهمترین مزایاي این روش حمل و نقلی نسبت به حمل و نقل جاده جاده

  عبارتند از:

 1387آهن که در سال  کاهش چشمگیر مصرف سوخت : بر اساس مطالعات صورت گرفته در مرکز تحقیقات راه -

 برابر حمل و نقل ریلی است.  10منتشر شده است میزان مصرف سوخت به ازاي واحد حمل در جاده 

هاي زیست محیطی : یکی از اثرات مصرف سوخت کمتر در حمل و نقل ریلی کاهش  کاهش قابل توجه آالینده -

نیز به کاهش آلودگی  ها هاي زیست محیطی مانند روغن هاي زیست محیطی است. مصرف کمتر دیگر آالینده آالینده

 کند. محیط زیست کمک می
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ایمنی بسیار باال : لزوم حرکت روي یک ریل و همچنین عوامل هدایت کننده قطار در مسیر باعث شده تا سوانح  -

اي تقریبا ناچیز باشند. ایمنی باالتر حمل و نقل ریلی باعث خواهد شد تا با کاهش  ریلی در مقایسه با سوانح جاده

 ي حمل کاهش یابد. ربوط به بیمه، در مجموع هزینههاي م هزینه

ي  تر و زمان کمتر جابجایی کاال در حمل و نقل ریلی باعث شده تا به دلیل صرفه ي پایین مزایاي فوق در کنار هزینه

یکی مراکز هاي متمرکز در نزد اقتصادي در فواصل متوسط از این روش براي حمل کاال استفاده شود و با انتقال کاال به پایانه

اي کاال به محل مصرف منتقل گردد. در مسیرهاي ترانزیتی آسیا نیز که به هدف اتصال  مصرف با استفاده از حمل و نقل جاده

  اي دارد. اند حمل و نقل ریلی جایگاه ویژه زمینی آسیا به اروپا تعریف شده

  

  وضعیت موجود ترانزیت و حمل و نقل ریلی درکشور و علل آن

ي کشور  ي پنجم توسعه توجه ترانزیت باعث شده تا افزایش حجم ترانزیت به عنوان یکی از اهداف برنامه مزایاي قابل

% 10برنامه پنجم دولت موظف است سازوکارهاي الزم براي افزایش ساالنه حداقل  163مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ماده 

تاکنون حجم کاالي ترانزیتی  1387دهد درحالیکه از سال  ر نشان میحجم بار ترانزیتی را فراهم نماید. آمارهاي ترانزیتی کشو

افزایش یافته اما سهم حمل و نقل ریلی کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع باتوجه به مزایاي حمل و نقل ریلی 

آهن  باید سهم راه 1394قانون مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور در پایان سال  13ي  متناقض است. بعالوه بر اساس تبصره

آهن درحالیکه  میلیون تن بار توسط راه 120% افزایش یابد. این عدد معادل است با حمل ساالنه 30از حمل بار در کشور به 

  .30میلیون تن بوده است 33، 1388اهن در سال  حداکثر بار جابجا شده توسط راه

  اهن از ترانزیت کاال در کشور ـ سهم راه 4ي  جدول شماره

                                                             
  آهن جمهوري اسالمی ایران هاي آماري شرکت راه گزارش 30

 90ماهه اول  10 1389 1388 1387 سال

 %9 %14 %19 %20 یتآهن از ترانز سهم راه
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هاي ریلی  هاي صورت گرفته مهمترین دلیلی که براي این وضعیت بیان شده کامل نبودن زیرساخت با توجه به بررسی

هزار کیلومتر  15کشور است و به همین جهت براي دستیابی به جایگاه اول در حمل و نقل ریلی منطقه هدفگذاري ساخت 

طول خطوط "مهمترین دلیل براي رسیدن به این عدد نیز شاخص  انداز بر همین اساس صورت گرفته است. ریل تا پایان چشم

  است.  "ریلی به ازاي یک کیلومتر مربع مساحت کشور

آهن جمهوري اسالمی ایران و دیگر کشورهاي منطقه در حمل و  ي وضعیت زیر ساختی و عملکردي شرکت راه مقایسه

اهن ایران و قزاقستان که در جدول زیر بیان  مار عملکردي راهي آ نقل ریلی بیانگر علت دیگري براي این وضعیت است. مقایسه

وري بسیار پایین  توان حجم بار بسیار بیشتري را جابجا کرد. در واقع بهره دهد با زیر ساخت موجود نیز می شده است نشان می

  خطوط ریلی کشور عامل ایجاد چنین وضعیتی است.

 کشور

  طول خطوط ریلی

 کیلومتر)(هزار 

  نسبت

 خطوط به مساحت طول

 ر بر کیلومتر مربع)(کیلومت

میزان بار 

  جابجا شده

 (میلیون تن)

تن ـ کلیومتر بار 

جابجا شده 

 (میلیارد)

 2/213 260 005/0 2/14 قزاقستان

 5/20 33 005/0 5/9 ایران

  هاي زیرساختی و عملکردي ایران و قزاقستان ي شاخص ـ مقایسه 5ي  جدول شماره

هاي موجود باعث کاهش  ي مناسب از زیرساخت برداري از خطوط ریلی و عدم استفاده ي بهره سامانهقدمت بسیار باالي 

هاي مختلف براي کنترل و  برداري از خطوط ریلی کشور با وجود معرفی فناوري وري از خطوط ریلی است. بهره شدید بهره

ید پس از طی کردن فواصل بسیار طوالنی گیرد و قطارها با هدایت قطار روي ریل همچنان به صورت دستی صورت می

ي ورود به بلوك بعدي را از مسوول ایستگاه دریافت نمایند. این موضوع باعث شده  در ایستگاهها متوقف شده تا اجازه 31ها بلوك

هاي مورد  شده تا بخش قابل توجهی از طرفیت خطوط ریلی کشور بدون استفاده باقی بماند. عالوه بر این با وجود اینکه ریل

                                                             
  کیلومتر نیز ادامه دارند. 40ها تا  کیلومتري است البته برخی از بلوك 20ي ریلی کشور  هاي شبکه ي بلوك عمده  31
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کیلوگرم به ازاي هر متر طول) و امکان تحمل بار محوري حتی تا  60تند ( ي ریلی از نوع ریل سنگین هس استفاده در شبکه

  باشد. تن می 25تن را دارا هستند حداکثر بار محوري در برخی از خطوط ریلی  30

  

  وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن

کمتر سوخت به ازاي درصورتیکه بتوان بخشی از بار جاده را توسط حمل و نقل ریلی منتقل کرد به دلیل مصرف بسیار 

هاي انرژي را  توان با تاثیرات بسیار کمتري افزایش قیمت حامل اي می آهن نسبت به حمل و نقل جاده واحد حمل در راه

شود تا دستیابی به  افزایش داد. این موضوع در کنار مزایاي ترانزیت ریلی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت باعث می

  ي ریلی تعریف نمود. را به عنوان وضعیت مطلوب براي شبکه آهن اهداف قانونی راه

وري از خطوط ریلی است. براي رسیدن به این هدف اقدامات زیر  براي دستیابی به این هدف مهمترین اقدام افزایش بهره

  گردد :  پیشنهاد می

ها ظرفیت استفاده از خطوط ریلی  برداري و کاهش طول بلوك ي بهره برداري : با ارتقاي سامانه ي بهره ارتقاي سامانه -1

 افزایش خواهد یافت 

ي ریلی از نوع سنگین هستند درصورتیکه  هاي مورد استفاده در شبکه افزایش بار محوري : با توجه به اینکه ریل -2

کند میران بیشتري بار  توان با یک رام قطاري که در حالت فعلی حرکت می د میمجوز افزایش بار محوري صادر شو

 جابجا کرد. 

ي ریلی ایجاد خواهد شد لذا  افزایش ناوگان : با انجام اقدامات فوق امکان حرکت تعداد بیشتري قطار در شبکه -3

 ضروري است تا ناوگان مناسب با این ظرفیت تامین شود.

ریزي براي  ي حرکت قطارهاي باري باعث شده تا امکان برنامه باري : عدم تعهد به برنامهاي قطارهاي  حرکت برنامه -4

صاحبان کاال در مورد زمان در اختیار داشتن کاالهاي خود وجود نداشته باشد. این شرایط باعث خواهد شد تا 

د داشته باشد این موضوع نیز اي بار وجو جذابیت حمل و نقل ریلی کاهش یابد. درصورتیکه الزامی به انتقال برنامه

 برطرف خواهد شد.
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اهن وجود خواهد  اي راه وري خطوط ریلی به راحتی امکان دستیابی به اهداف برنامه با اجراي این اقدامات و افزایش بهره

داف توان با جذب بارهاي ترانزیتی به اه داشت. این شرایط اقتصادي شدن مسیر ایران را هم به دنبال خواهد داشت و می

  ترانزیت در اقتصاد مقاومتی نیز دست یافت.

  

  بندي جمع

هاي جهان تقابل و درگیري طوالنی  هاي نظام جمهوري اسالمی ایران و منافع قدرت با توجه به تضاد موجود در آرمان

الزم را در  هاي مدت میان این دو امري بدیهی است. لذا ضروري است تا با اتخاذ راهبردهاي اساسی براي این نبرد آمادگی

ها، اقتصاد کشور است، به همین جهت استفاده از راهبردهاي  هاي مختلف کشور ایجاد نمود. یکی از مهمترین این بخش بخش

  پذیري اقتصاد کشور ضروري است. اقتصاد مقاومتی براي کاهش تهدید و کاهش آسیب

شته تا کنون مورد توجه تجار و بازرگانان بوده ي موقعیت جغرافیایی کشور از گذ ترانزیت بار از خاك ایران که بواسطه

است به دلیل ایجاد وابستگی در منافع اقتصادي صاحبان کاال و امنیت ایران همچنین ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهاي کشور 

تا با  راهکاري مناسب در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی است. با توجه به نقش اساسی راه اهن در جابجایی بار ضروري است

  وري در خطوط ریلی کشور مسیر ایران را اقتصادي کرده تا بتوان بار صاحبان کاال را جذب نمود. افزایش بهره

  

  مراجع

  .اصغرزاده پیام ، "تحریم با رویارویی کلید شاه مقاومتی اقتصاد" .1

 .محمدي آقا علی ، "انداز چشم تحقق براي راهی مقاومتی اقتصاد" .2

 .فروزنده کاظم ، 264 ي شماره آموزشی ي مقاله آهن، راه تحقیقات مرکز .3

 ي ترابران. ، پایگاه خبري تحلیلی ترابرنیوز به نقل از نشریه "اشتغالزایی در صنعت حمل و نقل ریلی بررسی " .4

 آهن راه آماري ي سالنامه .5
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 اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان آماري ي سالنامه .6

  رجا آماري ي سالنامه .7

8. World Shipping Council : www.worldshipping.org 

9. United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

Transportation division : www.unescap.org 
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  زمه اقتصاد مقاومتیبورس نفت؛ ال

  

  محمد صادق کریمی

   mskarimi@energy.sharif.irدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی سیستم هاي انرژي دانشگاه صنعتی شریف، 

  

  چکیده

 نفتفروش  يبرا یابیچهار راهبرد عبارتند از بازار نیچهار راهبرد مختلف متصور است. ا ینفت يهاتحریممقابله با  يبرا 

ارزش افزوده. الزمه  رهیزنج يها به فراورده نفت لیو تبد نفت دیها، کاهش تول به واسطه نفتفروش  د،یجد يهایبه مشتر

 شیاافز مت،یکردن ق نهیشیب ياز راهکارها یکیممکن است.  متیق نیاالتربه ب نفتاز فروش  نانیدو راهبرد نخست اطم

ارزش افزوده  رهیزنج يبه فراورده ها نفت لیراهبرد تبد گرید يآنها است. از سو انیرقابت در م جادیو ا انیتعداد متقاض

 يبرا نفتبورس  جادیا وملز بیترت نیاست. به ا نفت یدست نییپا يپروژه ها یمال نیتأم يبرا ییرساختهایز ازمندین

الزم  رساختیز جادیو دوم؛ ا نفتفروش  متیکردن ق نهیشیشود: نخست؛ ب یمعلوم م قیاز دو طر ینفت تحریممقابله با 

   .نفت یدست نییپا يپروژه ها یمال نیتأم يبرا

  ، اقتصاد مقاومتیتحریم نفتی، قیمت نفت، بورس نفتهاي کلیدي:  واژه

  

  مقدمه - 1

را در چهار  هاتحریم نیمقابله با ا يراهبردها ،ینفت يهاتحریمو  یدرباره اقتصاد مقاومت يا مقدمه انیمقاله پس از ب نیا

نقش آن در  ،نفتبورس  یبا معرف انی. در پاپردازد یراهبردها م نیو طرح الزامات ا حیو سپس به توض کند یم انیب یدسته کل

ترها و از بس یکی ینفت يهاتحریممقابله با  يبرا نفتکه بورس  شود یو نشان داده م شود یم نییتبراهبردها  نیتحقق ا

  .دیآ یالزم به شمار م يسازوکارها
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 یدر تضاد است، اقتصاد خاص ایدن يبا منافع ابرقدرتها ینیب جهان نیاست و ا یخاص ینیب جهان يکه دارا يکشور اقتصاد

همه  دیبا يرو نی. از اکند یبروز م یبه شکل يا ادامه دارد و در هر دوره شهیهم يکشور نیبا چن ها یخواهد بود. چرا که دشمن

به  دنیرس ریحفاظت کنند و مس دهایشوند که از آن در برابر تهد یطراح يا گونه به رانیمثل ا يسازوکارها و اجزاء کشور

 دیقرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است، با ها یدر معرض دشمن شهیکه هم رانیاهداف کشور را هموار سازند. کشور ا

  .یمقاومت يداشته باشد: اقتصاد تیوضع نیمتناسب با ا ياقتصاد

 ینفت يکشور به درآمدها یاست. وابستگ ینفت تحریمدر حوزه اقتصاد  رانیا یاسالم يبا جمهور یدشمن قیاز مصاد یکی

 يهاتحریمکه  یمعن نی. به اکنند یاستفاده م رانیا یاسالم ياعمال فشار بر جمهور ياست که دشمنان از آن برا يا مسأله

شامل  هاتحریم نیاند. ا شده یو تحت فشار قرار گرفتن مردم و دولت طراح رانیا ینفت يهابا هدف کاهش درآمد ینفت

 يقراردادها هیمصوب کرد که کل 2012سال  هیژانو 23 خیاروپا در تار هی. به عنوان نمونه اتحادشوند یم يموضوعات متعدد

 ،تحریمنوع  نیا )1(امضا نشود. يدیجد ردادقرا خیشوند و تا آن تارفسخ  2012سال  يجوال 1 خیاز تار رانیاز ا نفت دیخر

وارد  رانیاز ا ینفتکشور،  نیاست. چرا که ا يگرید ي به گونه رانیا هیعل کایدولت آمر ینفت تحریمما ا است. نفت دیخر تحریم

 يکند، از انجام مبادالت با شرکتها رانیبا ا ینفتکه اقدام به مبادالت  یهر شرکت کایآمر ینفت تحریمبلکه مطابق  کند ینم

 رانیچه به صورت قطع واردات از ا ینفت يهاتحریمهر حال هدف  به )2(.شود یمحروم م کایآمر يو بانک مرکز ییکایآمر

  .باشد یم يو اعمال فشار اقتصاد رانیا يکاهش درآمدها ران،یا يتجار يشده باشد و چه به شکل فشار بر شرکا بیتصو

که در درازمدت به ساخت  يا است. مقابله يضرور ینفت يهاتحریممقابله با  يمختلف برا يپرداختن به راهبردها نیبنابرا

را از هرگونه اقدام خصمانه  رانیا یاسالم يو بدخواهان جمهور انجامدیب ها یو دشمن بهایمقاوم در برابر انواع آس ياقتصاد

  .منصرف کند

  

  ینفت تحریممقابله با  يراهبردها يبند دسته -2

 ینفتبا  رانیاست، کشور ا رانیا نفتفروش  ندیاخالل در فرآ جادیبه منظور ا ینفت يهاتحریم یطراح نکهیفرض ا با

فروش نرفته،  يهانفت نیبا توجه به نحوه تعامل کشور با ا بیترت نیفروش آن دچار مشکل شده است. به ا يمواجه است که برا

  :وجود دارد یدو دسته راهبرد اساس ینفت يهاتحریممقابله با  يبرا
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  نفتادامه صادرات  

  نفتکاهش صادرات  

به  شتریرا که پ ینفتسابق،  يها يباشد که پس از از دست دادن مشتر ییها به دنبال راه دیراهبرد نخست، کشور با در

 کند یم یفروش نرفته سع تنفمقابله با مشکل  يبه فروش برساند. در راهبرد دوم کشور برا یاست به روش فروخته یآنها م

جدا  يبرا يراهبرد بهتر ینفت يکاهش درآمدها جهی. البته در درازمدت کاهش صادرات و در نتدرا کاهش ده نفتصادرات 

  .وجود دارد ییدو راهبرد روشها نیاز ا کیتحقق هر  ياست اما به هر حال برا ینفت يکردن اقتصاد کشور از درآمدها

  

  نفتصادرات  ادامه -2-1

خود ادامه دهد، دو راه  نیشیبا نرخ پ نفتکشور بخواهد به فروش  ینفت يبه درآمدها يفور ازیمانند ن یلیبه دال اگر

  :خود دارد يرو شیپ یاصل

 دیجد يهایبه مشتر نفتو فروش  یابیبازار  

  ها به واسطه نفتفروش  

آن را به فروش رساند  رسد، یم یشده به دست چه کسان دیتول نفت نکهیمستقل از ا دیبا ای نفتفروش  يبرا یعنی نیا

  د)یجد یابیوارد مذاکره شد. (بازار دیجد يهایبه فروش رفتن آن با مشتر يبرا ایها) و  (استفاده از واسطه

  

  نفتصادرات  کاهش -2-2

  :ممکن است قیمنطقاً از دو طر نفتصادرات  کاهش

 نفت دیکاهش تول  

 نفت لیتبد  
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 ای ابدیکاهش  نفت دیتول دیبا ایبه فروش نرفته،  نفتاز مواجهه با مشکل  يریکاهش صادرات و جلوگ يبرا یعنی نیا

 شبه فرو نفتآن  نیو همچن ابدیادامه  نفت دی. چنانچه بنا باشد تولابدیاز آن ادامه  شتریب ای یفعل زانیبه م نفت دیتول نکهیا

به صورت فراورده  ایدر داخل به مصرف برسد و  ایشود و  لیتبد ینفت يها به فراورده دیاست که با یهینرود و صادر نشود، بد

  .صادر شود

راهبردها  نیا شتریب حینشان داده شده است. در ادامه توض 2شکل  و 1شکل  در ینفت تحریممقابله با  يراهبردها خالصه

  .دیآ یو الزامات آنها م

 

  ینفت تحریمدسته بندي راهبردهاي مقابله با  - 1شکل 
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 و الزامات راهبردها -3

  

  ینفت تحریمنمودار راهبردهاي مقابله با  - 2شکل 

  دیجد یابیبازار -3-1

. شود یکشور مطرح م ینفتمقامات  ياز سو ژهیبه و ینفت تحریممقابله با  يحل برا راه نیراهبرد اغلب به عنوان نخست نیا

 گر،ید ياز سو ینفت يکشور به درآمدها ازیسو و ن کیاز  کننده تحریم ییکشورها ياز بازارها رانیا نفتبا خروج  نکهیا حیتوض

 انیکه مشتر ینفتخود باشد.  نفتفروش  يبرا يدیجد يها يبه دنبال مشتر دیبا نفتکننده  به عنوان عرضه نفت یشرکت مل

 دکنندگانیتول ریسا یمقاصد صادرات ییجابجا ای دیتول شیبا استفاده از افزا انیمشتر نیسابق خود را از دست داده است و ا

از رشد عرضه  شتریب ایدر دن نفت يدارد آن است که رشد تقاضا تیاهم انیم نی. آنچه که در اکنند یم نیخود را تأم ازین ،نفت

که  یاتفاق خواهند شد. دایپ رانیا نفت يبرا یدارانیو خر ماند یفروخته نشده نم ینفت چیبه هر حال ه یعنی نیآن است و ا

 ریو سا رانیا نفت دارانیخر انیم ییو جابجا نفت يدارا يکشورها دیتول شیتقاضا با افزا شیجبران افزا دعمال رخ خواهد دا

مقابله با تحریم نفتی

ادامه صادرات

بازاریابی جدید

فروش به واسطه ها

کاهش صادارت

کاهش تولید

تبدیل نفت
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کشورها را کاهش دهند و آن  ریواردات خود از سا توانند یم رانیا دیجد يهایمشتر گریاست. به عبارت د دکنندگانیتول

  .کنند ادیرا ز رانیا نیشیپ يهایکشورها، صادرات خود به مشتر

  .دو نکته مطرح است دیجد یابیمورد راهبرد بازار در

اعمال شده توسط  ینفت تحریمخواهد شد. چرا که  رانیا نفت دارانیراهبرد منجر به محدود شدن خر نیاتخاذ ا نخست؛

و  نیچ ا،یشرق آس يرا به کشورها رانیا ی)، مقاصد صادراتکای(اروپا و آمر نفتکنندگان عمده  مصرف انیکننده از م دو مصرف

به چند کشور معدود هم بر  یوابستگ ،نفتبه  یعالوه بر وابستگ شود یخود باعث م تین محدودی. اکند یهند محدود م

خصمانه  ياستهایکه بخواهند با س یدر صورت توانند یچند کشور معدود م نیاز ا کیهر  رایمشکالت کشور اضافه شود. ز

متوقف کنند.  ایرا محدود  رانیاز ا نفت دیبزنند، خر یازخواهیابزار دست به امت نیبا ا نکهیا ایکنند  یهمراه رانیدشمنان ا

  .باشد دیمف تواند یم انجامدیبه چند کشور معدود ن نرایکه به وابسته شدن ا یتا زمان دیجد یابیراهبرد بازار نیبنابرا

و محدود شدن  تحریماست که  نیمد نظر داشت ا دیجد يهایبه مشتر نفتفروش  يبرا دیکه با يگریمالحظه د دوم؛

دارد که  ینفتکننده،  به عنوان عرضه رانی. ادهد یم رییتغ دارانیو فروشنده را به نفع خر داریخر ي مذاکره طیشرا داران،یخر

و  هاتحریمشود ممکن است مشمول  رانیبا ا ینفتکه وارد معامله  یاست و هر شرکت دادهگذشته خود را از دست  يهایمشتر

 متیرا با کاهش ق رانیاز ا نفت دیخر سکیخواهند کرد ر یسع دارانیخر نی. بنابراردیقرار گ یغرب يکشورها يهایریسختگ

 يهایجذب مشتر يبرا رانیا نفت متید ممکن است با کاهش قیجد یابیبازار یعنی نیشده جبران کنند. ا يداریخر نفت

وجود داشته باشد که تا حد ممکن از  دیجد يهایبه مشتر نفتفروش  يبرا يسازوکار دیبا يرو نیهمراه باشد. از ا دیجد

  .است نفتبورس  متیکردن ق نهیشیب يبرا يشنهادیکند. چنانچه در ادامه خواهد آمد سازوکار پ يریجلوگ متیکاهش ق

  ها به واسطه نفت فروش -3-2

 يشرکتها ایو  نفت شگرانیمجاز است تنها به پاال نفت یاست که شرکت مل يا به گونه رانیا نفتفروش  یفعل ندیفرآ

ندارند.  یسهم رانیا نفتو فروش  دیدر خر يا واسطه يشرکتها )3(بفروشد. نفت، در ارتباط هستند ها شگاهیکه با پاال يا ینفت

و  ابهایو استفاده از بازار يگر مانند عراق واسطه ییدر کشورها یحت نفتفروش  یفعل ياز روشها یکیاست که  یدر حال نیا

است،  ینفت يدرآمدها نیکشور را که تأم ازین تواند یها م استفاده از واسطه تحریم طیآنکه در شرابه ویژه  )4(است. داللها

فروخته  يهانفتاست و مقصد  ینفتو کسب درآمد  نفتمهم به فروش رفتن  ،نفت یو شرکت مل رانیا يکند. چرا که برا نیتأم
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به  ي) برایخارج ای یرا دارند (داخل نفتو فروش  دیخر ییکه توانا ییاز شرکتها توان یم نی. بنابراستیشده چندان مهم ن

  .دارد یطیالزامات و شرا رانیا نفتها در بازار  ر واسطهاستفاده کرد. اما حضو رانیا نفتفروش رساندن 

 کی(مانند  یمیمستق يآن مشتر ينتوانسته است برا نفت یوجود دارد که شرکت مل نفت يمقدار نکهیبا فرض ا نخست؛

استفاده کرد. اما  نفتآن  دیخر يها برا از واسطه دیرا هم دارد، با نفتکند و قصد فروش آن  دای) پینفتشرکت  کی ای شگریپاال

 ایسودده باشد  یخود، بنگاه نکهیا يگر برا است. واسطه داریارزان از فروشنده و فروش گران به خر دیخر يگر منطق واسطه

که  یطیاست در شرا یهیبفروشد. بد داریباالتر به خر یمتیآن را با ق دیبا ایکمتر از فروشنده بخرد و  یمتیکاال را با ق دیبا

ممکن  تحریم طی. اما شراکنند یها استفاده نم معامله کنند از واسطه گریکدیبا  میمستق رو فروشنده خود بتوانند به طو داریخر

 ایآنها مه یحضور و سودده يبرا طیشرا دیها با استفاده از واسطه يبرا نیرا دچار مشکل کند. بنابرا نفت میاست فروش مستق

که در باال اشاره شد  یلیبه دال یعنیفروخته شده است.  نفت متیم آنچه که مهم است قراهبرد ه نیدر ا بیترت نیباشد. به ا

  .ابدی یم تیاهم رسد یبه فروش م یمتیبه چه ق نفت نیا نکهیاما ا ماند یفروخته نشده نم رانیا نفت

 یزن چانه يها را برا هم دست واسطه تحریم طیاست، شرا دیخر متیها که کاهش ق کار واسطه تیعالوه بر ماه دوم؛

 يتر نییپا يمتهایق دانند، یکه خود م يو فروش آن به مقاصد رانیا نفت دیخر يبرا دهد یو به آنها اجازه م کند یباز م شتریب

  .شد انیب دیجد یابیاست که در راهبرد بازار یوضوعنکته مشابه م نیدهند. ا شنهادیرا پ

 متیق شود، یها مهم م به واسطه نفتآنچه که در فروش  ،تحریم طیو شرا يگر واسطه تیماه لِیبه دو دل بیترت نیا به

فروش آن در  ،نفت متیکردن ق نهیشیب يبرا يشنهادیهم اشاره شد سازوکار پ یاست. همانطور که در راهبرد قبل نفتفروش 

  .است نفتبورس 

  نفت دیتول کاهش -3-3

خود را پس از اعمال  نفتادامه دهد و فروش  نفتکه کشور نخواهد به فروش  یشد، در صورت انیطور که در ابتدا ب همان

دارد.  يا یمالحظات فن نفت دیاست. البته کاهش تول نفت دیمؤثر کاهش تول ياز راهبردها یکیکاهش دهد،  ینفت يهاتحریم

استخراج  نفت زانیدر درازمدت به م نکهیکاهش داد بدون ا یبه سادگ توان یرا نم یمخزن ایهر چاه  دیکه تول یمعن نیبه ا

 ایاند و  عبور کرده یانتیص دیتول زانیاز حد، از م شیبرداشت ب لیاز چاه و مخازن به دل یوارد شود. اما برخ بیشده از آن آس
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 دیکاهش تولو  )5(اند نشده ریتعم نفت دیکشور به تول ازین لیهستند، به دل یاساس راتیتعم ازمندیها که ن از چاه گرید یبرخ

  .درازمدت آنها را بهبود خواهد داد دیخواهد بود و تول دیمف اریها و مخازن بس نوع چاه نیا يبرا

آنها وجود  ییزا و تورم ینفت يکه مشکل درآمدها یدر صورت ،یمدت است و در حالت آرمان کوتاه يراهبرد راهبرد نیا

در  نی. بنابراستین دیبه کاهش تول يازیباشد، ن افتهیتوسعه  نفتحاصل از  يها ارزش افزوده فروارده رهینداشته باشد و زنج

 يحذف اثر درآمدها ایبه صورت فروارده و  نفتبه فکر مصرف  دیباشد اما در درازمدت با دیمف تواند یم دیمدت کاهش تول کوتاه

  .در اقتصاد بود نفتحاصل از صادرات 

  نفت لیتبد -3-4

 يکننده انرژ مصرف ای يمرتبط با انرژ عیصنا ریو سا یمیپتروش ،یشگاهیپاال يتهایراهبرد، توسعه ظرف نیاز ا منظور

با  ینفت يها کشور به فروارده يازهایو در عوض ن ابدیبه صورت خام کاهش  نفتکه تا حد امکان صادرات  ياست. به طور

ها  به فراورده نفت لیشود. تبد جادیها ا فراورده نیا يبرا یصادرات تیظرف نیشود و همچن نیمها در داخل تأ فراورده نیا دیتول

  .دارد تیارائه خدمات دو مز ایها و  و صادرات آن فراورده نفتبر  یو خدمات مبتن

 يها به عنوان نمونه، محموله رایاست. ز نفتدشوارتر از خود  اریبس نفتمحصوالت و خدمات حاصل از  تحریمنخست؛ 

مثال  ای. شود یانجام م نفتتر از  و فروش آنها ساده دیاست و خر ینفت يها کوچکتر از محموله نیمانند بنز ینفت يها فراورده

 يزیدارد، چ مایسوخت هواپ ایو  لیمانند گازوئ ییبه سوختها ازیاز کشور که ن يعبور يدورهایکاال از کر تیترانز ماتارائه خد

  .دست از آنها بکشند یبه راحت کنند یخدمات استفاده م نیکه از ا ید و کسانشو تحریم یکه به سادگ ستین

 نیا افتیدر يآنها برا يوجود دارند و تقاضا رانیا یگیدر همسا نفتبر  یکنندگان کاالها و خدمات مبتن مصرفدوم؛ 

 ازین لیگازوئو  نیمانند عراق، افغانستان و پاکستان به شدت به بنز ییاست. به عنوان نمونه کشورها ادیز اریمحصوالت بس

. افتیواهد خ شیافزا ینفت يها آنها به فراورده ازیکشورها ن نیا ياقتصاد شدو ر رساختهایدارند. به خصوص با توسعه ز

و هند و شمال اروپا   ایشرق آس نیکاال ب ییجابجا يبرا یجذاب ریمس رانیجنوب ا- شمال ریمس تیدر حوزه ترانز نیهمچن

  .داشت دخواه یبزرگ يهایمشتردر صورت توسعه  رانیا یتیخدمات ترانز نی. بنابراباشد یم
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کشور به  یاست که هم وابستگ يگریراهبرد د نفتبر  یبه محصوالت و خدمات مبتن نفت لیتبد بیترت نیا به

ارزش افزوده و صادرات  رهیتوسعه زنج قیاشتغال از طر جادیو ا يو هم باعث رشد اقتصاد دهد یرا کاهش م ینفت يدرآمدها

کردن  مهیب يراه برا نیاما بهتر شود یراهبردها محقق م رینسبت به سا يتر یطوالن مانراهبرد در ز نی. البته هدف اشود یم

  )6(.است ینفت ياز درآمدها یناش یدشمنان و کاهش مشکالت درون ینفت يدهایکشور در برابر تهد

توسعه  يرو شیپ یها و مشکالت اساس از گلوگاه یکی دهد ینشان م نفت یدست نییپا عیموجود در صنا تیوضع یبررس

 نیتأم ازمندین یمیو پتروش یشگاهیپاال يها پروژه يانداز راه يبرا یو دولت یخصوص ياست. شرکتها یمال نیبخش تأم نیا

کوچک و  ياست و شرکتها ادیز اریواحدها بس نیا يانداز راه يبرا ازیمورد ن هیاول هیهستند. به خصوص که حجم سرما هیسرما

الزم  يبسترها جادیو ا یمال نیمختلف تأم يگسترش ابزارها بیترت نیها را ندارند. به ا پروژه نیا یمال نیتأم ییمتوسط توانا

مطلب پرداخته خواهد  نیبه اباشد. در ادامه  دیمف نفتارزش افزوده  رهیاز مشکالت توسعه زنج یکیدر حل  تواند یآن م يبرا

  .است رساختهایز نیاز ا یکی نفتشد که بورس 

  

  نفت بورس -4

است.  ینفت تحریممقابله با  يو ابزارها برا رساختهایز نیتر یاز اساس یکی د،یآ یکه در ادامه م ییها یژگیبا و نفت بورس

به  ینفت يها (در مقابل بورس اوراق بهادار) است که در آن محموله ییکاال ياز بورسها یکیبه عنوان  ،يشنهادیپ نفتبورس 

خود به  يها با اعالم برنامه یکننده و متقاض بورس کاال عرضه يو فروش شوند و مطابق با سازوکارها دیخر یکیزیفصورت 

بورس کاال است که بر اساس همان قواعد  نفترا بدهند. سازوکار حاکم بر بورس  نفتو فروش  دیکارگزاران به آنها اجازه خر

 ينهایو تضم شود یشناخته م داریدهد، به عنوان خر شنهادیپ انیمتقاض یرا زودتر از باق متیق نیشتریکه ب يا یآن متقاض

) 7(.شود یاال اخذ مبورس ک نیمربوط به آن مطابق قوان يو کارمزدها شود یانجام معامله گرفته م يالزم از هر دو طرف برا

بورس کاال وجود دارد و  يکاالها ریمانند سا ینفت يها ردهو فروا نفت فروش شیامکان پ يشنهادیپ نفتدر بورس  نیهمچن

  .کاال) استفاده کند لیمدت خود (بسته به زمان تحو کوتاه یمال نیتأم يابزار برا نیفروشنده مجاز است از ا
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سازوکار  نیبهتر نفتها) و اقتضائات آنها، بورس  به واسطه نفتو فروش  دیجد یابیتوجه به دو راهبرد نخست (بازار با

را تا حد ممکن باال  نفت متیکننده ق و انحصار عرضه دارانیخر انیاست. چرا که در آن رقابت م متیکردن ق نهیشیب يبرا

است که هر  یف. سازوکار بورس سازوکار شفاکند یم يریآن جلوگ متیق نییو تع نفتدر فروش  تهایو از عدم شفاف برد یم

ها که دست  و حضور واسطه تحریم طیدر شرا یعنی نیکند. ا يداریرا خر نفت تواند یدهد م شنهادیرا پ متیق نیکس باالتر

 انیرقابت م جادیبدهند، ا نفت دیخر يبرا يترنییپا يشنهادهایپ توانند یبازتر است و م متیکاهش ق يبرا دارانیخر

باز هم  یطیشرا نی. البته در چنبرد یکه ممکن و به صرفه باشد، باال م ییرا تا جا متیو ق کند یم یاثر را خنث نیا دارانیخر

حاصل  متیرا داد که ق نانیاطم نیا توان یباشد، اما م تحریمقبل از  طیآن در شرا متیکمتر از ق نفت متیممکن است ق

  .موجود است طیممکن در شرا متیق نیباالتر

و  نفت فروش شیپ يبستر الزم برا جادیو ا کند ی) کمک منفت لیبه تحقق راهبرد چهارم (تبد نفتبورس  نیهمچن

  .است نفتبورس  يایمزا گریاز د یمیو پتروش یشگاهیپاال يها پروژه یمال نیو تأم ینفت يها فراورده

  :کند یکمک م ینفت يهاتحریمبه مقابله با  قیاز دو طر نفتبورس  نیبنابرا

 متیکردن ق نهیشیو ب نفت یکیزیفروش ف  

 یدست نییپا يها پروژه یمال نیو کمک به تأم ینفت يها و فراورده نفت فروش شیپ  

  

  يبند جمع -5

 نفت لیو تبد دیها، کاهش تول فروش به واسطه د،یجد یابیچهار راهبرد بازار قیاز طر تواند یم ینفت يهاتحریمبا  مقابله

است. بورس  یمال نیتأم يابزارها جادیو اقتضاء راهبرد چهارم ا متیکردن ق نهیشی. اقتضاء دو راهبرد نخست بردیصورت پذ

نقش  نفترو بورس  نی. از اکند یاقتضائات را فراهم م نیا ینفت يها و فراورده نفت فروش شیو پ نفت یکیزیبا فروش ف نفت

 نفتمانند بورس  يوجود بستر ازمندین هاتحریم نیدارد و هر گونه اقدام در برابر ا ینفت يهاتحریمدر مقابله با  يرگذاریتأث

  است.
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 اي براي توسعه ملی جغرافیاي اقتصادي ایران، فرصت منطقه

 

  ، صابر میرزاییمسعود عبدي 

  mabdi@citc.irکارشناس مرکز همکاریهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی 

 mirzaei@citc.irمعاونت پژوهش و توسعه مرکز همکاریهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري 

  

 چکیده

گردد اما بنابر دالیلی، با هدر  علیرغم اینکه ایران به لحاظ ذخایر و منابع طبیعی در زمره معدود کشورهاي ثروتمند دنیا محسوب می

مواجه بوده است. بنابراین در این مقطع  "قوي و پویا"گیري یک نظام اقتصادي  ها و پدیدار شدن تهدیدها بخصوص در شکل رفت فرصت

باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعه میدانی و توجه  هاي اقتصادي از ضروریات کشور می بازبینی روندها و فرصت زمانی،

یابی به اقتصادي  هاي بکارگیري آن براي دست ایران و همچنین راه "جغرافیاي اقتصادي"به تجربه سایر کشورهاي پیشرو، اهمیت ویژه 

هاي مختلف و همچنین سطح روابط تجاري  هاي آنها در زمینه یح گردد. لذا چند کشور همسایه انتخاب شده، تواناییتشر "تهدیدناپذیر"

هاي  ایران و هر یک از آنها بررسی شده است. سپس ضمن برشمردن  تبعات این سطح از روابط با کشورهاي همسایه، با تاکید بر فرصت

  اي ارائه شده است.  هاي منطقه راي توسعه حداکثري روابط با هر یک از کشورها و بعضاً بلوكناشی از جغرافیاي ایران، پیشنهادهایی ب

  جغرافیاي اقتصادي، ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، منطقه ژئوپلیتیکی، تعلق ژئوپلیتیکی، انزواي ژئوپلیتیکی، سازه ژئوپلیتیکی هاي کلیدي: واژه

  

 مقدمه

اي و جهانی دارد بطوریکه اگر از این ظرفیت  موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیکی ایران اهمیت فوق العاده منطقه

کشور از طریق خشکی و دریا  18کردن ایران وجود نداشت. ایران با   شد امکان تحریم برداري انجام می بزرگ حداکثر بهره
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شورها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. موقعیت سرزمینی ایران و تنوع همسایه است و وضعیت آن در سرنوشت همه این ک

 گیري اقتصاد مبتنی تواند جغرافیاي اقتصادي بزرگی را شکل دهد. البته شکل اي است که ایران می اقلیمی همسایگانش به گونه

سطح امنیت ملی و منافع ملی جمهوري چراکه تاثیر آن بر  استریزي دقیق، هوشمندانه و هماهنگ  جغرافیا نیازمند برنامه بر

  دهد. اي، ساحتار ژئواکونومی کشور را شکل می اسالمی ایران بسیار جدي است. چنین برنامه

اي هستند، لذا  هایی جغرافیایی ایران انحصاري و یا دائمی نبوده و داراي رقباي بالقوه باید متوجه بود که بعضی از مزیت

  باشند.  ها می آفرینی این فرصت اه مزیتموقع آنها، تنها ر فعال شدن به

  

  گري قدرت اقتصادي جایگزین نظامی

، جایگزینی ابزار اقتصادي بجاي ابزار نظامی در پیشبرد بیست و یکمیکی از نظریات مطرح در مباحث ژئوپلیتیکی قرن 

جهانی موجب شده است تا ، تغییر شرایط دیگر قدرتهاي جهانی است. به عبارتتوسط اهداف سیاسی، اقتصادي و امنیتی 

، به عنوان ابزار جدید سلطه بر جهان، متمرکز شوند. جنگ تمام عیار غرب به رهبري آمریکا علیه "اقتصاد"قدرتهاي جهانی بر 

نمونه مشهود چنین استفاده ابزاري از اقتصادي است. دولت آمریکا  "هاي اقتصادي تحریم"جمهوري اسالمی ایران در قالب 

کند در حالیکه این یک  اي عنوان می اتخاذ چنین راهبردي انزواي ایران به منظور تغییر رفتار در مساله هسته از را هدف خود

انزواي ژئوپلیتیکی "شود:  اي است و در ژئوپلیتیک چنین تعریف می یک مفهوم پایه "انزواي ژئوپلیتیکی"دروغ بزرگ است. 

اي در ابعاد مختلف سیاسی،  ر کشورهاي سیستم جهانی و منطقهکاهش یا قطع ارتباط یک کشور با سایعبارت است از 

. چنانچه انزوا به افزایش فوق العاده آنتروپی و یا درجه میرایی بیانجامد نظام سیاسی و یا موجودیت کشور "اقتصادي، اجتماعی

رب علیه  جمهوري اسالمی هاي شدید غ تحریم توان نتیجه گرفت که هدف میبنابراین  )1گیرد. ( می در معرض نابودي قرار 

  ایران تغییر رفتار نیست بلکه براندازي نظام است.

قدر  و اي و جهانی دارد قدرت یک کشور ارتباط مستقیمی با درك مفاهیم اقتصاد ملی، منطقهبنابراین، در قرن حاضر 

تعیین تهدیدها، استراتژي  عریف وکشور، ت ساختار ژئواکونومی. چراکه در بسیار مهم استآن مسلم نقش و موضع دولت در 

  )2شود. ( آفندي و پدافندي و منابع و حفاظت از آنها از سوي دولت تعیین می
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  تعریف مفاهیم ژئوپلیتیکی

هاي محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت به نحوي که بتوان در باالترین سطح وارد  ژئوپلیتیک: درك واقعیت

  )3ملی را حفظ کرد. (بازي جهانی شد و منافع ملی و حیات 

هاي معیشتی در مقیاس جهانی را  فضایی منتج از اشکال و نظام –هاي مکانی  در وجه کلی ویژگیجغرافیاي اقتصادي: 

  )4( گیرد. در بر می

هاي اقتصادي به منظور رسیدن به اهداف سیاسی،  ژئواکونومی: تفکري است به منظور دخل و تصرف در استراتژي

  )5امنیتی. ( –اجتماعی و نظامی  –اقتصادي، فرهنگی 

اي از کشورهاي همجوار که بر اساس ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی  منطقه ژئوپلیتیکی: عبارت است از مجموعه

گردد، مانند منطقه  خاص داراي تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد مشترك بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور متمایز می

  )6خزر، قاره اروپا و ... . ( خلیج فارس، دریاي

هاي فضایی و جغرافیایی مفروض در ماوراي مرزها که به لحاظ ساختاري از  تعلق ژئوپلیتیکی: عبارت است از مکمل

) مسیر تامین 3گردد. ( هاي یک کشور محسوب می کننده نیازها و کاستی تجانس برخوردار بوده و به لحاظ کارکردي، تامین

، مسیرهاي انتقال صادرات (انرژي، کاال، و ...)، مراکز فروش خدمات و کاال (بورس نفت و ...)، مراکز تامین ها واردات، بندرگاه

  )7واردات (غالت، داروها، اسلحه و ....) (

  

   هاي ایران همسایه

توانند  کشور هستند که بعضی از آنها مناطق ژئوپلیتیکی نیز هستند. هر یک از این کشورها می 18در همسایگی ایران 

شود. سه کشور پاکستان، قزاقستان و  بخشی از نیاز سایر کشورهاي منطقه را تامین نمایند که در ادامه به چند نمونه اشاره می

  هاي آنها که ارتباط با نیازهاي ایران است بیان شده است.  ازبکستان انتخاب شده و برخی از توانایی
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 پاکستان

) 2008( 1387است و طبق آمار سال  قرار گرفته آسیاپاکستان اولین کشور جمهوري اسالمی است که در جنوب غربی 

رود. طبق آمار ارائه شده در  ار میمیلیون تن، ششمین کشور پر جمعیت دنیا به شم 172کشور پاکستان با جمعیتی در حدود 

نیمی از نیروي  % بوده است لذا در حدود26% و صنعت 30%، خدمات 44هاي کشاورزي  ، میزان اشتغال در بخش2000سال 

   .به زراعت اشتغال دارداین کشور کار 

 پنبه، جو ر زمینه تولیداست و دکشورهاي اسالمی  بین بعد از اندونزي و بنگالدش در برنج سومین تولیدکنندهپاکستان 

هاي روغنی، مرکبات جزء ده  دانه و در تولیدششم رتبه نیشکر رود. در  به شمار می  تولیدکننده عمده جهانی 10گندم جزء  و

نساجی و ، غذایی محصوالتر بصنایع تولیدي . عمده پنبه است ،منبع اصلی درآمد ارز خارجی است. جهانیاول تولیدکننده 

خارجی و  هاي به کمک آنو اقتصاد  این کشور استمشکالت عمده  از جمله کاري . بیکاري و کممتمرکز استکاالهاي مصرفی 

 هاي شاغل در خارج بسیار وابسته است.  پول فرستاده شده از طرف پاکستانی

آن، ژاپن،  مهمترین اقالم صادراتی این کشور گندم، پنبه، برنج، انواع لباس، الیاف مصنوعی و مهمترین شرکاي تجاري

 )9آمریکا، عربستان، انگلیس، آلمان، کویت، فرانسه و مالزي هستند. (

  

  قزاقستان 

قزاقستان به لحاظ صنعتی رتبه اول را در کشورهاي آسیاي مرکزي قزاقستان نهمین کشور جهان از نظر وسعت است. 

هاي عظیم همچون، مس (رتبه  معادن با ظرفیتداراست. به لحاظ منابع معدنی این کشور یکی از کشورهاي غنی جهان است. 

چهارم جهانی)، نقره، روي، سرب، منگنز (رتبه سوم جهانی)، اورانیوم (رتبه دوم جهانی)، زغال سنگ، طال، سنگ آهن (رتبه 

  .گاز طبیعی و نفت، نیکل، کبالت دهم جهانی)، تنگستن،

خصوص گندم است. بطوریکه  کشاورزي آن غالت و به است و عمده تولیدات جهاندر پنجمین صادرکننده غله این کشور 

گندم به منطقه را مطرح کرده است. پنبه، میوه، برنج و  "سوآپ"دولت قزاقستان طرح ساخت سیلو در بندرانزلی به منظور 
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از % از تولید ناخالص ملی و بیش 10گوشت از سایر تولیدات عمده بخش کشاورزي این کشور است. بخش کشاورزي این کشور 

  % از نیروي کار را به خود اختصاص داده است. 20

شرکاي عمده تجاري قزاقستان کشورهاي چین، آلمان، روسیه، فرانسه، ایتالیا و ایران هستند. سهم واردات ایران از 

 )10) بوده است. (1389میلیون دالر (118میلیارد دالري قزاقستان، فقط   66صادرات 

 

 ازبکستان

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي  1991است که در سال  مرکزيي آسیاي هاکشوری از یکجمهوري ازبکستان 

، یکی از بزرگترین تولید کننده پیله خشک بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان این کشور.استقالل خود را به دست آورد

  .ابریشم، تولیدکننده الیاف پنبه، نخ پیله خام، میوه و سبزیجات محسوب می شود

دیرگداز همانند طال، نقره، مس، مولیبدن، سرب، و  فلزات گرانبها و کمیاب، رنگین اي از این کشور منابع قابل مالحظه

و بزرگترین تولید کننده جهانی طال می  در اختیار دارد. از لحاظ ذخایر مس مقام یازدهم جهانیرا  لیتیمو  روي، تنگستن

نی، متالورژي و شیمیائی ازبکستان جزو مهمترین شاخه هاي صنعتی این کشور باشد. صنایع غذایی، ماشین آالت ساختما

  هستند.

محصوالت صادراتی این کشور شامل پنبه، طال، انرژي، کودهاي معدنی، فلزات آهنی و غیرآهنی، منسوجات، محصوالت 

. شود بنگالدش صادر میو  اوکراینقستان، ، قزاترکیه، چین، لهستان، روسیهاست که به کشورهاي  خودروآالت و  غذایی، ماشین

آالت و تجهیزات، مواد غذایی، مواد شیمیایی و فلزات آهنی و غیرآهنی است که از  محصوالت وارداتی این کشور شامل ماشین

  )11ود. (ش ، اوکراین و ترکیه وارد میآلمانقزاقستان، ، ن، چیکره جنوبیکشورهاي روسیه، 
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  تعامالت اقتصادي ایران با کشورهاي همسایه (به غیر از کشورهاي حاشیه خلیج فارس)

غیر نفتی به عنوان ابزار مهم دستیابی به بخشی از اهداف سیاسی، اقتصادي و امنیتی در یک نگاه کلی به میزان واردات 

، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، آذربایجان، روسیه، افغانستان از کشورهاي پاکستان،

وطرف مبنی بر گسترش ویژه روابط ایجاد نماید. کل اي براي د تواند انگیزه یابیم که میزان تعامالت نمی ترکیه و عراق درمی

از  میلیارد دالر 9/2بوده است که از این مبلغ فقط  میلیارد دالر 53در حدود  89ماه اول  سال  10واردات غیر نفتی ایران در 

بوده است متوجه  میالیرد دالر سهم ترکیه 8/1میلیارد دالر نیز  9/2کشور یادشده بوده است. اگر بدانیم که از مبلغ  12

میلیارد دالر بوده است.(سایت گمرك) در مقایسه با تجارت در  1/1کشور فوق، تفقط  11شویم که تعامل تجاري ایران با  می

مقداري است.  میلیارد دالر در سال برسد رقم بی 40روسیه و یا چین قزاقستان که قرار است به  –میلیارد دالري ترکیه  50

برنامگی و  این اعداد و ارقام نشان عدم توجه به روابط راهبردي جمهوري اسالمی ایران با بسیاري از کشورهاي فوق و بی

کننده  وابط تجاري خارجی و کشورهاي تامینآشفتگی در تجارت خارجی کشور است. براي آگاهی بیشتر به چگونگی ر

  شویم.  نیازیهاي مهم کشور به آمارهایی که در ادامه می یابد متمسک می

  

 برنج

وارد کشور شده است.  دالر 752،637،968از بیش از دوازده کشور مختلف و به ارزش  89برنج در ده ماه اول سال 

سرزمین انگلیسی اقیانوس هند، پاکستان،   ئه، اتریش، آمریکا، ایتالیا،اسامی این کشورها عبارتند از: تایلند، نیکاراگو

  هند، ترکیه، عمان، بحرین، امارات و منطقه آزاد چابهار

شود علیرغم اینکه پاکستان یکی از مهمترین کشورهاي تولیدکننده برنج در منطقه است اما  همانطور که مشاهده می

دهد.  از کل برنج وارداتی را تشکیل می %32 بوده است که دالر  241،190،639بر  حجم تجارت ایران با پاکستان تنها بالغ 

، به نصف تقلیل یافته و بعد از 1390البته بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرك، واردات برنج از پاکستان در ده ماه اول سال 

  هند و امارات، به رتبه سوم تنزل یافته است.
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 گندم

مکزیک، سوئیس،  "کشور 13"ر بوده و از دال 191،925،172، بالغ بر 89در ده ماه اول سال  رقم واردات برنج کشور

اتریش، آمریکا، انگلیس، هلند، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، لبنان، امارات و منطقه آزاد انزلی وارد شده 

سیه به عنوان کشورهاي تولیدکننده عمده غالت جهان به ترتیب در این میان واردات ایران از کشورهاي قزاقستان و رو است.

از کل واردات گندم  %12 و سهم روسیه %15بوده است. به عبارتی سهم قزاقستان  دالر 23،723،305و  دالر 29،071،549

اي به  د، با هزینهایران را تشکیل داده است. این در حالی است که واردات ایران از کشورهاي اروپایی که تولیدکننده نیستن

  تر از کشورهاي تولیدکننده تامین شده است. مراتب گران

 

  جو  

سوئیس، قزاقستان، هلند، انگلیس، روسیه و امارات، رقمی بالغ بر  کشور 6، از 89جو وارداتی کشور در ده ماه اول سال 

% از روسیه با رقم 4/24و  دالر18،034،645از کل این تجارت از قزاقستان با رقم  %30بوده است.  دالر  59،190،290

  است. "انگلیس"% جو از 39دالر بوده است. نکته قابل تامل واردات  2،514،717

 

 انواع گوشت

  دالر 1،574،657،818 نامبرده زیر با مبلغی در حدود کشور 52، از 89انواع گوشت وارداتی کشور در ده ماه اول سال  

 معادلدالر  2،434،658) و قزاقستان (/.%43معادل دالر 6،812،975% سهم قرقیزستان (1تر از بوده است. از کل این مبلغ کم

کشور دیگر عبارتند از: مغولستان، بالروس، برزیل، استرالیا، آلمان، هلند، لهستان، پاراگوئه، مالزي، ژاپن،  50) بوده است. /.15%

ات، ترکیه، بلژیک، قرقیزستان ، کره، سوریه، کوبا، انگلستان، فرانسه، ساموآ، اروگوئه، ایرلند، امار –سوئد، پرتغال، آمریکن 

اتریش، بالروس، چین، اسلواکی، قزاقستان، لهستان، زیمباوه، بلغارستان، مجارستان، هند، نیوزلند، ویتنام، اندونزي، عربستان، 

ان، گرجستان، اسپانیا، تایلند، ایتالیا و تایوان. کنگ، کانادا، پاکست کویت، عراق، لبنان، ارمنستان، افغانستان، آذربایجان، هنگ

)12(  
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  رسیم: با تاملی به آمارهاي فوق به نتایج زیر می

 است، ضعیف بودهنگاه راهبردي در منابع تامین نیازهاي کشور  -

 ،افزایش نیافته استتیکی کشور از ناحیه تجارت خارجی وزن ژئوپلی -

 تمام شده است،  گران ،تهیه شده "دالل"رهاي بسیاري از واردات کشور به علت اینکه از کشو -

در شرایط تحریم به علت پراکندگی زیاد منابع تامین نیازهاي کشور، واردات برخی از این اقالم با مشکل مواجه شده  -

 است،

 کشورهاي اروپایی را در برخورد خصمانه با جمهوري اسالمی ایران جسورتر کرده است، -

 اند، هاي خصمانه تحریمی علیه کشور از خود نشان نداده براي ممانعت از سیاستهاي ایران نقش فعالی  همسایه -

ها را براي تعدي به منافع ملی و حتی امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران با همراهی کشورهاي  بعضی از همسایه -

 اي گستاخ نموده است، فرامنطقه

  

  خارجی "داد و ستد"راهکار پیشنهادي خروج از وضعیت فعلی 

بینی، تصمیم جدي و وحدت رویه در انجام امور  شده آن همواره نیاز به جامع هاي طراحی اکونومی و اجراي سیاستژئو

کننده که بر  با کشورهاي همسایه و مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی الزم است که یک هماهنگ "داد و ستد"دارد. بنابراین براي 

  اد و ستدها با هماهنگی آن صورت پذیرد، وجود داشته باشد. مدیر هر بخشامور آن منطقه و یا کشور متمرکز است و کلیه د

کم البی و نفوذ پیدا کرده و بر امور  نمایند. این فرد کم الزامات داد و ستد با منطقه و یا کشور مربوطه را استخراج و اعالم می

ارت با سایر کشورهاست. به عنوان مثال در هاي کشورهاي پیشرو براي توسعه تج گردد. چنین فرآیندي یکی از روش مسلط می

ها و ...  ها، البی وجود دارد که کلیه هماهنگی "کشورهاي عربی"کننده براي تجارت با  فرانسه، یک فرد، مدیر اجرایی و هماهنگ

 گیرد. از طریق این فرد صورت می

و بر اساس هوشمندي در روابط بدیهی است محتواي داد و ستدها در راستاي سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

بودن روابط، حداقل وابستگی  "برد –برد "ها و مناطق هدف و  اي که ضمن توسعه روابط تجاري با همسایه استوار است به گونه
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نسبت به کلیه این مناطق ایجاد شود. اساساً هرگونه تعامل با کشورهاي همسایه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی است لذا 

ها در چارچوب طرح هوشمندانه شکل  و در چارچوب امنیت ملی کلیه تعامالت با همسایه "دادو ستد"اس عبارت دقیق بر اس

خواهد گرفت به طوري که وابستگی این کشورها به ایران، بیش از وابستگی ایران به آنها خواهد بود به عنوان مثال، اگر خرید 

این کشور بخش، کشاورزي و نیروي انسانی قابل توجهی را براي تامین این نیاز  عمده برنج مورد نیاز ایران از پاکستان باشد

فعال خواهد کرد؛ در مقابل، ایران متعهد به تامین گاز، تامین برق و امکان دسترسی پاکستان به کریدور اتصال دریاي عمان به 

خواهد در گی پاکستان به ایران استراتژیک ) باشد. کامال مشهود است که در این وضعیت، وابست1منطقه آسیاي مرکزي(شکل 

تواند بخشی از بازارهاي دیگر پاکستان را  به همین دلیل ایران می حالی که ایران چنین وابستگی به پاکستان نخواهد داشت.

  دست آورد.  نیز به

ایران پیش نخواهد  چنانچه به فرض محال، پاکستان به دالیلی بر داد و ستد خود با ایران چشم بپوشد هیچ خللی براي

تواند نیاز خود را از آنها تامین نماید اما این پاکستان است که عالوه بر  آمد چراکه فروشندگان برنج در جهان زیادند و ایران می

محرومیت از مزایایی که ایران در اختیارش قرار داده است، باید فکري به حال فروش برنج مازاد و نیروي بیکار شده خود که 

  اند. العاده ایران فعال شده بر اساس سفارش فوقتنها 

  

 بخشی از کریدور مورد عالقه پاکستان و افغانستان – 1شکل 
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  گیري: نتیجه

هاي قبلی در حوزه  سیاست کند که اقتضا می ي فعلی علیه کشور،ها تحریم جهانی قرن بیست و یکم و همچنین شرایط

تواند  می آنهاي  چراکه عبرت مورد بازبینی قرار گیردگیري یک نظام اقتصادي متقن  اقتصاد به منظور کشف دالیل عدم شکل

هاي انقالب  یابی به آرمان جمهوري اسالمی ایران براي دستباشد.  "تهدیدناپذیر و پویا"ساز دستیابی به اقتصادي  زمینه

خصوص حوزه اقتصاد، نقش فعال (و نه منفعل) در منطقه و جهان ایفا نماید و در این  ها و به بتواند در همه حوزه اسالمی، باید

ها براي توسعه حداکثري  کشورهاي همسایه که انگیزه و همچنین توان اعمال سلطه بر ایران را ندارند مهمترین گزینهمیان، 

بسیاري  ،هاي گوناگون این کشورها دي، به واسطه تنوع شرایط اقلیمی و پتانسیلها هستند. در حوزه اقتصا روابط در همه حوزه

تواند متقابالً در اختیار آنها قرار دهد وابستگی  و این درحالی است که امکاناتی که ایران می خواهد شداز نیازهاي ایران بر طرف 

برد است دست باال  –ها برد  داد و ستد که براي همه طرفاین کشورها را به ایران، بیش از پیش خواهد کرد. به عبارتی در این 

هاي کلی کشور و تحقق منافع ملی و امنیت  اگر استراتژي و برنامه ژئواکونومی ایران در راستاي سیاست ،با ایران خواهد بود

   ملی کشور باشد.

  

  مراجع

 آستان قدس رضوياصول مفاهیم ژئوپلیتیک، موسسه انتشارات ، 1385نیا،    محمدرضا حافظ .1

 ، انتشارات سمت 1388اله عزتی، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم،  عزت .2

 ، انتشارات سمت 1388اله عزتی، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم،  عزت .3

 ، انتشارات دانشگاه تهران1366یداله فرجی، سیر اندیشه در قلمرو جغرافیاي انسانی،  .4

   1391-2اله عزتی، جزوه درسی سال تحصیلی  عزت .5

 اصول مفاهیم ژئوپلیتیک، موسسه انتشارات آستان قدس رضوي، 1385نیا،    محمدرضا حافظ .6

 اصول مفاهیم ژئوپلیتیک، موسسه انتشارات آستان قدس رضوي، 1385نیا،    محمدرضا حافظ .7

 اصول مفاهیم ژئوپلیتیک، موسسه انتشارات آستان قدس رضوي، 1385نیا،    محمدرضا حافظ .8
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  بازتعریف راهبرد بلند مدت کشور در مورد تولید نفت خاممنافع ملی و 

  

  حامد نجفی جزه

، دانشجوي دکترا اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی فارغ التحصیل مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف و

najafi.sharif٨٤@gmail.com   

  

 چکیده

ابتدا افرازي از مبحث اقتصاد بدون نفت صورت گرفته  و سپس بر مساله تولید بهینه بر اساس منافع ملی تمرکز می گردد،  در این مقاله 

امنیتی  مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی حوزه اقتصاد دو رکن قیمت و هزینه مبناي - این مساله از دو حوزه اقتصادي و سیاسی

تحلیل شده و  تحلیل داده ها  2012-1970در حوزه قیمتی، تغییرات قیمت نفت و طال طی سالهاي سنجش دقیق منافع اقتصادي است. 

نشان می دهد افزایش ارزش نفت بیشتر از افزایش ارزش طال بوده و بنابراین صادرات بیشتر نفت بر اساس تحلیل صورت گرفته مبتنی بر 

و اصل حداقل سازي هزینه استخراج و حداکثر سازي میزان استخراج در طی منافع اقتصادي، معقول نیست. از بعد هزینه نیز بنابر د

سالیان متمادي بر اساس بکارگیري روش هاي ازدیاد برداشت تحلیل هایی صورت گرفته و نشان داده می شود که افزایش و یا حفظ 

یزان ذخایر، تولید، صادرات و مقاصد صادراتی نفت  امنیتی نیز ابتدا م -میزان تولید فعلی از این منظر توصیه نمی گردد. در حوزه سیاسی

امنیتی مبتنی بر ابزار نفت  -ایران و کشش قیمتی نفت مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا توان بالقوه کشور در بهره برداري سیاسی

الفعل کشور برآورد می گردد که روشن بدست آید و در ادامه با توجه به حضور نفت در بودجه و وابستگی کشور به درآمدهاي نفتی توان ب

امنیتی در قبال اتخاذ راهبرد حفظ و یا افزایش تولید نفت است.از جمع بندي حوزه هاي مختلف تعیین - کننده میزان دقیق منافع سیاسی

کلی نظام در بخش  کننده منافع ملی، پیشنهاد می شود که در مورد اصل کلی افزایش تولید و صادرات نفت به عنوان یکی از سیاست هاي

  نفت و گاز بازنگري جدي صورت گیرد.

   اقتصاد بدون نفت، تولید بهینه، منافع ملی، ازدیاد برداشت، نفت و طالهاي کلیدي:  واژه
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  تکمیل نهادهاي مالی کشور: راهبرد پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی

  

  روح اله ابوجعفري

   aboojafari@gmail.comدانشجوي دکتراي سیاست گذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس، 

  

  چکیده

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تاسیس نظام اقتصادي مبتنی بر موازین اسالمی سازگار با شرایط و اقتضائات ایران اسالمی است. بر 

اي منسجم براي تحقق  اساس ابعاد نظام اقتصادي باید شناسایی شده و هر جزء آن با توجه به اهداف طراحی گردد تا مجموعهاین 

اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. یکی از اجزاي اصلی نظامهاي اقتصادي که وظیفه مهمی براي رشد و تسهیل فعالیتهاي اقتصادي ایفا 

شور ما نهادهاي مالی به شکل کامل به وجود نیامنده و در حوزه نهادها، بازارها، ابزارها و قوانین باشد. در ک کند نظام مالی می می

هاي جدي هستیم. به همین دلیل هر چه در بخش حقیقی اقتصاد به خصوص فعالیتهاي  پولی ومالی درکشور دچار کاستی

  محسوب خواهد شد. بنیان دستاوردهاي مناسبی شکل گیرد بخش مالی براي آن مانع جدي دانش

هاي قبل بودند، تغییرات بسیاري بکنند تا  چه که در سال بازار بورس و مشخصاً نهادهاي پولی و بانکی کشور باید نسبت به آن

پذیر و کارآفرین کشور فراهم شود. بدون یک بازار سرمایه  ابزارهاي مالی و پولی مورد نیاز براي حمایت از صنایع نوآور، ریسک

گذارى در بخشهاى  ي ایرانی حمایت الزم نخواهد شد و سرمایه انقالب اسالمی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه متناسب با

کنیم به تبیین جایگاه نظام مالی در نظام  به همین دلیل در این مقاله در ابتدا سعی می .کشور عمومیت پیدا نخواهد کرد   تولیدى

ام مالی به عنوان یک الگوي تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به الگوي مورد نظر اقتصادي بپردازیم و سپس اجزا و روابط نظ

نظام مالی در ایران را مورد بررسی قرار داده و خالهاي نظام مالی شناسایی خواهد شد و در انتها براي تکمیل نهادهاي مالی به 

  اقتصاد مقاومتی راهکارهایی ارائه خواهد شد.  عنوان یک راهبرد موثر در پشتیبانی از فعالیتهاي بخش حقیقی در

گذاري  نظام مالی، اقتصاد مقاومتی، قوانین پولی و مالی، نظام اقتصادي، صندوقهاي سرمایههاي کلیدي:  واژه

  بندي پذیر، نهادهاي رتبه ریسک
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 اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی

  

  سید علی روحانی، محسن کریمی

  S.ali.rohani@gmail.com ن تهرا اهگدانش ،ياقتصاد علوم يترکد يدانشجو

  gmail.com@mohsenkarimy٨٢  ییطباطبا عالمه اهگدانش اقتصاد، يترکد يدانشجو

 

  چکیده

مقاله حاضر درصدد ارائه الگویی از نظام پولی در یک اقتصاد مقاومتی است. بدین منظور ابتدا به بیان چیستی و کارکردهـاي نظـام پـولی    

کنیم. سپس تعریفی از اقتصـاد   پردازیم و بر این اساس هدف نظام پولی در بعد داخلی (رو به درون) و خارجی (رو به بیرون) را بیان می می

شود که ساختارها و نهادهاي اقتصادي در یک  شود تا مبناي طراحی نظام پولی مقاومتی قرار گیرد. در این بخش بیان می رائه میمقاومتی ا

شوند، چرا که وجود دشمن فعال و هشیار پذیرفته شده و مـورد توجـه دائمـی     طراحی می فعاالنه و هشیارانهاقتصاد مقاومتی به صورت 

  است.

شود. طی این مقاله، اهداف  بندي می مسائل نظام پولی، ذیل دو عنوان مدیریت حجم پول و مدیریت جریان پول طبقهدر بعد داخلی، کلیه 

سیاستگذار پولی در یک اقتصاد مقاومتی، در مدیریت حجم و جریان پول و همچنین ابزارها و سازوکارهاي الزم براي تحقـق ایـن اهـداف    

ع بین تورم پایین و باثبات، با رشد اقتصادي، بـر اسـاس هـدفگیري مقـام پـولی در دو حـوزه       بیان خواهد شد. در این قسمت چگونگی جم

تـأمین مـالی   «شود. همچنین با تشریح اهـداف ایجـابی و سـلبی در مـدیریت جریـان پـول،        مدیریت حجم و جریان پول مستدالً بیان می

گردد. ارائه جـدولی از نظـام تـأمین مـالی      ه این اهداف معرفی میبه عنوان ابزارها و روشهاي دستیابی ب» مالیاتهاي تنظیمی«و » تخصصی

  بخش این قسمت است. مطلوب پایان

گردد که سـازوکار مربـوط بـه مبـادالت      به عنوان هدف نظام پولی در بعد خارجی، بیان می» اقتدار«در بعد خارجی نیز، پس از هدفگیري 

ناپذیري نظام پولی در برابر حمالت نظام سلطه باشـد.   تواند ضامن ضربه وي دیگر، میالمللی از یک سو و روش تعیین نرخ ارز از س پولی بین

گـردد. اجـرا کـردن ایـن سـازوکار در مبـادالت        بر این اساس، سازوکاري در جهت استقالل مبادالت پولی از ارز واسط خـارجی ارائـه مـی   
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ی سازد. همچنین اتخاذ سیاست باثبات ارزي بر اساس تثبیـت نـرخ ارز   تواند کلیه تحریمهاي مالی و پولی اخیر را عمالً خنث المللی می بین

  گردد. المللی معرفی می حقیقی و برابري قدرت خرید، به عنوان سیاست پولی ضامن اقتدار اقتصاد ملی در تقابل با بازارهاي بین

اسـتی ارائـه شـده در ایـن مقالـه معطـوف بـه        هـاي سی  با توجه به اینکه متولی اصلی مدیریت نظام پولی، بانک مرکزي کشور است، توصیه

  هاي بانک مرکزي است. سازي ها و نظام سیاستگذاري

  ی، ارز واسط، حجم پول، جریان پول: اقتصادي مقاومتی، نظام پولی، تأمین مالهاي کلیدي واژه
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  آفرینی مردم در پیشرفت اقتصادي  موانع نقش

  

  روح اهللا ایزدخواه

   izadkhah.r@gmail.comکارشناس ارشد شبکه تحلیلگران تکنولوژي ایران(ایتان)، 

  

  چکیده

مردم در مکاتب اقتصادي غربی جایگاهی جز مصرف کننده کاال و یا درخواست کننده خدمات رفاهی ندارند. در رویکرد متعارف اقتصاد یا 

به اقتصاد ارتدوکس، رشد و پیشرفت اقتصادي صرفا با اراده دو عامل  دولت و بنگاه رخ می دهد. در رویکرد اقتصاد جریان موسوم 

پسامتعارف یا هترودکس، یک عامل سوم به نام نهاد نیز اضافه می شود؛ اما مردم همچنان مصرف کننده و تماشاچی پیشرفت هستند نه 

اقتصاد اسالمی و در قالب گفتمان انقالب اسالمی عینیت یافت، مردم به عنوان یک عامل اصلی عامل آن. اما در رویکردي که برمبناي 

  هاي اقتصادي ایفاي نقش کردند. نمونه بارز این امر در تجربه جهادسازندگی شکل گرفت.  برنده فعالیت پیش

ب نظري و عملی سه دهه انقالب اسالمی، به در این مقاله صرف نظر از مباحث تئوریک و مجادالت فلسفی، می خواهیم براساس تجار

شناسی نقش آفرینی مردم در اقتصاد بپردازیم. در این راستا برمبناي تقسیم فعالیتهاي اقتصادي به چهار حوزه تولید، زیربنایی،  آسیب

ه شواهد مثبت و منفی آن می خدمات و فناوري، موانع ایفاي نقش مردم در پیشرفت اقتصادي را در چهار حوزه فوق بررسی کرده و به ارائ

  پردازیم. 

  اقتصاد مقاومتی، سوداگري و داللی، نقش مردم، جهاد سازندگی کلمات کلیدي:
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  جایگاه و نقش زمین و مسکن در اقتصاد مقاومتی

  

  محمدرضا شفیعیان، میثم دهقان بنادکی

   dehghan.meisam@gmail.comمرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه علم و صنعت ایران، 

   mr.shafeeian@gmail.comدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، 

  

  چکیده

کاهش «اي را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.  مفید و ارزندهبخش مسکن به عنوان یکی از چهار بخش اصلی اقتصاد می تواند نقش 

بخش مسکن  را می توان دو اصل اساسی اقتصاد مقاومتی دانست. سهم موثر» المللی کاهش تهدیدات بین«و » پذیري داخلی آسیب

نجامد. عالوه بر آن نقش زایی، کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادي از منظر اقتصاد داخلی به کاهش آسیب پذیري می ا در اشتغال

مسکن در بر طرف کردن یکی از نیازهاي اساسی مردم از منظر اجتماعی نیز می تواند رضایت مندي عموم جامعه را افزایش داده و 

را مورد بررسی اقتصادي کشور اصلی هاي  بخش دهی اولویت هاي ارتباط میانِ حاکمیت و مردم را تقویت نماید. این مقاله شاخص

هاي اقتصادي از دو منظر اقتصاد  دهی به بخش مسکن به عنوان موتور محرك سایر بخش به تبیین ضرورت اولویتو سپس  ادهقرار د

با استفاده از آمار و » رشد اقتصادي«و » اشتغال«، »تورم عمومی«پردازد. همچنین  تأثیر بخش مسکن بر  خانوار و اقتصاد کالن می

در نهایت سیاست هاي پیشنهادي به منظور ایجاد رونق غیر تورمی و پایدار در بخش مسکن و ارقام مورد بررسی قرار می گیرد. 

 شود.سیاست هاي اجرایی آن تشریح می

  ، تورم، اشتغال و رشد اقتصادياقتصاد مقاومتیمسکن،  اقتصادهاي کلیدي:  واژه
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 توسعه گردشگري؛ راهبردي فعال در اقتصاد مقاومتی

  

  عبدیان شهاب طالیی شکري، صبا

 shahab_talaie@yahoo.comکارشناس گردشگري و دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، 

  ریزي و توسعه) دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت گردشگري(گرایش برنامه

  

  چکیده

باز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت که از دیراي است جهانگردي پدیده

هاي دنیا قرار گرفته است به آمده و از این حیث مورد توجه بسیاري از کشورهاي مختلف باالخص اقتصادي درده در حوزهسود

 ایم.مواجه بودهطوري که ما هر ساله با رشد و توسعه این صنعت چند وجهی 

هاي مختلف دنیا به توسعه انداز کشورکند که چشمنگاهی اجمالی به توسعه این صنعت در دنیا ما را به این امر رهنمون می

ها توسعه ابعاد اقتصادي را در گردشگري با اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... کامالً متفاوت بوده اما اکثر این کشور

اند، به همین دلیل جهانگردي به سرعت رشد یافته و در حال تبدیل شدن به بزرگترین صنعت دنیا است و قرار دادهاولویت خود 

  ها وارد کند.تواند منافع عظیم اقتصادي را به اقتصاد ملی کشورمی

هاي ، تمدن، ویژگیجمهوري اسالمی ایران به عنوان کشوري غنی در خصوص دارا بودن منابع توسعه گردشگري و به سبب فرهنگ

آب و هوایی و ... می تواند به کشوري فعال در این صنعت تبدیل شده و با تمرکز بر رویکرد گردشگري اسالمی و تنظیم راهبرد ها و 

هاي منظم و منسجم وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدي جایگزین باالخص گردشگري برنامه

  ه عنوان یک منبع پایدار از آن بهره مند شود.حرکت کند و ب

هاي جمهوري اسالمی ایران در ارتباط با صنعت گردشگري با تاکید بر اهمیت ابعاد اقتصادي در این مقاله سعی شده است پتانسیل

 باشد، بررسی شود.هاي نفتی داشته تواند در توسعه اقتصادي و کاهش وابستگی به درآمداین صنعت در کشور و نقشی را که می

  : گردشگري، رشد اقتصادي، اشتغال، درآمد ارزيهاي کلیديواژه
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 بررسی  نظام سالمت کشور از لحاظ انطباق آن با اصول نظام فساد گریز

  

  هابوحمز داریوشی، محمد جالل، مالی عبدالعظیممهدي رعنائی، 

  m.ranaei@irtechfund.ir طباطبایی، عالمه دانشگاه اقتصاد ارشد کارشناسی آموختهدانش

   amollaee@gmail.com، آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهراندانش

  yahoo.com@١٣٦٢_m_jalalآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، دانش

  aboohamzeh@gmail.com ،آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شریفدانش

 

  چکیده

و فساد گریز اداري را نشان دهد؛ قواعدي که عدم رعایت  این نوشته بر آن است تا بعضی قواعد مهم و اصلی در طراحی سیستم هاي کارا

گردد؛ و بر عکس رعایت آن در طراحی سیستم هاي اداري، فساد را به آن در طراحی سیستم منجر به ایجاد فساد و عدم کارایی اداري می

در امر مبارزه با فساد، بسیاري از طور سیستمی کاهش می دهد. در صورت به کارگیري این قواعد(که تفصیل آن در مقاله آمده است) 

ناکارآمدي هاي نظامات اداري به صورت خود به خود رفع می گردد و نیاز به برخوردهاي قضایی کاهش می یابد و کارایی نظامات اداري 

ناکارآمدي این نظام  افزایش می یابد. در ادامه نیز نظام سالمت کشور در انطباق با بعضی از این اصول مورد بررسی قرار می گیرد و علت

  با این مغایرت ها تفسیر می گردد.

  اصل تفکیک قوا، منافع فرد و سیستم، شفافیت، نظام سالمت سیستم هاي فسادگریز،کلمات کلیدي: 
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  ����ی ��ا�� �طا�عات ا��صادی ���ج

  ا�ان �ر�ف و ع�م و ���ت�ی ����ی دا�ه 
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  بسیج دانشجوییکز مطالعات اقتصادي اآشنایی با مر

، با اهتمام گروهی از دانشجویان مومن و 1389مرکز مطالعات اقتصادي بسیج دانشجویی دانشگاه شریف در شهریور ماه سال 

هایی  انقالبی کارشناسی ارشد و دکتري اقتصاد (مشاوران) و همکاري بسیج دانشجویی تأسیس شد. تا پیش از این تاریخ، گروه

آشنا کردن دانشجویان کارشناسی با مباحث سیاستگذاري و اقتصاد وجود داشت که در ادامه با به صورت غیر منسجم براي 

  پردازند. تر در سطح دانشگاه به فعالیت می تأسیس مرکز به صورت منسجم و گسترده

  سیس شد.، مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعت، با همت گروهی از دانشجویان این دانشگاه تا90همچنین در سال 

  هاي آنها به ارائه کنیم. کنیم تا آشنایی مختصري با اهداف مراکز اقتصادي و گزارشی از فعالیت در ادامه سعی می

  تصویر کلی

هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد است که با تعدادي از افراد فعال و صاحب نظر در  اي از گروه این مراکز مجموعه

دهند. در سطوح  را انجام میهایی  مطالعات و فعالیتهاي اقتصاد، سیاستگذاري علم و فناوري، سیاستگذاري انرژي و ...،  حوزه

ا این مباحث و نهایتا جذب آنها به این حوزه است و در سطوح باالتر فعالیت ي کشور ب پایین هدف، آشنا کردن افراد نخبه

  ي اسالمی کار کند. کند. بنا این است که مرکز با هدف و صبغه ها هم موضوعیت پیدا می گسترده در این حوزه

  چشم انداز

  تربیت متخصص سیاستگذار

هاي سیاستگذاري کشور است. سیاستگذاري که  رصهکز تربیت نیروهاي متخصص براي عااصلی ترین چشم انداز این مر

هاي خود  ي نهضت اسالمی به سمت آرمان هاي صحیحی را که منجر به پیشبرفت بهینه ي تخصص خود سیاست بتواند در حوزه

اي که در حال حاضر مرکز به دنبال تربیت نیرو و حل  هاي سیاستگذاري شود، تشخیص دهد و تدوین و اجرا کند. حوزه می

 ضالت آن است به ترتیب اولویت، اقتصاد، علم و فناوري وسیاستگذاري انرژي می باشند. مع
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  تولید علم

کز تولید علم کنند. در این مقطع تالش بر این اهاي فعالیت مر چشم انداز دیگر، تربیت افرادي است که بتوانند در حوزه

ي تولید علم را جداي  بومی به افراد داده شود. البته ما مسألههاي الزم جهت تولید علم اسالمی و  ها و بینش است که توانمندي

  بینیم. دانیم، یعنی فرایند تولید علم را یک فرایند رفت و برگشتی بین نظر و عمل می ي کاربرد نمی از ورود به عرصه

 اهداف

  سازي گروه

اعتقاد ما این است که بازدهی کار گروهی گفتمان است.  هایی همگرا و هم کز، ایجاد گروهایکی از اصلی ترین اهداف مر

هایی  که گروه هستند کز به دنبال اینابسیار بیشتر از کار فردي است و حتی گاهی اوقات فقط کار گروهی ممکن است. پس مر

ه هم شان تالش کنند و در ادام هاي فعالیت آینده از افراد نخبه تشکیل شود و این افراد، به صورت گروهی براي کسب پیشنیاز

ي گروه شدن این است که افراد گروه اصول و  هاي سیاستگذاري کشور و تولید علم شوند. الزمه به صورت گروهی وارد عرصه

مبانی مشترکی داشته باشند، ادبیات و زبان یکدیگر را بفهمند و بتوانند با هم کار کنند. چنانچه از ابتدا، افراد در تعامل و 

ها چندین برابر  شود و بازدهی فعالیت آن ها محقق می یرند به مرور موارد ذکر شده در مورد آنارتباط فکري و کاري قرار بگ

اند. براي بهینه انجام شدن سیاست گذاري و  گروهی خواهد بود که از نقاط متفاوت و ناآشنا براي یک کار دور هم جمع شده

اند و تخصص  هایی که در دو حوزه وقت گذاشته کل از آدمتولید علم نیاز است که ما براي هر کدام گروهی داشته باشیم متش

 ها هم براي ما موضوعیت دارد که فواید و ضروریات آن مشخص است.  ي ارتباط این گروه اند. مسأله کسب کرده

  دهی انگیزه

کشورند و با نشان با آشنا شدن و مرتبط شدن دانشجویان با افراد و گروه هاي پرنشاط و با انگیزه که در پی حل مشکالت 

دادن موفقیت هاي این افراد و گروه ها به دانشجویان، در آن ها ایجاد انگیزه می شود و در آنها احساس خودباوري و جسارت 

اصالح به وجود می آید. هیچ چیز مفید تر و مثمر ثمر تر از دیدن گروهی با انگیزه و مؤثر و موفق در عرصه هاي اصالحی 

  هدف نیست. کشور براي تحقق این
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  آگاهی بخشی و دادن بینش به عموم

ي فعالیت خود به عموم دانشجویان دانشگاه آگاهی و بینش  د تا در حوزهنکن کز تالش میاعالوه بر گروههاي مطالعاتی، مر

به مسایل کنند که مثال نگاه اسالم  هاي مضاف اسالمی است. یعنی افراد این بینش را پیدا می ها نگاه د. جنس این آگاهینبده

هاي مرکز،  داند و غیره. همچنین اجزاي محتوایی ِگروه اي را مطلوب می هاي آموزشی اقتصادي چگونه است یا اسالم چه سیاست

ها  هاي گروه تواند در باال بردن سطح آگاهی افراد بسیار مفید باشد. خروجی سازي یا معارف اسالمی می مثل مباحث تمدن

  فید واقع شود.تواند در تحقق این هدف م می

  فعالیت ها

هایی به شرح زیر انجام داده  در نیم سال جاري فعالیت مطالعات اقتصادي بسیج شریف در راستاي تحقق اهداف فوق، مرکز

  است:

  هاي مطالعاتی گروه

  کانون تولید ملی 

  کانون انرژي

  هاي مطالعات اقتصادي حلقه

  برگزاري سمینار و سخنرانی و کارگاه آموزشی

  نشریهي  تهیه

  تحلیل و موضع گیري در رابطه با مسائل کشور

  برگزاري بازدید و اردو
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 ي تحلیلی دانشجویی جهاد اقتصادي نامه ویژه

ي تحلیلی دانشجویی جهاد  نامه ي ویژه در سال گذشته، تهیه مرکز مطالعات اقتصادي بسیج شریفهاي  یکی از مهمترین فعالیت

اقتصادي، با همکاري بسیج دانشجویی دانشگاه شریف و حمایت قرارگاه سازمان بسیج دانشجویی بود. با نامگذاري سال گذشته 

هاي خود  د تا تحلیلاز سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي، مرکز مطالعات اقتصادي تالش خود را دوچندان کر

نسخه منتشر شده و  10000آوري کرده و در قالب یک نشریه ارائه نماید. این نشریه در تیراژ  را از مسائل اقتصادي کشور، جمع

  هاي این نشریه در زیر آمده است: هاي سراسر کشور توزیع شد. برخی از مهمترین سرفصل در دانشگاه

 لبهها مطا ابعاد جهاد اقتصادي و اولویت 

 هدفگیري اصالح نهادي و ساختاري 

  ي باطل شده است ي حقی که از آن اراده : کلمه44اصل 

 عدالت در نظام سالمت 

 چرا ظرفیت ایجاد شغل در کشور محدود است 

 استقالل بانک مرکزي، چرا و چگونه؟ 

 ي سنگین مسکن روي دوش خانوار هزینه 

 خشکد هاي نفتی که می چاه 

 ن چیست؟الزامات مرجعیت علمی ایرا 

  ي تحلیلی دانشجویی تولید ملی نامه ویژه

ي جهاد اقتصادي، در سال جاري تصمیم گرفتیم  نامه در انتشار ویژهمرکز مطالعات اقتصادي بسیج شریف ي موفق  در پی تجربه

و شامل  شدنامه در پی نامگذاري سال جاري به نام تولید ملی منتشر  اي با عنوان تولید ملی منتشر نماییم. این ویژه نامه ویژه

برخی از مهمترین . باشد ی میي ایران کارهاي مرکز مطالعات اقتصادي براي حمایت از کار و سرمایه پیشنهادات و راه

  نامه عبارتند از: هاي این ویژه سرفصل

 برداشتهاي غلط از نام سال نکنیم 
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 تولید ملی، هسته ي اصلی اقتصاد مقاومتی 

 ي ایرانی حمایت از سرمایه 

 روند؟ بررسی بازارهاي موازي تولید ها کجا می سرمایه 

 حذف ارز واسط از مبادالت تجاري کشور 

  تامین مالی بخش صنعتراهکارهاي 

 صندوق پیشرفت و عمران 

  شبنم«بررسی شبکه بازرسی و نظارت مردمی« 

 چگونه اولویت رهبر را اولویت خود بدانیم 

 تولید ملی در حوزه مخابرات و فناوري اطالعات 

 متولی تجهیزات پزشکی کیست؟ 

 بررسی وضعیت صنعت خودرو 

 بخشهاي ملی نشده صنایع نفت و گاز  
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