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کشوری  که »جمهوری اسالمی ایران تنها  این انگاره 
گرفته است« را  که در مقابل نظام سلطه قرار  است 
کرد. منظری  بررسی  از منظرهای متفاوتی  می توان 
کــــه عمومــــًا از آن اســــتفاده می شــــود و در فضــــای 
رســــانه ای ایران هــــم پردازش هــــای مکــــرری بر آن 
انجام شده اســــت، مهمترین عنصر در تعریف نظام 
جمهوری اسالمی را مبانی ارزشی و مکتبی می داند. 
که در  البته جمهوری اسالمی را می توان از این منظر 
ماده و جهت یعنی با تمام وجــــود در مقابل جهان 
کشــــوری واحد و بی همتا  گرفته است،  ســــلطه قرار 
کــــرد. جمهوری اســــالمی از مبانی فلســــفی و  تلقی 
گرفته تا شــــیوۀ اداره، به دنبال معرفی شیوۀ  ارزشی 
کــــه قوت گرفتن این  دیگری از حکومت داری اســــت 
ســــلطه  نظام  قوت گرفتن  بــــا  حکومت داری  شــــیوۀ 
قابل جمع نیست. در این منظر، اقتصاد، سیاست 
و فرهنگ جمهوری اســــالمی منحصر به فرد خواهد 
بود. این تعریف، جبهه ای را در سطح مبانی فکری 
و اندیشه ای تعریف می کند و اصطالحًا وجود ذهنی 
نظام جمهوری اسالمی را در حالتی متکامل تبیین 
که توسط حضرت امام  می کند. ایدۀ انقالب اسالمی 
از صدر  معرفی شده است چنین خصوصیتی دارد و 
تا ذیل در مقابل نظام ســــلطه قرار می گیرد. نگرش 
بــــرای جمهوری  فوق، صــــورت اول جبهۀ مقاومت 

اسالمی را ترسیم می کند. 
در این نگرش، جبهۀ انقالب اســــالمی در سطح 
اندیشه و تفکر ارزشی )وجود ذهنی متکامل( در یک 
کفر و نظام ســــلطه در سوی  ســــوی میدان و جبهۀ 
دیگــــر قــــرار دارد. در این نــــگاه، جمهوری اســــالمی 
محدود بــــه ایران نیســــت؛ البته همۀ ایــــران را هم 
کرد. پیداست  نمی توان جزئی از این جبهه قلمداد 
که این انگاره یعنی »جمهوری اســــالمی آرمانی« به 
گرچــــه آن را آرمانی  صورت بالفعل محَقق نیســــت؛ ا
دســــت نیافتنی هم نمی دانیم و تالش در تحقق آن 
به همواره صورت می گیرد. جمهوری اسالمی از آغاز 
شــــکل گیری، البته با فراز و نشــــیب هایی و البته در 
مسیری صعودی به سوی این وجود ذهنی در حال 

حرکت است. 
اســــالمی، در  انگاشــــتن جمهــــوری  یگانه  البتــــه 
منظری دیگر نیز تبیین می شود. این منظر آفت های 
که این آفت ها در  بزرگی را به دنبال دارد؛ تا جایــــی 

مواردی مســــیر تحقــــق آرمان ها را مختــــل می کند. 
که به  کشــــوری می دانــــد  ایــــن منظر، ایــــران را تنها 
دنبال اقتصاد، سیاســــت و فرهنگی دیگر و مستقل 
کشــــوری تنها و  از دنیاســــت. در ایــــن منظر ایــــران 
که هنوز به یک  منزویســــت. این تنهایی، ایرانــــی را 
ابرقدرت بدل نشــــده اســــت در مقابل تمام »دنیا« 
قرار می دهد؛ و تمــــام دنیا را در چند قدرت اروپایی 
و آمریکایــــی خالصه می کند. پافشــــاری بر علل این 
انزوا نیز بیچارگی مردم و اضمحالل نظام جمهوری 
اســــالمی را به دنبال خواهد داشــــت. براساس این 
تلقــــی، جمهوری اســــالمی ایــــران در مقــــام بالفعل 
)یعنی جمهوری اسالمی در حال حاضر( تنها است 
که ایــــن تنهایی مترادف با ضعف این  و از آن جایی 
نظام است، تداوم پافشــــاری بر علل این تنهایی را 
عامل نابودی نظام معرفــــی می کند. در این منظر، 
از »ایســــتادگی« به »بنیادگرایی افراطی« و از »تالش 
علمــــی در مســــیر آرمان ها و در مســــیری متفاوت از 
جریــــان رایج در تمدن غرب« به »سیاســــی کاری« و 
»انحراف از مســــیر علمی« تعبیر می شود. جبهه ای 
که در  که در این نگاه ترسیم می شود جبهه ای است 
کنونی و در طرف دیگر آن تمام  یک طرف آن ایران 

کشورهای دنیا قرار دارند. 
البتــــه این تلقــــی بــــا واقعیت هــــای منطقه ای و 
که در وضعیت  جهانی سازگاری چندانی ندارد؛ چرا 
که  کشــــورهای مختلفی وجــــود دارند  کنونــــی دنیا، 
بــــه دنبال اقتصاد، فرهنگ و سیاســــتی مســــتقل از 
نظام سلطه هستند یا حداقل در برخی از این ابعاد 
کشــــورهایی  از نظام ســــلطه را نمی پذیرند.  پیروی 
که اقتصــــاد ســــرمایه داری را با مبانی  وجود دارنــــد 
ارزشی یا حتی منافع مادی خود در تضاد می دانند؛ 
که فرهنگ سرمایه داری را  کشــــورهایی وجود دارند 
معارض با اعتقادات سنتی خود می دانند و فرهنگ 
ســــرمایه داری را فرهنگی مهاجــــم معرفی می کنند. 
که در بعد سیاســــی  کشــــورهایی نیز وجــــود دارنــــد 
نمی توانند ســــلطۀ غرب را بپذیرند و خود را فراتر از 
کشورهای غربی قرار  که تحت ســــیطرۀ  آن می دانند 
بگیرند؛ هرچند ممکن اســــت در فضای سیاســــی و 
روابط بین الملل، ایــــن تعارض ها و تمایزها چندان 

مجال بروز و ظهور علنی پیدا نکند. 
گرچه در مواردی با نظام ســــلطه  کشــــورها ا این 

نیز  هماهنگــــی دارنــــد، در حیثیت های متعــــددی 
منفــــک از ایــــن نظام هســــتند. بــــا اســــتخراج این 
افتراقــــات و مدیریــــت آن هــــا در ســــطح بین الملل 
که  کــــرد؛ جبهه ای  را تنظیم  ثالثــــی  می توان جبهۀ 
کشور  در یک سوی آن نظام سلطه متشکل از چند 
غربی با ســــابقۀ چندسده ای اســــتعماری و چپاول 
کشورها و البته پیروان آن ها در برخی دیگر  ملت ها و 
کشورهایی قرار  کشورها قرار دارند و در مقابل آن ها  از 
که در بعدی از ابعاد سیاسی، اقتصادی و  گرفته اند 
گرفته اند. با  فرهنگــــی در تعارض با این جبهه قــــرار 
ترسیم این جبهه، ایران از جنبه های مختلف هرگز 
کنار ایران  کشورهای متعددی در  تنها نخواهد بود و 
بــــه صف بندی های  گرفت. این نگاه  قرار خواهنــــد 
جهانی، مرزهــــای جبهه را تغییر می دهد و با تعریف 
جبهۀ بین المللی مقابله با نظام سلطه، این تصور را 
که »دنیا در یک سو قرار دارد و ایران  ابطال می کند 
به تنهایــــی در ســــوی دیگــــر«. در چنیــــن رویکردی 
و  اقتصادی، سیاســــی  می توان جبهه های مختلف 
فرهنگــــی را البته با اعضای متفاوت تشــــکیل داد و 
کرد.  از جنبه های مختلــــف با نظام ســــلطه مقابله 
اقتصادی  جبهۀ مقاومت در عرصه هــــای فرهنگی، 
و سیاســــی می تواند اعضای متفاوتی داشته باشد. 
گرچه می توان اعضای مشــــترک بســــیاری را نیز در  ا

کرد. میان آن ها مشاهده 
بــــا توجه بــــه توضیحــــات فــــوق، جبهــــۀ پدافند 
بین المللی اقتصــــادی از جملــــه ارکان اصلی جبهۀ 
اقتصــــادی تعریــــف می شــــود. وظیفۀ ایــــن جبهه، 
مقابله با فشــــارها، تهدیدهــــا و تحریم های مختلف 
کشــــورهای جبهــــۀ مقاومت و  نظام ســــلطه علیــــه 
کشورهای  تالش برای مقاوم ســــازی و مصون سازی 
این جبهه در برابر نظام ســــلطۀ بین المللی اســــت. 
که  کشــــورهایی قــــرار می گیرند  که در آن  جبهــــه ای 
از نظر مبانی مکتبی اقتصادی، شــــیوه های اجرای 
احکام اقتصادی یا حتی سلیقۀ اقتصادی نسبت به 
چندکشــــور مدعی غربی در وضعیت تنافر و تعارض 
قــــرار دارند. ایــــن تقســــیم بندی به تنافــــر و تعارض 
تباین  گســــترده حتی  محدود نمی شــــود و در نگاه 
گرایش هــــای اقتصــــادی را نیز مبنای پیوســــتن  در 
کشــــورها به جبهه می داند. در این تقســــیم بندی، 
کشــــور در جبهــــۀ اقتصادی،  مبنــــای قرارگیری یک 

سرمقاله

ترسیم ابعاد جبهۀ پدافند بین المللی اقتصادی
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را  اســــت. قلب جبهه  از نظام ســــلطه  فاصله گرفتن 
که از بعد اقتصادی  کشــــورهایی تشــــکیل می دهند 
در جنگ با نظام ســــلطه قرار دارند. بــــه بیان دیگر 
کشــــوری در ابعــــاد اقتصــــادی عملکردی  همین که 

کفایت  کشــــور مدعی داشته باشد،  متفاوت از چند 
اقتصادی  پدافنــــد  این کــــه در جبهۀ  بــــرای  می کند 
بین المللی نقشی داشته باشد و هر چه این تفاوت 
کشــــور را به محور  به ســــوی تعارض پیش برود این 

جبهه نزدیک تر می کند. 
کــــه از تجمیع قــــدرت در این  پدافنــــد اقتصادی 
به مراتب  بین المللی حاصل می شود، قدرتی  جبهۀ 
بیشــــتر در مقابله با نظام ســــلطۀ جهانــــی دارد. در 
تا  را می توان  گســــترده تر، دامنۀ این پدافند  حالتی 
گسترش  کشــــورهای نظام سلطه نیز  درون مرزهای 
مخالــــف  اقتصــــادی  مردمــــی  جنبش هــــای  داد. 
دولت ها، دگراندیشــــان غربی و مســــتضعفین درون 
دنیای ســــلطه را نیز می توان از اعضــــای این جبهه 
گر مدیریت بین المللی  کرد. در این صورت ا قلمداد 
کفۀ  صحیحی در این عرصۀ پدافندی صورت بگیرد، 
قدرت به سوی اعضای این جبهه سنگین می شود 
و توانی چندبرابر را بــــرای مقابله ایجاد می کند. این 
ع نیز دارد؛ در  ترســــیم از جبهه ریشه در مبانی شــــر
انســــان در سه دســــته معرفی  که دوســــتان  جایی 
می شوند: اول، دوست انسان؛ دوم، دوست دوست 
انســــان و ســــوم دشمن دشــــمن انســــان. استفادۀ 
از هر ســــه قالب دوســــتی، جبهــــۀ پدافند  توأمــــان 
اقتصادی را در عرصۀ بین المللی همواره قدرتمندتر 

گسترده تر می کند.  می سازد و ابعاد آن را 
ایــــن جبهه بــــه صــــورت بالفعل البته به شــــکلی 
نامنظم و غیرمنسجم تشکیل شده است و هرکدام 
از اعضاء این جبهه تالش می کند با نظام اقتصادی 
که حرکت های  از آن جایی  کند؛ اما  مســــلط مقابله 
اعضاء ایــــن جبهه انفرادی اســــت قــــدرت چندانی 
را در مقابله ایجــــاد نمی کند. اقتداربخشــــی به این 
که اعضاء آن در  جبهه در صورتی تعین پیدا می کند 
کرده  ک  تقسیم کاری بین المللی جایگاه خود را ادرا
و با تمرکز بر نقش اساسی خود در مسیر خنثی سازی 
کنند. در تشــــکیل  و مقابله با اســــتعمارگران حرکت 
ایــــن جبهه می تــــوان از ظرفیــــت برخــــی از مجامع 
از دســــت ســــلطه گران  که مدیریت آن  بین المللــــی 
ج است همچون جنبش غیرمتعهدها، سازمان  خار
کنفرانــــس اســــالمی، اجالس شــــانگهای، ســــازمان 
کرد.  نیز استفاده  اتحادیۀ بریکس  کشــــورهای عضو 

البته تشکیل ســــازمانی مستقل با عنوان »مقاومت 
بین المللی اقتصادی« می تواند در انسجام بخشی به 

این حرکت ها مؤثرتر باشد.
ایــــن جبهه در حرکتــــی نرم نیــــز می تواند اهداف 

کــــه ورای  کنــــد. بــــه ایــــن ترتیــــب  خــــود را دنبــــال 
با فعال سازی  بین المللی،  و  تقسیم بندی های ملی 
کشــــورهای مختلــــف  ظرفیت هــــا در میــــان مــــردم 
شــــیوه های جدیــــدی را در مقابلــــۀ اقتصــــادی آغاز 
کند. تداوم این شیوه ها با تزریق مکرر تفکر انقالبی 
کفــــر منجر  می توانــــد به اضمحــــالل درونــــی جبهۀ 
شــــود. به عبارت دیگر در این نگاه، پدافنِد آفندی 
اقتصــــادی انجام می شــــود. در این حالــــت پدافند 
در عیــــن این که پاســــخی بــــه آفندهــــای اقتصادی 
دشمنان است، از حالت تدافعی به حالت تهاجمی 
که موضع دفاع از موضع حمله  بدل می شــــود، چرا 
متفاوت اســــت. توضیح بیشتر این مســــئله به این 
که در بعد نرم اقتصادی، دشمنان با  ح اســــت  شــــر
کشــــور، حرکتی  هدف قراردادن ســــبک زندگی مردم 
که در صــــورت موفقیت،  آفنــــدی را انجــــام داده اند 
نظام را با مشــــکالت عدیــــده ای مواجه می ســــازد. 
گونه  در مقابلــــه بــــا این آفند دشــــمن می تــــوان دو 

کنیم  عکس العمــــل نشــــان داد. اول این که تــــالش 
کــــه این خود  کنیم  ســــبک زندگی مردم را اصــــالح 
حرکتــــی تدافعی و البته الزم اســــت؛ امــــا در حالتی 
گفتمان انقالب در دل نظام  دیگر می توان به ترویج 
سلطه پرداخت و سبک زندگی مردم را در آن نظام 
تحت الشــــعاع قرار داد. این حرکت در عین پدافند 
از تهاجم اســــت. جبهــــۀ پدافند  گونــــه ای  بــــودن، 
بین المللــــی اقتصادی نیز می تواند هــــر دو رویکرد را 
مورد اســــتفاده قرار دهد. از یک سو به خنثی سازی 
آفندهای اقتصادی جهان سلطه بپردازد و از سوی 
اقتصادی  بنیادهای  تهاجمی،  با حرکت هایی  دیگر 

سلطه گران را هدف قرار دهد. 
مقاومــــت  جبهــــۀ  تشــــکیل  مثــــال  عنــــوان  بــــه 
بین المللی اقتصادی می تواند در مقابله با تحریم ها 

و فشــــارهای اقتصــــادی مختلــــف تحمیل شــــده بر 
اثــــرات آن ها  کشــــورهایی چون ایران مؤثر باشــــد و 
کشــــورها در  را با تنوع بخشــــی به ســــبد تحرک این 
کاهــــش دهد. اما در عین  حوزۀ واردات و صادرات 
گسترش این جبهه تا آمریکای التین می تواند  حال 
گســــترده ای را در مرزهــــای آمریکا در بعد  تهدیدات 
کند و از این جهت حرکتی تهاجمی  اقتصادی ایجاد 
گسترش این جبهه تا لبنان و سوریه  را نتیجه دهد. 
کشورهای آفریقایی نیز  و نفی سلطۀ اســــتعماری بر 
اقتصاد سارق اروپا را از لحاظ منابع مالی با خطرات 
گســــترش این جبهه تا  عمده ای مواجه می ســــازد. 
کشــــورهای اســــالمی و اقتدار بخشــــی و ایجاد  بدنۀ 
کشورها، بخش عمده ای  استقالل اقتصادی در این 
کاالهای اروپایی را، از شمال آفریقا تا  از بازار مصرف 
جنوب شرق آســــیا، از بین می برد و موجب رکود در 

این اقتصادها می شود. 
کشــــورهای  کــــه رگه های ایــــن حرکت در  کنــــون  ا
اروپایی چون یونان و اســــپانیا مشــــاهده می شود، 
زمــــان بســــیار مناســــبی برای تشــــکیل ایــــن جبهۀ 
کشــــورهای آمریکای التین نیز در  بین المللی است. 
ســــال های اخیر در حرکتی هماهنــــگ آمادگی خود 
بــــه این جبهــــه نشــــان داده اند.  را برای پیوســــتن 
که تــــا چندی پیش  کشــــوری چــــون آرژانتین  حتی 
از متحدیــــن آمریــــکا و رژیم صهیونیســــتی به شــــمار 
گرفته و  می رفــــت امروزه وضعیــــت دیگری به خــــود 
شدیدترین انتقادات را بر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
کشــــورهایی چون بولیــــوی، ونزوئال و  وارد می کنــــد. 
کوبا نیز به طور عملی تعارض خود با سیاســــت های 
گســــتردۀ  دنیای غرب را نشــــان داده اند و تعامالت 
اقتصادی آن ها با ایران در عین فشارهای بین المللی 
شاهدی بر این مدعاست. ایجاد بیداری اسالمی در 
کشــــورهای اســــالمی نیز زمینــــه را برای  میان مردم 
گســــترش خردمندانۀ جبهۀ مقاومــــت اقتصادی در 
کرده است. ظهور  میان ملت های مســــلمان فراهم 
قدرت های جدیــــد اقتصادی مانند چیــــن و هند و 

روسیه و برزیل در مقابل اقتصادهای غربی نیز تا حد 
را متزلزل  کشــــورهای غربی  اقتصادی  اقتدار  زیادی 
کنونی در تشکیل این جبهه  کرده است. لذا فرصت 

را می توان به لحاظ تاریخی منحصربه فرد دانست.
گســــتردۀ  ظرفیت هــــای  از  چنانچــــه  بنابرایــــن 
کشــــور بــــه جــــای اســــتفاده در جهت  دیپلماســــی 
کره و چانه زنی با ســــردمداران نظام ســــلطه، در  مذا
جهت شکل دهی و اســــتفاده از ظرفیت های جبهۀ 
مقاومت اقتصادی و پدافنــــد بین المللی اقتصادی 
کنیم نه تنها مشکالت اقتصادی و تجارت  استفاده 
کشور به صورتی ریشه ای حل می شود بلکه  خارجی 
با حفظ عزت و اســــتقالل اقتصادی، نظام سلطه را 

به تسلیم در برابر حقوق ملت ها وادار می کند.
مدیر مسئول ▪

با استخراج این افتراقات ]از نظام سلطه[ و مدیریت 
آن ها در سطح بین الملل می توان جبهۀ ثالثی را تنظیم 

که در یک سوی آن نظام سلطه ... و البته  کرد؛ جبهه ای 
کشورها قرار دارند و در  پیروان آن ها در برخی دیگر از 

که در بعدی از ابعاد  گرفته اند  مقابل آن ها کشورهایی قرار 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تعارض با این جبهه قرار 

گرفته اند.

که از تجمیع قدرت در این جبهۀ بین المللی  پدافندی 
حاصل می شود، قدرتی به مراتب بیش از پدافند اقتصادی 

ایران به عنوان کشوری تنها دارد.

رسمقاله



۵ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

در  اقتصــــادی  پدافنــــد  تخصصی»نقــــش  همایــــش 
اقتصاد مقاومتی« با حضور رئیس ســــازمان پدافند 
جامع  دانشگاه  در  سه شــــنبه  کشور،صبح  غیرعامل 
امام حســــین)ع( برگزار شــــد. این همایــــش با توجه 
به ضــــرورت تولید محتــــوا، تبیین و ترویــــج مفاهیم 
پدافند اقتصادی، توســــط قرارگاه پدافند اقتصادی 
کشور با همکاری دانشگاه  سازمان پدافند غیرعامل 
امام حسین )علیه السالم(، با حضور صاحب نظران، 
پژوهشگران، اســــتادان و مسئوالن عرصه اقتصادی 

کشور در قالب پنج محور زیر برگزار شد:
اندیشــــۀ علمای اســــالمی، . ۱ اقتصــــادی در  دفــــاع 

رهبران و منابع دینی؛
ادبیات علمی دفاع اقتصادی و تجارب جهانی؛. ۲
تولید و استخراج اصول و مبانی و مفاهیم پدافند . ۳

غیرعامل در حوزه اقتصادی؛

ابالغی . ۴ اقتصــــادی در سیاســــت های  نقش دفاع 
اقتصاد مقاومتی؛

فرهنگ سازی در حوزه دفاع اقتصادی . ۵

í  کلی دفاع اقتصادی در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی

در ابتدای جلســــه دکتر علی یوســــفی نژاد، استادیار 
دانشگاه جامع امام حسین)علیه السالم( با اشاره به 
مقاله »نقش دفاع اقتصادی در سیاســــتهای ابالغی 
گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی  اقتصاد مقاومتی« 
که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه  است 
فشــــار و بحران های داخلــــی و بیرونی را به ســــادگی 
پشت سر بگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا وشکوفایی 
را به نمایش بگذارد و با مقابله بــــا هر بحرانی اجازه 
ندهد اســــتقالل جامعه بــــا خطر مواجه شــــود. وی 

افزود:علیرغــــم اعمــــال تحریم هــــای ویران کننــــده از 
طرف نظام ســــلطه، اقتصاد ایران دارای بخش ها و 
که نیازمند  بالقوه ای اســــت  ظرفیت های اقتصادی 
گیری از  برنامــــه ای بلندمدت و همه جانبــــه در بهره 
این ظرفیت ها، موهبت های الهی و منابع انســــانی 
کارآمد اســــت تا با تخصیص بهینه این منابع، آینده 
اقتصــــادی ایمن تر و پر رونق تری را برای نســــل های 
بعدی رقم بزند. ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
می تواند ابعاد دفــــاع اقتصادی را مشــــخص نماید. 
تشــــریح و چگونگــــی عملیاتی کــــردن دفاع  و  تبیین 
کاالهای اساسی و استراتژیک، از  کید بر  اقتصادی با تأ
گفت:  اهداف اصلی این پژوهش است. یوسفی نژاد 
این مقاله با محوریت بررســــی سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی و  انقالب درخصــــوص  رهبر معظم 
کشــــور و با استفاده  به عنوان سند راهبردی حرکت 
کلی  از روش تحلیل محتوا به تشــــریح سیاست های 
ابالغی در خصوص چگونگی تأمین و ذخیره ســــازی 
نیازهای اساســــی از جملــــه غــــذا و دارو و درمان به 
هنگام مواجهه با شرایط مخاطره آمیز، تدوین شده 

است. 

í  مبانی و سیاست های دفاع اقتصادی
در سیرۀ پیامبر و علما

در ادامــــه محمد حســــین رجبــــی دوانی اســــتادیار 
الســــالم(  )علیــــه  حســــین  امــــام  جامــــع  دانشــــگاه 
درخصوص مقاله ای با عنوان »مبانی و سیاست های 
دفاع اقتصادی در سیره تاریخی پیامبر اعظم)ص(، 
گفتمان دفاعی-اقتصادی  علمای عصر صفوی و در 
امــــام خمینــــی)ره( و مقــــام معظــــم رهبی)مدظلــــه 
گفت: دفاع از مبانی اساســــی  العالی(« توضیح داد و 
گستره  ع مبین اسالم است و ابعاد و  و از واجبات شر
وسیعی را شــــامل می شــــود. وی با بیان اینکه یکی 
گفت: ما  از ابعاد مهم دفاع، دفاع اقتصادی اســــت 
گرفته  که بــــه روش توصیفی صــــورت  در ایــــن مقاله 
اســــت، مؤلفۀ دفاع اقتصادی را در ســــه دوره یعنی 
دوران پیامبر؟ص؟، دوران صفویه، و دوران حاضر به 
ترتیب تاریخی بررسی می کنیم. با بررسی سیر تاریخی 
گرامی اســــالم)ص( تا عصــــر حاضر،  از زمــــان پیامبر 

نقش پدافند اقتصادی 
در اقتصاد مقاومتی

گزارشی از همایش تخصصی »نقش پدافند اقتصادی در اقتصاد مقاومتی«

این همایش با توجه به ضرورت تولید محتوا، تبیین و 
ترویج مفاهیم پدافند اقتصادی، توسط قرارگاه پدافند 
اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور با همکاری 

دانشگاه امام حسین )علیه السالم( برگزار شد.
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که مؤلفۀ دفاع از بعد اقتصادی در دیدگاه  دریافتیم 
ایشــــان از اهمیت و جایگاه بســــیار باالیی برخوردار 
بوده است. لذا هرکدام از ایشان بنا به شرایط زمانی 
راهکارها و سیاست های مشخصی برای تحقق دفاع 

کار می گرفته اند.  اقتصادی به 

í نظریۀ دفاع اقتصادی
گورانی  سومین ســــخنران جلســــه حســــین دری نو 
که  استادیار دانشــــگاه جامع امام حســــین )ع( بود 
کاربــــرد آن؛ راهکارهای  »نظریۀ دفــــاع اقتصــــادی و 
مبنایی بــــرای دفاع اقتصادی از جمهوری اســــالمی 
کــــرد. وی افــــزود: بنا بــــر رویکرد  ح  ایــــران« را مطــــر
گرایــــش و اقــــدام بــــه ســــلب امنیت یک  متعــــارف، 
کشور ضروری می کند. برای  کشــــور، دفاع را برای آن 
که تأمیــــن آن، موضوع دفاع قرار  دفاع، باید امنیت 
می گیرد، به خوبی شناخته شــــود. در رویکرد عمیق 
که  دارد  تابعــــی  امنیت صورت بندی شــــده،  علمی، 
در آن، امنیــــت به عنوان متغیر تابــــع و برخی عناصر 
به عنــــوان متغیر مســــتقل )دخیــــل و تعیین کننده( 
قــــرار می گیرد. براســــاس ادبیات علمــــی موجود و با 
برای صورت بندی متغیر های  ساده سازی متناسب 
اصلی این تابــــع عبارتند از: »قــــدرت«، »مخاطره«، 
»محیط اســــتقرار و تعامل«. قدرت ناشی از دو جزء 
اصلی »توان« و »خواســــت« )عزم( اســــت. مخاطره 
به دو صــــورت تهدید و تعرض بــــروز ظاهری می یابد 
که در اوج خــــود به جنــــگ می انجامــــد. تهدید نیز 
ادامــــه  وی  اســــت.  قصــــد  در  تــــوان  حاصل ضــــرب 
گرفته  داد:وقتــــی امنیت به صــــورت جامع در نظــــر 
شــــده و ســــلب آن با ابزار اقتصادی پیگیری شــــود، 
دفاع اقتصادی موضوعیت می یابد. دفاع اقتصادی 

گی ها و سطوح و مراحل دفاع، اعم از  با مالحظۀ ویژ
عامل و غیرعامل، و با توجه به ابزار های سخت و نرم 
که باید به این  اقتصادی، موضوعی پیچیده اســــت 

پیچیدگی توجه خاص شود.
امــــام حســــین )ع(  یــــار دانشــــگاه جامع  اســــتاد 

آمریکا و متحدانش  گفت:جنگ تمام عیار اقتصادی 
کارآمد و  ایــــران، دفــــاع  علیــــه جمهــــوری اســــالمی 
گذشته در دستور  اثر بخش اقتصادی را ضروری تر از 
کار قرار داده اســــت. این دفاع باید با توجه به همۀ 
مالحظات مبنایی و علمی و تجربۀ بومی شدۀ سایر 
کشــــورها ســــامان یابد. در میان راهکارهای مبنایی 
دفاع اقتصادی از جمهوری اسالمی ایران، اموری از 
قبیل ضابطه مداری مبنای اســــالمی به ویژه در باب 
دفــــاع، مالحظۀ تفصیلی تابع امنیــــت ملی و عناصر 
اصلی آن، حرکت به ســــوی تحقق اقتصاد مقاومتی 
که جلــــوۀ عملیاتــــی همان مبانی اســــالمی اســــت، 
یا  گی هــــای موفقیت  تاریخی ویژ از تجربۀ  اســــتفاده 
کاربرد  عدم توفیق تحریم های اقتصادی، مالحظه و 
اصول بومی جنگ و بهره گیری مؤثــــر از اصول دفاع 
کارگشــــا و جهت دهنده مناسبی  غیرعامل می توانند 

برای طراحی راهکارهای اجرایی و عملیاتی باشند.

í فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی
سپس دکتر حجت اهلل عبدالملکی استادیار دانشکده 
معــــارف اســــالمی و اقتصاد دانشــــگاه امــــام صادق 
)علیه الســــالم( به »تبیین جایــــگاه عنصر فرهنگی در 
بــــر مؤلفه های  اقتصــــادی و مروری  عملیات دفــــاع 
اساسی فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی« پرداخت 
گفــــت: در چارچوب اقتصــــاد مقاومتــــی به عنوان  و 
رهیافت اقتصادی جدید، حوزه های ســــخت و نرم 
گاهی  کشور متأثر می شــــود. این تغییرات )و  اقتصاد 

تحوالت( با عنوان نظام سازی بررسی می شود. اما در 
این جریان دو شکل از برنامه ریزی ضرروت می یابد:
الف. برنامه ریزی اقتصادی )در معنای متعارف(؛ 

ب. برنامه ریزی فرهنگی. 
که یکی از  در واقع وجــــه مقوم نظریۀ اقتصــــادی، 

عوامل اصلــــی تفاوت آن با ســــایر الگوهای مدیریت 
اقتصــــادی نیــــز هســــت، توجه جــــدی آن بــــه ابعاد 
فرهنگی در هدایت گری اقتصادی اســــت. بر همین 
اساس پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش انجام 
که جایگاه عنصر فرهنگی در دفــــاع اقتصادی  شــــد 
چیســــت و مؤلفه های اساسی الگوی فرهنگ سازی 
کدامند. در حوزه دفاع اقتصادی )اقتصاد مقاومتی( 

کید بر  وی ادامه داد: یافته های تحقیق عالوه بر تأ
جایگاه مهم عنصر فرهنگ در روش شناسی طراحی 
و اجرای نظام اقتصاد مقاومتی )که جدای از مبانی 
کلی  فلســــفی آن در مقدمه و بندهای سیاست های 
نیز متجلی شده اســــت(، مؤلفه های اساسی الگوی 
کلی  فرهنگ ســــازی در این حــــوزه را در دو موضوع 
تولید  اول،  تبیین می نماید: موضــــوع  ح  بدین شــــر
که در آن الزم است  محتوای فرهنگ مناسب است 
بــــه نقش های عملگرها توجه شــــود و موضوع دوم، 
که در  نحوۀ توزیع محتوای فرهنگی تولیدشده است 
گسترۀ رسانه ها شامل رسانه های  کلی  آن دو مبحث 
متعارف از جمله صداوسیما، مطبوعات و... و سایر 
رســــانه ها از جملــــه مســــجد، روحانیت، دانشــــگاه، 
نخبگان و... و نیز شیوه های توزیع شامل آموزش و 

ابزار هنر بحث می شود. 

í جنگ اقتصادی: تهدید یا فرصت
آخرین سخنران دکتر غالمرضا جاللی رئیس سازمان 
کشــــور و فرمانده قــــرارگاه پدافند  پدافنــــد غیرعامل 
کشور در همایش »نقش پدافند غیرعامل  اقتصادی 
در اقتصــــاد مقاومتی« با بیان اینکــــه مبنای پدافند 
کــــه دفــــاع در برابــــر تهدیدها  غیرعامــــل این اســــت 
گفت: با توجــــه به اینکه ایــــن تهدید  شــــکل بگیرد 
کار را  در چارچوب هــــای علمــــی و فناورانــــه اســــت، 

پیچیده تر و سخت تر می کند.
کــــه از طریق  وی ادامه داد: نوع ســــوم جنگ ها 
حمله با ابزارهای اقتصادی به مؤلفه های اقتصادی 
کشــــور طرف مقابل به وجود می  آیــــد در واقع جنگ 
اقتصادی با ابزار و اهداف اقتصادی است. فرمانده 
کشور با بیان اینکه دانش،  قرارگاه پدافند اقتصادی 
فنــــاوری و اقتصــــاد از مؤلفه های اصلــــی این جنگ 
گفــــت: از اثــــرات ایــــن تحریم ها می تــــوان به  اســــت 
کرد؛  تضعیف پول ملی و تحریم سیستم بانکی اشاره 
که از طریق رســــانه ها  ُبعــــد دیگر آن اثر روانی اســــت 
کاالی وارداتی شکل می گیرد و سطح  الگوی مصرف 
رضایتمندی و توقــــع در بین افراد مختلف جامعه بر 

اثر این تبلیغات رشد می کند.
گر اقدام های مناسبی در جهت مقابله  وی افزود: ا
با جنگ اقتصادی طراحی نشود فرصت از بین رفته 
کشور دارای نیروی  و به تهدید تبدیل خواهد شــــد. 
انســــانی، مجــــرب و تحصیل کرده ای اســــت و منابع 
طبیعی فراوانی هم وجود دارد بنابراین امکان عبور 

از این مرحله وجود دارد.
کرد: الگو و فرهنگ مصرف  ســــردار جاللی تصریح 
در اقتصاد مقاومتی برای مردم باید تعریف شــــود و 
همچنین ذخایر اطمینان بخش تا حدود یک سال 
کاالهای مورد نیاز و استراتژیک داشته باشیم تا  برای 
کنترل  گر بازاری دچار اختالل شود به سرعت مورد  ا

گیرد.▪ قرار 

که یکی از عوامل اصلی تفاوت  مقوم نظریۀ اقتصادی، 
آن با سایر الگوهای مدیریت اقتصادی نیز هست، توجه 

جدی آن به ابعاد فرهنگی در هدایت گری اقتصادی است.

 گفتامن پدافند
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í  مقدمه
موضوع پدافند غیرعامل از یک طرف ســــهل اســــت 
چون دفاع اســــت. دفاع مفهومی فطــــری، دینی و 
کشــــورها دولت ها و  که طبیعتًا همۀ  انسانی اســــت 
انسان ها براســــاس هر نوع تفکر، دفاع دارند و از ٓان 
که  کشوری  اســــتفاده می کنند. حضرت ٓاقا فرمودند 
دفاع نکند و قدرت دفاعی نداشته باشد محکوم به 
شکست است. طرف دوم ممتنع و سخت ٓان بحث 
که در واقع ٓان دفاع در برابر تهدیدی  تهدیدات است 
شــــکل می گیرد. این تهدید به دلیــــل اینکه ماهیتًا 
فناورانه، پویا و متحرک اســــت شــــناخت و مقابله با 

آن دارای پیچیدگی و سختی است. 
در حــــال حاضر شــــاهد یــــک تحول اساســــی در 
مفهوم، ماهیت وکیفیت تهدیدات هستیم. به طور 
کلی از حوزه بکارگیری سرف  کلی تهدیدات یک میل 

کیدی از  کشورها به سمت تأ تهدید ســــخت بر علیه 
تهدیــــدات و مؤلفات یا تهدیدات سیســــتمی و نگاه 
که بکارگیــــری همه مؤلفه های  کشــــور  کردن به یک 
کشــــور یا به دشــــمن بــــا یک سیســــتم مرکب و  ملی 
پیچیده نگاه شود و ابزار دانش و فناوریها حوزه هایی 
که این توسعه هم می تواند فرصت  را توســــعه دهند 
کند و هم تهدید. در واقع وقتی فناوری مثل  تولید 
رســــانه می ٓاید هم فرصت تولید می کند هم تهدید و 
رســــانه امروز به یک عنصر تهاجمــــی و به یک عنصر 
دفاعی تبدیل می شود. در واقع تحول در فناوری ها 
و تحــــول در تکنولوژی هــــا و دانش، امــــروز به نوعی 
کشورها  حوزه های جدیدی از فرصت و تهدید برای 

کشــــورهای دارای ایــــن فناوری،  ایجــــاد می کننــــد. 
فناوری  قابلیت های  و  هستند  فرصت محور  طبیعًتا 
کشور های فاقد این  ٓانها منتقل می شود،  عمومًا به 
کنترل ایــــن فناوری ها، به نوعی  فناوری ها یــــا تحت 
نســــبت به این فناوری ها احساس تهدید می کنند. 
مثــــاًل وقتی ســــازمان ســــنجش از راه دور در دنیا راه 
کشورها را تحت  که می توانند بقیۀ  کشورهایی  بیفتد 
کنتــــرل بگیرند طبیعتًا این برایشــــان فرصت خواهد 
کشــــورهایی  بــــود و قدرت و ثــــروت تولید می کنند و 
که تحت پوشش این ســــامانه قرار می گیرند طبیعتا 
این فناوری برایشان می تواند تهدیدزا باشد. لذا در  
نگاهی هوشمندانه به این تهدیدات، باید به دنبال 
بهره مندی از فرصت ها  باشیم. این فضا طیف جدید 
گسترد ه ای از تهدید و قابلیت و ظرفیت و امکان را  و 
کس  که این قابلیت در اختیار هر  کرده اســــت  تولید 
کس تحت  باشــــد برایش قدرت تولید می کنــــد و هر 

تسلط او قرار بگیرد برایش تهدید تولید می کند.
کردم  کــــه از ٓان بیان  پدافند غیرعامل در تعریفی 
که در بند یکم سیاست های  و در ٓان تعریف رســــمی 
کلی نظام و ابالغیه معظم له جمع بندی شده است 
و مصوب مجمع هست عبارت است از مجموعه ای 
که به کارگیــــری ٓانها باعث  از اقدامات غیرمســــلحانه 
کاهش ٓاســــیب  پذیری و افزایــــش بازدارندگی ارتقای 
کارکردهای ضروری و تســــهیل  پایداری ملی و تداوم 
مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی 
دشمن می شود را شامل می شود. این تعریف رسمی 
جمهوری اسالمی از پدافند غیرعامل استو نسبت به 
سایر تعریفات دنیا از یک نوع پیشرفت نیز برخوردار 
کارکردها و مؤلفه های جدی این حوزه را  است چون 

نشان می دهد.
که حضرت ٓاقا از پدافند غیرعامل دارند  انتظاری 
که می گویند پدافند یعنی مصونیت سازی  این است 
کنید.  کشور را در برابر تهدیدات مصون  کشور، یعنی 
گر دشــــمن  که ا کنید  کاری  بــــه تعبیــــری می گوینــــد 
کرد اثری از اقدامش نماند. یعنی  تهدیدش را محقق 
کشور. در جایی دیگر می گویند  بی اثرکردن  تهدید بر 
کل پیکره  کار یعنــــی مصونیت پدافند بایــــد در  این 
جامعه و دستگاه اجرایی اتفاق بیفتد و عملی شود. 
که حاال پیکره را یک  کل پیکره می گویند  کشور را  ٓاقا 
کاًل مردم  نوع زیرســــاخت تعریف می کنند. جامعــــه 
که ســــرمایه های انســــانی جمعیت و  تلقی می شود 
کشــــور  مردم می شــــود. دســــتگاه ها و نظام اجرایی 
که جامعــــه و زیرســــاخت را اداره می کنند.  هســــتند 
کاری  این تعریف از پدافند غیرعامل است. پس باید 
کنیم یا به تعبیر  کشــــور را صفر  که اثر تهدید بر  کنیم 

کند. ریاضی، به صفر میل 

í  تعریف و ابعاد جنگ اقتصادی
گذشته تا حال  ما ســــه تعریف از جنگ اقتصادی از 

داشته ایم:
بــــه ▪  نظامــــی  حملــــۀ  گذشــــته  در  اول:  تعریــــف 

کاهش قدرت  زیرساخت های اقتصادی به مفهوم 
کاهش قدرت دفاعی شــــکل  ملی و تأثیرگذاری بر 
می گرفته است تا این ٓاسیب ها، مؤلفه قدرت ملی 

کاهش بدهد و بر قدرت نظامی تأثیر بگذارد.  را 
تعریــــف دوم: جنــــگ بــــرای منافــــع اقتصــــادی. ▪ 

بعضی ها حضــــور امریکایی هــــا را در جنگ خلیج 
کــــه صرفًا  فارس جنــــگ نفــــت می نامند؛ جنگی 
حوزه اش حوزۀ  اقتصاد است برای اقتصاد است 
که ٓامریکایی ها  و نه چیز دیگر. بعضی ها می گویند 
حضورشان در خلیج فارس حمله به ٓایندۀ اقتصاد 
دنیاست. می گویند چون در اقتصاد، امریکایی ها 
در رقابت ها و فرصت های برتر اقتصادی و رشــــد 
کــــم ٓاورده اند به این  اقتصادی نســــبت به چین 
که  مؤلفــــه ای  اساســــی ترین  آمده انــــد.  منطقــــه 
می شــــود به ٓان تســــلط داشــــت و ٓاینده را تحت 
گرفت انرژی است و لذا ذخایر انرژی منطقه  کنترل 

تقویت تولید داخلی، 
تنها راه مقاوم سازی اقتصاد

متن حاضر، بخش اول از سخنرانی سردار دکتر غالمرضا 
کشــــور، در  جاللی، رئیــــس ســــازمان پدافند غیرعامل 
همایش »نقش پدافند اقتصادی در اقتصاد مقاومتی« 
که در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۳ برگزار شــــده اســــت.  اســــت 
بخش های بعدی این ســــخنرانی در شماره های بعدی 

نشریه منتشر خواهد شد. 

که دنبال می شود تولید نارضایتی در مردم  هدف اساسی 
با ایجاد چالش اقتصادی است. هدف های بعدی القای 

مدی و ناتوانی به کشور و به ملت و بعد تضعیف 
ٓ
کارا نا

قدرت ملی است. 



شمارۀ چهارم ▪ اسفند 8۱۳۹۳

شمال خلیج فارس بیش از ۳0 سال عمر بقا دارد.  
کنترل اینجا و در اختیار داشتن  حضور در اینجا و 
کنترل جایــــی مثل تنگه هرمــــز در واقع  اینجــــا و 
کنترل اقتصاد ٓاینده اســــت. این اقــــدام به نوعی 
اســــتفاده از ابزار نظامی بــــرای منفعت اقتصادی 

است.
تعریف سوم: حمله با ابزار اقتصادی به مؤلفه های ▪ 

کشــــور مقابل است. دراینجا دو  قدرت اقتصادی 
گذشــــته هم می تواند مجددًا تکرار شــــود.  مؤلفۀ 
که اروپایی هــــا به ٓان جنگ متجددانه  ٓان چیزی 
که در ٓان جنگ و خونریزی ندارد بلکه  می گویند 
که از دانش و تکنولوژی و... استفاده  جنگی است 

می کنــــد. حملــــۀ اقتصــــادی و جنــــگ اقتصادی 
ابزارش اقتصادی اســــت، تیر و تفنگش، ابزارهای  
اقتصادی است. یکی از ٓان ها تحریم است و سایر 
ابزار و سالح هم دارد. حاال به چه حمله می کنند؟ 
کشور حریف حمله  به مؤلفه های قدرت اقتصادی 
کرد.  که این مؤلفه ها را باید تک به تک باز  می کند 
مثاًل ببینید دانش و فنــــاوری موتور اصلی مؤلفه 
که  کشور اســــت. دوم، نظام پولی  اقتصادی یک 
در حکم دســــتگاه انتقــــال خون اقتصاد اســــت. 
گر بخواهیــــم این جنگ را بشناســــیم باید ابعاد  ا
سناریو و اهداف را شناخت. ٓان ها هوشمندانه ارز 
و تعامالت و نظام بانکداری را مدیریت می کنند. 
که در  کاماًل محوری در اقتصاد دارد  ارز یک نقش 
کاال شده و خرید و فروش  خیلی جاها تبدیل به 

دالر و ... اتفاق افتاده است. 

í ابعاد حمله اقتصادی در تعریف سوم

روانی
یک ُبعد روانی استفاده از ابزار رسانه و ابزار فرهنگی 
که در واقع  در جهت اهداف جنگ اقتصادی است 
یک بخش ٓان توســــعه الگــــوی وارداتی بــــرای مردم 
اســــت. من در اینجا الگوی مصرف را یک ســــالح در 
اختیار دشمن می بینم. مثال در برخورد ٓامریکایی ها 
با چینی ها،  امریکایی هــــا وقتی می خواهند تولید را 
کنند سطح رضایت ملی  کشور چین غیراقتصادی  در 
که دســــتمزد  مردم نســــبت به درٓامد را باال می برند 
کننده نیست. سطح توقع  قبلی دیگر برای ٓانها قانع 
کاماًل باال رفته اســــت و غیرمتعارف شده است. چرا 
که هزینه های تولیدشــــان باالست تولید  اروپایی ها 
کشــــور چین انجام می دهند؟ چون  انبوه شان را در 
کارگر و سطح تمام شده قیمت  ســــطح رضایتمندی 
کشــــورها باال رفته و غیرمتعارف شــــده است  در این 
و این تولیــــد را غیراقتصادی می کنــــد. هر چه تولید 
غیراقتصادی شود واردات به سمت ٓانجا می رود. لذا 
تعریف فرهنگی الگوی مصرف از طریق ابزار رسانه و 
باالبردن ســــطح زندگی مردم و باالبردن توقع مردم 
کتیک و استراتژی  در شرایط جنگ اقتصادی یک تا

بــــرای برخورد با حکومت اســــت برای اینکه ســــطح 
کند. در  کنترل  کاماًل مدیریت و  رضایمندی مردم را 
که می گویند شما نمی توانید )یعنی شما  یک بعد هم 
که فضا را  کنیــــد( ....  کار  نمی توانیــــد در ابعاد دیگر 
که این هم یک  کننده نشان دهد  کامال تیره و نابود 

بعد روانی است.  

ُبعد امنیتی
چالش اقتصادی به چالش فرهنگی تبدیل می شود 
و ســــپس به چالش امنیتــــی منتهی می گــــردد. این 
کاماًل طراحی شــــده اســــت و در  که  مســــیری اســــت 

سناریو بیشتر توضیح داده می شود

سایبری
حملۀ ســــایبری به تمــــام ابعاد اقتصــــادی یا بخش 
گرفته اســــت.  زیادی از ٓان در فضای ســــایبر صورت 
ایــــن نوع حمالت بســــیار مؤثر اســــت چــــون فضای 
سایبر به شــــدت ٓاســــیب پذیر اســــت. مثال حمله به 
نظام پولی ما در فضای سایبر، می تواند نظام پولی 
کند و از حرکت بیندازد تا امنیت اقتصادی به  را قفل 
هم بخورد و به دنبال ٓان امنیت ملی مختل شود. با 
کرده است  توجه به اینکه امروزه ماهیت پول تغییر 
و سرمایۀ فیزیکی تبدیل به سرمایه سایبری شده و 
دیگر نمی تــــوان با روش های فیزکــــی مانند نگهبانی 
کرد،  توقــــف چرخش مالی  و... از پــــول محافظــــت 
لطمات زیادی را به اقتصاد وارد می کند. امروز باید با 
استفاده از فایروال ها و سامانه های امنیتی سایبری 
کرد. لذا پول ماهیتش  و دیتاسنتر از پول محافظت 
گرفته است.  کرده و تحت مخاطره شدید قرار  تغییر 

بیولوژیک
کشــــاورزی است  دومین وزارتخانه اقتصادی وزارت 
کم توجه می شود.  ولی به این ُبعد جنگ اقتصادی 
گر در برنج محدودیت داشــــته باشیم چنانچه  مثاًل ا
برنج ٓالوده یا مشکوک به ٓالودگی باشد بازار به سمت 
کاهش و به ســــمت عدم تعادل هدایت می شود. در 
اینجا، حمالت زیستی و بیولوژیک هدفش اقتصادی 
کاشــــت برنــــج در  اســــت. مثــــال غیراقتصادی کــــردن 
کیلو برنج  که در شمال هر  گفتن این حرف  شمال)با 
۴00لیتر ٓاب مصرف می کند اما در هند ۱00لیتر مصرف 
ٓاب می شــــود پس این اقتصادی نیست(. این یعنی 
اصــــل مزیت اقتصــــادی، یعنی تولید بایــــد درجایی 
کــــه مزیت اقتصــــادی وجــــود دارد در  شــــکل بگیرد 
که ما در جنگ اقتصادی از مزیت اقتصادی  صورتی 
کرده ایم. در الگوی مــــا، مزیت اقتصادی اصل  عبور 
که شــــما بتوانید  دوم اســــت. اصل اول این اســــت 
کنید. اشکال دیگر  نیازهای واجب خودتان را تولید 
مزیت نســــبی، بیم اســــتیالی دشمنان اســــت و ما 
کرده ایم. امام )ره( می فرمودند  کاماًل حس  استیال را 
کار را انجام  گر بیم داشته باشید باید بروید این  شما ا

بدهید. بنابراین، در ُبعد زیســــتی هم باید الیه های 
کشاورزی،  گر به محصوالت  که ا دفاعی داشته باشیم 
گوشــــت، دام، میوه و غالت حمالت زیستی شود با 
هدف از بین بردن منابــــع اقتصادی، بتوانیم مقابله 
کنیم. مثاًل ببینید به زیتون در رودبار دو سال پیش 
حمله شــــده و همه اش از بین رفته اســــت؛ به بلوط 
گرس حمله شــــده اســــت و حــــدود ۱۴00000  ما در زا
هکتار بلوط ازبین رفته است؛ به ماهی های سردٓابی 
گوشت سفید ٓاسیب زده است.  ما حمله شــــده و به 
این ها حمالت بیولوژیک اســــت. می شود به اینها از 
گفت طبیعی بوده اســــت اما  کرد و  ُبعد طبیعی نگاه 
که اینها امنیتی بوده  کنید می بینید  گر خوب دقت  ا
و از ٓان طرف مرزها هدایت می شــــود و شــــاخه ای از 

کرد.  که باید به ٓان توجه  همان جنگ است 

دانش و فناوری
گر مقــــاالت علمی درجــــه یک مورد  در ُبعــــد دانش ا
کشور را برای مجالت آی اس آی بفرستید  نیاز اصلی 
کم ارزش در حوزه های   پذیرفته نمی شود، اما مقاالت 
که درســــت یا غلط بــــودن ٓان به مــــا برتری  متفرقــــه 
نوعی  این  پذیرفته می شــــود.  نمی دهد،  به راحتــــی 
کنیم، چه  که چــــه تولید  هدایت تولید علم ماســــت 
مثــــاًل مقــــاالت در حوزه های  نکنیم.  تولیــــد  چیزی 
دفاع سایبری و امنیت سایبری را به سختی پذیرش 
می کنند. دانش و تکنولوژی در حوزۀ  اقتصاد ثروت 
کنترل  تولیــــد می کند و بایــــد این ریشــــه را خودمان 
که ٓاقا می فرمایند اقتصاد دانش بنیان،  کنیم. ٓانجایی 
گدایی و  کنیم نه از  یعنی باید از دانش ثــــروت تولید 

التماس. 

کارشکنی در مسیر تولید
که هر حرکت  در واقــــع اقدام امنیتــــی در حوزه هایی 
کنترل ورود  کشور را با ابزار امنیتی  تولید ملی داخل 
کج ســــلیقگی  کور یا با  و خروج اقالم اضافه به داخل 
داخلی و امثالهم تبدیل به شکســــت می کند. چرا؟ 
کشــــور  چون نباید در برابــــر تحریم، تولید در داخل 
ک کردن صورت مسئله در تحریم جز با تولید  باشد. پا
راه حلی ندارد. یا التمــــاس یا تولید داخلی؟ انتخاب 
به عهــــده شماســــت. اینها بخشــــی از ابعــــاد جنگ 

اقتصادی هستند. 

í  اهداف جنگ اقتصادی
هدف اصلــــی در جنــــگ اقتصادی مردم هســــتند. 
ســــناریویی  اقتصــــادی  جنــــگ  حــــوزۀ  در  دشــــمن 
کنار  گام بــــه گام  گــــر همه را  که ا کرده اســــت  طراحی 
که هدف  اســــت  هم بگذاریــــد، می بینید چرخه ای 
که دنبال  آن مردم هســــتند. در واقع هدف اساسی 
می شــــود تولید نارضایتی در مردم بــــا ایجاد چالش 
کارٓامدی  اقتصادی است. هدف های بعدی القای نا
کشــــور و به ملت و بعــــد تضعیف قدرت  و ناتوانی به 
که قدرت اقتصادی اش پایین  کشوری  ملی است. هر 
کاهش می یابد و به نوعی  بیاید، تمام قوای ملی اش 
قــــدرت اقتصادی، قــــدرت تولید ثــــروت ملی و توان 
کســــی بخواهد در  گر  کاهش می دهد. حتمًا ا ملی را 
جنگ بجنگد، باید قدرت اقتصادی اش باال باشد. 
کــــه قدرت نظامــــی تربیت اســــت  اقتصادی   قدرت 

می کند. ▪

کنیم  در حوزه اقتصاد مقاومتی باید از مزیت نسبی عبور 
زیرا در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی باید نیازهای 

اساسی با هر هزینه ای در داخل تأمین شود.
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í لزوم نظریه پردازی در حوزۀ اقتصاد
در بازار و اقتصــــاد دولتی و خصوصی ما برخی قوانین 
که برخی می گویند  و روال های غیرمشروع وجود دارد 
که این روال ها از سر اضطرار است درحالی که بسیاری 
از آنها از ســــر تنبلی است. باید مسئوالن را دربارۀ این 
که آیا این اقدامات از سر  کرد  مسائل استیضاح علمی 
اضطرار اســــت یا تنبلی؟ مقام معظم رهبری بارها بر 
کرده اند، چرا  کید  کرسی های آزاداندیشــــی تأ برگزاری 

کرسی ها برگزار نمی شود؟ در  دربارۀ همین مسائل این 
که مسئوالن به  کرسی بگذارند  هر نماز جمعه ای یک 
انتقادات و پرسش ها پاسخگو باشند، نه این که تنها 
گزارش هایشان محترم اما  کنند.  کتفا  گزارش دادن ا به 

باید پاسخگو باشند و به اشکاالت پاسخ دهند.
گونه ای  ما در دهه چهارم انقالب قرار داریم، اما به 
که انــــگار در دهه پیش  در ایــــن زمینه عمل می کنیم 
کســــانی چون مطهری و بهشتی  از انقالبیم. آن دوره 
کردند و بهتــــر از ما نیز  مســــائل این چنینی را مطرح 
کنیم.  کنون ما نباید همان ها را تکرار  کردند، ا مطرح 
کاری را مطرح  بیست سال پیش رهبری بحث وجدان 
کردند، اما چه اقدامی در این زمینه انجام شده است؟ 
ادارات ما و مسئوالن ما چه اقدامی انجام داده اند، در 
مورد قوانین چه اتفاقی افتاده است. مسئوالن، حوزه 

کنند. کار  و دانشگاه ما باید در این زمینه تقسیم 

í  بازار اسالمی: عقالنیت همراه با
اخالق و عدالت

بازار و اقتصاد اســــالمی عقالنی و تجربی است و حتی 
عناصر رقابت و ســــود البتــــه توام با اخــــالق نیز در آن 

گمان می کننــــد وقتی صحبت از  وجــــود دارد. برخی 
اقتصاد اســــالمی می شــــود، قرار اســــت اخالق جای 
که از  عقالنیــــت را بگیرد و بســــیاری اقتصــــاد بــــازار را 
عقالنیــــت اقتصــــادی حرف می زند بر اســــاس ســــود 
کمتر می دانند. در اقتصاد اسالمی  بیشــــتر و زحمت 
قرار نیست اخالق جای عقالنیت را بگیرد. در اقتصاد 
اسالمی مبنا بر ضرر نیست، اما تعریف از سود و رقابت 
در آن با تعاریــــف مکاتب دیگر اقتصادی تفاوت هایی 

که در اقتصاد اسالمی سود،  کسی نگفته است  دارد. 
گذاشته شود. کنار  رقابت و عقالنیت باید 

عقالنــــی و تجربــــی بــــودن از ویژگی هــــای مکاتب 
اقتصادی از جمله اقتصاد اســــالمی است. در اقتصاد 
کتفا نمی شود، بلکه  اسالمی به عقالنی و تجربی بودن ا
اینها به عالوۀ خداباوری، اخالق و عدل محوری است. 
بازار اســــالمی بازاری عقالنی  و تجربی است به اضافه 
اخالق، عدل و انسان شناســــی توحیدی و نه مادی. 
در اقتصاد اسالمی رقابت نیز وجود دارد، اما بر اساس 
اخالق و برادری اســــت و نه یک رقابت سگی. در بازار 
اسالمی خریدار و فروشــــنده با یکدیگر تکالب )زندگی 
سگی( ندارند. در بازار اســــالمی نیز تبلیغات و رقابت 

وجود دارد.
که اقتصاد علمی اســــت اسالمی نیز هست  تا آنجا 
کــــس در شــــرق و غــــرب نظریــــه ای در اقتصاد  و هــــر 
داده اســــت، می تواند مشروع باشــــد ولو اقتصاددان 
غیرمسلمان و مارکسیسم نظریه داده باشد. چنان که 
گر یک غیرمســــلمان بگوید دو دو تا چهار می شــــود  ا
که دو دو تا  چون غیرمســــلمان اســــت ما نمی گوییم 
کس نظریه ای در اقتصاد  چهار تا نیست، بنابراین هر 

که با عقل اســــالمی و نقل قطعی و وحی سازگار  دهد 
گزاره اسالمی اســــت ولو اینکه یک  باشــــد آن نظریه و 

گفته باشد. غیرمسلمان آن را 

í  تقابل بازار اسالمی با بازار مادی
شیطانی

نظام توزیع باید از دست دالل بازی، رباخواری و رانت 
کند و  فضای رقابت سالم عادالنه پیش  نجات پیدا 
پای تولید کنندگان ایجاد شــــود و نبایــــد از دالل بازی 
یعنی از روش بازار شیطانی استفاده شود. آن بازاری 
که با سود عادالنه ریسک می پذیرد و تولید خود را به 
مصرف کننده می رساند، در حال عبادت و جهاد است 
کند،  و طبق روایات هرچه این نوع تجارت رواج پیدا 
هم به عقالنیت جامعه اضافه می شود و هم به لحاظ 

معنوی رشد می کند.
از ســــویی دیگر در روایات آمده اســــت بــــازار معبد 
که با خیانت و ربا  شیطان است، چون در آنجاســــت 
گرفته  حقوق شــــرعی ملت و فقرا و محرومــــان از آنها 

می شود.
که محاســــبات ریاضی مطرح اســــت،  تا آنجایــــی 
اختــــالف نیســــت، بلکــــه اختــــالف از آنجایــــی آغــــاز 
که هدف مادی تعریف شــــود یا الهی؛ روش  می شود 
و پیش فرض ها مادی باشــــند یا الهی. در خود غرب 
که اختالفات  نیز مکتب هــــای متعارضی وجــــود دارد 
شــــدیدی بــــا یکدیگــــر دارنــــد و حتــــی یکدیگــــر را به 
گاه  غیرعلمی بودن متهــــم می کنند. ایــــن اختالفات 
گاه بر سر اخالق،  بر سر محاســــبات عقلی و ریاضی و 
حقوق و تعریف انسان اقتصادی است. ما می گوییم 
در تعریف انسان اقتصادی انسان می تواند اسالمی و 

الهی تعریف شود یا غیراسالمی.
در اقتصاد اســــالمی دعــــوت به زندگــــی، تجارت و 
بازرگانــــی وجــــود دارد، امــــا در تفکر اســــالمی تجارت 
غیراســــالمی جای ندارد. این که یک نفر با یک تلفن 
چند میلیارد ســــود می کنــــد و از طریــــق ارتباطات و 

اقتصاد مقاومتی از نگاه استاد رحیم پور ازغدی

اقتصاد مقاومتی،
تنها راه حل

گونه ای در این  ما در دهه چهارم انقالب قرار داریم، اما به 
که انگار در دهه پیش از انقالبیم. زمینه عمل می کنیم 
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رانت ها ثروت به دســــت می آورد، اســــالمی نیست و 
متأسفانه این نمونه ها در جامعه ما وجود دارد. این که 
که یا باید در باند ما باشی یا  کســــی پیغام بدهند  به 
که در ادارات  کنند  کمرت را می شکنیم و بعد تهدیدش 

آدم داریم و حسابت را می رسیم اسالمی نیست.

کاغذ اســــت اسالمی  بانک ها می گویند آنچه روی 
که آنچه عمل می شود  کنند  اســــت، اما باید تضمین 
نیز اسالمی اســــت. مدیران و مســــئوالن باید در این 

زمینه پاسخگو باشند.
که تولیدکننده را رشد دهد و  تجارتی اسالمی است 

به مصرف کننده خدمت برساند.
فقــــه برای حل مشــــکالت عملی اســــت و در واقع 
دستور زندگی اســــت. حوزه و دانشگاه ما باید در این 
کرسی  کرسی فقه مالیات،  کنند. ما باید  زمینه فعالیت 
فقه واردات و صادرات و... داشته باشیم. ما نباید از 

مسائل روز عقب بمانیم.
اقتصادی  برنامــــه  به گونه ای  مســــئولین موظفند 
کار اسالمی  که شکل و محتوای  کنند  کشور را تنظیم 
کسی تالش شغلی می کند فرصت و  که هر  طور شــــود 
انگیزه برای انجام فعالیت های سیاسی و عبادی خود 

هم داشته باشد.

í اقتصاد مقاومتی، تنها راه
کامال  این حرف ها ایدئولوژیک و غیر عقالنی نیست و 
کتاب  کلینتون  منطبق با تجربه و عینی است. هیالری 
خاطرات خود با عنوان انتخاب های سخت را منتشر 
کتاب به شکل واضح نشان  کرده است. خواندن این 
که حتی برای بهتر شدن دنیای ما هم راهی  می دهد 

جز اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
گر ضعف نشان  که ا این تخیل و توهم محض است 
دهید به شما رحم می کنند یا حتی برای پیشرفت به 
کتاب خود نوشته در  کمک می کنند.کلینتون در  شما 
کردم  کشورهای عربی سفر  ابتدای بهار عربی به همه 
گر اصالحات نکنید رژیم های شما یکی یکی  گفتم  ا و 
کردم و  در شــــن فرو می روند، ترس از ایران را منتقل 
کلینتون در  گفتم ایدئولوژی ایران همه جا را می گیرد. 
گفته اســــتراتژی ما در مقابل ایران هویج  کتاب خود 
است و فقط با زبان قلدری و تهدید نمی شود با ایران 
گر دیپلماسی را شروع  کرده است ا کید  مواجه شد و تأ
کنیم.  نمی کردیم نمی توانســــتیم تحریم ها را تشدید 
کره با ایران و نوشــــتن نامه ها  وی اعتراف می کند مذا
بــــدون آن برای  کتیک بود چــــون نمی توانســــتیم  تا

کنیم. تحریم ها اجماع ایجاد 
کودتای  کلینتون می گوید ایرانی ها هنوز هم درباره 
کنند  ۲8 مــــرداد ناراحت هســــتند و نمی توانند درک 
که متحد  کردیم؛ متأسفانه رژیم شاه  کار را  چرا ما این 
ما بود در یک انقالب فروپاشــــید و ما برنامه داشتیم 
که ایران  کار بیاینــــد  کســــان دیگری ســــر  به جای آن 
همچنان در قالب اقتصاد سرمایه داری و نفتی باقی 

بماند.

کتــــاب خــــود می گویــــد ســــال ۱997  کلینتــــون در 
کردیم  که رئیس جمهور عوض شد احساس   )۱۳7۶(
به ما چراغ سبز نشان می دهند اما تندروها و رهبری 
اجازه ندادند؛ اما دولت ایران در مســــئلۀ افغانستان 
کرد ولی رئیس جمهور آمریکا با فاصله  با ما همکاری 

کرد و ایران را محور  کمی لحن خود با  ایران را تشدید 
کلینتون می گوید اینجا  اولین جایی  شــــرارت نامید؛ 
کردیم بایــــد پیچ تحریم را ســــفت  که احســــاس  بود 
گرفته  است و  کنیم چون ایران در موضع ضعف قرار 

گرفت. می شود با فشار از آن امتیاز 
کلینتون آورده است  در سال ۲00۵  )۱۳8۴(  رئیس 
که  ادبیات تندی داشت و ما مجبور  جمهور دیگر آمد 
کنیم اما در عین حال از تهدید  شدیم عقب نشــــینی 
کردیم و سیاســــت چمــــاق و هویج را  نظامــــی دفــــاع 
کنند. در سال ۲009 ایران  ادامه دادیم تا از ما اطاعت 
کرده بود. حزب اهلل  پیشرفت فوق العاده ای در منطقه 
و حماس اســــرائیل را شکســــت دادند و به بن بست 
کشاندند و پادشــــاهان عرب با ترس نظاره گر وضعیت 

منطقه بودند.
کلینتون نوشته است وقتی دیدیم ایران قوی شد 
اوباما به رهبر ایران نامه نوشــــت. چرا؟ چون دیدیم 
موضع ایران در خاورمیانه قــــوی و موضع ما ضعیف 
کره حرف نمی زدیم نمی توانســــتیم  گر از مذا شــــد و ا

کنیم. تحریم ها را تشدید 
 آمریکایی ها دلشان می خواست رهبر ایران به این 
نامه جواب ندهــــد یا جواب تند غیــــر منطقی بدهد 
امــــا رهبری جواب ایــــن نامه را به صــــورت منطقی و 

استداللی دادند.
کلینتون نوشــــته اســــت در ســــال ۲009 ما باالخره 
گهان وقایع ۲009 ]فتنه  چراغ سبز را نشان دادیم اما نا
۱۳88[ رقم خورد و یک مرتبه نامه نگاری ها قطع شد 
کنیم. کردیم می توانیم تحریم ها را تشدید  و احساس 

کلینتون ادامه داده اســــت رابط هــــای ما در ایران 
کار ما  که از ما صریح دفاع نکنید چون  گرفتند  تماس 
خراب می شود اما ما مداخالت اورژانسی انجام دادیم 
کلیدی ارتباطی را در اختیار آنها قرار دادیم؛  و ابزارهای 
ک بود و تندروها  تماشای شکست 88 برای ما دردنا
دوباره پیروز شدند و من تاسف خوردم چرا اقدامات 

شدیدتری انجام ندادیم.
گفته اســــت بعد از ســــال 88  کلینتون به صراحت 
کردیــــم و تحریم ها را  صادرات نفت ایــــران را محدود 
گفت آنقدر ایــــن تحریم را  افزایش دادیــــم و نتانیاهو 
کلینتون  کرده ام.  که انگار من آن را وضع  دوست دارم 
که بازار ایران در داخل  گفته است سیاست ما این بود 

که ما چه می کنیم. به ما چشم داشته باشد 
کلینتون با اشــــاره به دو رویکرد متفاوت در زمینه 
گفته است  کرات ریاست جمهوری اخیر  اقتصاد در مذا
که به  پای مناظرات همه شوکه شدند و اولین بار بود 
این صراحت در مقابل سیاست های انقالبی صحبت 
کرات را دیدیم معلوم شــــد باید  شــــد؛ وقتی این مذا

کنیم چون دارد تاثیر می گذارد. تحریم ها را شدیدتر 
کالم ما ضعفی  که آمریکایی هــــا در  به محض این 
کردند فهمیدند ایــــن تحریم ها در ذهن  را احســــاس 
بعضی مقامات اثر می کند و با شدت دادن به تحریم ها 
می توانند امتیاز بگیرند. چنانکــــه می گویند ایرانی ها 
کنند و  اقتصاد تولیدی داخلــــی را نتوانســــتند فعال 
وابســــتگی آن ها به نفت حفظ شــــده اســــت؛ این ها 
می گویند دولت های ایران عرضه اصالح تولید و نظام 
که  توزیع را نداشتند و به نفت آویزان مانده اند و حاال 
ضعیف شده اند و خودشان می گویند دلیل آن تحریم 
بوده پس تحریم ها را تشدید می کنیم تا زمین بخورند.
کلینتون می گوید ما از حرف هــــای خود ایرانی ها   
کنیم و این ها  که بایــــد تحریم ها را بیشــــتر  فهمیدیم 
حال و عرضه فعال کردن اقتصاد داخلی را ندارند و فکر 
کــــردن می توانند چیزی را عوض  می کنند با صحبت 
کنیم  گزینه ها را باید تیزتر  گفته است  کلینتون  کنند؛ 
که  که بــــاد در حمایت از ما وزیده ارزش دارد  کنون  و ا

کنیم. تحریم های شدید و جدید را تصویب 
کوچک مانند توکو و  کشــــورهای  کلینتون به  خود 
امثال آن سفر می کرد و رای آن ها را در شورای امنیت 
گفته آنها را صریحا تهدید  می گرفت چنانکه خــــودش 
گر رای ندهند خودشان را تحریم می کنیم و  که ا کردم 

کار برمی داریم. مسئولین آنها را از سر 
که می تواند ایران را  کلینتون می گوید تنهــــا چیزی 
کند فعال کردن اقتصاد داخلی است اما  از فشــــار رها 
کلینتون  کار را ندارنــــد. عین عبارت  اینها عرضه این 
گزینه نظامی هشدار دادیم و  که »آنها را به  این است 
گفتیم قطعنامه  کردیم و  شروع به تشدید لحن تحریم 
بی دندان نمی خواهیم. اما ایران در رقص اســــتادانه 
کلینتون می گوید بعد از اینکه خود آنها به  ماهر بود.« 
کردند دیپلماسی هم مؤثر  مؤثر بودن تحریم ها اعتراف 

و هم لذت بخش خواهد بود.

í  درونگرایی
بــــه  اتــــکا  مقاومتــــی  اقتصــــاد  محورهــــای  از  یکــــی 
اســــتعداد های درون ملت و مایوس نشــــدن از توان 
داخلی اســــت. قطعا رابطه ما با دنیا باید رابطه فعال 
گــــر امید ما به  باشــــد نه رابطه منفعل و بــــا ذلت اما ا

بیرون باشد قطعا ضربه خواهیم خورد.
قوانین و نظــــام اداری باید اصــــالح و تولید کننده 

تقویت و حمایت شود. 
کید  اینکه توجه به داخل باشــــد نه بیرون مورد تأ
امام خمینــــی )ره( بود و ایشــــان می فرمودند باالتر از 
که  ضربه علمی و سیاســــی، ضربه روحی و روانی بود 
که صنعتگر و  کردند  کاری  به این ملت وارد شد و آنها 
تولید کننده ما اعتماد به نفس نداشته باشد. امام )ره( 
گر نوکر غرب هم بشوید،  می فرمودند: با این نوع تفکر ا
مشکالت حل نمی شود و یک راه وجود دارد و آن این 
کشورهای درجه اول قرار بگیریم  که در دنیا جزء  است 

و این با راحت طلبی و سود محوری نمی شود.
تنبلــــی در اقتصاد داخلــــی و التمــــاس در اقتصاد 
کار  که این  خارجی همواره وجود داشــــته اســــت چرا 
راحت تر و با مذاق تنبلی ســــازکارتر اســــت. این توهم 
کشور امکانات اقتصادی اندک  که داخل  وجود دارد 
ج باید به این  اســــت و به صفر رسیده اســــت و از خار
که به حدی  کمک شود. آقایان توجه نکردند  اقتصاد 
ســــرمایه های ســــرگردان، دانشــــجویان متخصــــص، 

کتفا  در اقتصاد اسالمی به عقالنی و تجربی بودن ا
نمی شود، بلکه اینها به عالوۀ خداباوری، اخالق و 

عدل محوری است.

از نگاه اساتید



۱۱ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

کار و امکان ســــرمایه گذاری و پــــول در این  نیروهای 
گر فعال شود  که حتی یک سوم آنها ا کشور وجود دارد 
کرده  کشور را حل  می تواند همه مشکالت اقتصادی 
و ما در بعضی محصوالت تبدیل بــــه بزرگترین صادر 

کنندگان شویم.
گمرک قوانین مجلس  گر سیاست های تجارت و  ا
و بــــازوی اجرایی دولــــت به نفــــع تولید کننده اصالح 
کــــس وارد تولید می شــــود  شــــود و اجــــازه ندهیم هر 
ناامید و ورشکســــت شــــده و بــــه زندان یا بــــه ورطه 
گری و رباخواری بیفتد بدون هیچ وام بیگانه و  سودا
گر پول بلوکه شده ما را  در سخت ترین تحریم و حتی ا
که این اقتصاد چقدر قوی است  ندهند خواهید دید 
و ما به دست خودمان با مدیریت غلط آن را زمین گیر 

کرده ایم.
که به جای  کید دارند  روایات اسالمی بر این نکته تأ
التماس به دیگران به قدرت خودتان ایمان بیاورید و 
اجازه بدهید بازار در جهت تولید ســــالم و به صورت 

اخالقی و عدالت محور فعال شود.
کردند  امام وقتی حکم ســــلمان رشــــدی را صادر 
کنش شــــما تند  فرمودنــــد عده ای به من می گویند وا
بود و بهتر است توهین به رسول اهلل را نادیده بگیرم 
تا اقتصاد ما بهتر شود و امام اینگونه پاسخ داده بودند 
گر االن  که ا که اقتصاد شما هم بهتر نخواهد شد چرا 
که از شما می ترسند. کوتاه می آیند به دلیل این است 
کوتاه بیایید از شــــما نخواهند ترسید و بر شما  گر  اما ا

که  کرد و جوری شما را زمین می زنند  ترحم نخواهند 
عبرت دیگران شود.

کنید در  گر با عقــــل چرتکه انگیز مادی هــــم نگاه  ا
تاریخ هر زمان در ما ضعف دیدند بیشــــتر به ما فشار 

آورند.
کســــانی در ایــــران در برابر  که  در تاریخ نداشــــتیم 
کوتاه آمده باشند و حریف به ما باج یا امتیاز  دشمنان 
داده باشــــد چه رســــد به اینکه به ما در روند توسعه 
که بارها به پیامبر  کنند. چنانکه مجله شارلی  کمک 
کرده بود دوباره پس از وقایع اخیر با تیراژ  کرم توهین  ا
کاریکاتورهای موهن را منتشر  میلیونی و قیمت پایین 

کردند.

í کار و تولید برای حفظ عزت
کار و  ]یکی دیگــــر از محورهای اقتصــــاد مقاومتی، 
کن تا عزتت  تولید است.[ اقتصاد مقاومتی یعنی تولید 
که جوانانش از عرق ریختن  محفوظ بماند. جامعه ای 
گر  می ترسند ذلیل می شود. حضرت رسول فرمودند ا
گرسنه  ک داشته باشند و  جامعه ای و مردمی آب و خا

بمانند این جامعه ملعون است.
کن و به عزتت  کار و تولید  اقتصاد مقاومتی یعنــــی 

گفت صبح  کجاست  برس. از معصومی پرسیدند عزت 
کن و  قبل از طلوع آفتاب به سمت بازار و تولید حرکت 

کن. کرامتت را حفظ 
که به صورت  کشور باندهایی وجود دارند  در این 
که چطــــور تولید کننده های  کار برمی دارند  پــــروژه ای 
کنند.  داخلی را ورشکست و راه را برای واردات هموار 
اینهــــا در ادارات دولتی نفوذ دارند و ســــرمایه دارهای 
کس در  خارجــــی هم بــــه آن ها وصل هســــتند تا هــــر 
کنند  کشاورزی و صنعت و تولید علم فعال شد مسخره 
کار پیش نرود. کنند تا  و فشار بیاورند و پرونده سازی 

کنم ولی  کار  که می خواهم  کسی از معصوم پرسید 
گر شده  شغل ها در شأن من نیست. ایشان فرمودند ا

کن و از مردم بی نیاز شو. کار  کنی  حمالی 
کسی فکر می کند می شود اقتصاد داخلی را رها  هر 
کردن مشــــکالت بــــا خارجی ها می توان  کرد و با حل 
کردم  کشور را جلو برد بر اساس همه آنچه به آن اشاره 

اشتباه می کند.

í  مدیریت جهادی
و  اشــــراف  امام خمینــــی دربارۀ به حکومت رســــیدن 
متمکنان هشدار می دادند و برای آنها دو خصوصیت 
کــــه این افراد مــــردم را به  قائل می شــــدند: یکی این 
حساب نمی آورند و از آنها مأیوســــند و دوم اینکه در 
برابــــر قدرتمندان و دشــــمنان خارجــــی خاضع اند در 
که باید به مردم ایمان و اعتقاد داشــــته باشند  حالی 

کمان اعتقاد به خدا  گر حا و در برابر دشمنان اقتدار.ا
نداشته باشند اعتماد به مردم هم نخواهند داشت. 
لذا مسئوالن دوران طاغوت با دستور مستشار بیگانه 
عمل می کردند و طوری با متخصصان و تولید کنندگان 
که اینها مایوس و افســــرده  داخلی برخورد می کردند 
می شــــدند.امام )ره( در منشــــور روحانیــــت فرمودند 
کــــه مراقب  من خطاب بــــه طالب هشــــدار می دهم 
متحجرین و انقالبی نماها باشید و نگذارید خیانت آنها 
کلیدی  فراموش شود و با ساده اندیشی به پست های 
کشور برگردند.بعضی تصمیمات اول انقالب و سپردن 
که عقیده خالص نداشتند اشتباه بود  گروهی  کارها به 
اما آثار تلخ آن به آســــانی از بین نمی رود چون آنها به 
کمتر از عقب نشــــینی و رفتن به سمت آمریکا  چیزی 

قانع نیستند.
کشور درست  کســــانی می گویند اقتصاد  امروز هم 
نمی شود، مگر اینکه تسلیم سرمایه داری غرب شویم 
اما امام می فرمود ضرورتی نیســــت بــــه دنبال رابطه 
گسترده با آمریکا و غرب باشیم چون آنها فکر می کنند 

کنند. که آنها به ما اهانت  برای ما مهم نیست 
گر دنبال اقتصاد و توسعه هستید  امام می فرمودند ا
زیر سایه دشمن نخواهید توانست و باید با عزت این 

کار را انجام دهید.

í موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
اولین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم 
گرایش برخی مسئوالن و مردم به دنیا طلبی  رهبری، 
گفته ایشان بعضی از ما مسئوالن دچار  است و طبق 
دنیا طلبــــی و مادی گرایی شــــده و وقتی مــــا این جور 
شدیم، این میل از مسئوالن به مردم سرریز می شود.

خطر دوم، اسراف زدگی و مصرف زدگی است و خطر 
که متأسفانه پیشــــرفت های مادی  سوم این اســــت 
ما از پیشــــرفت های معنوی ما بیشتر شده است. به 
تمام روستاها امکانات آمده، تحصیل کردگان ما زیاد 
کارخانه ها و تجهیزات نظامی ساخته ایم اما  شده اند، 
که در حوزه اقتصاد و علم پیشرفت  آیا به همین اندازه 
مادی داشــــته ایم، توانســــته ایم فرهنگ دینی را جلو 

ببریم؟
کرد  کمتر رشد  رهبری می فرمایند فرهنگ اسالمی 
کافی نداشتیم و  و در تزکیه نفس و اخالق پیشــــرفت 

عقب  ماندیم.
 مانع دیگر در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، نبود 
عدالت اقتصادی و اجتماعی اســــت؛ مــــا به بعضی از 
شاخص های مهم عدالت نرسیدیم و با خط ایده آل 

آن فاصله داریم.
که فرهنگ غلــــط اقتصادی در  در روایــــات داریــــم 
آخر الزمان بین مســــلمانان رایج می شود. امام زمان 
برای مسلمان کردن مســــلمانان می آیند. رسول خدا 
)ص( در روایتی ضمن پیش بینی آخر الزمان فرمودند: 
که ظاهر شان را مذهبی  زمانی بر امت من خواهد آمد 
می کنند اما باطن هایشان فاسد و در بازار طمع دنیا 
کم است. بی اعتمادی به وعده های خدا هست،  حا
گفتن بین مــــردم عادی و  راحت ریــــا می کنند، دروغ 
ربا در بازار مســــلمین رایج می شــــود، ساختمان های 
مذهبی محکم اما نظام حقوقــــی و فرهنگ قرآنی در 
که قائــــم ما می آید  جامعه تعطیل می شــــود و زمانی 
دوباره مردم را از اول به اسالم حقیقی دعوت می کند 
کافرند و بازار شان مثل  چون مردم در ســــبک زندگی 

کفار است.
که بازار تولیــــد و توزیع باید  روایات زیادی داریــــم 
آموزش دینی ببیند چــــون امروز مصادیق جدیدی از 
مکاسب محرمه در بازارهای ما رایج است. رسول خدا 
گاهی و آموزش دینی  )ص( در روایتی فرمودند: ابتدا آ
گر بازاریان آموزش  کار چون ا کســــب و  سپس شــــروع 
که در ربا فرو  نبینند وارد تجارت می شــــوند، در حالی 
کنند و این یعنی  گناه  می روند بدون آنکه احســــاس 

همه بازاریان و تولید کنندگان باید آموزش ببینند.
که  کســــانی  امیر المومنین )ع( می فرماید: ای همه 
گر فقه و  کار اقتصــــادی می کنید »الفقه ثم  المتجــــر« ا
احکام تجارت را درست آموزش نبینید و رعایت نکنید 

گرفتار ربا خواهید شد.

í منابع
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، ۱۶ 

خرداد ۱۳9۳
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، ۲۶ 

دی ۱۳9۳
ســــخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، ۱0 

بهمن ۱۳9۳ ▪

امروز هم کسانی می گویند اقتصاد کشور درست نمی شود، 
مگر اینکه تسلیم سرمایه داری غرب شویم اما امام 

می فرمود ضرورتی نیست به دنبال رابطه گسترده با آمریکا 
و غرب باشیم چون آنها فکر می کنند برای ما مهم نیست 

کنند. که آنها به ما اهانت 

از نگاه اساتید
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استاد ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشستۀ 
غ التحصیل  دانشکدۀ اقتصاد دانشــــگاه تهران و فار
کتاب »اقتصاد  دانشگاه ســــوربن فرانسه و نویسندۀ 
ایران«، میهمان این شمارۀ پدافند اقتصادی بودند. 
در این مصاحبه نظرات ایشان را دربارۀ ادبیات جنگ 

اقتصادی و مقاومت اقتصادی منعکس می کنیم. 

í  کشور ما در یک جنگ به نظر شما آیا 
گر آری، دالیل  اقتصادی است یا خیر؟ ا

و شواهد شما چیست؟ چه عواملی در 
داخل به این تهاجم دامن می زنند و یا 

به نوعی نقش عوامل خارجی را بازی 
می کنند؟

که  کنیم  بهتر اســــت همان اصطالحــــی را اســــتفاده 
در مــــورد هجوم صدام به ایران بــــکار می بریم، یعنی 
جنگ تحمیلی؛ یعنــــی این جنگ را ما نخواســــتیم 
و نمی خواهیــــم. باید به گونه ای مشــــخص شــــود ما 
کردن هســــتیم.  جنگ نمی خواهیم و در حال دفاع 
گــــر از مقاومت صحبــــت می کنیم، برای این اســــت  ا
که  که تهاجــــم اقتصادی را نشــــان دهیــــم و بگوییم 
کنیــــم. آیا فقط در  می خواهیــــم در برابرش مقاومت 
هنگام تهاجم باید بــــه مقاومت بپردازیم؟ خیر! باید 
که از تهاجم به خودمان پیشــــگیری هم  کنیم  کاری 
بکنیم. صنایع دفاعی ما را ببینیــــد؛ نتیجه اش این 
که غرب از هجوم به ما بترسد چون ابزارهایی  شــــده 
کنیم و هزینۀ تهاجم را  که می توانیم مقاومت  داریم 
کردن.  بــــاال ببریم. از چه طریق؟ از طریــــق مقاومت 
گر تهاجم هم  کنیم؟ با اســــتقالل. ا چطور مقاومــــت 
که اآلن قطعًا هست، بازهم ما باید استقالل  نباشــــد 
اقتصادی داشــــته باشیم. شــــواهد داخلی اینکه به 
کــــه اواًل ما در  ما تهاجم اقتصادی شــــده این اســــت 

که در ســــال 90، ۱۲0 میلیارد دالر  شرایطی هســــتیم 
کــــه 80 درصد آن  کاال و خدمــــات داشــــتیم  واردات 
که واردات ما  گر با سال ۶8  کاالهای مصرفی است. ا
کنیم، این مقدار ده  حدود ۱۲ میلیارد بود مقایســــه 
برابر شــــده اســــت. بیکاری ما به چه صورت است؟ 
میگویند آمار بیکاری ۲ یا ۳ میلیون است اما درست 
کشــــور را با بیکاری سال های  گر بیکاری در  نیست. ا
کنید، در خود  قبل حدود ســــال ۳۵- ایران مقایسه 
کار می کردنــــد. اآلن در ایران چند  ایران ۵۲ درصــــد 
کار می کنند؟ ۳0 یــــا ۳۵ درصــــد. بقیه چکار  درصــــد 
می کنند؟ بقیه درواقع بیکارند اما ما اسم دیگری روی 
آن ها می گذاریم؛ مثل خانه دار، دانشجو یا غیرفعال؛ 
کار نیامده اند تا اسم  که هنوز به دفاتر  کســــانی  یعنی 

کنند و البد درجایی مشغول  کار  بنویسند و تقاضای 
کنید، ما چیزی حدود  گر این طور حساب  شده اند. ا
کمیته  ۱۵ میلیون بیکار داریــــم. آمار نهادهایی مثل 
امداد و بهزیستی در مورد فقر، حدود ۱۵ میلیون نفر 
که 7 میلیون نفر را زیر پوشش  کرده اند  است و اعالم 
کمبود بودجه تحت پوشــــش  دارند و بقیه به دلیل 

قرار ندارند.
گر از این ۱۲00 میلیارد دالر واردات ارزی درســــت  ا
اســــتفاده می شــــد، بایــــد ۱۲0 میلیون شــــغل ایجاد 
می کردیم. در آن صورت هیچ فقیری باقی نمی ماند. 
اصــــل ۴۳ قانون اساســــی هم می گوید ایــــن وظیفۀ 
ک، مسکن، بهداشت  ک، پوشا که خورا دولت است 
کاماًل رایــــگان و به  و آمــــوزش )تا ســــطح دبیرســــتان 
نسبت امکانات تا تسهیالت عالی هم رایگان باشد( 
کند؛ اما اآلن ببینید چه اتفاقی افتاده است؛  را فراهم 
را  فقر، بیکاری، پرهزینه بودن درمــــان؛ حتی درمان 

کرده اند. خصوصی 
کاماًل تحریم اقتصادی شدیم. به  که  از سال 90 هم 
کم شد، پولش را  که قیمت و میزان نفت  این صورت 

کشور برگردانیم. اآلن هم قیمت نفت  نمی توانیم به 
کاماًل سیاسی و روی برنامه است و  که  پایین می آید 

کاری نکرده اند. می بینید دولت ها هم هیچ 
که واژۀ جنگ اقتصادی  نکتۀ مهم دیگر این است 
یــــا تهاجم اقتصادی یــــا جنگ تحمیلــــی اقتصادی، 
که آیا عینــــًا تهاجم  این موضــــوع را روشــــن نمی کند 

پدافند اقتصادی:  
تهدیدهای خارجی 
و فرصت های داخلی

کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	ابوالفضل	محمدی	▪	

که تهاجم  گر از مقاومت صحبت می کنیم، برای این است   ا
که می خواهیم در  اقتصادی را نشان دهیم و بگوییم 

برابرش مقاومت کنیم.
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که بــــر ما اثر  اقتصــــادی یک نیــــروی خارجی اســــت 
می گــــذارد یا یــــک نیــــروی داخلی )که اســــمش را هر 
یا...(؟ این  چه می خواهیم بگذاریم: ســــتون پنجم 
نیروی داخلی شرایط مساعدی را برای موفقیت این 
کســــی به ایران نگفته  کرده اســــت.  تهاجم ها فراهم 
کنید و مسئولین  شما سیاست های تعدیل را پیاده 
ما نیز فکر و عمل دفاع در برابر این سیاست ها و نتایج 
که این خیلی مهم تر از تهاجم نظامی به  آن را ندارند 

ما است. در جنگ و هجوم اقتصادی، عوامل داخلی 
که سیاســــت های  بســــیار تأثیرگذارند. این ما بودیم 
که توانســــتیم  کردیــــم تــــا جایــــی  تعدیــــل را پیــــاده 
کنیم، مواد پتروشــــیمی و  حجم درآمد نفــــت را زیاد 
که  مواد شــــیمیایی را خام را بــــا ارزان تریــــن قیمتی 
دســــت خودمان نیســــت بلکــــه دســــت آمریکایی ها 
و غربی هاســــت –بــــازار را این هــــا می گردانند- صادر 
کردیم. از ما خام می خرنــــد و ما نیازهای خودمان را 
وارد می کنیم. سالی واردات در اوج بود، حدود ۶0 تا 
کردیم. ۱۵ یا ۱۶ میلیارد دالر  کاال وارد  70 میلیارد دالر 
کشور، سرمایه  ج از  کردن افراد به خار از طریق ســــفر 
کسی  که چه  ج شد. سؤال این اســــت  کشــــور خار از 
که انجام نداده است  کرده است؟ آمریکا  کارها را  این 
که چه بخواهند و چه  بلکه ایــــن واردکنندگان بودند 
نخواهند این اقدام ها را انجــــام داده اند. نمی توانیم 
گاهانه خیانت می کنند.  بگوییم همۀ این افراد دارند آ
که در هنگام تولید صرفًا سودش را در  کسی  بلکه عماًل 
کارگرش را اخراج می کند، دارد خیانت  نظر می گیرد و 
می کند. وقتی نرخ دالر را ارزان تعیین می کردیم، عماًل 
کشوری مثل چین،  کرده ایم.  کمک  به واردکنندگان 
همین اآلن هم نرخ دالر را خیلی باال تعیین می کند. 
زمان شاه نرخ دالر بسیار پایین تعیین می شد. همین 
اآلن بــــرای واردات دالر صد درصــــد یارانه می دهیم. 
ج  کاالیی از خار که در این شــــرایط هر  طبیعی است 
وارد شــــود، ارزان تر از تولید داخلــــی خواهد بود. چه 
که در  کار را انجام می دهد؟ این ما هستیم  کسی این 

کار را انجام می دهیم. داخل این 

í  نقش عوامل خارجی در این تهاجم
 
ً
و مقابلۀ اقتصادی چگونه است؟ لطفا

توضیح بفرمایید.
گــــر نگوییم  که ا اولین مســــئله نخریدن نفت اســــت 
به یک ســــوم، حداقل به یک دوم رسیده است. بعد 
که نمی گذارند پول نفت به  هم تحریم بانکی اســــت 
ایران بیاید. اجازۀ اســــتفاده از پول نفت را هم آن ها 
که به ما  کاالهایی هســــتند  بایــــد بدهند. مورد دیگر 
که مصرف دوجانبه دارند و  کاالهایی  نمی فروشــــند. 
که ایران می تواند در صنایع  طرف مقابل ادعا می کند 
هسته ای بکار بگیرد و به بهانۀ صنایع هسته ای، ما 
کند،  کرده انــــد. این وضعیت ادامــــه پیدا  را محدود 
 اآلن علوفۀ 

ً
کاالهای دیگر را هم تحریم می کنند. مثاًل

زیادی را وارد می کنیم. جلوگیــــری از صادرات علوفه 
به ایــــران یا مواد اولیه دارو و مــــواد اولیه و یا قطعات 
و ماشــــین آالت صنایع ما از دیگر موارد تحریم است. 
کاهش درآمد  در مراحل بعدی احتمااًل بــــا توجه به 
نفت ایران و به فروش نرفتــــن نفت و قیمت پایینی 
ج را نخواهیم داشت.  که دارد، ما قدرت خرید از خار
کنار تحریم بانکی شرایطی  که در  این ها نکاتی است 
که این تهاجم ها – با توجه به  به وجود آورده اســــت 

گام به گام مؤثرتر می شود.  شــــرایط اقتصادی ایران- 
کشور چنین نبود تحریم ها اصاًل  گر شرایط اقتصادی  ا
کشور  که  تأثیری بر ما نداشــــت. اآلن ۶0 ســــال است 
کوبا تحریم است. این نشان می دهد شرایط داخلی 
گر تدابیری  در این تهاجم ها دارای اهمیت اســــت. ا
گر نقاط ضعف  که خوداتکا شویم و ا اندیشه می شد 
را برطــــرف می کردیم دیگر مشــــکلی وجود نداشــــت. 
می خواهم ارتبــــاط بین عوامل داخلــــی و خارجی را 
که صرفًا یک نیروی  که فکــــر نکنیم  مدنظر قرار دهم 
که علت تامه و تأثیرگذار  مهاجم خارجی وجــــود دارد 
گر دل عوامل خارجی  که ا قطعی هست. فکر نکنیم 
کنیم و  را به دست آوریم و با آمریکایی ها رابطه برقرار 
کنیم، وضع بهتری پیدا خواهیم  نظریات آنان را اجرا 
که خیلی  کرده ایم. نکته ای  کرد و تحریم هــــا را خنثی 
که در صورت ادامۀ این روند،  مهم است این اســــت 
ضربه پذیری اقتصاد ایران نیز ادامه پیدا می کند. به 
نظر من، عامــــل داخلی تأثیر تعیین کننــــده ای دارد؛ 
نــــدارد تهاجم  گر عامل داخلــــی نبود، امکان  یعنی ا

کند. خارجی اثر 

í  همان طورکه مستحضرید، درون زایی
و برونگرایی اقتصادی از شاخص هایی 

که مقام معظم رهبری برای مقابله  است 
با جنگ تحمیلی اقتصادی معرفی 

فرموده اند؛ آیا این شاخص ها در دانش 
اقتصاد دارای معادل هایی هستند؟ 

به بیان دیگر آیا شاخص هایی در اقتصاد 
که مبتنی بر آن ها بتوان میزان  وجود دارند 

درون زایی و برونگرایی اقتصاد را تعیین 
کرد؟

قبل از پاســــخ به ســــؤال، مقدمه ای عــــرض می کنم. 

که انقــــالب صنعتــــی و ســــرمایه داری ابتدا در  ازآنجا
کشــــور صنعتی  انگلســــتان به وجــــود آمد، فقط این 
کاهش قیمت ها و صدور  شــــد. انگلســــتان از طریق 
کشــــور دیگری اجازه  کاالهــــای صنعتی خود به هیچ 
صنعتی شــــدن نمی داد. پس چطور فرانسه و آمریکا 
و بعدًا ژاپن صنعتی شــــدند؟ مزیت نسبی انگلستان 
کاالهای صنعتی بیشتر بود. پس به لحاظ منطق  در 
کاالهای صنعتی خود را  کشورها، باید  اقتصادی سایر 
که مزیت نسبی انگلیس بیشتر  از انگلیس بخرند؛ چرا
که  کشــــور آلمان با توجه به تجربه ای  است. ولی در 
گر این نظریه آدام اســــمیت  که ا داشــــتند، دریافتند 
کاالها وارد  –مزیت نســــبی- اجرا شــــود و ارزان ترین 
کار به سر  که صنعتی نشده ایم و در مقدمۀ  شوند، ما 
راه اندازی  را  کارخانه ای  گر بخواهیم  ا می بریم، حتی 
کنیــــم و بدین ترتیب  کنیــــم، باید از انگلســــتان وارد 
همیشــــه انگلســــتان جلو خواهد بود. پس به مبانی 
بازار  آزادی  دیگری احتیاج است. اســــمیت می گوید 
ج عامل رشــــد اســــت و دولت هم نباید  داخل و خار
دخالــــت نکند. ایــــن ادعای عــــدم دخالــــت دولت، 
ادعایی دروغیــــن بود و دولت عماًل در امور اقتصادی 
که  کرد  دخالت می کرد. اســــمیت در ادامــــه تصحیح 
که انگلستان ضعیف است دولت باید دخالت  آنجایی 
گــــر ملت ها تحت تأثیر  که ا کنــــد. آلمانی ها فهمیدند 
که اآلن قرارگرفته اند و  آزادی بین المللی قــــرار بگیرند 
کنند، این وضعیت  کاال را مصرف  بخواهند ارزان ترین 
را تولید  ارزان ترین  انگلســــتان  ادامه خواهد داشت؛ 
کنیم. در برابر  کرد و ما نمی توانیم با آن رقابت  خواهد 
کثر سود، آلمانی ها مفهومی تحت عنوان منافع  حدا
که آدام  گفتند مــــا آن چیزی  کردند و  ملی را مطــــرح 
کردن سود( از دید منافع  کثر  اســــمیت می گوید )حدا
کردن سود را به دو  کثر  ملی نگاه می کنیم؛ یعنی حدا
کردند:  بحث داخلی و یک بحث بین المللی تقسیم 
گر بحث بین المللی باشد ما هرگز صنعتی نمی شویم  ا
گر بحث داخلی باشد می توانیم صنعتی شویم.  اما ا

کار می خواهید، تولید  گر  چگونه؟ به مردم میگوییم ا
کیفیتش پایین تر  گــــر  کنید حتی ا داخلی را مصــــرف 
و قیمتــــش باالتر اســــت. این رویکرد اشــــتغال ایجاد 
کشورهای دیگری  کمک می کند.  می کند و به تولید 
نظیــــر آمریــــکا و ژاپــــن نیز ایــــن سیاســــت ها را اتخاذ 
کاالهای انگلیســــی  که  کردند. خود آمریکا می گفتند 
کیفیت ترنــــد، در دریا غرق می کنیم  کــــه ارزان تر و با را 
و نمی گذاریم وارد بازار شــــوند تا از تولید داخلی دفاع 
گذشتۀ خود را فراموش  کشورها  کنند. اآلن همۀ این 
کرده اند و به همه میگویند: آزادی، آزادی مبادله. این 
کردن  کشورها با دنبال  یک دروغ محض است. این 

سود و با توجه به منافع ملی صنعتی شدند.
کــــه بعضی از نویســــندگان  ۲۵ یا ۳0 ســــال اســــت 
کرده انــــد. درون زایــــی یعنــــی  درون زایــــی را مطــــرح 
اســــتقالل. ادبیاتی مثــــل خودکفایــــی، خوداتکایی، 

در جنگ و هجوم اقتصادی، عوامل داخلی بسیار 
تأثیرگذارند. این ما بودیم که سیاست های تعدیل را پیاده 
کنیم. که توانستیم حجم درآمد نفت را زیاد  کردیم تا جایی 

گفت وگو

کاهش درآمد نفت   با توجه به 
ً
در مراحل بعدی احتماال

که دارد، ما  ایران و به فروش نرفتن نفت و قیمت پایینی 
قدرت خرید از خارج را نخواهیم داشت.
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اســــتقالل و درون زایی در قانون اساســــی هم آمده و 
گفته اند و رهبری هم میگویند.  حضرت امام )ره( هم 
 صنایع دفاعی و صنایع هســــته ای مــــا درون زا 

ً
مثــــاًل

کارکرد این  که در  هستند. شــــاخص هم این اســــت 
صنعت چقدر امکانات خارجی دخالت دارد و چقدر 

مســــتقل اســــت و آثار ایــــن حرکت چقــــدر در داخل 
انتشار پیدا می کند. هر چه به بازارهای بیرونی بیشتر 
 80 

ً
متکی باشــــیم، بیشــــتر برون زا خواهیم بود. مثاًل

درصد بودجه ایران به نفت متکی اســــت. نفت خام 
را می فروشــــیم و از پول دالرهایــــش واردات می کنیم 
و از آن واردات، عــــوارض می گیریــــم و مــــواد اولیــــه و 
کرده ایم،  که با این دالرهای نفتی وارد  ماشین آالتی را 
کارخانه ها می بریم و ارزش افزوده ایجاد می کنیم و  به 
کنیم، 80  گر این ها را حساب  دولت مالیات می گیرد. ا
تا 90 درصد بودجۀ ایران به نفت متکی است. برای 
اقتصادی شاخص وجود دارد  رتبه بندی درون زایی 
اما معمواًل –به دالیلی- از این شــــاخص ها استفاده 
نمی شود؛ اما شاخص جهانی برای رتبه بندی در دنیا 

نداریم.

í در مورد برونگرایی چه؟
گر اشــــتباه نکنم آمریکا بیش از ۵0 درصد مصرف  ا
کســــری  ج وارد می کند و رقم های  خودش را از خــــار
خارجــــی اش هــــم زیــــاد اســــت. ۵0 درصــــد از نفــــت 
ج می آورد، ۱۶ میلیون بشکه نفت  مصرفی اش را از خار
ج  که 8 میلیون بشکه را از خار در روز مصرف می کند 
وارد می کند. آمریکا مواد اولیــــه، قطعات و ... را وارد 
می کند اما بخشــــی از این واردات مربوط به صنایعی 
کرده اند  کشور آمریکا سرمایه گذاری  که بیرون از  است 
بــــه آمریکا می فروشــــند. این  و حاال تولیداتشــــان را 
کشــــورهای درحال توسعه  تفاوت آمریکا با ما و دیگر 
کشورهای صنعتی هم به میزان زیادی واردات  است. 
دارند امــــا آن ها در موضــــع غالب هســــتند و قیمت 
واردات و صادرات را خودشــــان تعیین می کنند. بازار 
جهانی دست آن هاست؛ بنابراین ما دو نوع وابستگی 
کشوری وابســــته به نفت باشد  داریم؛ ممکن اســــت 
ولی بر بازار مســــلط اســــت و با نفت خودش، بازار را 
کشــــوری مانند  می چرخاند همچنین ممکن اســــت 
کشور ما وابسته به نفت باشد اما نتواند قیمت نفت 

کند. را خودش تعیین 
گرایش داشــــته  برونگرایــــی یعنــــی مــــا به بیــــرون 
باشیم. مفهوم برون گرایی در متون اقتصادی جدید 
آمده اســــت. برونگرایی یعنی به بازار اقتصاد جهانی 
کاالها  کنیم و مزیت هایی را در مورد یک سری  توجه 
کاالیی را  کنیم؛ اما چــــه نوع  به وجــــود آوریم و صادر 
که صادرات  کشــــورهای درحال توسعه  کنیم؟  صادر 
مواد خام جزء شــــاخص های آن هاست خودبه خود 
با این مفهــــوم، درواقع  برونگرا هســــتند. برونگرایی 

که  افزایش وابســــتگی به صــــادرات مواد خام اســــت 
کشــــورهای غربی صنعتی اســــت تا  مــــورد خواســــت 
کنند و از طرف  نیازهای خودشان را از بیرون تأمین 
کشــــورهای درحال توســــعه از دو ســــو به آن ها  دیگر 
کشورهای برونگرا خام فروشی  وابسته شوند. برخی از 

کــــه موردنیاز  کاالهایی تولیــــد می کنند  نمی کننــــد و 
اولیه  مــــواد  کشــــورهای دیگر هم هســــت. درنتیجه 
کاالهای  کاال تبدیل می کنند و ســــپس  وارداتی را به 
کار بسیار مشکلی  تولیدشــــده را صادر می کنند. این 
کنونی غیرممکن نیست. سؤال  است اما در شــــرایط 
کشورهای توسعه یافته اجازۀ چنین  که آیا  این است 
کاری را می دهند؟ ما باید ببینیــــم نیازها در منطقۀ 
کشــــورهای همســــایه را  ما چیســــت تا نیــــاز متقابل 
کار نیاز به همگرایی اقتصادی و  کنیم. ایــــن  برطرف 
همگرایی سیاســــی دارد. برای نمونه اآلن یک سری 
که آمریکا به طور  مؤسســــات بین المللی وجود دارند 
مســــتقیم یا غیرمســــتقیم در آن ها دخالــــت می کند 
کرۀ  و ازنظر سیاســــی تابع آمریکا هســــتند. وضعیت 
کرۀ جنوبی یکی از  جنوبی این چنین اســــت. درواقع 
کاال صادر می کند.  که به مــــا  ایالت های امریکاســــت 
کاالی  کره برونگرایی می کنــــد و مواد اولیه را وارد ولی 
کــــره را هم  صنعتی صــــادر می کنــــد. فّنــــاوری تولید 

آمریکایی ها می دهند.
کنون درون زا نیســــت ولــــی برونگرا  کشــــور ما هم ا

که در عصر ما خیلی مهم است این  هست. نکته ای 
که آن ها از ما می خواهند  که صادرات چیزی  اســــت 
که برای ما خوداتکایی  مهم نیست بلکه صدور چیزی 
کند دارای اهمیت است تا مازاد آن را ما صادر  ایجاد 
کار نیز احتیاج به تدارکات و درونی سازی  کنیم. این 
فّناوری تولید دارد. در زمان حاضــــر ما خودرو صادر 
می کنیم اما همۀ قطعاتــــش را وارد می کنیم و مونتاژ 
می کنیــــم. دالر نفتــــی هــــم صرفش می کنیــــم و صد 
درصد هم به دالر یارانه می دهیــــم؛ اما چین همین 
 ۱0۵ دالر قیمت دارد 

ً
که مثاًل کاالیی را  کار را می کند و 

کســــب می کند و مابقی  را صــــادر می کند و ۵ دالر نیز 
پشــــت صحنه هســــتند  که  را شــــرکت هایی  قیمــــت 
کشور  که عمدتًا آمریکایی و غربی هســــتند.  می برند 

که  کشــــور ما بــــه واردات و بــــه خودرویی  چین مثل 
همۀ قطعاتش وارداتی اســــت یارانه نمی دهد. چین 
کــــرده و به دالر و  نــــرخ دالر و ارز را خیلــــی باال تعیین 
واردات خود یارانه ای اختصاص نمی دهد. نکتۀ مهم 
که چین خوداتکا است وگرنه  دربارۀ چین این است 
جمعیــــت یک هزار و ســــیصد میلیون نفــــری اش را از 
که می بینیم چینی ها سه  دست می دهد. این است 

هزار میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد.

í  کشور را در وضعیت امروز اقتصاد 
جنگ اقتصادی تحمیلی چگونه ارزیابی 
کشور  می کنید؟ آیا ساختار اقتصاد فعلی 

توان مقاومت در برابر جنگ تحمیلی 
اقتصادی را دارد؟

که ما بخش مهمی از نیازهای  اولین نکته این است 
ج وارد می کنیم. البته در دوره  مصرفی مان را از خــــار
کرده اما  کاهــــش پیدا  تحریم اقتصادی این مســــئله 
کان وجود دارد؛ یعنی مــــواد اولیۀ دارویی، مواد  کما
کشــــور وارد  ج  اولیــــه روغن هــــا )روغن نباتــــی( از خار
می شــــود. تمام قطعات ماشــــین آالت و مــــواد اولیۀ 
ج می آید. تمام وســــایل  تقریبًا تمام صنایع ما از خار
ج می آید یــــا قطعات و  حمل ونقــــل ما یا عینــــًا از خار
ماشــــین آالت مونتاژ آن وارد می شوند. عالوه بر این، 
کثر قریــــب به اتفاق وســــایل پزشــــکی و ارتباطی ما  ا
که نیــــاز داریم و تقاضای آن  کامپیوتر و.(  )اینترنت و 
که همۀ این ها  ج می آید  زیاد هم شده اســــت از خار
زیر نظــــر غربی هاســــت. همۀ این ها به وســــیلۀ آن ها 
کنترل می شود. از طرف دیگر با توجه به برنامه های 
تبلیغاتی و رسانه ای سعی می کنند بر فرهنگ مصرفی 
ما تأثیر بگذارند و افراد را به انســــان هایی خودخواه 
کنند. درآمد نفتی ما نزدیک به 80، 90 میلیارد  تبدیل 

دالر بوده است و حاال احتمااًل ۳۵ تا ۴0 میلیارد دالر 
که قباًل با آن پول می توانستیم  اســــت. با این تفاوت 
امــــا حــــاال نمی توانیم.  بخریــــم،  هرچــــه بخواهیــــم 
درآمدهــــای نفتی ما زیر نظر آمریکایی هاســــت چون 
کرده انــــد. در این اواخر عالوه  ما را تحریم بانکی هم 
بر نفت، مــــواد اولیۀ پتروشــــیمی و مــــواد معدنی نیز 
گر غربی ها مانع فــــروش این مواد نیز  می فروشــــیم. ا
بــــه چقدر  بشــــوند چه اتفاقــــی می افتــــد؟ درآمد ما 
کثر شــــاید 8 میلیارد یا ۱0 میلیارد دالر  می رسد؟ حدا
کنند، ما چگونه  گر تحریم ها را شدیدتر  بیشتر نشود. ا
کنیم؟  کشورمان را ازلحاظ اقتصادی اداره  می توانیم 
گر در این روش تغییــــری ندهیم انواع بیماری ها به  ا
که می خوریم  وجود می آید؛ حتی مواد اولیۀ شــــیری 
ک  ج می آید. علوفــــۀ حیوانات، دانه های خورا از خار

کثر سود، آلمانی ها مفهومی تحت عنوان  در برابر حدا
که آدام  گفتند ما آن چیزی  کردند و  ح  منافع ملی را مطر

کثر کردن سود( از دید منافع ملی  اسمیت می گوید )حدا
نگاه می کنیم.

گفت وگو

کنون درون زا نیست ولی برونگرا  ]اقتصاد[ کشور ما هم ا
که در عصر ما خیلی مهم است این است  هست. نکته ای 

که آن ها از ما می خواهند مهم نیست  که صادرات چیزی 
کند دارای  که برای ما خوداتکایی ایجاد  بلکه صدور چیزی 

کنیم. اهمیت است تا مازاد آن را صادر 
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که در مرغداری ها و صنایع وابستۀ آن استفاده  غ  مر
که  ج می آید. ۴0 درصد مواد غذایی  می شــــود از خار
ج می آید. شــــما  ایرانی هــــا مصــــرف می کنند از خــــار
ج انجام  که ما در ارتباط با خار کارهایی  ببینید تمام 
ج   آموزش، درمــــان و ... همه از خار

ً
می دهیــــم، مثاًل

گر اجازه  می آید و باید دالرهایی به آن ها داده شود. ا

کند، بــــه نقطه ای  دهیم ایــــن وضعیت ادامــــه پیدا 
که وارد صحنه  که فرصت نداریم و عناصری  می رسیم 
می شوند قربانیان این سیستم خواهند بود. در این 
شــــرایط هم وطنان ما زیر فشار تورم هستند. از سال 
کارگــــران 70 درصد قدرت  کارمنــــدان و  کنــــون  8۵ تا
کشاورزان را ببینید در  خریدشان را از دست داده اند. 
چه شرایطی هســــتند و چگونه زندگی می کنند. این 
گر این جریان ادامه پیدا  که ا که من فکر می کنم  است 
کند ازلحاظ نفوذ فرهنگی نیز مصرف گرایی شدیدی 
کنونی با این سیاســــتی  پیش می آید. ایــــن اقتصاد 
که دیگر  گفتــــم، ما را به جایی می رســــاند  که برایتان 

نمی توانیم پیش برویم.

í  به نظر شما اقتصاد اسالمی چگونه
کشور ما را  مقاوم بودن نظام اقتصادی 

گر ممکن است اشاراتی  تضمین می کند؟ ا
هم به دیگر نظام های اقتصادی داشته 

باشید.
که در اقتصاد اســــالمی افراد یکدیگر را برادرانه  ازآنجا
می بینند و رفتارشــــان برادرانه است دشمن داخلی 
که دشــــمن  گفت  کم خواهد بود و می شــــود  بســــیار 
داخلی ناچیز اســــت. خوشبختانه و خدا را شکر اآلن 
 
ً
که می تواند مثاًل کشــــور ما این اتفاق افتاده است  در 

کند. این بسیار مهم  کند تا مقاومت  کمک  به سوریه 
گر این گونــــه نبود تابه حال  اســــت و من فکر می کنم ا
کــــرده بودند. در مرحلۀ  آمریکایی هــــا به ایران حمله 
که همه خرســــند  بعد شــــرایطی را به وجود می آورد 
کار بســــیار  و راضی هســــتند. نکتۀ بعد اینکه محیط 
کار فقط بــــرای خود  دل نشــــین خواهد بود، چــــون 
نیست بلکه برای خود و دیگران است. در این اقتصاد 
خودپرستی وجود ندارد و ثروت در دست عدۀ اندکی 
کم نمی شــــود تا موجب برانگیختگی و چشــــم و  مترا
هم چشمی شود. آن رفتار توأم با مهربانی، شرایطی 
که همبســــتگی داخلی بســــیار  را به وجود مــــی آورد 
باال خواهد رفت. در این هنگام این انســــان ها چون 
کاری و دفاع از  خودشان را محور نمی دانند برای فدا
کشور و فرهنگ و دین و آیینشان حالتی دارند  نظام و 
که بسیار بسیار ارزشمند است و تا حد جان سپاری و 

شهادت آن ها را به جلو میراند.

که نیروی عظیــــم حتی یک فرد -چه  کنید  تصور 
برســــد به یک میلیون و ده میلیون و بیست میلیون 
کاری و شــــهادت و با این نوع  -و به این نــــوع از فدا
گر بــــه ایران  کنــــد. در ایــــن صورت ا فرهنــــگ عادت 
که مردم ازلحاظ نظامی  حمله شــــود معلوم اســــت 
گر ازلحــــاظ اقتصادی حمله  چطور دفاع می کنند و ا

شود چنین جامعه ای به ســــرعت مقاومت می کنند. 
ج نیــــازی ندارند و  چنیــــن جامعه ای اصــــاًل به خــــار
اصاًل الزم نیســــت نفت خام و مــــواد معدنی خام و یا 
مواد پتروشیمی خام را بفروشــــد، تازه درصورتی که از 
ما بخرنــــد. در حد موردنیاز از این مــــواد بهره برداری 
می کند و اسراف هم نمی کند. در تولیدش هم اسراف 

نیست. این ها جزء نص صریح قانون اساسی است. 
کــــه می خواهیم بهره بــــرداری می کنیم و  به اندازه ای 
همۀ نیازهــــای خودمان را در داخــــل تولید می کنیم 
و به همین دلیل بیکاری وجود نخواهد داشت و ما 
کنیم و بعد  خواهیم توانســــت شأن انســــان را حفظ 
کشــــورهای دیگر هم صادر  از تولیدات خودمــــان به 
کنند  که دیگر آن هم تولید  می کنیم و اجازه می دهیم 
کنند. همین اآلن صنایع  و آن ها هم اشــــتغال پیدا 
موشک سازی ایران، فناوری های خود را به حماس 
و سوریه و حزب اهلل داده اســــت. وقتی فضا این گونه 
کســــی از فقر و بیکاری رنج نمی بــــرد و در این  باشــــد 
که انســــان متعالی می شــــود. من فکر  صورت اســــت 
که  می کنم با اندیشــــۀ انقالب اســــالمی و با امکاناتی 
ج نداریم.  در داخل ایران است ما هیچ نیازی به خار
خارجی ها ازلحاظ تهاجم اقتصادی علیه ما چه کاری 
کنند؟ وقتی که نیازی به صادرات وســــیع  می توانند 
انواع مواد خام و واردات نیازهای خودمان نداشــــته 
باشــــیم چه تهاجمی می تواننــــد علیه ایــــران انجام 
دهند؟ شــــما خوداتــــکا و خودکفا هســــتی و به آنچه 
تولید می کنی هم قانع هستی. چرا؟ زیرا اندیشه های 
که  کرده است تا قانع باشیم چرا کمک  اسالمی به ما 

گــــر مادی گرا شــــویم، مانند  مادی محور نیســــتیم. ا
کــــه امکاناتش حداقلــــی بود، تحــــت تأثیر  شــــوروی 
گر مادی گرا  ســــرمایه داری لیبرال قرار می گیریم. ولی ا
کاالهای لوکس توجه نکنیم،  نباشــــیم به امکانات و 
که روابط انسانی دارد، نیازهای معنوی  آن جذابیتی 
ما را برطرف می کنــــد. این مقاومت به معنای واقعی 
کلمه است. ضمن اینکه چنین اقتصاد مستقلی، هر 
کارش بی تأثیر  کــــه  مهاجمی را بــــه این وادار می کند 
که پای اندیشه هایش مانده و موفق  کوبا  است؛ مانند 
شــــده حتی بابا اندیشۀ سوسیالیســــتی و غیردینی، 
که تحریم بی تأثیر باشد و  شرایطی را به وجود بیاورد 
۵۵ ســــال باقی بماند و یا مانند ایرلند قبل از تسلیم 
که  گفتم  کره شمالی. قباًل  شدن در برابر انگلیس و یا 
قرار بود ازلحاظ اندیشه های آدام اسمیت، فقط یک 
کشور در دنیا صنعتی شــــود. ولی چرا آلمان، فرانسه 
کشــــورها  و ژاپــــن و نیــــز آمریکا صنعتی شــــدند؟ این 
از طریق حفظ منافع ملی به این ســــطح از توســــعه 
کنند و در  کردند تا رشــــد  رســــیدند. همه همیــــاری 
برابر انگلیس بایستند و نیازی به واردات از انگلیس 
که خودشــــان تولید می کردند.  نداشــــته باشــــند چرا
کاالهــــای وارداتی انگلیس در دریا ریخت   آمریکا 

ً
مثاًل

تا خودش بــــه تولید بپردازد. ســــرمایه دارها نیز صرفًا 
سرمایه داری شان  بلکه  نیســــتند  لیبرال  خودپرست 

در چارچــــوب منافع ملــــی و با اندیشــــۀ حفظ منابع 
ملی عمل می کند. فلذا ما قطعًا می توانیم مســــتقل 
که ما اندیشه های دینی و  کنیم چرا باشیم و پیشرفت 
که  اندیشه های متعالی انسانی داریم و پرواضح است 
ما بیشتر غم خوار ملت خود هستیم. نکتۀ مهم این 
که تابه حال آمده ایم مسیر لیبرال  که مســــیری  است 
کــــه نه تنها از منافــــع ملی مان دفاع  اقتصادی بوده 
نکرده ایم بلکه بــــه خارجی ها اجازه دادیــــم تا با دالر 
ارزان منافع ملــــی ما را زیر پا بگذارند و تولیدکنندگان 
کنند.  ج بیشتر  کنند و وابستگی ها را به خار ما را بیکار 
مقصر اصلی عوامل داخلی هستند و عوامل خارجی 
را  کاری  بدون همراهی عوامــــل داخلی نمی تواننــــد 

پیش ببرند. 

í  که به پیشنهادها و اما سؤال آخر 
و راهکارهای شما اختصاص دارد. به 

نظر شما و با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود، چه راهکارها و پیشنهادهایی 

گفت وگو

امروز هم کسانی می گویند اقتصاد کشور درست نمی شود، 
مگر اینکه تسلیم سرمایه داری غرب شویم اما امام 

می فرمود ضرورتی نیست به دنبال رابطه گسترده با آمریکا 
و غرب باشیم چون آنها فکر می کنند برای ما مهم نیست 

کنند. که آنها به ما اهانت 

من فکر می کنم با اندیشۀ انقالب اسالمی و با امکاناتی 
که در داخل ایران است ما هیچ نیازی به خارج نداریم. 

خارجی ها ازلحاظ تهاجم اقتصادی علیه ما چه کاری 
کنند؟ وقتی که نیازی به صادرات وسیع انواع  می توانند 

مواد خام و واردات نیازهای خودمان نداشته باشیم چه 
تهاجمی می توانند علیه ایران انجام دهند؟
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برای افزایش مقاومت نظام اقتصادی 
کشور در برابر تهاجم ها ارائه می دهید؟

که اندیشه های لیبرالی را باید  اولین نکته این است 
کشور را به مدیریت جهادی  کنار بگذاریم و مدیریت 

کسی تخصص هم  گر  که ا کنیم؛ به این معنا  تبدیل 
ندارد به دنبال تخصص برود و از متخصصان استفاده 
کننــــد و اتاق فکر  کند. بایــــد متخصص هــــا را دعوت 
تشکیل دهند. مدیران باید ساده زیست و خوش بین 
باشــــد و مردم را دوســــت داشته باشــــند. مسئولین 
کار جهادی  کشــــور ازنظــــر  کل  صنایع دفاعــــی برای 
کار ســــخت است اما  الگو باشــــند. البته شــــروع این 
کرد.  به تدریج می شــــود به افراد آموزش داد و تربیت 
چگونــــه می توان مدیران جهادی ســــرکار بیایند؟ به 
نظر من احتیاج به یک حرکت سیاسی در انتخابات 
آینده دارد. چه انتخابــــات نمایندگان مجلس و چه 
کسانی سرکار بیایند  انتخابات ریاست جمهوری. باید 
کار و مدیریت جهادی اعتقاد دارند و جهادی  که به 
عمل می کنند و ساده زیست هستند. باید همۀ افراد 
گر  تحت نظارت قرار بگیرند و با فســــاد مبارزه شود. ا
وزیــــر و وکیل و نماینــــده مجلــــس و رئیس جمهوری 
کننــــد، مجازات  که برخالف قانون اساســــی عمل  را 
کنند و معیار را قانون اساســــی، اندیشــــه های امام و 
اندیشه های رهبری قرار دهند؛ البته نه فقط در زبان 

بلکه در عمل.
که از قبل آماده  باید تشکلی وجود داشته باشــــد 
کند و نیروهای جهادی  باشد تا در انتخابات شرکت 
کند. دائم در صحنه باشد و سؤال و جواب  را انتخاب 
که  کند. نماینده فقرا باشــــد و به آن ها امکان بدهد 
نظر خودشان را بدهند. خوب این یک بخش است 
کــــه به نظر مــــن صداوســــیما حتمًا بایــــد یک بخش 
سیاسی و فرهنگی در جهت دفاع از اقتصاد مقاومتی 
کند. صداوسیما باید در  باشد تا اقتصاد، رشــــد پیدا 
برابر بمب باران رسانه ای بیگانه یا رسانه های داخلی 
کند. چون بیگانگان وسوسه ها را افزایش  ایستادگی 
می دهنــــد؛ چه در فضای اینترنتــــی مجازی و چه در 
که  ماهواره ها. نباید اجازه داده شــــود هــــر چیزی را 

کنند. آن ها خواستند القاء 
که در ســــال ۱۳88  نکته بعد اینکه همۀ عناصری 
آن فتنه و آشــــوب را به وجود آوردنــــد، به طور عمیق 
کسانی  گذاشــــته شوند. تمام  کنار  شناسایی شده و 
کرده انــــد، در هر رأس و در  که ازلحاظ مالی فســــادی 
که هســــتند، به مردم شناســــانده شوند  هر ردهای 
که بــــه حالت قبل از فسادشــــان  و مجازاتی بشــــوند 
 ده میلیارد یا صد 

ً
که مثاًل کسی  برگردند. برای نمونه 

کثر مجبور می شود فقط  میلیارد تخلف داشته، حدا

همان صد میلیارد را برگرداند. این فرد در این فاصلۀ 
کمه اش انجام شود،  کشــــیده تا محا که طول  زمانی 
با آن صد میلیارد شــــاید سی میلیارد به دست آورده 
گر این گونه باشد همه برنده هستند  باشــــد. خوب. ا

پس مجازات چه می شود؟ 

بنابرایــــن مبارزه با فســــاد به معنــــای واقعی باید 
گرفته شــــود. عنصر اصلی در مبارزه با فســــاد  جدی 
اطالعات اســــت بایــــد در مــــورد فاســــدان اطالعات 
کجا و با چــــه امکانی  که چقــــدر،  جمع آوری بشــــود 
تخلفات اقتصادی انجام داده اند. مجموعًا اینکه این 
بحث تخصصی دستگاه قضایی و دستگاه اطالعات 

مالیاتی است.
که مطرح است دستگاه آموزشی  مســــئلۀ دیگری 
که باید به ســــمت آموزه های ارزشی و  کشــــور اســــت 
کنــــد؛ یعنی علوم انســــانی باید با مبانی  ملی حرکت 
آنچــــه در  ارزش اســــالمی-ایرانی قانــــون اساســــی و 
اندیشــــه های امام خمینــــی )ره( تطبیق داده شــــود 
گر  و آنچه با این مبانی مغایر اســــت حذف شــــود یا ا
گر  گیرد؛ یعنی ا هم حذف نمی شــــود موردانتقاد قرار 
 جامعه شناسی یا روانشناسی یا اقتصاد موردنظر 

ً
مثاًل

اســــت، با این مبانی بــــه انتقاد آن هــــا پرداخت )که 
کار را اصاًل انجام نمی دهند(. دانشجو و  معمواًل این 
که سرمایه داری چیست  دانش آموز ما اول باید بداند 
و سپس مطالب سرمایه داری را بخواند، سوسیالیسم 
را از طریــــق مبانی قانون اساســــی و مبانی اســــالمی 
کار  گر این  بشناسد و ســــپس مطالب آن را بخواند. ا
گیرد فکر می کنم ما به سرعت، علوم انسانی را  صورت 

کرد. اسالمی خواهیم 
پیشنهاد دیگر اینکه بسیج و سازمان های تعاونی 

کمی دارنــــد یاری  کــــه درآمــــد  بیاینــــد و بــــه افرادی 
کــــه نمی توانند برای  کوچکی   صنایع 

ً
برســــانند. مثاًل

کشاورزانی  کنند یا  صنایع دستی خودشان بازاریابی 
که محصوالتشان اندک است و خودشان نمی توانند 
کنند، در تعاونی های تولید و مصرف و اعتبار  بازاریابی 
یا تعاونی های توزیعی یا تعاونی های خدمات پزشکی 

و دام پزشکی یاری رسانی شــــوند تا بتوانند روی پای 
کنند. خود بایستند و درآمدزایی 

 همچنین از طریق همین سیستم و همین نهادها 
کم درآمد شهری این  و سازمان ها به مصرف کنندگان 
کم هم بتوانند زندگی  که با درآمد  امکان داده شــــود 

کنند. 
باید خانه های سازمانی به وجود بیاید مثل آنچه 
کارخانه ای بتواند  برای نیروهای مسلح هست تا هر 
کند یا حداقل اجازه  کارگران خود، خانه سازی  برای 
کمتری  کرایه خانۀ  کار می کنند  که آن ها  دهد تا زمانی 

بپردازند. 
را  به منظور سوددهی  باید خریدوفروش مســــکن 
کنند و مالیات های سنگین بگیرند. غربی ها  ممنوع 
کار را نمی کنیم. باید  کار را می کنند ولی ما ایــــن  این 
که فرسایش قدرت خرید  کنترل شود  تورم به گونه ای 
کند.  که این ها را فقیرتر  کارگر به وجود نیاید  کارمند و 
کارگران  کارمندان و  که  باید شرایطی به وجود آید 
کنند و مهم ترین شــــرط نیز عدم تورم  بتوانند زندگی 
کشور توسط دولت با مالیات ها  اســــت. اداره اقتصاد 
گیــــرد نه از طریــــق درآمدهای نفتــــی و مواد  صورت 
معدنــــی. در این صــــورت ما به مرحله ای می رســــیم 
ج نداشــــته باشیم. دولت باید  که دیگر نیازی به خار
صنایعی را به وجود بیاورد تا صنایع ســــنگین و مواد 
 صنایع ذوب فلزات را داریم 

ً
کند. مثاًل اولیه را تأمین 

ولی صنایــــع ماشین ســــازی را نداریم. ایــــن صنایع 
ماشین سازی باید با ســــرعت هرچه بیشتر در داخل 
به وجود آید تا نیازهای ما به ماشین آالت و قطعات 
که مواد اولیه شــــان  کند. در مورد صنایعی  را برطرف 
ج می آید مثل مواد دارویی یا دانه های روغنی  از خار
باید به تولیدکنندگان داخلی یارانه داده شود تا این 

محصوالت در داخل تولید شود. 
باید از روابط غیرتولیدی و فعالیت های غیرتولیدی 
مالیات بگیریــــم و نیز از طریق مالیات ها ســــودآوری 
که  فعالیت های غیرتولیــــدی را آن قدر پایین بیاوریم 
سودآوری فعالیت های تولیدی باالتر باشد و نقدینگی 
بخش خصوصی به سمت فعالیت های تولیدی برود. 
کسی از یارانه های  در همه جا نظارت داشته باشیم تا 
دولتی سوءاســــتفاده نکند و ایــــن یارانه ها در بخش 
تولیدی توسط تولیدکنندگان به سمت داللی نرود. 

درمجمــــوع بایــــد تفکر ایرانی ســــم زدایی شــــود. 
به جای برخی افراد مشــــهور باید افرادی را به عنوان 

کــــه الگوهــــای واقعی هســــتند،  کنیم  الگــــو معرفــــی 
کار هســــتند و به الگوی  ســــاده زندگی می کنند و فدا
امیر )علیه السالم(  جهادی معتقدند؛ مانند حضرت 
کار بــــرای دیگران  گذشــــت و  زندگــــی را در مهربانی و 
کنم به مــــوارد اصلی و عمده اشــــاره   می داننــــد. فکر 

کرده ام. ▪

گفت وگو

کنار بگذاریم و مدیریت  اندیشه های لیبرالی را باید 
که  کنیم؛ به این معنا  کشور را به مدیریت جهادی تبدیل 

گر کسی تخصص هم ندارد به دنبال تخصص برود و از  ا
متخصصان استفاده کند. باید متخصص ها را دعوت کنند 

و اتاق فکر تشکیل دهند. مدیران باید ساده زیست و 
خوش بین باشد و مردم را دوست داشته باشند.

باید از روابط غیرتولیدی و فعالیت های غیرتولیدی مالیات 
بگیریم و نیز از طریق مالیات ها سودآوری فعالیت های 

غیرتولیدی را آن قدر پایین بیاوریم که سودآوری 
تر باشد و نقدینگی بخش  فعالیت های تولیدی باال

خصوصی به سمت فعالیت های تولیدی برود.



۱۷ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

í  به عنوان اولین سؤال می خواستیم
ببینیم جنگ اقتصادی چقدر واقعیت 

دارد؟ اصاًل جنگ اقتصادی وجود دارد 
یا نه؟

بله واقعیت دارد. ما اآلن در شرایط جنگ اقتصادی 
هســــتیم. یعنی یک طرف نظام جمهوری اســــالمی 
کــــه در دفاع از  که به لحــــاظ ایدئولــــوژی ای  اســــت 
که شکل جدیدی  بشریت دارد،  وارد مرحله ای شده 
از نظام سیاســــی را به دنیا عرضه می کنــــد، البته به 
گاهی بخشی. از طرف  شــــکل نرم؛ یعنی به صورت آ

که به دنبال حفظ  دیگر هم نظام سرمایه داری است 
که  موقعیــــت خودش اســــت و تالشــــش این اســــت 
بتوانــــد برتری اقتصادی خــــودش و جایگاه خودش 
کند. قاعدتــــًا زمانیکه این تفکر جدید نظام  را حفظ 
که تفکر رهایی بخش و تفکر انســــانی ای  اســــالمی، 
نیز هســــت، بخواهد خودش و توانمندی هایش را، 
ایدوئولوژیک خودش  توانمندی هــــای  به خصــــوص 
کند و  یا همــــان تئوری هایــــش، را به جهان اثبــــات 
کند  کشــــوری تالش  گر  که ا کند می شــــود  نیز اثبات 
کنــــد و  جوانان  که بــــر توامندی های خــــودش تکیه 
کند، خواهد توانســــت روی پای  خودش را حمایت 
خودش بایســــتد، آن ها اجازه نخواهنــــد داد. آن ها 
نمی خواهند این اتفاق در این مظهر نورافشــــانی به 
جهان، بیافتد. خوب طبیعتًا اقدامات زیادی انجام 
که مهمترینش معیشت مردم است، عون  می دهند 
کریم  مردم اســــت، نیازهای مردم اســــت. در قــــرآن 
که خداونــــد می فرماید پیامبــــر می خواهی  آنجایــــی 

کذاب و به قول ما ضد  من چهره مردمان دروغگو و 
که  کسانی  مردمی را نشانت بدهم و بعد بیان می کند 
به مال یتیم توجه نمی کننــــد، اهتمامی برای طعام 
مسکین نمی کنند، نمازشان را سبک می شمارند، و 
کننده  نیازهای مردم را منع می کنند، این ها تکذیب 
کننده دین هم یعنی همین  دین هســــتند. تکذیب 
که اآلن شروع کننده جنگ شدید اقتصادی  کسانی 

با جمهوری اسالمی ایران هستند.

í  نگاه مجلس به اقتصاد مقاومتی
چطور است؟ 

که  کثریت نماینــــدگان محترم معتقدند  در مجلس ا
کنیــــم و اقتصاد  ما باید به اقتصــــاد مقاومتی توجه 
کید بر توانمندی های  مقاومتی هم یعنی توجه و تأ
داخلی. یعنی تولید داخلی. شــــما در مصاحبه های 
نماینــــدگان و در نطق هایشــــان، می توانید این را به  
کثر نمایندگان وقتی صحبت  وضوح ببینید. تقریبًا ا
که  می کنند، یکی از تذکراتشان به دولت همین است 
کشور ما این   هم 

ً
به  دنبال تولید داخلی باشد و واقعًا

که می تواند  توان را به معنای واقعی خــــودش دارد، 
با تکیه بر توامندی های داخلــــی، خودش را نجات 
دهــــد. البته ما یک مقــــداری این عــــزم را در بخش 
کشــــور نمی بینیم، اما در بخش تقنینی این  اجرایی 
کار انجام می شــــود. مجلس طرحی در باب اقتصاد 
کرد  که بعد از اینکه دولــــت اعالم  مقاومتی داشــــت 
که خــــود دولت هم الیحه ای در این مــــورد دارد،  به 
ح خودش  احتــــرام بخش قــــوه مجریه،  مجلس طــــر

را ارائه نکــــرد. بعد از تقدیم الیحه بــــه مجلس، نظر 
که می گفتند، بحث  کــــه آن طور  نمایندگان این بود 
اقتصاد مقاومتی در آن پیش بینی نشــــده است. لذا 
کرده بود،  تلفیقی از  که خودش تهیه  همان طرحی 

کار مجلس است. آن، اآلن در دستور 

í  کید که علی رغم تأ برخی معتقدند 
چندباره رهبری به اقتصاد مقاومتی، 

هنوز این باور در بعضی مسئولین وجود 
ندارد. آیا این درست است؟

بله. مــــن هــــم موافقــــم. یک زمانــــی مقــــام معظم 
رهبری در مورد فســــاد اقتصادی هشدار دادند. اما 
مســــئولین توجهی نکردند. این یک واقعیت اســــت 
که وقتی اطراف مسئولین را آدم های فاسد بگیرند، 
هیچ کس  بفهمند.  را  حقیقت  مسئولین  نمی گذارند 
کشور  که چه فضایی در  توجه نکرد و امروز ما دیدیم 
به وجود آمد. دشــــمن امروز همــــه اهرم هایش را به 
که بگوید این نظــــام، نظام صادقی  کار برده اســــت 
کرده است. بحث  نیست. همه عواملش را هم بسیج 
که مقــــام معظم رهبری تذکر دادند  تهاجم فرهنگی 
که یکی  ولی هیچ کس توجــــه نکــــرد. اآلن می بینید 
که شــــده روسری اش را  می آید برای یک لحظه هم 
در می آورد و عکس خود را در شبکه های اجتماعی و 
یا تلویزیون های فارسی زبان دشمن منتشر می کند، 
که به اصطالح خودش آن عقده های درونی خودش 
که  را بــــه نوعی علیــــه نظام نشــــان دهــــد. اآلن هم 
آقا فرمودند جنگ اقتصــــادی، باز خیلی ها  حضرت 
گر  باورشان نمی شود. این باور خیلی ضعیف است. ا
باور بیشتری بود، بیشتر تالش می شد. ظرفیت اش را 

هم داریم. نیروی انسانی اش را هم داریم. 
 در حوزه دفاع ما پیشرفت چشمگیری داشتیم. 

ً
مثاًل

گفت  که  من یــــک روز جوان پــــارک بانــــی را دیــــدم 
گفتم ســــربازی می روی  می خواهــــم بروم ســــربازی. 
کنم.  کشــــورم دفاع  کنی؟ می  گفت می روم از  کار  چه 
که دشــــمن جرأت  می گفت ما قدرت داریم. همین 

باید جنگ اقتصادی را باور کنیم

کثریت نمایندگان محترم معتقدند که ما باید  در مجلس ا
کنیم و اقتصاد مقاومتی هم یعنی  به اقتصاد مقاومتی توجه 

کید بر توانمندی های داخلی. توجه و تأ

ج اهلل عارفــــی )زادۀ ۱۳۳۹ در جیرفــــت( نمایندۀ  فــــر
دورۀ نهم مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس اول 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از حوزۀ 
کرمان اســــت. در این  انتخابیۀ جیرفت در اســــتان 
شماره دربارۀ اقتصاد مقاومتی با ایشان مصاحبه ای 

که از نظر می گذرانیم. انجام دادیم 

کارشناسی	اقتصاد	▪ ▪	حسن	صادقی	▪	
کارشناسی	اقتصاد	▪ 	▪	امید	قنبرنسب	▪	



شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱8۱۳۹۳

کنــــد. به خاطــــر همین من  نــــدارد به ما نــــگاه چپ 
دوست دارم ارتشی شــــوم. این فضا را ببینید. حاال 
کشوری  همین فضا را بیاورید در بحث اقتصاد. یعنی 
کــــه این طــــور در حوزه دفاعــــی قدرتمند می شــــود، 
 در تولید داشته باشد؟ 

ً
نمی تواند این توانایی را مثاًل

قطعــــًا می توانــــد. بهتر هــــم می تواند. چــــون بحث 
که در اقتصاد نیســــت.  دفاعی پیچیدگی هایی دارد 
آن تکنولوژی اش ســــری و محرمانه اســــت ولی این 

کنند. لذا  یکی عام اســــت و همه می توانند استفاده 
کم رغبتی  آنچه وجــــود دارد تقریبًا می توانــــم بگویم 
بعضی از مســــئولین اســــت. من نمونــــه ای را بگویم 
کردم.  کــــه در نطقــــم در مجلس هم بــــه آن اشــــاره 
که ما بحث  تذکر ما به آقای رئیس جمهور ایــــن بود 
کره را قبول داریــــم، باید هم انجام  هســــته ای و مذا
که ما می خواهیم به دشــــمن و بعضی از  شــــود، چرا 
واداده های داخلی و بعضی از بی اطالع های خارجی، 
کسی اهل  گر هم  گو هســــتیم، ا گفت و  بگوییم اهل 
شــــارالتان بازی اســــت،  آمریــــکا و غربی ها هســــتند 
و خوشــــبختانه این بهترین دســــتاورد ماســــت. اما 
آقای رئیس جمهور، ما را ســــرگرم نکنند. به چی؟ به 
کار اصلی مان،  کار، از  که ما را از حقیقت  مســــأله ای 
کنــــد. آن ها دنبال  که معیشــــت مردم اســــت، غافل 
کردم شما پنجاه درصد  این هستند. من پیشــــنهاد 
را در دیپلماسی  ظرفیتتان در دیپلماسی هسته ای 
کشــــورهای دیگر  اقتصادی بگذارید. یعنی بروید در 
کما  کمک بگیرید.  کنید. نمی توانید بیایید از ما  کار 
کارهــــا را می کنیم. من به عنوان  اینکه ما داریم این 
بر  کارم قانون گذاری است. نظارت  نماینده مجلس 
که بروم در  کار من این نیست  اجرای قانون اســــت. 
که بروم در  کار من این نیست  کنم.  کشورها بازار یابی 
که ما این توانایی ها  کنم  کشورهای مختلف صحبت 
کار  کنید. این ها  را داریــــم، بیایید از آن ها اســــتفاده 
کار را می کنیم. چون  دولت است. ولی ما داریم این 
که دولت خیلی ســــنگین راه می رود. این  می بینیم 
سنگینی با این شرایط جنگ نمی سازد. یعنی اآلن 
بایــــد یک هــــم افزایی بیــــن مجلس، دولــــت و همه 
وجود داشــــته باشــــد. ولی خوب اآلن مــــا می گوییم 
کارها را  کارهای خودش اســــت، ما این  دولت درگیر 
کنیم بــــه دولت. ممکن  کمک  که  انجــــام می دهیم 
کار ما نداشــــته باشد، اما  اســــت دولت اعتقادی به 
این وظیفه ماســــت. برای اینکه مــــا در مقابل مردم 
گر  که ا تعهد داریم. لذا این یک جنگ واقعی اســــت 
که دولت و مجلس اســــت،  فرماندهان ایــــن جنگ 
کننده  کننده اســــت دولت عملیات  مجلس هدایت 
اســــت، تالش جدی نکنند، به خصــــوص دولت، ما 
عقب خواهیم افتاد. ما وقتی در سفر چند ماه پیش 
کشــــور،  ظرفیت ها و توانمندی هایمان  خود به یک 
کردیم، با اســــتقبال بســــیار خوبی مواجه  ح  را مطــــر

طــــرف  از  هــــم  و  بانک هــــا  طــــرف  از  هــــم   شــــدیم. 
بخش هــــای خصوصی، هم تجارشــــان،  هم پارلمان 
کشور. جالب اینجا است  هم شــــرکت های داخل آن 
کشور رفتند.  که چند روز بعد از ما چینی ها هم به آن 
یک هفته بعد از ما چینی ها ده عدد پایانه صادراتی 
راه انداختنــــد،  ما هنوز یــــک عــــدد راه نینداختیم. 
ببینید ما چقدر شــــل هســــتیم. این گونه نمی توان 
ســــرباز خوبی برای دفاع از اقتصاد و معیشت مردم 

که  بود. من به این اعتقاد دارم. اعتقادم این است 
دولت، وزرا، رؤسای سازمان ها، همه سفرا، همه باید 

کنیم. مثل سربازهای خط مقدم بایستیم و دفاع 

í  بحث اقتصاد مقاومتی چقدر در
بودجه دیده شده است؟

ببینید ما زمانی می توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی، 
که از هزینه هــــای دولت بکاهیم. نــــگاه مجلس هم 
کنیم.  کم  که از هزینه های جاری دولت  همین است 
چون این هزینه ها اآلن در دولت خیلی زیاد اســــت. 
مربــــوط به این دولت هم نیســــت. نظــــام دولت در 
ک نیست، چابک نیست و لذا هزینه بر  کشور ما چاال
کــــردن بودجه های  کار، جــــدا  اســــت. بخش دیگــــر 
که این بهترین  کشور از نفت است  عمومی و جاری 
کار است. از قبل انقالب این وابستگی نزدیک به نود 
که به سی و هشت درصد  درصد بوده است، تا حاال 
که در بودجه امســــال به آن  رســــاندیم. بحث دیگر 
که مقررات مالی دولت  توجه شده است، این است 
که این قدم مثبتی است.  اصالح و پایدار شده است، 
کــــه مجلس مصمم  مبحــــث دیگر بانک ها هســــتند 
کار مالی  است بانک ها از بنگاه داری فاصله بگیرند. 
خودشــــان را انجام بدهنــــد و بنــــگاه داری را حذف 
کنند. یعنی یک واسطه مالی باشند. پول را از مردم 
کنند به سمت تولید. اآلن بانک ها،  بگیرند و هدایت 
کارخانه دارند، هم زمین دارند، هم  خودشــــان هم 
ج ســــازند، هم عمل صرافی انجام می دهند، هم  بر
ســــکه می خرند و می  فروشــــند. یعنی عماًل بانک ها 
به جای اینکه مأموریت حمایت و پشــــتیبانی مالی 
از تولیــــد را انجام بدهنــــد،  درواقــــع بازدارنده تولید 
کارخانه ســــیمان بحث  هســــتند. ما زمانــــی در یک 
که  گفتیم هم به  دلیل تقاضای مردم منطقه  کردیم، 
دارند ســــیمان را از مناطق دور وارد می کنند هم به 
کارخانه به دریا، این سیمان ها   خاطر نزدیکی محل 
گفتند نــــه؛ این اقتصادی نیســــت.  کنیم.  را صــــادر 
گفتیم چطور؟ چندین شــــرکت آمادگی صادرات این 
گفتند نه. بــــه مدیر عامل آنجا  ســــیمان ها را دارند. 
گفت بله.  گفتم نکند شــــما خودتان سیمان دارید؟ 
کارخانه سیمان دارم! خوب این ها پول ها  من هفت 
که  را می گرفتند،  انقدر فشار به تولید کننده می آوردند 
خسته می شد،  بنگاه هایشــــان تعطیل می شد،  بعد 

این ها وام ها را می گذاشتند در بنگاه های خودشان، 
آنجــــا مصرف می کردند. خوب ایــــن اصالح ها یکی از 
کارهای قاطع مجلس در راســــتای اقتصاد مقاومتی 
کــــه انجــــام می شــــود. اینکــــه ایــــن بنگاه ها  اســــت 
گر این نشــــود،  سه ســــاله باید به فروش برســــند، و ا
که  حتی برخوردهای قانونی پیش بینی شــــده است 
کسی نخرید. حتی  بعدًا نگویند نشــــد و نتوانستیم. 
بــــرای خریداری نشــــدن این بنگاه هــــا هم، مجلس 
کرده است. من اعتقادم این است  پیش بینی هایی 
گر همه این بنگاه ها به فروش برســــد، نفعش به  که ا

همه مردم می رسد.

í  کاالهای اساسی نقش مردم در تأمین 
مردم مثل غذا و دارو چیست؟

کار  کار اجرایی نمی کنــــد. این  کــــه  ببینید مجلــــس 
دولت است. دولت باید پیش بینی های الزم را انجام 
که نیاز به قانون دارد،  نیاز به حمایت  بدهد، آنجایی 
دارد،  مجلس باید وارد شــــود. شــــما می بینید، یکی 
که مجلس برداشــــت، در حوزه  از چند قــــدم خوبی 
کار مجلس بود و دولت مجری  سالمت اســــت. این 
آن اســــت. نه اینکه پیشــــنهاد دولت باشــــد. این را 
گرفتند. من ایــــن را خدمت وزیر  بعضی هــــا اشــــتباه 
گفتم و ایشــــان هم در جایی  محترم بهداشــــت هم 
کردند. البته ما خوشحالیم. به هرحال،   ح  این را مطر
هر قانون خوب،  یــــک مجری خوب هم می خواهد، 
که خوشبختانه این قانون خوب، یک مجری خوب 
داشت. آقای دکتر هاشمی انصافا خوب پیش رفتند. 
که باید برایشــــان  البتــــه موارد دیگــــری هم هســــت 
که بــــاز از آن طــــرف ماجرا  پیش بینی هایــــی بشــــود 
گر ما به همیــــن منوال پیــــش برویم و در  نیفتیــــم. ا
کاری نکنیم، علی رغم ارزشمندی  حوزه پیشــــگیری 
کز  کار، هــــر روز بر تعــــداد مراجعین بــــه مرا زیــــاد این 
کل بودجه را  بهداشتی اضافه می شــــود. یک روزی 
هم بگذاریم باز هــــم جوابگو نخواهد بود. این دقت 
که ما باید ضمن اینکه  نظر باید وجود داشــــته باشد 
کیفیت خدمات درمانی را افزایش می دهیم،  میزان 
کاهش دهیم.  کــــز درمانی را  میزان بارمراجعه به مرا
کار دولت اســــت نه مجلــــس. البته مجلس  لذا این 

مسئولیت نظارت خود را انجام خواهد داد.

í  آقای دکتر، سبک زندگی مردم ما
چقدر ما فضای اقتصاد مقاومتی و دفاع 

گار است؟ ساز
خوب جواب این ســــؤال را نمی تــــوان در یک جمله 
کار فرهنگــــی جدی ای  گفــــت. بایــــد در این زمینــــه 
بشــــود. مردم ایران مردم ســــخاوتمندی هســــتند. 
که مشت هایشــــان را محکم بسته  مردمی نیســــتند 
نگاه دارند. بذل و بخشــــش دارند. اما این واقعیت 
کنار این نگاه صحیح مردم،  گر در  که ا هم وجود دارد 
 می توانیم 

ً
کنیم، واقعًا کــــم  بتوانیم بریز و بپاش ها را 

کشور را نجات دهیم. من معتقدم در این شرایط ما 
کاهش دهیم.  باید یک مقدار هزینه هایمان را 

í  که در جریان است، بحث  اآلن بحثی 
که آمریکا و عربستان  جنگ نفتی است 

حضرت آقا فرمودند جنگ اقتصادی، باز خیلی ها باورشان 
گر باور بیشتری  نمی شود. این باور خیلی ضعیف است. ا

بود، بیشتر تالش می شد. ظرفیت اش را هم داریم. نیروی 
انسانی اش را هم داریم. 

گفت وگو
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علیه جمهوری اسالمی ایران آغاز 
کردند. حاال یک عده ای منکر این جنگ 

هستند. نظر شما چیست؟ 
ببینیــــد ســــال ١٣٧۶، رئیس جمهــــور وقــــت،  جناب 
کریســــتین  بــــا خانم  آقــــای خاتمــــی، مصاحبــــه ای 
امانپور داشــــت. فردای آن روز من در ســــخنرانی ای 
گفتــــم آقــــای خاتمــــی، یا  کــــردم.  نکاتــــی را عــــرض 
کــــم بر آمریــــکا را  شــــما جامعه شناســــی سیاســــی حا
نمی شناســــید، یــــا اینکه مشــــاورین شــــما اطالعات 
غلطــــی در اختیار شــــما می گذارند. جامعه شناســــی 
کم بر آمریکا، جامعه شناســــی سیاســــی  سیاســــی حا

کیاول در نظریه پــــردازی در مورد  کیاول اســــت. ما ما
 
ً
کشورها نظریات خاصی دارد. مثاًل تعامل و تقابل با 
کردی دشــــمن تو خیلی قدرتمند  گر حس  می گوید ا
کن. با ابزارهای مختلف  کن. تطمیع اش  است،  حیله 
کمی نرم شــــد و سوی تو آمد، به  گر  کن. ا تهدیدش 
کار تمام  او ضربه بــــزن. ضربــــه زدی افتاد فکر نکــــن 
کــــن. این نگاه  کن. حذفش  شــــده اســــت. نابودش 
جامعه شناسی سیاسی آمریکا است. عین بی خردی 
کشورمان به آمریکا اعتماد  که ما بخواهیم در  اســــت 
گفتم ســــه اتفاق ممکن است برای  کنیم. من آن روز 
گفتم یا به ما حمله نظامی می کنند،  کشور ما بیفتند. 
یا تحریم ها را تشدید می کنند یا قیمت نفت را پایین 
گفتم اولی اش  می آورند. من به رئیس جمهــــور وقت 
کــــه نمی توانند، چون قــــدرت بازدارندگی ما با اول  را 
انقالب متفاوت است و بر آن افزوده شده است. البته 
که مسلط هستیم و می توانیم بر  نه مثل امروز. امروز 
که از  هر قدرتی فائق بیاییم. راه دوم تحریم اســــت، 
اول انقالب بوده اســــت و چیز جدیدی نیست. پس 
خیلی به ما خسارت نمی زند. محتمل است راه سوم 
که همین طور هم شد. یک ماه نگذشت  انجام شود. 
گر اشتباه نکنم، رسید به  که قیمت نفت از ٣٠ دالر، ا
کشید و مجری اش هم  که چند سال هم طول  ٨ دالر، 
گرفتیم از ذخیره ارزی  عربستان بود. ما آن موقع آمار 
که حدود، ١۵٠مییلیارد دالر بود، همه اش را  عربستان 
کرد. عاقبت به دولت  خورد! ۴٠ میلیارد دالر هم قرض 
که دیدند فایده ای ندارد.  آقای احمدی نژاد رسید،  
که ما بتوانیم با این فشار ها، تحت  کسی نیست  این 
تأثیر قرارش دهیم. هشت سال قیمت پایین نیامد، 
که دوباره این طور شد؟  دائم باال می رفت. چطور شد 
این اتفاق نشان همان وادادگی مجدد است.من قبل 
از انتخابات ریاست جمهوری این نکته را تذکر دادم. 
کس به عنوان رئیس جمهور  که هر  گفتم  درنطق هایم 
که در مقابل جامعه شناسی  انتخاب شد این را بداند 
سیاســــی آمریک حتمًا مقابله مثل داشــــته باشــــد. 
این تنها تهدید برای جامعه شناســــی سیاسی آمریکا 
کن، نــــه روحیه قربانت  اســــت. شــــما تهاجمی رفتار 
بــــروم و لبخند. این روحیــــه به هیچ عنــــوان در برابر 

آمریکا جــــواب نمی دهد.  جامعه شناســــی سیاســــی 
کنــــم. لذا اآلن  من این را بدون رودربایســــتی عرض 
که برای فشــــار بر ما قیمت نفــــت را پایین  می بینید 
آوردند. شــــما ببینید ما از اول انقالب اسالمی تحریم 
که تحریم است.  بودیم. اآلن روسیه ٧ یا ٨ ماه هست 
کشورش با مشکل جدی روبه رو شده است. الگو های 
کار می برنــــد. اآلن برای این ما را تحت  ما را دارند به 
که  کرات امتیاز بگیرند،  که در مذا فشار قرار می دهند 
گرفتند،  البته بدون رودربایســــتی خیلی هــــم امتیاز 
گرفتنــــد. البته ما هنــــوز اجازه  هر چه می خواســــتند 
که اجرایی بشود، اجازه نمی دهیم آمریکا  نمی  دهیم 
که خودش  کشوری  هر غلطی دلش خواســــت بکند. 

کشور دنیا است، چه طور می تواند به ما  بدهکارترین 
که داریم دالرهای بی  کند؟ اشتباه ما این است  کمک 
پشتوانه آمریکا را در حوزه اقتصادیمان می چرخانیم. 
که ما اصاًل دالر را از  که من داشتم این بود  پیشنهادی 
که چین و روسیه  کنیم.  مبادالت اقتصادیمان حذف 
کردند. اخیرًا ایران و ترکیه هم می خواهند  کار را  این 

کار را بکنند.  این 

í  کاهش قیمت نفت تأثیری این قضیه 
زیادی هم بر روی بودجه دارد. درست 

است؟
کم شده  بله. طبیعی اســــت. ۵٠ درصد قیمت نفت 
که آن ها  است. البته شما هم این را بدانید، ضرری 
می بینند بیشتر از ماست. چون آن ها بر خالف ما، هر 
گران تر  چه قیمت نفت باالتر باشد، مالیاتشان هم 
کشورها افزایش پیدا می کند. اما  می شود. درآمد آن 
اشتباه بزرگ استراتژیکی را خاندان ضد بشرآل سعود 
که می فرمایید مگر با این خاندان رفیق  کرد. آقایانی 
کاری نمی کنند. دیروز آقازاده هایشان  نیستند؟ چرا 
ح تشــــدید تحریم  ایــــران را  می رفتنــــد انگلیس طــــر
که این دشمنان ممکن  می دادند. حاال چه؟ بدانیم 
است از ما یک استفاده ابزاری بکنند، اما هیچ وقت 

کمک نمی کنند.  به ما 

í  آقای دکتر، مجلس تا چه حد می تواند
کرات هسته ای نظارت داشته  بر مذا

کند؟ کنترل  باشد. چقدر می تواند آن را 
کار در مرجع بسیار قابل اعتمادی مثل شورای  این 
عالــــی امنیــــت ملی انجــــام می شــــود. خــــوب همه 
کشــــور در آنجا حضــــور دارند و قطعــــًا هم نظر  قوای 
مبارک حضرت آقا هم هســــت. مــــا اطمینان داریم 
کرات،  در مســــیرش درســــت پیــــش خواهد  کــــه مذا
رفت. هــــر جا هم بخواهــــد خدایی نکــــرده انحرافی 
گذاشت. اما طبق قانون، هر  ایجاد شــــود، نخواهیم 
توافقنامه بین المللی باید به تأیید مجلس شــــورای 

پیشنهاد کردم شما پنجاه درصد ظرفیتتان در دیپلماسی 
هسته ای را در دیپلماسی اقتصادی بگذارید. یعنی بروید 

کنید.  کار  در کشورهای دیگر 

گرچه من خبری شــــنیدم مبنی بر  اسالمی برســــد. ا
گفتند ما منتظر مجلس دهم  کشورهای ١+۵  اینکه 
کور خوانده اند. ملت ما مجلس دهم اش  هســــتیم. 
قوی تر از مجلس نهم خواهد بود. ملت ما دیگر اجازه 
که اتفاقی مانند مجلس ششم بیفتند.  نخواهند داد 
چون آن ها منتظر یک مجلس ششــــم دیگر هستند 
که آن همه بال سر ملت ما آورد و همه بدبختی های 

ما از آنجا شروع شد. 
کــــه من خبر دارم،  تقریبًا همــــه نمایندگان تا جایی 
کرات حمایت می کنند. چون در دنیا منطقی  از مذا
بودن ایران را نشان می دهد. این را هم بگویم این ها 
تا جنازه همه ایرانی ها را جلویشــــان نیندازیم راضی 
کشورهای ١+۵ فقط می خواهند ما طوق  نمی شوند. 
گردن خود بیندازیم، زبان هایمان  بندگی و بردگی، بر 
را هم ببریم و چشمانمان هم دربیاوریم بیندازیم به 

پایشان، تا بگویند ملت خوبی هستید. وال غیر.
کرات هدفمــــان چیز دیگری اســــت.  امــــا مــــا در مذا
که تحــــت تأثیر فضاهــــای روانی  کشــــورهایی  اینکه 
کشور ها قرار می گیرند، متوجه حقیقت موضوع  این 
که اآلن هم خدا را شکر روزبه روز بیشتر این  بشــــوند 

گاهی در مردم دنیا ایجاد می شود. آ

í  آقای دکتر، مجلس جهت مقابله با
کرده  مفاسد اقتصادی، چه تالش هایی 

است؟
بخشــــی از مفاســــد اقتصادی متأســــفانه به راه های 
فساد در جامعه برمی گردد. در مجلس این موضوع 
که یکــــی از معضالت و مشــــکالت ما،   ح اســــت  مطر
حوزه های  نظــــارت  فقــــدان  اســــت.  نظارت  فقدان 
نظارتی بر دســــتگاه ها و وزارت خانه هــــا و بانک ها و 
نظارت مجلــــس بر دســــتگاه ها. مــــا ابزارهایی برای 
نظارت داریم. یکی سؤال از وزرا است. یکی تحقیق 
و تفحص اســــت. یکی هم اســــتیضاح. مــــن اعتقاد 
دارم مــــا در حوزه نظارتی بســــیار ضعیف هســــتیم. 
هم دولت هم ســــازمان بازرســــی قوه قضائیه. ما در 
حــــوزه مالیات ها، نظارت نداریــــم. در حوزه بانک ها 
کار نظارتی نمی شــــود؟ من خــــودم مدیر بودم.  چرا 
هر ماه یکبار به حوزه های اداری سرکشــــی می کردم. 
کار نظارتی می کردم.  کاری، دو روز  از هــــر شــــش روز 
پرونده هــــا را بررســــی می کــــردم. از مراجعین پرس و 
جو می کــــردم و این گونه جلوی خیلــــی از تخلفات را 
کنیم.  گرفتم. ما بایــــد بعد نظارتی مجلــــس را قوی 
که انسان خادم وصادق  کنیم  باید فضایی را ایجاد 
کند و آدم خائن دائم بترســــد. از  احســــاس شــــعف 
که در راستای  مجلس، از بازرسی ها، از حراســــت ها 

کار می کنند.  دفاع از حقوق مردم 

í  نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد
مقاومتی چیست؟

قطعی است. اقتصاد دانش بنیان میزان نیازهای ما 
کم می کند، و ضمن پوشــــش  کاالهای خارجی  را به 
نیازهــــای خودمان، زمینه درآمدهــــای ارزی را برای 
کشــــورمان فراهم می کند. به شرط اینکه دولتی ها و 
که  کاری نکنند  کنند و  دســــتگاه های مربوطه توجه 

جوانان ما سرخورده شوند. ▪

گفت وگو
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í مقدمه
در مواجهــــه با تهدیدهــــا و مخاطــــرات در جنگ نرم 
همچــــون تهدیدها و تحریم های اقتصــــادی، آنچه از 
اســــت مصون سازی  برخوردار  اهمیت فوق العاده ای 
کشــــور در مقابله با تهدیدهای بالقوه و بالفعل است. 
مصون سازی ناظر به مجموعۀ تدابیر و پیش بینی ها 
که احتمال آســــیب پذیری را به  و راهکارهایی اســــت 
کاهــــش می دهــــد و حتی به دشــــمن اجازۀ  حداقل 
فکرکــــردن و طراحی کــــردن بــــرای آسیب رســــانی بــــه 
حوزه های تحت پوشــــش را نمی دهــــد. تهدید فعلی 
دشمنان جمهوری اسالمی ناظر به مسائل اقتصادی 

کام گذاشــــتن دولــــت و حکومــــت در  و معیشــــتی و نا
مدیریت اقتصاد ملی است. این تهدیدهای اقتصادی 
در ادامــــۀ تهدیدها و تحریم ها و فشــــارهای متعدد از 
که هدف نهایی  ابتدای پیروزی انقالب اسالمی است 
از آن ها، جلوگیری از شکل گیری تمدن نوین اسالمی 

است. 

í دالیل ادعایی برای تحریم ها
کشورهای مستکبر غربی  کلی، دالیل ادعایی  به طور 
برای تحریم هــــای جهانی علیه ایــــران را می توان در 

کرد:  پنج حوزه دسته بندی 
۱. حمایت از تروریسم بین المللی

۲. نقض حقوق بشر
۳. تالش برای دســــتیابی و توســــعۀ تسلیحاتی و 

سامانۀ موشکی
۴. نقش داشتن در بی ثباتی منطقه

۵. تالش برای دستیابی به سالح های اتمی
تحریم های تحمیلــــی بر ایران ناظر بــــه این اتهامات 
ادعایی علیه ایران وضع شــــده اســــت. تمامی تالش 
که اهمیت ایران  دشمنان جمهوری اسالمی آن است 

 واکاوی هدف گیری های دشمن 
در تحریم های اقتصادی
کارشناس	ارشد	روابط	بین	الملل	▪ ▪	سعیده	ابویسانی	▪	

را به عنوان تهدیدی نظامی علیه امنیت منطقه تقلیل 
دهنــــد و به بهانۀ جلوگیری از پیشــــرفت های نظامی 
کارشکنی های متعددی را بر ایران  ایران، تحریم ها و 
که  تحمیل می کنند. البته این ظاهر ماجراســــت چرا 
تصمیم گیــــران و اتاق های فکر آمریــــکا و هم پیمانان 
که مســــئلۀ ایران،  اروپایــــی اش به وضــــوح می دانند 
مسئله ای صرفًا نظامی و امنیتی برای منطقه نیست 
بلکه در صورت بازشدن فضای جهانی و مطرح شدن 
واقعی اندیشــــه ها و آرمان ها و دســــتاوردهای انقالب 
اســــالمی، جمهوری اســــالمی ایران طالیه دار تمدنی 
که تمدن غرب را با تمامی  نوین در جهان خواهد شد 

نظامات و ارکان آن به شــــدت متزلزل و به اضمحالل 
کنون نیز علی رغم همۀ  که هم ا می کشــــاند؛ واقعیتی 
کارشــــکنی ها و فشــــارهای غیرمنطقی و  تالش هــــا و 
کشــــورهای غربــــی روزبه روز خــــود را در  توجیه ناپذیر 
جهان آشکارتر می کند. با این نگاه، مالحظه می شود 
کــــدام از دالیل ادعایی بــــرای تحریم ایران، به  که هر 
نوعی یکی از ارکان تمدن جدید اسالمی ایرانی را هدف 
گرفته است. متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر آن 
که نه تنها سابقۀ روشنی در  کشــــورهایی  هم توسط 
دفاع از حقوق بشر ندارند بلکه تاریخ آن ها ماالمال از 
قتل و غارت و نسل کشی انسان های بی گناه و بی پناه 
در سرتاســــر جهان اســــت،  تنها این نکته را به ذهن 
که دشــــمنان جمهوری اسالمی با  متبادر می ســــازد 
گون نشــــان دادن واقعیت ها و اعمال فشار بر ایران  واژ
تالش دارند ایــــران را از پای بندی و اصــــرار بر اصول و 
شریعت اســــالمی بازدارند و حقوق بشر لیبرالیستی را 
کشورهای  کنند. هدف پنهان  به ملت ایران تحمیل 
غربی در ایــــن زمینه، تضعیف رکن فرهنگی و حقوقی 
تمدن جدید ایرانی و بدنام کردن شریعت اسالم است. 
از تروریسم بین المللی  اتهام دیگر ایران، حمایت 
عمدتــــًا  بین الملــــل،  تروریســــم  از  منظــــور  و  اســــت 

که هر فکــــر آزاد و  حــــزب اهلل لبنان و حماس اســــت 
گروه  ایــــن دو  که فعالیت  منصفی تصدیق می کنــــد 
نه تنها تروریســــتی نیســــت بلکه مبارزه با تروریســــم 
ســــاختاریافته و بی شــــرمانۀ رژیم وحشی و خونخوار 
مجبورکــــردن  بــــرای  تــــالش  اســــت.  صهیونیســــتی 
جمهوری اسالمی به دست کشــــیدن از حمایت این 
گروه هــــا درواقع به منظور فشــــار بر رکــــن دیگر تمدن 
اسالمی یعنی سیاست بین المللی استکبارستیزی و 

حمایت از مستضعفان است. 
دلیل دیگر تحریم ایران، جلوگیری از دســــت یابی 
و توسعۀ تسلیحات نظامی و ســــامانه های موشکی 
اســــت و این امــــر به وضــــوح پایــــۀ نظامــــی و اقتدار 
که برای حفظ  تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را 
امنیت و بازدارندگی دشمنان حیاتی و خدشه ناپذیر 

است، نشانه رفته است. 
بی شرمانه ترین و وقیهانه ترین توجیه برای تحریم 
ایران، نقش داشــــتن در بی ثباتی منطقه است حال 
آنکه بی ثباتــــی منطقه مولــــود دخالت های بی جای 
کشــــورهای منطقه و فشــــار  آمریــــکا در امــــور داخلی 
بر دولت هــــا برای ترویــــج ایران هراســــی و ممانعت از 
نزدیک شــــدن ملت های مســــلمان به ایران اســــت. 
کاهش نفوذ  هدف از این تهمت، منزوی کردن ایران و 
کشورهای مسلمان منطقه  و تأثیرگذاری آن در میان 
کفر و  بــــرای ایجاد اتحاد جهانی اســــالم علیــــه جبهۀ 
استکبار است. انفعال ایران در حوادث منطقه، رکن 

دیگری از تمدن اسالمی ایرانی را تضعیف می کند. 
اتهــــام »تــــالش بــــرای دســــتیابی به تســــلیحات 
نشــــانه گرفتن  بــــرای  اســــت  پوششــــی  هســــته ای« 
که  پیشرفت های درون زا و پرشتاب علمی و فناوری 
رکن مهمی در هر اقتصادی تلقی می شود. در مسئلۀ 
که ایران  هسته ای اساســــًا بحث بر سر این نیســــت 
کند بلکه  می خواهد به سالح هسته ای دست پیدا 
هدف اصلی،  فشــــار بر ایران بــــرای توقف تحقیقات 
و پیشــــرفت های علمــــی و فنی در عرصۀ هســــته ای 
که ســــرآمد دیگــــر عرصه های علــــم و فناوری  اســــت 
کشــــور است. توقف پروژۀ هســــته ای ایران ضربۀ  در 
سنگینی بر سیر رشد شــــتابان عمومی علمی و فنی 
ایران می شود و عالوه بر سرخوردگی دانشمندان  در 
و متفکران عرصۀ علم و فناوری، عرصه را برای فشار 
بــــر حوزه های دیگر علم و فناوری پیشــــرفته ازجمله 
ســــلول های بنیادی و انواع داروها و دســــتاوردهای 

اتهام »تالش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای« 
پوششی است برای نشانه گرفتن پیشرفت های درون زا و 

که رکن مهمی در هر اقتصادی  پرشتاب علمی و فناوری 
تلقی می شود.



2۱ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

پزشکی فراهم می کند. 
چنانچه دشــــمن بتوانــــد حداقل در یکــــی از این 
کل فرایند تمدن سازی  زمینه ها به موفقیت برسد، 
ایران تهدید می شود و پیشــــرفت تمدنی جمهوری 

اسالمی با چالش جدی مواجه می شود. 
ایستادگی جمهوری اسالمی در برابر همۀ تهدیدها 
گســــترده و نیز واقعیت های  و تحریم ها و تهاجمات 
کامی و ناتوانی دولت های مســــتکبر  جهانی دربارۀ نا
در رسیدن به اهداف خود علی رغم فروگذارنکردن از 
دســــت یازیدن به هر اقدام و ابزاری، این حقیقت را 
کرده است  برای دشــــمنان جمهوری اسالمی آشکار 
که تمدن جدید اســــالمی ایرانی درحال شــــکل گیری 
کامل آن ممکن نیســــت لذا راهبرد  اســــت و نابودی 
اصلی آنان از ســــرنگونی نظام جمهوری اسالمی، به 
رویکرد اصطالحًا »تغییر رفتــــار« آن نظام تغییر یافته 
اســــت. دشــــمن تالش می کند به هــــر طریقی، همه 
یا برخــــی از ارکان تمــــدن اســــالمی ایرانی را تضعیف 
کند  کنند تا در ســــیر تحقق این تمــــدن تأخیر ایجاد 
که  گر بتواند تمدنــــی ناقص الخلقه به وجود آورد  یا ا
در تمدن غربی هضم شــــود. بدین منظور، غربی ها 
گســــترده ای را علیه  که تهاجــــم  چندســــالی اســــت 
کرده اند و  ارکان تمدنــــی جمهــــوری اســــالمی آغــــاز 
بزرگ ترین ابزار آن هــــا در این زمینه، جنگ تحمیلی 
اقتصادی اســــت. جمهوری اســــالمی ایران در طول 
بیش از ســــه دهه، در عرصــــۀ سیاســــی و فرهنگی، 
کرده اســــت و دشمنان  اقتدار و قوت خود را تثبیت 
دیگر از واردشــــدن از عرصه های سیاسی و فرهنگی 
برای ضربه زدن به جمهوری اســــالمی تقریبًا ناامید 
شــــده اند )هرچندکه همچنان بر فشــــار بــــه این دو 
عرصه پافشاری می کنند( اما چون جمهوری اسالمی 

هنوز نتوانســــته اســــت در عرصۀ اقتصــــادی، الگوی 
کند،  برخاسته از انقالب اســــالمی را ارائه و عملیاتی 
همچنــــان از این جنبه در معــــرض تهدید قرار دارد. 
که دشمنان مستکبر آخرین تیر ترکش خود  لذاست 
را به سمت نظام اقتصادی ایران نشانه رفته اند و با 
ورود همه جانبه در این عرصه، ســــعی دارند با فشار 
بر مردم و ایجاد شکاف بین ملت و دولت، جمهوری 
کنند.  اسالمی را تا حد ممکن وادار به عقب نشینی 

متأسفانه بی اطالعی، ســــاده لوحی یا غرض ورزی 
از مدیران و تصمیم گیران جمهوری اسالمی،  برخی 
کرده اســــت  کشــــور فراهم  فرصت را برای دشــــمنان 
تا ایران را ازلحاظ اقتصــــادی در مضیقه قرار دهند. 
فهرست تحریم های اخیر آمریکا و اتحادیۀ اروپا علیه 
که دشمنان با تمام قوا، ارکان  ایران نشان از آن دارد 
کشــــور را مورد تهاجم  گلوگاه های مالی  اقتصــــادی و 
قرار داده اند تا مقاومت ســــی و چند سالۀ جمهوری 

اسالمی را به خیال خام خود در هم شکنند. 

í فهرست تحریم های اخیر علیه ایران
دولت انگلیس فهرستی را از تحریم های موجود علیه 

که توسط آمریکا، اتحادیۀ اروپا و سازمان ملل  ایران 
کرده است۱: تحمیل شده است به تفصیل زیر منتشر 

تحریم تســــلیحاتی و ممانعت از عرضۀ تجهیزاتی ▪ 
کار رود. که می تواند برای نقض حقوق بشر به 

واردات، ▪  انتقــــال،  عرضــــه،  فــــروش،  ممنوعیــــت 
با  کاالهــــا و فناوری های  حمل ونقل و صــــادرات 

کاربرد دوگانه
کارگــــزاری بورس ▪  ممنوعیــــت در ارائــــۀ خدمــــات 

کاالها و  کمک هــــای فنــــی و مالــــی مرتبــــط بــــا  و 
که عرضۀ آن ها ممنوع شده است؛  فناوری هایی 
که  ممانعت از سرمایه گذاری در واحدهای ایرانی 

مشغول تولید آن موارد هستند.
یــــا صادرات ▪  انتقال  فــــروش، عرضــــه،  ممنوعیت 

کلیدی برای صنعت نفت  تجهیزات و فناوری های 
گاز )به اســــتثنای محدود مبادالت یا تعهدات  و 
کتبر۲007  از ۲7ا که پیش  از قراردادهایی  ناشــــی 
خاصی  اســــتثناهای  همچنین  شده اند(؛  منعقد 
کلیدی  برای مبادالت تجهیــــزات و فناوری های 
که توســــط  برای صنعت پتروشــــیمی وجود دارد 
از ۲۳ژانویۀ۲0۱۲  قراردادهای منعقدشــــده پیش 

تعهد شده اند.
و ▪  واحدهــــا  در  ســــرمایه گذاری  در  ممنوعیــــت 

کتشاف یا تولید نفت  که مشغول ا گروه های ایرانی 
گاز  گاز طبیعی، پاالیش ســــوخت یا میعان  خام و 

طبیعی هستند.
ممنوعیــــت در هرگونــــه ســــرمایه گذاری جدید در ▪ 

بخــــش پتروشــــیمی در ایــــران یا در شــــرکت های 
ایرانــــی یا در شــــرکت های تحت تملــــک ایرانیان 
ج از ایران بــــه فعالیــــت در این حوزه  که در خــــار

مشغول اند.

ممنوعیت فــــروش، عرضه، انتقال یــــا صادرات و ▪ 
گرانبها و  نیز خرید، واردات یــــا انتقال طال، فلزات 
الماس به ایران و از ایــــران؛ همچنین ممنوعیت 
فروش، عرضه، انتقال یا صادرات اســــکناس ها و 
ســــکه های بانکی ایرانی منتشرنشــــده یا به تازگی 
اســــالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  به  ضرب شــــده 

ایران یا به سود آن.
برنامۀ ▪  بــــا  مــــواد مرتبــــط   ممنوعیــــت صــــادرات 

کنترل  هسته ای و پرتاب موشکی یا صنایع تحت 
سپاه پاسداران انقالب اســــالمی؛ این ممنوعیت 
گرافیت، فلزات  شــــامل فروش، عرضه یا انتقــــال 
خام یــــا نیمه آمــــاده۲ )مثل آلومینیوم و اســــتیل( 
نرم افــــزار یکپارچه ســــازی فرایندهــــای صنعتی  و 
کمک های فنی  می شــــود. این ممنوعیت شامل 

و مالی مرتبط نیز می شود.

1. “embargoes and sanctions on iran”, Department 
for Business, innovation & skills, Foreign & 
commonwealth office and UK trade & investment, 
Updated 24 February 2014, embargoes and sanctions, 
trade and investment and Foreign affairs. 

2. semi-finished metals

و ▪  تجهیــــزات  عرضــــۀ  یــــا  فــــروش  ممنوعیــــت 
فناوری هــــای اصلــــی دریانوردی برای ســــاخت، 

کشتی. نگهداری و تعمیر 
گاز طبیعی از ایران به اتحادیۀ اروپا؛ ▪  منع واردات 

این مــــورد شــــامل واردات، خریــــد و حمل ونقل 
و همچنیــــن تأمین مالــــی و بیمۀ مرتبــــط با این 

فعالیت ها می شود.
دارایی های افراد و واحدهای فهرست شده بلوکه ▪ 

می شود و ارائۀ منابع اقتصادی به آن ها )ازجمله 
که ممکن اســــت برای  کاالهــــا و خدماتی  عرضۀ 

کسب وجوه استفاده شوند( ممنوع است.
اعمــــال محدودیت هایی بر انتقال وجوه به ایران ▪ 

و از آن و همچنیــــن اعمــــال محدودیت هایــــی بر 
دسترسی ایران به بازارهای اوراق قرضه و بیمه

اعمال محدودیت هایی بر ارائۀ خدمات معینی به ▪ 
باربری دریایی و هوایی

کــــه به منظــــور ▪  کشــــتی هایی  ممنوعیــــت عرضــــۀ 
محصــــوالت  و  نفــــت  ذخیــــرۀ  یــــا  حمل ونقــــل 
پتروشیمی طراحی شده اند؛ مشارکت در ساخت 
تانکرهــــای جدید نفت برای ایران یا اشــــخاص یا 
واحدهــــای ایرانی نیــــز ممنوع اســــت؛ همچنین 
برای حمایت  خدمات طبقه بندی و پرچم زدن۳ 
کشتی ها و تانکرهای نفتی ایرانی ممنوع است.  از 

یــــا حمل ونقل نفت ▪  ممنوعیــــت واردات، خریــــد 
کشورهای عضو  پتروشیمی به  خام و محصوالت 

اتحادیۀ اروپا از ایران.
که مالحظه می شود، دشمن با شناسایی  همان طور 
شــــاهرگ های اقتصادی ایران یعنــــی صنایع نفت و 
گاز و نظام بانکی و عرصه های وابســــته به آن ها مثل 
کشــــتی رانی  تجهیــــزات و فناوری هــــای دریانوردی و 
و بیمه و تأمین مالی و دسترســــی به بازارهای مالی، 
کرده است.  تحریم های بی سابقۀ غیرانسانی را تحمیل 
البته مسئوالن اقتصادی جمهوری اسالمی در ایجاد 
کشورهای مستکبر مقصر بوده اند و  این فرصت برای 
علی رغم تفاهم نظری بر لزوم استقالل بودجه از نفت 
گاز، هیــــچ اقدام ســــازنده ای در این زمینه توســــط  و 
دولت ها خصوصًا پس از پایان جنگ تحمیلی صورت 
نگرفته است. سیاست اقتصادی بسیار نادرست دیگر 
که متأســــفانه پس از پایان جنگ تحمیلی به شــــدت 
گســــترش  دنبال شــــده اســــت، پولی کردن اقتصاد و 
بی حدوحصر نظام بانکی آن هم به ســــبک و شــــیوۀ 
گوار  که عالوه بر پیامدهای بسیار نا غربی بوده اســــت 
فرهنگی، باعث تضعیف بنیان هــــای تولیدی، تمرکز 
همۀ مبادالت اقتصادی در نظام بانکی و وابســــتگی 
نامعقول تمامــــی فعالیت های اقتصــــادی و مالی به 
نظام بانکی شــــده اســــت به گونه ای که واردشدن هر 
گونه خللی در نظــــام بانکی باعث فشل شــــدن تمام 

کشور می شود.  ارکان اقتصادی 
بنابراین، ساختار بودجۀ عمومی وابسته به نفت 
کارآمد و متعــــادل بانکی و  کنار نظــــام نه چندان  در 
لی و غیرتولیدی در  همچنین غلبۀ فعالیت های دال
اقتصاد، چرخۀ به هم پیوسته ای درجهت »پسرفت« 
کشــــور تشــــکیل داده انــــد و اقتصاد ملی  اقتصــــادی 
را به شــــدت در برابــــر تهدیدهای بیرونــــی غیرمقاوم 

ساخته اند. ▪

3. flagging

دشمن با شناسایی شاهرگ های اقتصادی ایران یعنی 
صنایع نفت و گاز و نظام بانکی و عرصه های وابسته به 

آن ها تحریم های بی سابقۀ غیرانسانی را تحمیل کرده است.

رصد
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 »اقتصاد مقاومتی« راهبــــردی نوین در جدیدترین 
مرحلــــه از نبرد تاریخی جبهه اســــتکبار جهانی علیه 
انقالب اسالمی ایران است. بلکه در نگاهی عمیقتر، 
اقتصــــاد مقاومتــــی می توانــــد راهبــــردی بنیادین و 
اقتصادی ظالمانه  نظام  برای شکســــت  بین المللی 
کــــم بــــر جهــــان، یعنــــی اقتصاد  و صهیونیســــتی حا
ســــرمایه داری باشــــد. در حقیقت اقتصاد مقاومتی 
روش مستضعفین عالم برای پیروزی در جنگ فقر و 
غنا است. بی شــــک موفقیت انقالب اسالمی در این 
گونۀ جدیدی از نظام های اقتصادی  نبرد اقتصادی، 
ح خواهد نمود و تحول علمی و عملی شگرفی  را مطر
را در میــــان نظریات و نظام هــــای اقتصاد جهانی به 

وجود خواهد آورد.
گر نظریه و راهبردی به لحاظ تاریخی، ریشــــه ها  ا
گســــترده و مســــتحکمی داشته باشد،  و پیوندهای 
می توانــــد در مقام پیشــــرفت های فرهنگــــی، علمی 
و عملیاتی به موفقیت های بیشــــتری دســــت یابد. 
کشف این ریشه داری تاریخی در اقتصاد مقاومتی به 
که عهده دار اجرای  ملت ایران و همه مستضعفینی 
آن هستند، نوعی هویت و شخصیت تاریخی می دهد 
و واقع بینانه بودن اصل مقــــدس »ما می توانیم« را 

بیشتر نمایان می سازد.
از سوی دیگر در مطالعات اقتصاد اسالمی و اساسا 
همه رشته های علوم انسانی بلکه اغلب رشته های 
علمی، مطالعات تاریخی جایگاه شایســــته و بایسته 
کمتر به ریشــــه های  خــــود را ندارند و پژوهشــــگران، 

تاریخی تحقیقات خود اهمیت می دهند.
تاریخــــی »اقتصاد  گر به ریشــــه های  ا براین مبنا، 
گون به موفقیت  گونا مقاومتی« بپردازیم از جهــــات 

کمک نموده ایم.  این راهبرد 

í  ضرورت مطالعات تاریخی در اقتصاد
مقاومتی

مهمتریــــن ضرورت ها بــــرای مطالعه تاریــــخ اقتصاد 
مقاومتی به ویژه در ایران معاصر عبارتند از: 

تاریخــــی در ادبیــــات اقتصاد ▪  کمبــــود مطالعــــات 
اسالمی

امید بخشی؛ احساس ممکن بودن تحقق اقتصاد ▪ 
مقاومتی

هویت بخشی؛ شکل گیری هویت و غرور اسالمی و ▪ 
ملی برای مردم و جوانان مسلمان

کسب تجربه برای تحقق اقتصاد مقاومتی▪ 
گرفتن برای شرایط امروز ▪  عبرت آموزی و درس 
یافتــــن راه های میانبــــر دینی و بومــــی در اقتصاد ▪ 

مقاومتی
کسب جرأت اندیشه ورزی و اقدام مستقل▪ 
دســــتیابی بــــه اظهارنظرهــــای ارزشــــمند علما و ▪ 

اندیشــــمندان طراز اول اســــالم در زمینه اقتصاد 
مقاومتی

گاهی ▪  کمتر شــــنیده شده و آ اطالع از رویدادهای 
از تاریخ این عرصه

کمک بــــه نظریه پــــردازی در اقتصــــاد مقاومتی و ▪ 

تبیین مبانی نظری آن از طریق تحلیل محتوایی 
رویدادها و اسناد به جای مانده

í  دوره های برجستۀ تاریخی در اقتصاد
مقاومتی

کــــه پرتویــــی از اقتصاد اســــالمی  اقتصــــاد مقاومتی 
اســــت در دوران هایــــی از تاریخ تدین بشــــری بروز و 
که می توان در مطالعه ای جامع  ظهور یافته اســــت 
همــــه آن هــــا را به تفصیــــل مورد بررســــی قــــرار داد. 
بــــا اقتصاد  ارتباط  ایــــن برهه هــــا در  برجســــته ترین 

کنون، عبارتند از: اسالمی و ایران اسالمی از آغاز تا 
تاریخ پیامبران و اولیای الهی علیهم السالم از آدم ▪ 

تا ظهور اسالم

  جبهه اقتصاد مقاومتی 
در ایران معاصر

کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	سیدمحمدرضا	رضی	▪	

 »من مانع اهالی، از منسوجات خارجه نیستم 
کفر و  کننده  اما می گویم امتعه خارجه نقویت 
شکست ملت اسالم است بلکه موجب انکسار 
قلب مقدس شخص حضرت بقیت اهلل)عجل 

اهلل فرجه( می شود.«
آیت اهلل شهید حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی

تاریخ
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دوران ظهور و تثبیت اســــالم: پیامبر اعظم صلی ▪ 
اهلل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم

تا هفتم ▪  تمدن شکوهمند اسالمی؛ قرون چهارم 
هجری

دوران تمدن زایی شــــیعه: قرون نهــــم تا یازدهم ▪ 
هجری

تاریخ معاصر ایران: قاجاریه و پهلوی▪ 
انقالب اسالمی▪ 
جهاد سازندگی▪ 
دفاع مقدس▪ 

کــــدام از ایــــن مقاطــــع دارای نقاط برجســــته،  هــــر 
درخشــــان و درس آموز و در عین حــــال رویدادهای 
تلخ و غم انگیزی در تاریخ اقتصاد اسالم و مسلمین 

می باشد. 
در دوره اول ســــیره اقتصــــادی پیامبــــران الهی و 
کشــــاورزی، دامداری، نجاری،  اشــــتغال ایشــــان به 
صنعتــــکاری، بافندگی، خیاطی، معدنــــکاری و ...؛ 
مدیریــــت اقتصــــادی پیامبران الهی چــــون حضرت 
یوســــف علــــی نبینا و آلــــه و علیــــه الســــالم و جناب 
ذوالقرنیــــن؛۱ در دوره دوم مقاومــــت تاریخی در برابر 
محاصره اقتصادی در شــــعب ابیطالب، غلبه بر فقر 
عمومی مــــردم در صدر اســــالم، مدیریت ثروت های 
گســــترده  فراوان بیت المال مســــلمین، قدرت مالی 
اهل بیت علیهم الســــالم، ســــیره اقتصــــادی پیامبر 
اعظم صلی اهلل علیه و آلــــه و امامان معصوم علیهم 
کشــــاورزی، صنعت و تجــــارت و ...  الســــالم، رونــــق 
؛۲ در دوران هــــای ســــوم و چهارم قــــدرت اقتصادی 
تمدن اســــالمی از اندلس)اســــپانیا( و شــــمال آفریقا 
تا قلب شــــبه قاره هند و چین، بازرگانی بین المللی 
گسترش  مســــلمین، صرافی بین المللی مســــلمین، 
معارف اســــالمی در سراسر جهان توســــط بازرگانان 
کشــــاورزی و صنعت و ...۳  گسترده  مسلمان، رونق 
و نیز در دو دوره آخر صحنه های شــــکوهمند جهاد 
اقتصــــادی در دفــــاع مقدس،  ســــازندگی، مقاومت 
گسترش  خودکفایی در بســــیاری از علوم و صنایع و 

امکانات و خدمات عمومی از این مواردند. 
در این نوشتار درصدد بازخوانی رویدادها و اسناد 
ارزشــــمند اقتصاد مقاومتــــی در دوران معاصر یعنی 
سلســــله های قاجاریــــه و پهلوی به جهــــت نزدیک 

بودن، الهام بخشی و اهمیت این برهه  هستیم. 

۱. ر.ک.ب. عالمه مجلسی)ره(، حیوه القلوب، ج۱، چاپ چهارم، 
تهران، ۱۳78. 

۲. ر.ک.ب. همان، ج ۲و۳ و نیز علیدوســــت خراســــانی، نوراهلل، 
منابــــع مالی اهــــل بیــــت علیهم الســــالم، دفتر نشــــر فرهنگ 

اسالمی، تهران، ۱۳79.
۳. ر.ک.ب. عطایی اصفهانی، عباس، اعترافات؛ خدمات اسالم 
به اروپا، ج ۱، انتشــــارات حضــــرت عباس علیه الســــالم، قم، 

.۱۳8۶

í  کلی تاریخ اقتصاد جریان شناسی 
مقاومتی در ایران معاصر

در جریان تاریخ نگاری ایران پــــس از دوران صفویه، 
دوران هــــای قاجاریه و پهلوی بــــه »عصر بی خبری« 
کســــانی  غ از انگیزه و دیدگاه  شــــهرت یافته اند. فــــار

که این دوران را بدین نــــام خوانده اند، حقیقت آن 
که در این دوران اولیــــن مواجهات منفعالنه  اســــت 
خ می دهد و به  دولت های ایرانی با فرهنــــگ غرب ر
تدریج نوعــــی از خود بیگانگی و بلکــــه خودباختگی 
کــــه خود را  فرهنگــــی از طریــــق جریان هــــا و افرادی 
غرب  می آیــــد.  وجود  به  می دانســــتند  »روشــــنفکر« 
تنها دروازه پیشــــرفت و ترقی شــــناخته می شــــود و 
غرب پرســــتی به مایه مباهــــات و فخر روشــــنفکران 
کم کــــم توده هایی از مردم ایران تبدیل می شــــود.  و 
غربزدگــــی ابتدا از طریــــق تجارت و ســــپس به بهانه 
که اغلب  انتقال علم و دانش از طریق روشــــنفکرانی 
عضو لژهای فراماســــونری هســــتند در ایران شــــکل 
می گیرد و در همه سطوح سیاسی، فرهنگی، علمی، 
نظامی و اقتصادی نفوذ می کند.۴ وابستگی فرهنگی 
به دنبال خود، ذائقه ایرانــــی را تغییر می هد و طبع 
کاالهای  تجمل پســــند و خارجی پرســــت او دیگر با 
کاالهــــای ایرانی بــــه تدریج  ایرانــــی آرام نمی گیــــرد. 
کم  گذاشــــته  می شــــود و تولیدکننــــدگان ایرانی  کنار 

کاالهای  کم از عرصه تولید حذف می شــــوند. سیل 
اروپایی و روسی بازارهای ایران را در می نوردد و این 
وابســــتگی فکری و فرهنگی به وابســــتگی سیاسی و 
اقتصادی می انجامد. وابستگی در دوران پهلوی به 
اوج خود می رسد و حکومتی انگلیسی بر ملت ایران 

تحمیل می شود.۵ 
اما مطالعه نزدیــــک و منصفانه این دوره از تاریخ 
از وجود جریانــــات و اقدامات فکری،  معاصر ایران، 
کــــه تقریبــــا همگی با  فرهنگــــی و عملــــی بیدارگرانه 
گرفته اســــت، پرده  محوریــــت و رهبری علما شــــکل 
برمی دارد و از خبرهایی بزرگ در این عصر به اصطالح 

بی خبری، خبر می دهد. 
که امروز از  گیری جبهۀ جهاد اقتصادی«   »شکل 

کوتــــاه بــــه تاریخچه  ک. ب.: شــــهریار زرشــــناس، نگاهــــی  ۴. ر. 
روشنفکری در ایران 

کیوان پهلوان، رضاشاه »از الشتر تا االشت« نیای ُلر  ۵. ر.ک.ب. 
رضاشاه، چاپ سوم،  انتشارات آرَون، تهران، ۱۳8۴.

آن به اقتصاد مقاومتی یاد می کنیم یکی از مهمترین 
این خبرهاســــت. این جهاد مقــــدس اقتصادی دو 

مرحله دارد. 
تحریم اقتصادی دشمنان اسالم▪ 
تالش برای استقالل اقتصادی و تولید ملی▪ 

ملت  اقتصادی  مقاومــــت  آغاز  نقطه هــــای  می توان 
ایران را در اقدامات ســــردار شــــجاع، عبــــاس میرزا و 
گر بر  سپس شهید بزرگ، امیرکبیر جستجو نمود. اما ا
اقدامات انجام شده با محوریت علما متمرکز شویم 
گام ها با مبارزات آیت اهلل  در مرحله اول، نخســــتین 
کنی در ســــال ۱۳0۶هـ.ق آغاز می شود. قیام  مالعلی 
که تقریبا تمامی  این عالم بزرگ در برابر امتیاز رویتر 
منابع اقتصــــادی ایران را به یک یهودی انگلیســــی 
گذار نموده بود، نخســــتین ضرب شســــت ها را به  وا

استکبار و استبداد داخلی نشان داد. ۶
این مبارزه در قیام عظیــــم ملت ایران به رهبری 
مرجع بصیر شیعه، آیت اهلل میرزای شیرازی رحمت 
اهلل علیه به اوج خود رسید و نخستین حرکت عظیم 
گیر و عمومی ضداســــتعمار اقتصادی را در سال  و فرا
۱۳08هـ.ق آفریــــد. این قیام بزرگ مبتنــــی بر تحریم 
کاالهای بیگانگان بود و این اندیشه را در میان علما 
که  که: »این ما هستیم  و ملت ایران بارور ســــاخت 

دشمنان را تحریم می کنیم.« 
تثبیت، پرورش و رشــــد این اندیشــــه بــــه تدریج 
که: »مــــا می توانیم نیازهای  به این باور منجر شــــد 
کنیم.« و »مــــا باید  خودمــــان را خودمــــان برطــــرف 
گونه مرحله دوم از جهاد  مســــتقل باشــــیم.« بدین 
کنار مرحله اول آغاز می شــــود. شــــاید  اقتصادی در 
بتوان تأسیس »شرکت نســــاجی اسالمیه اصفهان« 
با محوریت آیت اهلل شهید حاج آقانوراهلل اصفهانی و 
آیت اهلل آقانجفی اصفهانی رحمت اهلل علیهما را نقطه 
آغاز و بلکه اوج این مرحله دانست. این اقدام منجر 

گرفتن  به تأســــیس شــــرکت های مشــــابه و نیز قوت 
کاالهای دشمنان شد.7  تحریم 

گنجینه ای ارزشــــمند از  در بســــتر این اقدامــــات 
فرهنگ و ادبیات اقتصاد مقاومتی و نیز فعالیت های 
که می توان امتداد، بلوغ  مربوط به آن شکل می گیرد 
و تکامــــل این جبهه را در اندیشــــه و عمل بنیانگذار 
جمهوری اسالمی، حضرت امام خمینی قدس سره 
به تماشا نشست. به یقین می توان یکی از بسترهای 
بیداری ملت ایران و شــــکل گیری بصیرت اقتصادی 
بنیانگذاران و آفرینندگان انقالب اسالمی را تاریخچه 
جهاد اقتصادی در ایران معاصر دانست. همچنین 
ح  مطالعه ایــــن میراث تاریخی نشــــان می دهد مطر

۶. غنیمی فرد، حجت اهلل، نقد و تحلیل تسلط اقتصاد جهانی بر 
تجارت ایران،۱۳80، ص۱0۵.

7. ر.ک.ب. موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج 
آقا نوراهلل اصفهانی، مؤسســــه مطالعات تاریــــخ معاصر ایران، 

تهران، چاپ سوم، ۱۳8۴.

به یقین می توان یکی از بسترهای بیداری ملت ایران و 
شکل گیری بصیرت اقتصادی بنیانگذاران و آفرینندگان 

انقالب اسالمی را تاریخچه جهاد اقتصادی در ایران 
معاصر دانست. 

کشف ریشه داری تاریخی اقتصاد مقاومتی به ملت ایران و 
همه مستضعفینی که عهده دار اجرای آن هستند، نوعی 

هویت و شخصیت تاریخی می دهد.

تاریخ
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گفتمــــان »اقتصاد مقاومتی« از ســــوی امام  نمودن 
خامنه ایــــدام ظله، تکامل نظری و تاریخی اندیشــــه 

اقتصاد مقاومتی در تاریخ ایران اسالمی می باشد.
در ایــــن نوشــــتار در پــــی ارائــــه نقشــــه ای هوایی 
و فهرســــتی اجمالــــی از ایــــن جبهــــه هســــتیم تا با 
ح در آن  شــــخصیت ها، رویدادها و اندیشه های مطر
آشنا شــــویم. شــــناخت تفصیلی ارکان این جبهه به 

فرصت های بیشتر نیازمند است.

í  زوایای بازخوانی تاریخچه اقتصاد
مقاومتی در ایران معاصر

مطالعه تاریخچه اقتصــــاد مقاومتی در ایران معاصر 
می تواند از زوایای زیر انجام شود: 

چهره های اقتصاد مقاومتی▪ 
اندیشه های اقتصاد مقاومتی▪ 
اسناد، متون، فتاوا و اعالم مواضع علما▪ 
اسناد، متون و مواضع نخبگان ▪ 
اسناد، متون و مواضع فعاالن اقتصادی به ویژه ▪ 

بازرگانان
اسناد، متون و اقدامات رسانه ها)روزنامه ها(▪ 
رویدادهای عملی در اقتصاد مقاومتی▪ 
کنش دشمنان به جبهه اقتصاد مقاومتی▪  وا
کمک به ▪  تحلیــــل نظری و علمی متون و اســــناد؛ 

تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی
اســــتخراج راهبرهــــا و راهکارهایــــی بــــرای تحقق ▪ 

اقتصاد مقاومتی در ایران اسالمی
کــــه در این نوشــــتار در صدد بیــــان تاریخی  از آنجــــا 
هســــتیم، تحلیل نظری متــــون را بــــه فرصتی دیگر 
گــــذار می کنیــــم و از منظــــر زوایــــای اول تا ســــوم،  وا
فهرســــتی از مهمتریــــن مــــوارد ایــــن میــــراث را ارائه 

می دهیم. 

í چهره های اقتصاد مقاومتی
بسیاری از علمای شیعه در جبهه اقتصاد مقاومتی 
گســــترده و مؤثری داشته اند  اندیشــــه ها و اقدامات 
که بــــه برخی از این بزرگوارارن اشــــاره می شــــود تا در 
فرصت های بیشتر به تفصیل اندیشه و عمل ایشان 
بپردازیم. تاثیرگــــذاری این بزرگواران با یکدیگر برابر و 
کالن و از یک  مساوی نیست و از نقش آفرینی خرد تا 
گسترده  اظهار نظر و تأیید تا اقدامات نظری و عملی 

را شامل می شود.
کنی. ۱ آیت اهلل حاج مالعلی 

آیت اهلل میرزای شیرازی)میرزا . ۲ مرجع بزرگ شیعه 

محمد حسن حسینی(
شهید مظلوم قرن؛ آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری. ۳
حجه االسالم سید شفتی. ۴
آیت اهلل آقانجفی اصفهانی. ۵
آیت اهلل شهید حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی. ۶
کاظم طباطبایی یزدی. 7 آیت اهلل سید محمد 
کرمانشاهی. 8 مرحوم آقا احمد 
کاظم خراسانی. 9 آیت اهلل آخوند محمد 

آیت اهلل حاج مالمحمد صادق قمی. ۱0
آیت اهلل میرزا محمد حسین نجل میرزا خلیل. ۱۱

آیت اهلل شربیانی. ۱۲
آیت اهلل مال محمد حسن مامقانی. ۱۳
آیت اهلل میرزا فتح اهلل شــــریعت اصفهانی مشهور . ۱۴

به شریعتمدار
آیت اهلل مالعبداهلل مازندرانی. ۱۵
آیت اهلل صدر اصفهانی. ۱۶
آیت اهلل آقا شیخ طه عرب. ۱7
آیــــت اهلل آقــــا شــــیخ محمد علــــی ثقه االســــالم . ۱8

اصفهانی
حاجی میرزا آقاهاشم امام جمعه اصفهان ملقب . ۱9

به سلطان العلماء
آیت اهلل میرزا محمد هاشم چهارسویی. ۲0
گیالنی. ۲۱ آیت اهلل ابوالقاسم 

آیت اهلل نهاوندی. ۲۲
آیت اهلل سید عبدالحسین موسوی الری. ۲۳
آیت اهلل ابراهیم الشریف محالتی. ۲۴
آیت اهلل شیخ محمد اسماعیل محالتی. ۲۵
آیت اهلل شیخ محمد تقی بافقی. ۲۶

آیت اهلل حاج میرزا نصراهلل مجتهد. ۲7
آیت اهلل حاج مالحسین شمس العلماء. ۲8
آیت اهلل مالروح االمین شیخ االسالم. ۲9
آیت اهلل میرزا ابوالقاسم قاضی. ۳0
آیت اهلل میرزاهاشم رئیس العلماء. ۳۱

آیت اهلل میرزا احمد مجتهد. ۳۲
آیت اهلل مال غالمحسین مدرس. ۳۳
آیت اهلل حاج میرزا باقر مجتهد. ۳۴
آیت اهلل شیخ ابومحمد مجتهد. ۳۵
آیت اهلل حاج شیخ عبدالرحیم مجتهد. ۳۶
آیت اهلل حاج میرزا ابراهیم مجتهد)شریعتمدار(. ۳7
آیت اهلل حاج میرزا مهدی مجتهد. ۳8
آیت اهلل میرزاحسن آشتیانی. ۳9
آیت اهلل حاج مالمحمد علی هیدجی. ۴0
کاشانی)موید االسالم(. ۴۱ آیت اهلل سید جالل الدین 

مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی. ۴۲
آیت اهلل شهید سید حسن مدرس. ۴۳
محدث بزرگ مرحوم میرزا حسین نوری. ۴۴
کربالیی. ۴۵ حجت االسالم حسن اصفهانی 
مرحوم سید جمال الدین اصفهانی)واعظ(. ۴۶
مرحوم میرزا ابوالفضل رشتی. ۴7
کاشانی. ۴8 سید احمد بن فخرالدین موسوی 
میرزا محمد معین االسالم بهبهانی. ۴9
کرمانی. ۵0 مجد االسالم 
میرزا محمد حسینی همدانی. ۵۱

علی محمد صدرالعلماء نطنزی. ۵۲
میرزاعلی آقا خراسانی. ۵۳
حاجی سید اسماعیل سلطان المداحین. ۵۴
ثقه االسالم تبریزی. ۵۵
میرزا حسن جابری انصاری. ۵۶
شیخ علی ارادقی. ۵7
مرحوم اهرابی. ۵8
آیت اهلل میرزا محمد علی شاه آبادی. ۵9
آیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر. ۶0
آیت اهلل مرعشی نجفی. ۶۱

و ... .۱. ۶۲

سیاسیون، بازرگانان و فعاالن اقتصادی
شهید میرزا تقی خان امیرکبیر. ۱

کازرونی. ۲ حاج محمد حسین 

۱. و از چهره هــــای شــــاخص اقتصــــاد مقاومتــــی بعــــد از انقــــالب 
اســــالمی: حضرت امــــام خمینی قدس ســــره، آیــــت اهلل امام 
خامنه ای دام ظله، امام موسی صدر، آیت اهلل شهید صدوقی، 

آیت اهلل شهید بهشتی و ... .

کنی آیت اهلل حاج مالعلی 

تاریخ
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حاج محمد حسن امین الضرب)کمپانی(. ۳
حاج محمدحسین امین الضرب)کمپانی(. ۴
حاج محمد ابراهیم ملک التجار. ۵
آقاابوالقاسم خوانساری. ۶
مرحوم آقا عباسعلی. 7
میرزا سلیمان خان رکن الملک شیرازی. 8
مرحوم سیدحسن ُبَنکدار. 9

میرزاحسین قلی خان نظام السلطنه مافی. ۱0
حاج زین العابدین تقی ُاف. ۱۱

مرحوم حاج محمد نمازی شیرازی. ۱۲
مرحوم حسینعلی البرز. ۱۳
و ... .. ۱۴

í  رویدادهای عملی در اقتصاد
مقاومتی 

کارخانه های توپ و تفنگ سازی توسط ▪  تأسیس 
عباس میرزا ۱۲۳0 هـ. ق.

سلســــله اقدامات اقتصــــادی امیرکبیر: تأســــیس ▪ 
دو  ابریشــــم بافی،  چیت بافــــی،  کارخانه هــــای 
پاالیشگاه شکر، حمایت از تولیدگران و صنعتکاران 

داخلی و...، ۱۲۶8-۱۲۶۴ هـ.ق.
تعقیب اقدامات امیرکبیر توسط ناصرالدین شاه و ▪ 

کارخانه پنبه ریسی جدید در ایران  تأسیس اولین 
۱۲7۶ هـ.ق.

ایجاد انجمن شــــرقی در اصفهان با هدف ترویج ▪ 
کاالهای داخلی در اصفهان ۱۲98 هـ.ق.  مصرف 

قیام علیه قرارداد ننگین رویتر به رهبری آیت اهلل ▪ 
کنی و سید صالح عرب۱ ۱۳0۶ هـ.ق. ۲  مالعلی 

کو ۱۳08 هـ.ق.۳ ▪  نهضت تحریم تنبا
پشتیبانی علما از تأسیس راه آهن در ایران۴▪ 
اقدامــــات اقتصــــادی در اولین حکومــــت مبتنی ▪ 

بــــر والیت فقیــــه در جنوب ایران توســــط آیت اهلل 
العظمی سید عبدالحسین موسوی الری؛ ۱۳۲۵ 

۱. رهــــدار، احمــــد، غربشناســــی علمای شــــیعه در تجربــــه ایران 
معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، قم، ۱۳90، صص 

۴0۶ـ۳9۳. 
۲. مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه، محمد 

رجبی، ج۱، صص ۲۴0 تا۲۴۴ و ص ۶۵
کربالیی، شــــیخ حســــن، تاریــــخ دخانیه یا  ۳. ر.ک.ب. اصفهانی 
کوشــــش رســــول جعفریان،  کو، به  تاریــــخ وقایع تحریــــم تنبا
چاپ الهادی، قم، ۱۳77. و موســــی نجفی، اندیشه تحریم و 

خودباوری، ۱۳90، صص ۴7ـ۱۱ 
۴. محمد رجبی، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای 

شیعه،۱۳90، ج۱، صص ۲۵۶ و ۲۵7 و۲80 و ... .

تا ۱۳09 هـ.ق.۵ 
کارخانه شیشه و چینی آالت در تهران، ▪  تأسیس 

کارخانه جدید ابریشم ریسی در رشت و ... توسط 
حاج محمدحسن امین الضرب۶

آقانجفــــی اصفهانی در ▪  آیــــت اهلل  ســــخنرانی مهم 
مسجد جامع سلطانی)مســــجد شاه( بعد از نماز 
کاالها و  ظهــــر و دعوت از مــــردم به ترک مصــــرف 

منسوجات خارجی با استناد به آیات و روایات7
تأســــیس شــــرکت نســــاجی اســــالمیه اصفهــــان و ▪ 

گسترش شعبات آن در ایران و جهان ۱۳۱۶ هـ.ق.8 
کمپانی محمودیه اصفهان ۱۳۱7 هـ.ق.9 ▪  تأسیس 
گســــترش اقدامات شرکت اســــالمیه: تالش برای ▪ 

تأســــیس راه آهن محوطه اصفهــــان، تالش برای 
کارخانه چلواربافی و ریسمان تابی۱0 تأسیس 

کسبه و مردم ▪  گردهمایی دوهزار نفره علما، تجار، 
کازرونی با  اصفهــــان در باغ حاج محمد حســــین 
سخنرانی حاج آقا نوراهلل اصفهانی؛ حاضران قرآن 
کــــه لباس و لوازم خانگی و  را امضا و مهر نمودند 

۵. آیت اهلل العظمی سید عبدالحسین الری)ره(، مجموعه رسائل، 
تحقیق ۱۴۱8 ق.، صص۲98 تا ۳0۱ و ۳۲9 تا۳۳۳

۶. ر.ک.ب. مهــــدوی، شــــیرین، زندگی نامه حاج محمد حســــن 
کمپانی؛ امیــــن دارالضرب، ترجمه: منصــــور اتحادیه و فرحناز 

امیرخانی سینک لو، نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳79. 
7. موسی نجفی، اندیشه تحریم و خودباوری، ۱۳90، ص ۱۴۴

8. موســــی نجفی، اندیشــــه تحریــــم و خودبــــاوری، ۱۳90، صص 
۱۵۶ـ۱۲7، و ر.ک.ب. موســــی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ 
نــــوراهلل اصفهانی، مؤسســــه مطالعات تاریخ  آقا  نهضت حاج 

معاصر ایران، تهران، چاپ سوم، ۱۳8۴
9. بــــه نقل از مجله همایش بزرگداشــــت آیت اهلل حــــاج آقا نوراهلل 

اصفهانی، ۱۳8۴، ص ۳۴. 
۱0. موسی نجفی، اندیشه تحریم و خودباوری، ۱۳90، ص ۱۵۴

که خارجی باشد مصرف نکنند.۱۱  ...
تشویق تولیدکنندگان و تجار ایرانی به جدیت در ▪ 

تولید داخلی و اعالم حمایت و آمادگی برای خرید 
کاالهای تولید شده توسط ایشان ۱۳۲۵ هـ.ق. ۱۲ 

کالن اقتصاد ▪  گســــترش موج فعالیت های خــــرد و 
مقاومتی پس از نهضت مشروطه ۱۳۲۴ هـ.ق.)که 

بیشتر اقدامات بعدی از آن جمله اند.(
تشکیل انجمن تجار اصفهان به تاریخ ۱۶ محرم ▪ 

۱۳۲۵ هـ.ق. با حضــــور ۱۲ نفر از تجار درجه اول و 
کازرونی۱۳ در باغ حاج محمد حسین 

کارخانه وطن و زاینده رود توسط حاج ▪  تأســــیس 
کازرونی ۱۳00ش.۱۴ و تســــطیح و  محمد حســــین 

شوسه شدن راه اصفهان شیراز توسط ایشان۱۵
تأسیس شــــرکت شــــرافت اصفهان، اولین شرکت ▪ 

کننده  تولیدی پس از مشروطه در اصفهان، تولید 
منسوجات و لباس نظامی۱۶

فعال شــــدن انجمن های مردمــــی اصفهان)پس ▪ 
از مشــــروطیت( برای تولیدات داخلی به تشویق 
آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی در انجمن مرکزی 
انجمن  توســــط  کاله نمدی  اصفهــــان: ســــاخت 
الفت، بافــــت پارچه زری توســــط انجمن اتفاق و 

۱7...
اقدام انجمن صنایع بیدآباد برای ساخت تفنگ▪ 
تأسیس شرکت برای استکشاف معدنیات توسط ▪ 

آیت اهلل حاج آقا نوراهلل اصفهانی و فعالسازی حوزه 
کتشاف و استخراج معادن ۱۳۲۶هـ.ق.۱8 ا

طراحــــی و تأســــیس شــــرکت مخّمــــس و اولیــــن ▪ 
صنــــدوق قرض الحســــنه ایــــران توســــط آیت اهلل 

العظمی شاه آبادی)ره(۱9
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران۲0▪ 
کمــــک بــــه تأســــیس صنــــدوق انجمن تأســــیس ▪ 

ذیحجــــه   ۱۵ ایــــران،  ملــــی  مکاتــــب  و  مــــدارس 

۱۱. رجایــــی عبدالمهــــدی، مقاله اندیشــــه و عمــــل اقتصادی در 
اصفهــــان عصر مشــــروطیت و نقش حــــاج آقا نــــوراهلل نجفی، 

۱۳8۴، صص ۱70 و ۱7۱
۱۲. همان، ص ۱۶9

۱۳. همان، صص ۱۶9 و ۱70
۱۴. همان، ص ۱۶0

۱۵. همان، ص ۱7۶ 
۱۶. همان، صص ۱7۱ و ۱7۲ 

۱7. همان، ص۱7۵
۱8. همان، ص ۱77

۱9. رضی، ســــید محمد رضــــا، نظریان اقتصادی سیاســــی آیتاهلل 
شاهآبادی)ره(، ،۱۳90، صص ۱7۶ـ۱۳9.

۲0. ر.ک.ب. نجاتی، غالمرضا، جنبش ملی شــــدن صنعت نفت 
کودتای ۲8 مرداد ۱۳۳۲، چاپ پنجم، شرکت سهامی  ایران و 

انتشار، تهران، ۱۳۶8.

آیت اهلل میرزا محمد علی شاه آبادی
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۱۳۱۶هـ.ق. توسط شیخ فضل اهلل نوری۱
تالش علما، سیاسیون، طالب، تجار و مردم برای ▪ 

کشــــور برای مبتال نشدن  تأســــیس بانک ملی در 
دولت به اســــتقراض از دشــــمنان اســــالم۲؛ خرید 
آقا نوراهلل، شهید شیخ  سهام توســــط علما)حاج 
کمــــک برخی طالب حتی  فضل اهلل نوری و ...(، 
کتاب ها و نیز یاری بعضــــی بانوان با  با فروختــــن 

فروش طالهایشان۳
تأسیس مریضخانه اسالمیه توسط محمد حسن ▪ 

میرزا در اصفهان با حمایت آیت اهلل حاج آقانوراهلل 
اصفهانی۴

تأســــیس شــــرکت اخوت اصفهان توسط انجمن ▪ 
و  اصفهان)خوانســــار(۵  تجــــار  جلیلــــه  سلســــله 
گشایش مغازه ای به همین نام مخصوص فروش 
کاالهــــای وطنی در ســــرای مالباشــــی اصفهان با 

محوریت آقاابوالقاسم خوانساری و آقاعباسعلی۶
تأسیس شرکت محمودیه اصفهان7▪ 
کارون به اصفهان8▪  تالش برای اتصال رود 

و ... .

í فهرست منابع
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í درون زایی و مردم محوری
که موتور محرکه اش  اقتصاد درون زا، اقتصادی است 
در درونش قرار داشــــته باشــــد. می توانیــــم این طور 
گن هاست  که یک قطار مجموعه ای از وا کنیم  تشبیه 
گن ها درون زا و بعضی برونزا  که قدرت بعضی از این وا
گن است، اما نیرو و انرژی  است. مثاًل لوکوموتیو یک وا
گن های  خودش را، خــــودش تولیــــد می کند. امــــا وا
که مسافر یا بار درونش قرار دارد،  گن هایی  بعدی، وا
خودش انرژی تولید نمی کند بلکه باید به لوکوموتیوی 
گفته  که  که انرژی تولید می کند. هنگامی  وصل باشد 
می شود یک اقتصاد درون زا است، یعنی به مثابۀ آن 

که باید  گنی  که لوکوموتیو است نه آن وا گنی است  وا
به لوکوموتیو وصل شود تا آن را حرکت دهد.

از ایــــن رو، در یک اقتصــــاد درون زا، باید منابعی 
برای تولید انرژی و تولید نیرو در درون خود داشــــته 
ج از این اقتصاد به  کسی خار گر  باشــــد. یعنی حتی ا
که در  کمک نمی کنــــد، بتواند به ســــمت اهدافی  او 
که هدف،  گرفتــــه، پیش رود. برای مثال، وقتی  نظر 
رفاه عمومی در راســــتای رســــیدن به مقام عبودیت 
کمال مطلق باشــــد، اقتصاد باید انرژی الزم برای  و 
این هدایت را داشــــته باشــــد و نیرویش را در درون 
کند. در یک اقتصاد ســــالم، نیرو را مردم  خود تولید 

پدافند مردمی 
در اقتصاد مقاومتی

▪	حجت	اهلل	عبدالملکی	▪	استادیار	دانشگاه	امام	صادق؟ع؟	▪

گن هایی  تولید می کنند. اقتصادهای ناسالم، مثل وا
کشورهایی  که یک نفر باید آنها را بکشــــد.  هســــتند 
که به ظاهر پیشــــرفته هســــتند اما  را می تــــوان دید 
اقتصادشــــان درون زا نیســــت؛ مثل امــــارات، دبی، 
کشــــورهای شــــرق آســــیا و حتی  ســــنگاپور و بعضی 
کشــــورهای اروپایــــی. یعنی  به طــــور نســــبی بعضی 
کشوره باید آن ها را بکشند. آن  کسانی از بیرون این 
کشورها را می ِکشــــد، اقتصاد جهانی  که این  چیزی 
گر با مشکلی مواجه  اســــت و همین اقتصاد جهانی ا
کرد،  کشــــورها را متوقف خواهد  شــــود، اقتصاد این 
همچنان کــــه در جریان بحران مالــــی ٢٠٠٨ و بحران 
که در آمریکا و اروپا -بیشتر اروپای  بدهی های ٢٠١٠ 

غربی- اتفاق افتاد، بــــا لطمه دیدن اقتصاد جهانی، 
که هیچ  کشورهایی  پیشرفت اقتصادی بســــیاری از 
ارتباطی بــــا آن بحران ها نداشــــتند، مانند امارات و 
کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپای  هنگ کنگ و 
شرقی، متوقف شد. پس نتیجه می گیریم اقتصادی 
که موتور محرکه اش در داخل خودش  سالم اســــت 
قرار داشته باشد. مهمترین موتور محرکه اقتصادی 
هم مردم هستند. البته منابع طبیعی هم می توانند 
که  موتور حرکــــت و انرژی زا باشــــند، اما به شــــرطی 
که  نیروی انســــانی قدرتمندی وجود داشــــته باشد 
گر  از این منابع بهره بــــرداری خوبی انجام دهد. اما ا

چنین نیروی انســــانی وجود نداشــــته باشد و منابع 
طبیعــــی صرفــــًا صادر شــــوند و خام فروشــــی صورت 
گیــــرد، ایــــن فــــروش منابع طبیعــــی خود بــــه معنی 
درون زا نبودن اقتصاد و وابسته بودن آن به بیرون از 
خودش است. پس منابع طبیعی مشروط به وجود 
نیروی انسانی توانمند، می تواند جزء نیروی درونی 
گر نیرو و تــــوان و تکنولوژی  اقتصاد باشــــد. در واقع ا
کافی برای بهره وری از معادن و ذخایر نفت داشــــته 
کند،  که ارزش افزودۀ باالیی ایجاد  باشیم، به نحوی 
نه اینکه خام فروشی شود، در این صورت می گوییم 

منابع طبیعی ما هم جزء قدرت درونی ما هستند.
به هر حال همــــه چیز به مردم و نیروی انســــانی 
ختم می شــــود. البته صرفا ُبعــــد تولیدکنندگی مردم 
مد نظر نیست و ُبعد مصرف کنندگی آنها نیز مد نظر 
که بازار ٧۵ میلیونــــی ایران، بازار  قرار می  گیرد. چــــرا 
کند، می تواند زمینه  گر درست رفتار  که ا بزرگی است 
کند.  را برای رشد انواع فعالیت های اقتصادی فراهم 
کند می تواند تا حد زیادی  گر درست رفتار  این بازار ا
کشور در یک  کشور را -که موتور حرکتی  توان تولیدی 

اقتصاد درون زا است-  به حرکت در آورد.
رفتارهــــای مصرفی هم مهم  گفت  باید  درنتیجه 
هســــتند. در این بین، رفتارهــــای انتخابگرانه هم، 
کمک  که به استحکام درونی اقتصاد  اجزایی هستند 
کســــی را به عنوان  کــــه انتخابگران،  می کننــــد. آنجا 
که  به  مدیر )قوه مجریه و مقننــــه( انتخاب می کنند 
درون زایی اقتصاد اعتقاد دارد و نیز معتقد اســــت با 
که وجود دارد،  منابع انسانی و پتانسیل های مردمی 
کشور را به صورت درون زا به حرکت  می توان اقتصاد 
کسانی  گر  درآورد و در مسیر پیشرفت قرار داد. حتی ا
کنند. کشور حمایت نکنند یا مانع ایجاد  ج از  در خار

که موتور محرکه اش در داخل  اقتصادی سالم است 
خودش قرار داشته باشد. مهمترین موتور محرکه 

اقتصادی هم مردم هستند.

گفت وگوی نشریۀ  متن حاضر حاصل 
پدافند اقتصادی با دکتر عبدالملکی 
که به صورت یادداشت شفاهی  است 

تنظیم شده است. 
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í  اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد
مردمی 

کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از  سیاســــت های 
که در مسیر تقویت اقتصاد مردمی، با  اقداماتی بود 
رویکردی اسالمی می توانست مؤثر باشد. این اصل، 
هنوز هم می تواند مؤثر باشــــد امــــا انحرافاتی در آن 
به وجود آمده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده 
کدام از بخش های  که در حوزۀ تولید، سهم هر  است 
خصوصی، تعاونی و دولتی را قانون مشخص می کند. 
یعنی در شرایط مختلف زمانی، ممکن است نسبت 
این ســــه بخش تعاونــــی، خصوصی و دولتــــی تغییر 
 در شــــرایط جنــــگ و ناامنــــی اقتصادی، 

ً
کنــــد. مثاًل

سهم دولت باال می رود و در شــــرایط صلح و ثبات، 
ســــهم بخش خصوصی و تعاونی بایــــد افزایش پیدا 
کیــــد می کند  تأ اصــــل ۴۴  کلی  کند. سیاســــت های 
کارایــــی اقتصادی در  که در شــــرایط فعلی، ارتقــــای 
راستای تحقق اهداف اقتصاد اسالمی مستلزم این 
ج شده  که اقتصاد از حالت دولتی بودن خار اســــت 
و ســــرمایه های ملی در اختیار بخش خصوصی قرار 
بگیرد تا بتوانــــد ثروت آفرینی مورد انتظار را داشــــته 
کنــــد. از  کارایــــی اقتصــــادی افزایــــش پیدا  باشــــد و 
کلی  که سیاســــت های  گفــــت  این جهــــت می توان 
در جهت تحقــــق اقتصاد مردمی مــــورد نظر اقتصاد 
اســــالمی بوده اســــت، هرچند تمام اقتصاد مردمی 
سیاست های اصل ۴۴ نیســــت. در واقع،  اصل ۴۴  
فقط یک بخش از اقتصاد مردمــــی را فعال می کند. 
که ممکن است  بخش های دیگری هم وجود دارند 
اما متأسفانه  باشــــند.  مســــتلزم قانون های دیگری 
اجتماعی،  اقتصــــادی،  فرهنگــــی،  زیرســــاخت های 
حقوقی، روانی و سیاســــی الزم، برای تحقق اهداف 
کلی اقتصاد در عمل و در مرحلۀ اجرا  سیاست های 
به خوبی شناســــایی و پیاده ســــازی نشــــده است. 
تومان  کــــه می خواهیم هزاران میلیــــارد  زمانی  مثاًل 
که در بخش دولتی وجود دارد را، به  ســــرمایه هایی 
کنیم، بایــــد این آمادگی در  گذار  بخش خصوصی وا
بخش خصوصی از زمان های قبل تر ایجاد شده باشد 
که بخش خصوصی بتواند این ســــرمایه های عظیم 
را تحویــــل بگیرد. بخــــش خصوصی، همــــان مردم 
که خیلی از این ها تجربۀ  کشــــور هســــتند  در داخل 
سرمایه داری- به معنای داشتن سرمایه- را ندارند. 
که تحت عنوان ســــهام عدالت،  در نتیجــــه هنگامی 
بخش دولتــــی را به مردم عرضه می کنیم، بســــیاری 
که این ســــهام را بفروشــــند و  از مــــردم اصــــرار دارند 
کنند؛ یعنــــی نگهداری دارایی ســــرمایه ای،  مصرف 
فرهنگ اقتصادی بســــیاری از اقشــــار مردم نیست. 
که در این زمینه وجود دارد. یکی  این ضعفی است 
که توانایی بخش  دیگر از زیرســــاخت ها این اســــت 
خصوصــــی در مدیریت این ســــرمایه ها افزایش پیدا 
کارگاه ها  که  کســــانی وجود داشته باشــــند  کند. مثاًل 

گذارشــــده را تحویــــل بگیرنــــد و  کارخانه هایــــی وا و 
بــــه فعلیت و باروری برســــانند. یعنــــی یک مدیریت 
که  اقتصــــادی قوی انجــــام بدهند. از این رو اســــت 
کارآفرینی و مدیریت اقتصادی در اقشار  باید توانایی 
غ التحصیالن  که -مانند فار مردم، یا حداقل آنهایی 
کارشناسان و افراد خبره - بیشتر هدف  دانشگاه ها و 
که  کند و این در حالی است  هســــتند، افزایش پیدا 
نظام آموزشی ما چنین امکاناتی را برای محصالن و 
غ التحصیالن ما فراهم نمی کند. لذا  دانشجویان و فار
مالحظه می شــــود افرادی در یک رشتۀ فنی مدرک 
کارآفرینی و فعالیت اقتصادی  از  دکترا می گیرند ولی 

هیچ دانش و معلوماتی ندارند. 
کــــه قوانین  ایــــن نکتــــه نیز حائــــز اهمیت اســــت 

گذاری دارایی های بخش دولتی به خصوصی، باید  وا
به لحاظ حقوقی و قانونی، مسیر را بر سوء استفاده ها 
که تنظیم  ببندد. آیین نامه ها و بخش نامه هایی هم 
که  می شوند، باید جزئیات مربوط به این جریان را، 
ممکن است به سوء اســــتفادۀ اقتصادی و منحرف 
شــــدن این اصل اقتصادی بینجامد، در نظر بگیرد. 
انجام  ابتدایی  که مخصوصا در سال های  می بینیم 
خصوصی ســــازی، بخش نامه ها و آییــــن نامه ها به 
کارآمد بودند. مثاًل در حوزۀ قیمت گذاری  نا شــــدت 
ارزان  قــــدری  بــــه  اقتصــــادی  واحدهــــای  گاهــــی 
گاهی با  که خریــــداران -که  قیمت گذاری می شــــدند 
مدیران دســــتگاه اجرایی سر و سری داشتند- مواد 
کارخانه را فروخته و با پول این مواد  اولیۀ موجود در 

کارخانه را بپردازند! اولیه توانسته بودند پول 
کــــه قانــــون موجود  نــــوع دیگــــر ســــوء اســــتفاده 
کند و از آن جلوگیری  نتوانست به خوبی آن را لحاظ 
که در مــــورد خیلی  کاربــــری بود  کند، مســــالۀ تغییر 
کارخانه هایــــی  مخصوصــــا   - خصوصی ســــازی ها  از 
افتــــاد.  بودند-اتفــــاق  شــــهرها  محــــدودۀ  در  کــــه 
تجهیزات و ســــاختمان های تولیــــدی از بین رفتند 
و برای ساخت وســــاز و خانه ســــازی و شهرک سازی 
خ دهد، اما  آماده شــــدند. قرار نبــــود تغییرکاربــــری ر

آیین نامه ها نتوانستند جلوی آن را بگیرند.
کــــه  جهــــت  ایــــن  از  مقننــــه  و  مجریــــه  قــــوۀ 
زیرســــاخت های مورد نیاز اصل ۴۴ را آماده نکردند، 
کردند. بخشی  کلی اصل۴۴ را تخریب  سیاست های 
از این زیرســــاختها، اجتماعــــی، فرهنگی، حقوقی و 
بخشــــی اقتصادی هســــتند. به عنوان مثــــال، برای 
که دائما بــــا ارز دولتــــی، در حــــال واردات  واحــــدی 
نهاده ها بوده است، دولت باید زمینه ای اقتصادی 
کند تــــا بــــدون ارز دولتــــی هم، ایــــن واحد  فراهــــم 
اقتصــــادی بتواند بــــه حیات خود ادامــــه دهد. این 
گاهی به خوبی فراهم نشــــده اســــت.  زیرســــاختها، 
از مســــئولین، چند سال پیش  که عده ای  هنگامی 
که به دلیل انیکه مردم توانایی اش  کردند  ابراز تاسف 
را نداشتند، خصوصی سازی به نتیجه نرسید، مقام 

گر  معظم رهبــــری فرمودنــــد )نقل بــــه مضمون(که ا
مردم توانایی اش را نداشــــتند، خوب توانمندشــــان 
که به  می کردید.۱ خصوصی سازی به این معنا نیست 
کسی و با هر شرایطی شرکت های  هر قیمتی و به هر 
دولتی را بفروشــــیم. یعنی اقتصــــاد در اختیار بخش 
گر بخش خصوصی و  خصوصی و تعاونی قرار بگیرد. ا
کرد، فرهنگش  تعاونی نمی تواند، باید آن را توانمند 
کرد، بایــــد آموزش هایی داده شــــود، پایۀ  را اصــــالح 
کشور تقویت شود، شرایط قانونی درست  اقتصادی 
شــــود؛ یعنی دولت )هر ســــه قوه قضاییه و مقننه و 

کل این زنجیره را تنظیم می کرد. اجراییه( باید 
کلی اصل ۴۴ توسط  قضیه اجرای سیاست های 
که بــــه یک نفر  دولــــت، در واقع شــــبیه این اســــت 
بگوییم: برای من از بازار صندلی بخر. سپس شخص 
کار امــــکان ندارد. میگوییم:  که: این  خریدار بگوید 
که  ماشین  چرا؟ می گوید: ماشین نداشتم. بگوییم 
کن! او نیز بگوید پول نقد نداشتم.  کرایه  کن!  تهیه 
ما هم بگوییم به بانک برو و پول نقد بگیر! در واقع 
که در این زنجیره الزم است باید انجام  کل اقداماتی 
شود، تا آن خرید از بازار اتفاق بیفتد. اینطور نیست 
که وقتی به ما می گویند چیزی بخر، همه چیز آماده 
باشــــد و ما االن باید پول را داده و جنس را بگیریم. 
کار اســــت. حلقه های قبلی را باید  این آخرین حلقۀ 
کلی اصل ۴۴ به  کرد. سیاســــت های  طراحی و اجرا 
کلی در راســــتای مردمی ســــازی اقتصاد ارزیابی  طور 
که در اجرا  می شــــود اما در عمل به خاطر اشکاالتی 

کمک شایانی نکرد. وجود داشت، به این جریان 

í  مختصات اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران

که اقتصاد ایران، اقتصاد سرمایه داری  به نظر نمی آید 
گذاری ها، ما ســــرمایه داری  دولتی باشــــد. قبل از وا
کنــــون با اقتصاد شــــبه دولتی  دولتی داشــــتیم، اما ا
کنار آن  بســــیار بزرگ و یک نوع بخش خصوصی در 
مواجه هســــتیم. البته این بخش خصوصی بزرگ را 
عمدتًا »دانه درشــــت ها« تشکیل می دهند و باز هم 
البته اصطالح دانه درشــــت به معنای فعالیت الزامًا 
منفی آنها نیســــت. این یعنی اینکه دولت همه چیز 
که  کرده اســــت و دیگر چیــــزی ندارد  گذار  خــــود را وا

سرمایه داری دولتی نامیده شود.
گر وجــــود شــــبه دولتی ها را بپذیریــــم، می توانیم  ا
که دولت از نظر اقتصادی خیلی بزرگ  بگوییم هنگامی 
باشد و به طور جدی وارد عرصۀ تولید شده باشد، به 
طور طبیعی عرصه را بر حضور بخش خصوصی تنگ تر 
که  می کنــــد. این تنگ ترشــــدن بدین صورت اســــت 
دولت، رانت هایی - مثل واردات، تعرفه ها، مجوزها، 
یارانه ها ،تســــهیالت مختلف- در اختیــــار واحدهای 
خود یا وابســــته بــــه خود قــــرار می دهد. مثــــاًل برخی 
شرکت های شبه دولتی، راحت تر از دیگر بخش های 
خصوصــــی تســــهیالت می گیرنــــد یــــا وام هایشــــان را 
بازنمی گردانند. به دلیل رانت های دولت و استفاده از 
این رانت ها برای تقویت فعالیت اقتصادی واحدهای 
گرهی  گر بخــــش خصوصی همین طور ناتــــوان بماند، هیچ  ۱   ا
که شما  باز نخواهد شد؛ باید سیاســــت ها برود به این سمت 
کنید بــــر اینکه بتواند زیــــر بار برخی  بخش خصوصــــی را قادر 
از ســــرمایه گذاری های بزرگ بــــرود. این هم می شــــود یکی از 
سیاســــتها.) بیانات در دیدار رئیس جمهــــور و اعضای هیأت 

دولت ،٠٨/١٣٩٣/٠۶

 اقتصاد جهادی یکی از نمادهای مردمی شدن اقتصاد 
است. سهم اقتصاد جهادی دراقتصاد ایران باید خیلی 

بیشتر  باشد.

اندیشه
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زیرمجموعۀ دولتی یا شبه دولتی، خود به خود فضا 
و عرصه برای رقابــــت بخش خصوصی تنگ و تنگ تر 
می شود. لذا بسیاری اوقات، بخش خصوصی مجال 
کردن پیدا نمی کند. شاید یکی از علل اصلی  سربلند 
که مانع بزرگ بر  کلی اصل ۴۴ این بود  سیاست های 
سر راه بخش خصوصی -که همان بنگاه های دولتی 
و بزرگ اقتصادی هســــتند- برداشــــته شود و بخش 

خصوصی هم بتواند اندکی به حرکت درآید.

í  پیامد های فرهنگ متضاد خارجی بر
اقتصادی مقاومتی

وقتــــی می گوییــــم مردمی ســــازی اقتصــــاد، عماًل دو 
نوع فعالیت انجــــام می دهیم؛ یک فعالیت شــــامل 
فضاســــازی اســــت و دیگری شــــامل فرهنگ سازی. 
کالن  فضاســــازی یعنــــی اینکه شــــرایط را در ســــطح 
مــــردم بتوانند نقش  تــــا  اقتصادی فراهــــم می کنیم 
کنند. وقتــــی می گوییم مردم  مورد نظر خــــود را ایفا 
گیرند و بیکار نمانند، باید  توان تولیدی خود را بکار 
که  کنیم  کالن اقتصادی را طوری تنظیــــم  شــــرایط 
کــــه مردم برای تولید احتیاج  آن حلقه های مفقوده 
دارند، در اختیارشان قرار بگیرد. مثاًل یک نظام مالی 
کننده ها با  کنیم تا این تولیــــد  قوی و خوب ایجــــاد 
کار  بهره بــــرداری از آن، تأمین مالی شــــوند و نیروی 
گرفتــــه و تولید اتفاق بیفتد. یا  کار  و مواد اولیه را به 
اینکه فضای رانتی و مفاســــد اقتصادی را ببندیم تا 
که تولیدکننده  هســــتند و قرار اســــت نقشی  مردمی 
کنند، بدون مانع و دردسر، نقش خود  تولیدی را ایفا 

کنند. این مربوط به بحث فضا سازی است. را ایفا 
بعد دیگر مردمی ســــازی اقتصاد، فرهنگ ســــازی 
است. باید تحول و ارتقائی در خود مردم و انسان ها 
کارها؛  اتفاق بیفتد. فرهنگ یعنی نحوۀ انجام دادن 
فرهنــــگ اقتصــــادی هم یعنــــی نحوۀ انجــــام دادن 
کارهای اقتصــــادی، یعنی نحوۀ مصرف، نحوۀ تولید 
و نحوۀ انتخــــاب. با به هم پیوســــتن این ها فرهنگ 

اقتصادی تشکیل می شود. 
از  کند، غیر  وقتی اسالم می خواهد مردمی سازی 
فضاسازی،  براساس مبانی و روش هایی، به طراحی 
رفتارهای  و  انگیزه هــــا  تنظیــــم عقاید،  برای  الگویی 
مردم در ســــه حوزۀ مصرف، تولیــــد و انتخاب برای 
ایــــن فرهنگ ســــازی، یعنی  اقــــدام می کنــــد.  مردم 
این انســــان های پخته و آمــــاده، وارد  فضای آمادۀ 
اقتصادی شــــوند وعملیات های اقتصادی مورد نظر 

اسالم را انجام دهند.
در این میــــان، آفت هایی نیز وجــــود دارد. همین 
که در سطح فضای اقتصادی آفت وجود دارد، در  طور 
گر  حوزۀ فرهنگ اقتصادی هم آفت هایی وجود دارد. ا

نگوییم »مدیریت فرهنگ اقتصادی« مهمترین رکن 
که حداقل  گفت  مردمی سازی اقتصاد است می توان 
یک رکن بسیار مهم است. در بعد فرهنگ اقتصادی با 
که مهمترین  آفت ها و خصومت هایی روبه رو هستیم 
آنها، »فرهنگ مهاجم« است. یعنی یک الگوی رفتاری 
در ُبعد مصرف، تولید و انتخاب از جای دیگری می آید 
و ما در معرض الگوهای رفتاری بیگانه قرار می گیریم. 
کپی و نهادینه  گاهانه  فرهنگ و آداب رفتاری را  گاهی آ
کپی برداری نیز نیســــتیم  گاهی به دنبال  می کنیــــم و 

گرفته ایم، به  ولی چون در معــــرض آن فرهنگ قــــرار 
صورت خودکار، خوی و خصلت آن فرهنگ را به خود 
می گیریــــم. این یکی از موانع جدی در مســــیر تحقق 
فرهنگ اقتصــــادی مطلوب از منظر اســــالم اســــت. 
که در راســــتای  قطعًا همزمان با حرکت های ایجابی 
اعمال و تنفیذ فرهنگ اسالمی انجام می دهیم، باید 
حرکتهایی نیز در مقابله با این آفت ها و خصومت های 
فرهنگی خارجی انجام دهیــــم و راه های انتقال آن و 
کانال هــــای اثرگــــذاری فرهنگ متخاصــــم را ببندیم. 
کانال های فرهنگ متخاصم،  یکی از راه های بســــتن 
کنترل زبان هــــای مبلغ همان فرهنــــگ متخاصم در 
گاهی  گاهی این زبان رسانه ها هستند و  کشور است. 
کسی را به عنوان  از دهان مسئولین در می آید. یعنی 
که زبانش متناسب با عقاید و  کرده ایم،  کارگزار انتخاب 
فرهنگ اقتصادی غرب می چرخد و فرهنگ مصرفی و 
تولیدی و ... غرب را ترویج می کند و فرهنگ اقتصادی 
اسالمی را تضعیف می کند .به عنوان مثال این روزها 
می بینیم متأسفانه عده ای بر فرهنگ »ما نمی توانیم« 
که در دهان  اصرار می کنند. این زبان آمریکایی هاست 

یک مسئول در ایران می چرخد! فرهنگ متخاصم به 
کشور هدف را به  که در حوزۀ مصرف،  دنبال این است 
کارآمدی  وابستگی بکشاند و درحوزۀ تولید به سمت نا
گذاشتن عوامل  پیش ببرد و به سمت معطل و بیکار 
تولید ســــوق دهد. وقتی فرهنگ متخاصم مفهومی 
به نــــام "بیــــکاری داوطلبانــــه" را به عنــــوان مفهومی 
کتاب های درسی  ارزشمند! مطرح می کند و در قالب 
به خورد مصرف کننده و تولید کنندۀ ایرانی می دهد، 
کار،که در اذهان اســــت،  یعنــــی آن فرهنگ اســــالمی 
نمی تواند پیاده شود. بیکاری داوطلبانه یعنی اینکه: 
که حقوقم مثاًل سه میلیون  کار می کنم  من به شرطی 

گفته شود سه میلیون حقوق به  تومان باشد. وقتی 
شما نمی دهند و فقط یک میلیون به شما پرداخت 
کار نمی کنم،  می کنند، این شخص می گوید پس من 
کار  چون حقوق مورد نظر من پرداخت نمی شود. وی 
نمی کند و از منافع همان دستمزد حداقلی هم محروم 
می ماند. او تحت تأثیر فرهنگ غربی، فرهنگ الئیک و 
که می گوید بیکار ماندن خودش  فرهنگ سکوالر است 
کار۲ ارزش است.  یک ارزش اســــت. فراغت۱ در مقابل 
کار انتخاب می کنند و  انســــان ها در مقابل فراغــــت و 
گرنه  کار را هم فقط به دلیــــل درآمدش می خواهند و 
کار فی  که همیشه فراغت داشته باشند و  تمایل دارند 

نفسه بی ارزش و نامطلوب است!
این فرهنــــگ در ُبعد مصــــرف، تولیــــد و انتخاب 
کسانی  وجود دارد. در ُبعد انتخاب می گویند شما به 
که آن  کنید  کم  کسانی را بر خودتان حا رأی دهید و 
فرهنگ مصرفی و تولیــــدی را دنبال می کنند- لذت 
گرایی، تنبلی، تنوع گرایی، مادی گرایی. این فرهنگ 
اقتصــــادی متخاصــــم در ُبعــــد انتخاب گری اســــت. 
فرهنگ متخاصم با تزریق مفاهیمی چون رفاه طلبی 
و رفاه زدگی، خودبه خود در تقابل با روحیۀ مقاومت، 
که از اهــــداف مکتب  جهــــاد، عــــزت و عدالت طلبی 
کمال عبودیتی  اقتصادی اسالم اســــت  و در مقابل 
که قرار است در انسان شــــکل بگیرد، قرار می گیرند.
کار  وقتی این فرهنگ به داخل جامعه پمپاژ شــــود، 
که متناسب با فرهنگ اسالم  برای ســــاختن مردمی 

عملیات اقتصادی انجام  دهند، مشکل می شود.

í تجربیات اقتصاد مردمی در دنیا
همــــۀ اقتصادها مردمــــی هســــتند، اما با اهــــداف و 
نقش های خودشان. اما در فرهنگ اقتصادی اسالم، 
که اواًل مردم، خودشــــان در  اقتصادی مردمی اســــت 
اقتصاد هدف باشند و رفاه عمومی شان جزء اهداف 
اقتصادی باشد و ثانیًا این ایمان وجود داشته باشد 
که می تــــوان در تحقق  که مــــردم ظرفیت هایی دارند 
کــــرد. در مقاطعی  اهداف اقتصادی از آنها اســــتفاده 
کشــــورها این رویکرد پیاده شــــده  از تاریخ، در برخی 
اســــت و از جهاتی شــــباهت هایی با دیدگاه اســــالمی 
وجود داشته اســــت، لکن در همین نمونه ها هم باز 

با نگاه اسالمی فاصله و زاویه وجود دارد. برای نمونه 
کشــــورهای  که بعد از جنگ جهانی دوم در  اتفاقاتی 
کشورهای اروپای غربی - مانند آلمان-  تخریب شده و 
کشورشان را  کشورها با اتکا به مردم خود،  افتاد و این 
که در اقتصادهای نوظهور- هند و  ساختند یا اتفاقی 
کرد. این  چین و برزیل- افتاده اســــت را می توان ذکر 
کنند، اعتماد  که فضا را آماده  گرفتند  کشورها تصمیم 
کنند تا خود مردم اقــــدام به تولید  کنند، پشــــتیبانی 

کنند. کنند و الگوی مصرفی خود را اصالح 
در دوران معاصر بارزتریــــن نمونۀ اقتصاد مردمی 

1. leisure
2. labor

در فرهنگ اقتصادی اسالم، اقتصادی مردمی است 
 مردم، خودشان در اقتصاد هدف باشند و رفاه 

ً
که اوال

 این 
ً
عمومی شان جزء اهداف اقتصادی باشد و ثانیا

که مردم ظرفیت هایی دارند که  ایمان وجود داشته باشد 
کرد. می توان در تحقق اهداف اقتصادی از آنها استفاده 

که در حوزۀ مصرف،   فرهنگ متخاصم به دنبال این است 
کشور هدف را به وابستگی بکشاند و درحوزۀ تولید به 

کارآمدی پیش ببرد. سمت نا

اندیشه
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اقتصاد مقاومتی 
جانشینی برای اقتصاد آزاد

کارشناسی	ارشد	اقتصاد	و	فلسفه	▪ کبر	ناسخیان	▪	 ▪	علی	ا

اقتصــــاد مقاومتــــی صرفــــًا یک سیاســــت یــــا راهبرد 
گفتمان علمی جدیدی است  زمان مند نیست بلکه 
که می تواند همچون بدیل اقتصاد آزاد قلمداد شود. 
اقتصاد آزاد و یا به تعبیر دیگر اقتصاد بازار آزاد، بعد از 
گفتمان عمومی علم  تفکرات ادام اسمیت، همچون 
اقتصاد درآمده است. جریانات معارض سرمایه داری، 
همچون سوسیالیسم پرودون و رابرت اون و نیز نظام 
گستره حمالت خود را بر محور مالکیت  مارکسیسم، 
خصوصی متمرکز نمودند. مالکیت خصوصی هرچند 
مؤلفــــه ای محوری در ســــاخت یک نظــــام اقتصادی 
است، اما تنها مؤلفه آن به شمار نمی رود. از همین رو 
جریانات معارض دیگر نظیر اقتصاد مکتب تاریخی و 
نهادگرایان با تمرکز بر محور آزادی مبادالت و انتقاد از 
آن، دستگاه تحلیلی نئوکالســــیک را مورد حمله قرار 

دادند. طرح مسئله هزینه های مبادله از طرف رونالد 
کاوز نمونه ای از این نقدها محسوب می شود.

عالوه بر نهادگرایان، نظام برنامه ریزی اتحاد جماهیر 
شوروی نیز با استقرار نظام برنامه ریزی متمرکز، عمال 
جنبه آزادی طلبانه مبادالت اقتصــــادی را مورد نقد 
قرار داد و نظام تخصیــــص و توزیع را نه در اختیار بازار 
بلکه تابع برنامه ریزی دولتی قــــرار داد. پیش از لنین 
و اســــتالین، مارکس نیز چگونگی اســــتثمار طبقات و 
کارگر را در روابــــط مبادله آزاد مــــورد نقد و  توده هــــای 
بررسی قرار داده بود، هرچند مسئله آزادی اقتصادی 
کنــــون به دنبال  به طور مســــتقیم دغدغــــه او نبود. ا
تبیین آراء و افــــکار نامبردگان نیســــتیم، بلکه اجماال 
مسئله آزادی اقتصادی و منافع ملی را مورد توجه قرار 
می دهیم. آزادی طلبان معتقدند منافع ملی با پیروی 
از اقتصــــاد آزاد تأمین می شــــود و معارضان معتقدند 

اقتصاد آزاد منافع ملی را به مخاطره می افکند.
گفتمان اقتصــــاد مقاومتی حائز  این نکته بــــرای 
که عمدتًا هوادار  کشــــورهای غربی  که  اهمیت است 
اقتصاد آزاد بوده اند، تا چه میــــزان در تأمین منافع 

ملی از اصل آزادی اقتصادی بهــــره برده اند. در این 
نوشــــتار برای پاســــخ به این سوال شــــواهدی را به 
که نشــــان دهنده آن  لحــــاظ تاریخی ذکــــر می کنیم 
کشورها در موارد  که نظام بازار آزاد عمال در این  است 

متعددی نقض شده است.
بعدهــــا  و  غربــــی،  کشــــورهای  کمپانی هــــای   -۱
شرکت های چندملیتی، یکی از نهادهای مهم و مؤثر 
کمپانیها در  ثروت افزایی محســــوب می شــــدند. این 
موارد متعددی سازوکار بازار آزاد را به نفع خود تغییر 
می دادند و قوانین آنرا نقض می کردند. موریس داب 
کتاب »در زاد و رشــــد ســــرمایه داری« می نویسد:  در 
کمپانی  در زمــــان ســــلطنت جیمــــز اول )۱۶0۳-۲۵( 
کنترل می کرد بلکه برای  لوانت نه تنها مقدار عرضه را 
کثر قیمــــت خرید را هم  محصول خــــاور نزدیک، حدا

تعیین می کــــرد« )داب ۱۳79، ص۱۲۵(. همان طورکه 
کمپانی لوانت )levant ( در قرن شانزدهم  می دانیم 
میالدی به وجود آمد و برخی ســــهامداران آن بعدها 
کمپانی و  کمپانی هند شرقی نیز بودند. این  سهامدار 
کمپانی هند شرقی بارها برای تجارت بین الملل خود 
کاالها نمودند و قیمت  اقدام به انحصار خرید یا فروش 

کنترل می کردند. را 
گروه هایی تشــــکیل می شــــدند  ۲- اصنفاف نیز از 
کنترل بازار داخلــــی و خارجی  که ســــعی در تصــــرف و 
کتابــــش درباره  داشــــتند. داب در بخش دیگــــری از 
اصنــــاف انگلســــتان می نویســــد: »صنعت پــــدری به 
معنای حق موروثی پسر بر صنعت پدر بود. صنف های 
صنعتی انگلستان قباًل این حق را به دست آورده بودند 
که با توســــل به دو شــــرط مانع از ورود هر تازه واردی 
کس  به صنعت خودشــــان شــــدند: یکی آنکــــه هیچ 
کند مگر آنکه  نمی توانست به عنوان استاد شروع بکار 
قباًل آزادی خاص شهروندی را به دست آورده باشد و 
کس داده نمی شد مگر  دیگر آنکه این آزادی به هیچ 
با توصیه و ضمانت ۶ عضو خوشنام در صنعت مورد 

 یک سیاست یا راهبرد زمان مند 
ً
اقتصاد مقاومتی صرفا

نیست بلکه گفتمان علمی جدیدی است که می تواند 
همچون بدیل اقتصاد آزاد قلمداد شود.

براساس دیدگاه اسالمی را در دوران انقالب اسالمی 
داریم. بعد از پیروزی انقالب، بســــیاری از نهادهای 
اقصادی مردمی بوده اند؛ جهادســــازندگی یک نهاد 
که اعضایش مردم بودند.  کامال مردمی بود  اقتصادی 
کانال آبیاری درســــت  مردم بیل دســــت می گرفتند، 
می کردنــــد، برق کشــــی می کردند و بهداشــــت ایجاد 
گروهی از این افراد با روحیۀ جهادی، به  می کردند. 
گروهی هم دســــتمزد  کار می کردند و  صورت رایگان 
می گرفتند اما به هــــر حال از توان و پتانســــیل خود 
مردم اســــتفاده می شــــد. همچنین در دوران دفاع 
کارها در جبهه ها اقتصادی بود،  مقدس، بخشی از 
بخشی فناوری و بخشی هم نوآوری بود. در جبهه ها 
گاهی تودۀ مــــردم با نگاه عزتمندانه، مجاهدانه  هم 
و عدالت خواهانه وارد می شدند و شرایط مطلوبی را 

ایجاد می کردند. 
در ســــال های اخیــــر، در ســــال های ٧٩ و ٨٠ بــــه 
بعد، بحث بســــیج ســــازندگی و اســــتفاده از ظرفیت 
بسیجیان برای سازندگی به عنوان یکی از مصادیق 
ح شــــده است. هم  جدی مردمی کردن اقتصاد مطر
کنون، هــــم در ُبعد مصرف فعالیــــت می کنند و هم  ا
وارد عرصۀ تولید شده اند. در ُبعد فرهنگ اقتصادی 
هم اقدامات خوبی شــــده اســــت اما به هیچ عنوان 
کافــــی نیســــت. اقتصاد جهــــادی یکــــی از نمادهای 
اقتصاد جهادی  اقتصاد است. ســــهم  مردمی شدن 
دراقتصاد ایران باید خیلی بیشــــتر باشــــد ولی به هر 
حال در این مسیر حرکت هایی در حال انجام است.
خ دهد  که باید در اقتصاد ایران ر آن اتفاق مهمی 
کمیت- شامل ســــه قوه- باید اواًل  که حا این اســــت 
تفکرات خود دربــــارۀ اقتصاد مردمــــی را در چارچوب 
کننــــد،  ثانیًا در دو  اقتصاد اســــالمی اصالح و تکمیل 
حوزۀ فضاسازی و فرهنگ سازی همت جدی داشته 
کارهــــا را انجام دهند،  گر این ســــه قوه این  باشــــند. ا
که  کشــــور و جامعۀ ما این پتانســــیل را دارد  اقتصاد 
حرکتی جدی انجام دهد و می توانیم شاهد جهشی 
که  در اقتصادکشــــور باشــــیم. نتیجه این خواهد بود 
اقتصادی درون زا، اقتصادی مقاوم و پیشرفته و دائمًا 
که تحریم ها و  رو به جلو خواهیم داشــــت؛ اقتصادی 
گرفــــت؛ اقتصادی  خصومت هــــا جلویــــش را نخواهد 
کمبود نخواهد شــــد و رفــــاه عمومی در این  که دچار 
اقتصــــاد، ارتقــــاء خواهد یافت. مســــئلۀ بیــــکاری در 
که  این اقتصاد بســــیار »خنده دار« خواهــــد بود، چرا 
کل نیروی  که نه تنها  به زودی متوجه خواهیم شــــد 
کار فعلی را نیــــاز داریم، بلکه باید به فکر افزایش قابل 
توجه جمعیت هم بود. در چنین شرایطی ساختارها 
و تشــــکیالت اقتصادی به دســــت خود مــــردم، واقعًا 
بازسازی خواهد شــــد. اینها همه به شرط این است 
که ســــه قوه در دو حوزۀ فضاســــازی و فرهنگ سازی 
اقداماتی جدی انجام دهند و حرکتی روبه جلو داشته 
که باعث  باشند. سرانجام، اقتصادی خواهیم داشت 
کمال  تکامل فرد و جامعه شده و انسانیت را به سمت 
که  مطلق و عبودیت و ربوبیت حرکــــت می دهد؛ چرا 
کامال  کنهها الربوبیــــة. افق عبودیت  العبودیة جوهرة 
روشن است؛ باید به ربوبیت برسیم )این امتیاز بزرگی 
گذاشته است(. فضای اقتصاد به  که خدا برای انسان 
که تک تک انســــان ها به صورت  نحوی خواهد شــــد 
کل واحد، در مســــیر  فردی و جامعــــه به صورت یک 

گرفت. ▪ عبودیت و تکامل قرار خواهد 
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نظر او« )همان، ص۱۲7 و ۱۲۶(.
 قصــــد اصلــــی انحصارگر صنفی همیشــــه بــــر این 
که وضعیت فزونی عرضه در بازار خرید و  بوده اســــت 
کند )و  وضعیت فزونی تقاضا در بــــازار فروش را حفظ 
اصواًل انحصارات در همین جهت بکار بسته می شد( 
که مخصوص صنف ها و یگانه خری  و این خط مشی را 
کشور  گر صادرکننده در سراسر  کمپانی های سودا بود، 

نیز به کار می بســــتند. این امر موجب فشــــار بیشتر بر 
کنندگان  کنندگان برای افزودن به شمار تولید  تولید 
به قصد پدیــــدآوردن منابــــع جدیــــد و ارزان تر عرضه 
کاهش دادن اجرتی  می شد. عرضه را می شد هم از راه 
کارش بپذیرد و هم از  که صنعتگر حاضر بــــود در ازای 
 با تقسیم 

ً
کار )مثاًل کمک به بهبودی سازماندهی  راه 

کرد. سعی  کار در میان رشته های صنعتی( ارزان  بهتر 
کردن  که بهای عرضه از طریق وابســــته تر  بر این بود 
کنندگان به تنها یک منبع تقاضا برای فرآورده  تولید 
آنان و هم چنین از طریق افزودن به وسعت منطقه ای 
کاال را از آنجا بسوی یک بازار خاص  که می شد عرضه 

کاهش داده شود.)همان، ص۱۳8(. کشاند، 
۳- شــــرکت های چندملیتی در دوران اخیر نیز نه 
تنها در سیاستگذاری های دول متبوع خود دخالت 
دارند، بلکه بر سیاست بین الملل و نیز سالیق مردم 
کــــه طرف تقاضای جهانی را شــــکل می دهد نیز  دنیا 
گذارند. لوئی ریفر و همکارانش )۱۳7۲( معتقدند:  تاثیر 
گونه ای  گرایش دارند عادات مصرفی را به  »این شرکتها 
که به سود آنها باشد شکل دهند و بنابراین درصددند 
کنند  کاالهای سنتی  تا فرآورده های خود را جایگزین 
کاالها و خدمات خود تقاضای تجارتی  و برای برخی 
که قبال وجود نداشــــته بوجــــود آورند« )ص  منظمی 
۱۵0(. همان طورکه پیداست این شیوه ها را نمی توان 
کــــرد بلکه باید  در اصطــــالح ســــاده بازاریابی محدود 
کار برد. بازارسازی به  اصطالح بازارسازی را برای آن به 
هیچ وجه با سیاســــت های انفعالی پیروی از سازوکار 
بازار آزاد سازگاری ندارد و عماًل به دنبال ایجاد شرایطی 

جدید برای تعیین میزان فروش و یا قیمت است.
کشورهای مختلف در سدههای اخیر  ۴- تجارب 
کشــــورها در مــــوارد متعدد  کــــه این  نشــــان می دهد 
برخالف خط مشــــی تجارت آزاد قدم برداشــــته اند. 
بعنوان مثال آلمان دراواخر قرن ۱9 حمیات از صنایع 
نوپا را افزایش داد. فرانسه در سالهای ۱89۶-۱9۱۴ در 
کرد و  کشاورزان تعرفه های جدیدی وضع  پی اعتراض 
کار خود  گوشت را در دستور  حمایت دولت از غالت و 
قرار داد. ایاالت متحده نیز در سال ۱9۲9 بعد از سقوط 
گمرکی  سهام، برای حمایت از تولیدکنندگان، عوارض 

خود را تا ۵0 درصد افزایش داد.
نمونه های فراوان دیگری را نیز می توان به فهرست 
که مجــــال طرح آن در این نوشــــتار وجود  باال افزود 
ندارد. به هرحال عالوه بر شــــواهد تاریخی، به لحاظ 
نظــــری نیز دفــــاع از اقتصاد آزاد به عنــــوان یک اصل، 
گرفته است. یکی از این  مورد مناقشــــات جدی قرار 

یکــــی از ارکان مهــــم اقتصــــاد، تولیــــد ثــــروت اســــت 
کشور، به  به گونه ای که قوام اقتصاد و معیشــــت یک 
میزان تولید ثروت در آن بستگی دارد. اقتصادهای 
کــــه پایه های  قــــوی عمدتــــًا اقتصادهایی هســــتند 
تولیدی آن ها مســــتحکم اســــت. البته هــــر تولیدی 
ارزشمند نیست بلکه تولید باید ناظر به رفع نیازهای 
انســــان باشــــد. عالوه بر اینکــــه تولید »چــــه چیزی« 
اهمیت دارد، »شــــیوۀ تولید« نیز جایــــگاه بنیانی در 
کشــــور دارد و ساختارهای اقتصادی جامعه  اقتصاد 
کاال هم روابط و هم  را شــــکل می دهد. روش تولید 
رفتارهــــای بازیگران اقتصــــادی را تعیین می کند. در 
کثر نقــــاط دنیا  که امــــروزه در ا نظــــام ســــرمایه داری 
کارآفرین و ســــرمایه دار ارکان  گسترش یافته اســــت، 
که با استخدام نیروی  اصلی تولید به شمار می روند 
کار و زمیــــن و ماشــــین آالت و فناوری هــــای تولیــــد، 
اقــــدام به تولید ثروت می کنند. در این شــــیوۀ تولید 
که مبتنی بر »انباشــــت« اســــت، ابتدا باید ســــرمایه 
و تجهیزات به میزان زیاد فراهم شــــود تــــا به اندازۀ 
کارخانه ای بزرگ با خط تولیدهای عظیم  راه اندازی 
برســــد ســــپس تولید »انبوه« صورت بگیرد. در این 
روش، اواًل سود و منفعت اصالت دارد و انگیزه های 
گرفته می شــــوند یا  کلــــی نادیده  دیگر انســــانی یا به 
اینکه در حاشــــیه قرار دارند؛ ثانیًا فناوری و تقاضای 
که اغلب توسط دســــتگاه های تبلیغاتی به طور  بازار 
کیفیت تولید  کاذب ایجاد شــــده اند، میزان و نوع و 
نیازهــــای واقعی مصرف کنندگان  را تعیین می کند و 
و اقتضائات فرهنگی و ارزشی تولید نادیده انگاشته 
گسترش تفکر بازاری، سعی می شود  می شوند؛ ثالثًا با 
که در تولید مشارکت دارند، بازار  برای همۀ عواملی 
کارآفرینان، اقالم  کند تــــا صاحبان ســــرمایه و  تولید 
کنند. از جملۀ  مورد نیاز خود را از بــــازار »خریداری« 
کرد. این امر باعث  کارگران اشاره  آن می توان به »کار« 
کارگر می شــــود و عالوه بر  کار  کارگــــر از  تفکیک وجود 
کارگران را به مثابۀ  گستردۀ فرهنگی و اخالقی،  تبعات 
کــــه صرفًا  ماشــــین هایی مکانیکــــی در نظر می گیرد 
که بتواند  به انــــدازه ای برای آن هــــا هزینه می شــــود 
کار بیاید نه به  مجددًا در روز یا هفته یا ماه آینده سر 
که حق دارد و در تولید مشــــارکت می کند؛  اندازه ای 
رابعًا بنگاه های بزرگ با افزایش مقیاس تولید، سهم 
زیادی در بازار را بــــه خود اختصاص می دهند و این 
امر باعث حذف رقبای خرد و درنتیجه بیکاری عدۀ 

الگوی 
کسب وکار 
تولیدمحور

▪	علی	سعیدی	▪	دکتری	اقتصاد	▪

بازارسازی به هیچ وجه با سیاست های انفعالی پیروی 
از سازوکار بازار آزاد سازگاری ندارد و عماًل به دنبال ایجاد 
شرایطی جدید برای تعیین میزان فروش و یا قیمت است.

منتقدیــــن اقتصــــاددان معــــروف، ژوزف اســــتیگلیتز 
اســــت. وی می گوید: »سیستم ســــرمایه داری مدرن 
بر ســــرمایه گذاری دراز مدت مبتنی است و این یکی 
کاال  از موارد شکســــت بازار اســــت. هیچ بازاری برای 
گســــترۀ آن به آینده می رســــد، وجود  که  و خدمــــات 
کنند ولی تنها  ندارد. بنگاه ها باید امروز سرمایه گذاری 
که  کاالهایی را  می توانند قیمت ها )تقاضا(ی آینــــده 

این سرمایه گذاری های امروز در سال های بعد تولید 
می کند، تخمین بزنند. اینکه افــــراد و بنگاه ها چطور 
این تخمین را می زنند - یعنی چگونه انتظاراتشــــان 
را فرمول بندی می کنند - از موضوعات چالش برانگیز 
کاملی از بازارهای ریسک  که مجموعه  است... وقتی 
کثرسازی ســــود لزومًا به  وجود نداشــــته باشند، حدا
کارایــــی بازار نمی انجامد. در شــــرایط فقدان  افزایش 
بازارهای ریسک، تجارت آزاد وضع افراد را بدتر می کند 
و آزاد سازی بازار سرمایه بجای تثبیت اقتصاد به تزلزل 

آن می انجامد« )استیگلیتز  ۲009 (.
اقتصــــادی  اصــــل  یــــک  به عنــــوان  آزاد  اقتصــــاد 
که در مقام عمل و نظر نقض شده است.  سال هاست 
که نشان  امروزه درعلم اقتصاد مدل هایی وجود دارد 
می دهد قیمت بهینه نه در یک لحظه و یا یک نقطه، 
که محصول تعامل آزاد عرضه و تقاضاســــت، بلکه در 
یک روند بلندمــــدت و با همکاری و تعامل اجتماعی 
ایجاد می شــــود. اهمیــــت یافتن ســــرمایه اجتماعی 
و ســــرمایه معنوی در تحلیل های اقتصادی نشــــان 
که ایجاد اعتماد در طبقات مختلف  دهنده آن است 
جامعه و همراهــــی و همدلی مردمی رکن اساســــی و 

اصیل تحلیل اقتصادی است. 
ایــــن بیان نه به معنای نفی مطلــــق مبادالت آزاد 
است و نه به معنای اثبات مطلق حمایت گرایی است. 
که رقابت آزادانه در تجارت و  بلکه مستلزم آن اســــت 
تولید و توزیع، یک اصل جهانشــــمول و غیرزمانمند 
محسوب نمی شود. در مقابل آنچه رکن اصلی اقتصاد 
را تشکیل می دهد عبارتســــت از حفظ منافع ملی در 
که البته بدون مشارکت  یک مسیر پایدار بلندمدت؛ 
مردمی امکان پذیر نیست. این اصل یکی از محورهای 

کلیدی اقتصاد مقاومتی است. 

í منابع
داب، موریس؛ مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه داری؛ 
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امری  واســــطه گری می شــــود؛  و  لی  فعالیت های دال
که در شــــیوه های دیگر باعث افزایش شــــدید قیمت 
نهایی مصرف کننده و اختالف چندین برابری قیمت 

تولیدکننده و قیمت مصرف کننده می شود!
شــــیوه تولید مردمی بر این اصل عقالیی اســــتوار 
که هدف غایی از فعالیت اقتصــــادی، تأمین  اســــت 
معــــاش افــــراد و خانوارها اســــت و این امر مســــتلزم 
اصالت داشــــتن تولیــــد و انجــــام فعالیت هــــای مولد 
و  اداری  و  مبادالتــــی  هزینه هــــای  کاهــــش دادن  و 

که  حمل ونقــــل و انبارداری و... اســــت. در وضعیتی 
تأســــیس بنگاه های بزرگ تولیدی، هــــم هزینه های 
گردش ثــــروت را به  تولیــــد را افزایش می دهــــد و هم 
گون  گونا کــــه عمدتًا به رانت هــــای  نفع عدۀ خاصی 
دسترســــی دارند یا به هر طریق دیگری، سرمایه های 
گردهم آورده انــــد، تغییر می دهــــد و عالوه بر  کالنــــی را 
کارگر از  آن، بــــا رواج فرهنــــگ مزدبگیری و بیگانگــــی 
حاصل دسترنج خود،  پیامدهای فرهنگی و امنیتی 
و اجتماعــــی الینحلی را به دنبال دارد، بهتر اســــت به 
شــــیوه های دیگر مبتنی بر مشــــارکت مردم روی آورد 
کنند. این  تا مردم خودشــــان و برای خودشان تولید 
کارایی و  ک های  شــــیوۀ تولید عالوه بر اینکه حائز مال
بهینگی اقتصادی اســــت، مخاطرات اقتصادی را به 
کاهش می دهد و به نوعی مردم را در مقابل  حداقل 
شــــوک های اقتصادی طبیعی یا تحمیلــــی خارجی، 
مصون می سازد. اساســــًا مهم ترین ویژگی تکثرگرایی 
در تولید و نفی انحصار و انباشت در مقاوم سازی بدنۀ 
اقتصاد است به گونه ای که ثبات اقتصادی توأم با رشد 

حقیقی تولید و عمران و آبادی زمین را به همراه دارد.۱ 
البتــــه ممکــــن این ســــؤال بــــرای عــــده ای پیش 
که وقتی در این شــــیوۀ تولید دیگر از سودها و  بیاید 
کالن خبری نیست چگونه افراد اقدام به  درآمدهای 
فعالیت اقتصادی می کنند. این سؤال به انگیزۀ تولید 
بر می گردد. به عقیدۀ اینان، انگیزۀ تولید منحصر در 
نفع شــــخصی مادی و پولی اســــت حال آنکه انسان 

۱. البته این شیوه تولیدی پدیده ای صرفًا ذهنی و تخیلی نیست 
بلکه در ســــال های نه چندان دور و خصوصــــًا در دورۀ تمدن 
اسالمی این شــــیوه تولید در سرتاسر حوزۀ نفوذ اسالم از قلب 
گســــترش  هند و چین تا آندلــــس و جنوب اروپا و غرب آفریقا 

داشته است.

موجودی ذوابعاد اســــت و فعالیت هــــای او منبعث 
لــــذا محدودکردن  اســــت.  انگیزه هــــای متعددی  از 
محرک های انگیزه ای انســــان به صرف ســــودجویی 
و  کارامدشــــدن  نا باعــــث  تنهــــا  نــــه  نفع پرســــتی،  و 
غیرواقعی شدن تحلیل ها می شــــود بلکه اساسًا این 
کــــه وجود  نــــوع نگاه، توهین به انســــان اســــت چرا 
انســــان را در حد حیوانات و بهائم تنزل داده است. 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی انسان بیش از آنکه 
ناشی از حس سودجویی مادی باشد، متأثر از دیگر 
انگیزه ها ازجمله رفع نیاز خــــود و اطرافیان یا ایجاد 
اشــــتغال یا حتی انگیزه های معنوی تر مثل عمران و 
آبادانی زمین یا خدمت به جامعــــه و محرومان و یا 

انجام تکلیف شرعی است. 
تــــوازن  نوعــــی  تولیــــد،  شــــیوۀ  ایــــن  درون  در 
که هــــم تولیدکننده و هم  اجتماعی وجود دارد چرا 
مصرف کننده و هم نهادها و ساختارهای اقتصادی 
جامعه براســــاس نقش واقعی خود در اقتصاد سهم 
می برند. به دلیــــل پررنگ بودن روابط انســــانی و در 
نتیجه عواطف انسانی در این شیوه تولید، احساس 
مســــئولیت و خیرخواهی در مردم تقویت می شود و 
کفاف  کار به اندازۀ وسع و مصرف به اندازۀ  فرهنگ 
در جامعه نهادینه می شــــود. این فرهنگ به عنوان 
حریمی بــــرای تجاوز به حقــــوق و اســــتثمار یکدیگر 
عمل می کند و رشد اقتصادی را به طرز چشمگیری 
افزایش می دهد. درواقع به دلیــــل اعتماد و امنیتی 
کم می شــــود،  که در این شــــیوۀ تولید در اقتصاد حا
کس تــــالش می کنــــد به نوبۀخــــود و در حد توان  هر 
کمک  خود بــــه رشــــد و توســــعۀ اقتصــــادی جامعه 
کــــم کاری نمی کند بلکه  کند و در این مســــیر نه تنها 
تمام وجود خود را وقف این هدف متعالی می کند. 
منطق درونی تحرک اقتصادی در این شیوۀ تولید، 
احساس مؤثربودن و نقش داشتن همۀ آحاد جامعه 
در دستاوردها و پیشرفت ها و همچنین شکست ها 
کامی هــــای جامعه اســــت و لذا فضــــای عمومی  و نا
که مردم به جای افزایش  اقتصاد به گونه ای می شود 

کشور به دنبال  سهم مصرفی خود از منابع و امکانات 
افزایش سهم تولیدی خود در ثروت جامعه باشند. 

دولــــت در این شــــیوۀ تولیــــد، نقــــش هدایت گر و 
تسهیل گر تولید را به بر عهده دارد و در موارد تزاحم و 
تعارض میان مردم، در موضع داوری و موازنۀ  حقوق 
قرار می گیرد. درواقع حکومت به عنوان شکل دهنده 
و تعدیل کنندۀ ساختارها و نهادهای جامعه، وظیفه 
دارد روح مشــــارکت و مســــئولیت پذیری را در مردم 
کند و با فرهنگی کردن  به گونه ای ساختاری نهادینه 
کســــب وکار، زمینۀ مســــابقۀ  و معنوی کــــردن فضای 

کند. ▪ خیرات را در عرصۀ اقتصاد فراهم 

کارگاه های خرد می شود.  کارکنان مولد  زیادی از 
البته شــــیوۀ تولید مبتنی بــــر تصدی گری دولت و 
کارفرمای بزرگ نیز خطرات  تبدیل شدن آن به یک 
و آســــیب های دیگری را نیز به دنبــــال دارد. در این 
کیفیت تولید  شــــیوه، رقابت و انگیزه برای ارتقــــای 
از بین می رود؛ مدیران و دســــت اندرکاران دولتی به 
گســــترده،  ســــبب برخورداری از رانت های اطالعاتی 
ســــبب ایجاد فســــاد در نظام اقتصادی می شــــوند؛ 
آزادی انســــان ها به شــــدت تحت تأثیر قــــرار می گیرد 

و نه تنها انســــان ها مالک تولید خود نیســــتند بلکه 
در انتخاب مصرف خود نیــــز اختیار چندانی ندارند؛ 
در اینجــــا نیز تولید متوقف بر انباشــــت اســــت اما نه 
انباشت بخش خصوصی بلکه انباشت بخش دولتی. 
کنار این دو شــــیوۀ تولید، شــــیوۀ ســــومی نیز  در 
که مبتنی بر نگرش های اســــالمی است.  وجود دارد 
گستردۀ بخش خصوصی  در این شیوه، نه از مافیای 
خبری هســــت و نه از تصدی یکپارچــــۀ دولت. این 
که به »شــــیوۀ تولید مردمی« مشــــهور  شــــیوۀ تولید 
است مبتنی بر اصل مشــــارکت آحاد مردم در فرایند 
تولید اقتصادی است. در این شیوه، مردم در قالب 
کارگاه های  کوچــــک، اقدام به راه انــــدازی  گروه های 
خرد تولیــــدی می کنند و ناظر به نیاز خود و خانواده 
و محلــــه و منطقۀ خود، دســــت به تولیــــد می زنند. 
این شــــیوۀ تولید، مبتنی بر انباشــــت و تکاثر نیست 
بلکــــه درواقــــع مبتنی بــــر تکثیر اســــت یعنــــی در آن 
کارخانۀ بــــزرگ انحصاری، ده ها  به جــــای ایجاد یک 
بــــا مدیریت غیرمتمرکــــز ایجاد  کارگاه خــــرد تولیدی 
که هر یک ناظــــر به رفع نیــــاز محدوده ای  می شــــود 
خاص، اقدام به تولیــــد می کند. انگیزۀ تولید در این 
شــــیوه، رفع نیازهای واقعی مصرف کنندگان اســــت 
کارگاه ها،  کوچک بــــودن و محلی بــــودن  و به دلیــــل 
شــــفافیت اطالعات و ارتباطات انسانی وجود دارد؛ 
و  تولیــــدات خود هســــتند  مالــــک  تولیدکننــــدگان، 
که  آن ها را در اختیار مصرف کنندگانی قرار می دهند 
شناختی ولو اجمالی از آن ها دارند. خود این ارتباط 
و شــــناخت، باعث ایجــــاد و تحکیم روابط انســــانی 
می شود و به طور خودکار، اعتماد و امنیت اقتصادی 
را در فضــــای عمومــــی جامعــــه افزایــــش می دهــــد. 
کاهش  باعث  کارگاه هــــا  عالوه برایــــن، محلی بــــودن 
شدید هزینه های حمل ونقل و انبارداری و بازاریابی 
کارایی در تولید را افزایش و قیمت های  می شود و لذا 
کاهــــش می دهد. با توجه بــــه متکثربودن  نهایی را 
گســــترده  کارگاه هــــای تولیدی، امکان رقابت واقعی 
کیفیــــت وجــــود دارد و به دلیل ارتباط  برای ارتقای 
چهره به چهره و انسانی تولیدکننده و مصرف کننده، 
نیازهــــای مصرف کننده در فرایند تولیــــد بهتر لحاظ 
شده و محصول بهینه تری تولید می شود. همچنین 
تعــــداد زیــــاد تولیدکننــــده و ارتباط مســــتقیم آن ها 
یــــا ازبین رفتن  بــــا مصرف کننــــده، باعــــث تضعیــــف 

عالوه بر اینکه تولید »چه چیزی« اهمیت دارد، »شیوۀ 
تولید« نیز جایگاه بنیانی در اقتصاد کشور دارد و 
ساختارهای اقتصادی جامعه را شکل می دهد.

که به »شیوۀ تولید مردمی« مشهور  در این شیوۀ تولید 
کوچک، اقدام به  گروه های  است... مردم در قالب 

کارگاه های خرد تولیدی می کنند و ناظر به نیاز  راه اندازی 
خود و خانواده و محله و منطقۀ خود، دست به تولید 

می زنند. 

اندیشه



۳۳ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

کــــه این  البتــــه مــــن اعتقــــادم این اســــت 
سازندگی، در درجه اّول در محدوده خود 
گیرد. هر  انجام  ]ارتش[باید  این ســــازمان 
کدام از ســــازمان های نظامی، سازندگی را 
گر  کنند. البته، ا باید از خودشــــان شــــروع 
کشور  عمومی  ســــازندگیهای  در  توانستند 
کنند، مانعی نــــدارد.) بیانات  هم شــــرکت 
مقــــام معظــــم رهبــــری در دیــــدار جمعی 
نیــــروی زمینی  کارکنــــان  از فرماندهــــان و 

ارتش7۲/7/۲8(

نحوه و میزان مشــــارکت نهادهای نظامی در اقتصاد 
کنــــون در خصوص  که هــــم ا یکی از مســــایلی اســــت 
نظامیان مطرح اســــت. عدۀ بســــیاری اعتقاد دارند 
که حضور نظامیان در اقتصــــاد در بلندمدت به زیان 
کشور می باشد. بر این اساس نیروهای نظامی  اقتصاد 
در حال حاضر رقبای بخش خصوصی هستند و با این 

روش، بخش خصوصی در ایران توسعه پیدا نمی کند. 
گســــترش  که  به عبارت دیگــــر این عده اعتقاد دارند 
کشوری سبب می شود  بخش های دولتی، نظامی و 
کشور ایجاد نشود و تنها عده ای  که فضای رقابتی در 
کارآیی فرآیند  که  به تولید و ســــودآوری دســــت بزنند 
خصوصی سازی را ندارند. همچنین این مسئله سبب 
کند و  کشور توسعه پیدا می شود تا قدرت نظامیان در 
کند. وجود  کشور مسئله ایجاد  از نظر امنیتی نیز برای 
شرکت های دولتی و نظامی در اقتصاد سبب می شود 
تا شفافیت در اقتصاد ایجاد نشود و منابع در اختیار 
دولتمردان و نهادهای وابسته به دولت باقی بماند. 
که نیروهای  در این میان، عده ای نیز اعتقــــاد دارند 
کافی در عرصه های نظامی و  مســــلح به دلیل تجربه 
که در زمان جنگ پس داده اند و پتانسیل های  آزمونی 
گردش مالی باال،  اقتصادی ویژه شان همانند اراضی، 

کنون نیز  کشــــور، هــــم ا اثرگذاری در صنایع مختلف 
توانایی حضور در اقتصاد و استفاده از پتانسیل های 
خــــود را دارند و اســــتفاده از توانمندی های نیروهای 
کشور بسیار  مســــلح در بخش عمرانی و مهندسی در 
مفید و ســــازنده خواهــــد بود. یکــــی از موفقیت های 
کشــــور جهت از بین  بارز نظامیان در عمران و آبادنی 
کشــــور پس از  بردن ویرانــــی و خرابی ها و ســــازندگی 
که  هشت ســــال جنگ تحمیلی می باشد. تصمیمی 
گرفته  در دوران فعالیت دولت هاشــــمی رفســــنجانی 
شد و با تأســــیس پایگاه فنی مهندسی قرب یا خاتم 
)بادســــتور مقام معظم رهبری( جنبه عملیاتی به آن 
داده شــــد. جایــــگاه بخش فنی مهندســــی نیروهای 
که در طول جنگ در  مسلح به دلیل توانمندی هایی 
بخش ساخت و ساز به دســــت آورده بودند بیشترین 
توانمندی را در اجرای پروژه های زیر بنایی دارا بودند.
بر این اســــاس در این تحقیق به بررســــی دالیل 
گسترش اقتصاد  شرکت این نهاد ها در اقتصاد ملی و 

مردمی می پردازیم. 

í  لزوم مشارکت بخش های نظامی در
اقتصاد

کشورهای توسعه یافته در استفاده از  تجربه 
توان صنایع نظامی

نظامی  فعالیت های  نظامــــی، صرفــــًا  امروزه صنایع 
نظامی صنعتی  بلکه مجتمع های  نمی دهند  انجام 
این  آمریــــکا،  اعــــالم وزارت دفــــاع  بنابر  می باشــــند. 
وزارتخانــــه وظیفــــه راهبــــری دانش و فنــــاوری را در 
بخش نظامی بر عهده دارد و آنها را به صورت آنالین 
در اختیار ســــایر بخش هــــا قرار می دهــــد. به عبارت 
کشــــورهای  نیروهــــای دریایی، زمینی و... در  دیگر 
پیشرفته، آخرین محصوالت خود را در زمینه تولید 

کشــــتی و نــــاو، تولید  کشــــتی، نــــاو، تعمیرات  رادار، 
کشــــنده های مختلف، مــــواد اولیه ای  ماشــــین ها و 
که در تولیــــد محصوالت مختلف جنگــــی و صنعتی 
تاثیــــر دارد و... در قالب های مختلــــف همانند یک 
بنگاه اقتصادی عرضه می کنند و همانند یک بنگاه 
که  اقتصادی، محصــــوالت و توانمندی های خود را 
جنبه اقتصادی و تجاری دارند را عرضه می کنند و از 

کسب می کنند. این راه منابع بسیاری را 
کاربردهای  تبدیــــل فناوری هــــای غیرنظامی بــــه 
راهبــــرد اصلی  یــــا فناوری هــــای دو منظوره  نظامی 
ایاالت متحــــده در زمینــــه نظامی-صنعتی اســــت. 
و نظامی می توانند  فناوری های غیرنظامی  درواقع، 
کاربــــرد داده و قابلیت دیگری پیــــدا نمایند.  تغییــــر 
همچــــون  غیرنظامــــی  فناوری هــــای  همان طورکــــه 
و  تســــلیحاتی  توســــعه  در  الکترونیــــک  صنعــــت 
کاربــــرد دارند، فناوری های نظامی  میدان های نبرد 
نیز در مواردی همچون استحکام سازی ساختمان ها 
کار می روند. این دخالت تا حدی  در برابر زلزله نیز به 
که آمریکا در طول جنگ عراق به بخش  بوده است 
خصوصی خود اجازه شرکت داده است و جنگ برای 
 بسیاری منافع شــــخصی را به دنبال خواهد داشت

.)Butts, Kent )ed( 1994(
امروزه بسیاری از فناوری های اصلی نظامی تنها 
کاربرد ندارد، بلکه از  در تســــلیحات و ادوات جنگی 
گســــترش اطالعات و  این فناوری ها در جمع آوری و 
ارتباطــــات و نیز افزایش ســــرعت نقل وانتقال نیروها 
استفاده می شود. تسری فناوری های نظامی نه تنها 
گســــترش توان نظامی مؤثر است بلکه به حیات  در 
گردیده اســــت. یکی از  روزمره مردم عادی تســــهیل 
گون در حوزه تکنولوژی های  مهمترین اختراعات پنتا
که امروزه دنیا را تکان داده است، اینترنت  ارتباطی 
کامپیوترهای  بــــا توســــعه  اینترنــــت  تاریــــخ  اســــت. 
الکترونیکی در دهه ۱9۵0 میالدی و در نیروی دریایی 
گسترش این صنایع و فناوری  گردید.  آمریکا شــــروع 
ها، نه تنها تــــوان نظامی آمریکا را تغییر داده اســــت 
بلکه قدرت جاسوســــی و راهبری فکــــری و فرهنگی 

ایاالت متحده را افزایش داده است. 
عــــالوه بــــر ایــــن، در میــــان نیروهــــای چهارگانــــه 
کشــــور در  ارتش آمریــــکا، نقش نیــــروی دریایی این 
کشــــور  اقتصاد داخلــــی و تعامــــالت بین المللی این 
کنار نقش تاریخی ناوگان دریایی  بارز می باشــــد. در 

عدم استفادۀ صحیح از ظرفیت نیروهای مسلح تنها 
کشورمان  کشورهای غربی به  که از سوی  شبهه ای است 

کاهش  کشور  تحمیل می شود تا قدرت صنعت نظامی 
کند. پیدا 

نقش نیروهای مسلح در 
تقویت توان پدافندی اقتصاد

کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	مرتضی	غضنفرنژاد	▪	

اندیشه
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کشــــور، صنعت  گیری این  ایاالت متحده در شــــکل 
نیروی دریایی آمریکا بســــیار قدرتمنــــد و منحصربه 
فرد است. درواقع، ناوگان دریایی ایاالت متحده به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به خلق و حمایت از 
کنار آمریکا  گوشــــه و  صدها و هزاران مورد شــــغل در 
کمک نموده اســــت. افــــزون بر این، بهبــــود امنیت 
اقتصادی و نظامی، تأمین لجســــتیکی ارتش آمریکا 
و نهایتــــأ تنظیم بخــــش اعظمی از تجــــارت خارجی 
کشــــور، از مزایای نیروی دریایی آمریکا هستند.  این 
کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی، حفظ محیط 
گسترش تجارت بین الملل به عنوان محرک  زیست و 
گسترده نیروی  اقتصاد بین الملل آمریکا از نقش های 

کشور می باشد )یزدان پناه،۱۳9۲( دریایی این 

لزوم استفاده از ظرفیت اقتصادی نیروهای 
مسلح در توسعه اقتصادی

نقش نیروهای مســــلح و تــــوان اقتصــــادی آن ها در 
راهبری اقتصاد بسیار درخورتأمل است. این نهادها 
پتانســــیل هایی  از  نهادهــــای دولتی  همانند ســــایر 
گردش  نظیر بودجه های ســــاالنه، حقــــوق ماهیانه، 
ک تحــــت تملــــک، عرصه های  مالی، اراضــــی و امــــال
که می توانند از  اقتصادی فعالیت، برخوردار هستند 
کمک به  این توان جهت فعالیت هــــای اقتصادی و 
کنار این پتانسیل ها،  کنند. در  اقتصاد ملی استفاده 
که در نیروهای مسلح وجود  به دلیل وجود اعتمادی 
کارکنان و یگان خدمتی  دارد و شــــبکه اعتماد میان 
آنها، می تــــوان از این اعتماد جهت جذب ســــرمایه 
انجــــام فعالیت هــــای اقتصادی و پیشــــبرد  جهــــت 
کشــــورهای  کــــرد. در بســــیاری از  اهداف اســــتفاده 
دنیــــا صندوق های بازنشســــتگی بزرگتریــــن فعاالن 
اقتصادی را تشکیل می دهند و بیشترین سرمایه ها 
در دستان همین صندوق هاست درحالی که در ایران 
کم است و آن تعداد  صندوق های بازنشستگی بسیار 
گذاری زیاد فعال نیستند.  ناچیز نیز در امر ســــرمایه 
در صورتیکه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در 
گذاری و عرصه های اقتصادی وارد شود  امر سرمایه 
که نیروهای  کار بسیار پسندیده ای است. این تصور 
کشــــور  که فضای اقتصاد  نظامی موجب می شــــوند 
که  امنیتی و نظامی بشــــود نباید منجر به این شود 
نیروهای مســــلح از توانایی ها و اســــتعدادهای خود 
ح های  گسترش طر در جهت بهبود معیشت خود و 
نظامی غافل شوند و راه مشــــارکت آنها بسته شود. 
که بتواند  مطمئنا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است 
از تمامی ظرفیت های خود در جهت تحقق اهداف و 
که توان غیر نظامی )عالوه  کند  توسعه خود استفاده 
بر توان تجهیزات نظامی( یکی از این ظرفیت هاست 

گیرد. که باید مورد توجه قرار 

مجوز قانون اساسی در مشارکت اقتصادی 
نیروهای مسلح

که باید پاسخ داده شود و ورای  مهمترین پرسشــــی 
که  اســــتدالالت اقتصادی باید توجه شود آن است 
آیا اساســــًا مشــــارکت نیروهای مســــلح در اقتصاد از 
دیدگاه قانون اساسی منع دارد یا خیر؟اصل یکصد و 
که »دولت  چهل و هفتم قانون اساسی بیان می کند 
باید در زمان صلــــح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در 
کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی وجهادسازندگی ، 

کند  کامل موازین عدل اســــالمی استفاده  با رعایت 
که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید« درحدی 
تبیین صحیح این بند از قانون سبب می شود تا 
که به حضور نیروهای مسلح در  بسیاری از ایراداتی 
گرفته می شود مرتفع بشود. این بند قانون  اقتصاد 
اساســــی مبنای تشــــکیل قرارگاه قرب خاتم االنبیاء 
نیز می باشــــد. بر اســــاس این اصل و بر مبنای ابالغ 
کل قوا در ســــال ۱۳۶8 مبنی بر مشارکت  فرماندهی 
کشور،  مهندســــی ســــپاه در بازســــازی و ســــازندگی 
گذشــــته بخشی  پس از جنگ با اســــتفاده از تجارب 
از امکانات و منابع انســــانی در ســــازمان مســــتقلی 
تحت عنوان قرارگاه ســــازندگی خاتــــم االنبیاء )ص( 
گردیدند.  سازماندهی شــــده و وارد عرصه سازندگی 
کمی )  کنون با رشد شاخص های  قرب از آن سال تا
کارکنان، حجم باالی پروژه ها، میزان سرمایه (  تعداد 
کیفی )توان فنی و مدیریتی( با ورود به عرصه های  و 
کــــه قبال توســــط  جدیــــد و پروژه هــــای پیچیــــده ای 
پیمانــــکاران خارجی انجــــام می شــــد و همچنین با 
حضور در مناطق محروم، ناامن و دور افتاده خدمات 
که بخش خصوصی توان  چشمگیر انجام داده است 

انجام چنین خدماتی را نداشته است.
خ 8۱/8/۱۴  همچنیــــن با عنایت بــــه تدبیر مــــور
کل قوا مبنی بر صدور مجوز  مقام معظم فرماندهی 
کشور،  اجرای ماده ۱7۴ قانون برنامه ســــوم توسعه 
ســــازمان تأمین اجتماعی نیروهای مســــلح وابسته 
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل 
گردیده اســــت. مســــتند به اصل ۲9 قانون اساسی، 

برقراری تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح از 
طریق فعالیت های بیمه ای، حمایتی و امدادی )با 
محوریت نظام بیمه ای( هدف این سازمان می باشد. 
اهداف تشکیل این سازمان ایجاد انسجام در نظام 
نیروهای مســــلح،صرفه جویی در  تأمین اجتماعــــی 
تأمین رفاه هر  هزینه های جاری،بهبود معیشــــت و 
چه بیشتر افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی، تمرکز 
گیری بمنظور تأمین  گذاری و تصمیم  در سیاســــت 
خدمات رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی نیروهای 
کنونی قرارگاه قرب خاتم  مسلح می باشــــد. وضعیت 
االنبیاء و ســــازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
که دو نهاد عمده از سازمان های اقتصادی نیروهای 
که نه تنها از نظر  مسلح می باشند، نشــــان می دهد 
قانونی منعی در جهت حضور این عده از مردم وجود 
ندارد بلکه می بایست شرایطی ایجاد شود تا از توان 
گیرد. و ظرفیت این نهادها استفاده صحیح صورت 

پاسخ به یک شبهه
بــــه اعتقــــاد بســــیاری حضــــور نظامیــــان در عرصــــه 
تراســــت های  تشــــکیل  به  منجر  می تواند  اقتصادی 
بزرگ اقتصادی و شکل گیری ساختارهای غیررقابتی 

کشور را از توسعه پایدار و همه جانبه  شود و این امر 
کرد. البتــــه این نگرانی نیــــز وجود دارد  دور خواهــــد 
که حضــــور نیروهــــای نظامــــی به بخش هــــای مولد 
اقتصادی محدود نشده و حضور آن ها در فعالیتهای 
لــــی می تواند بــــه تعــــادل بازارهای  غیــــر مولــــد ودال
که  کشــــور صدمه بزند. در پاســــخ به چنین شبهاتی 
در  نظامیان  حضــــور  درخصوص  شــــبهه  اصلی ترین 
کنون بسیاری از  که اواًل هم ا گفت  اقتصاد است باید 
شرکت ها به شرکت های دولتی و شبه دولتی تبدیل 
که  شــــده اند و تراست های بزرگی تشــــکیل شده اند 
گذاری،  بانک ها، صندوق های سرمایه  به  وابســــته 
سازمان تأمین اجتماعی و... می باشند و این شبهه 
بــــزرگ موجود صادق  درخصوص تمامی بنگاه های 
می باشــــد. لذا راه اصالح چنین ساختاری جلوگیری 
از اســــتفاده از پتانسیل نیروهای مســــلح در اقتصاد 
نمی باشد، بلکه دولت باید راهکارهای دیگری برای 

اصالح ارائه دهد.
نباید  اقتصاد  گفته شــــد   همچنین همان طورکه 
از پتانسیل های موجود در بخش های نظامی غافل 
شــــود و به دلیــــل برخی شــــبهات خــــود را از چنین 
کند. همچنین باتوجه به وجود  پشتوانه ای محروم 
که از طریق مقام معظم رهبری در مورد  نظارت هایی 
که ساختار های  نیروهای مسلح وجود دارد و نظارتی 
مختلف درخصوص هر نهاد نظامی انجام می دهند، 
که راه  گســــترده ای بر این شرکت ها می باشد  نظارت 
کشور را  گسترش فســــاد و اخالل در نظام اقتصادی 

می بنند.

کنار ســــایر  ســــپاه پاســــداران انقالب اســــالمی در 
کشــــور هماننــــد وزارت دفاع و  بخش های نظامــــی 
پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش و نیروی انتظامی 
گســــترده ای در اقتصاد ملی دارند.  کنون نقش  هم ا
قرارگاه قرب خاتم االنبیاء، ســــازمان اتکا، ســــازمان 
بانــــک قوامین،  تأمین اجتماعی نیروهای مســــلح، 
کوثر، و...  حکمت ایرانیان، موسسه مالی و اعتباری 
از جمله شــــرکت ها و نهادهای اقتصادی می باشــــد 
کــــه مرتبط بــــا بخش هــــای نظامی هســــتند و نقش 
گسترده ای در اقتصاد ملی دارند. اینگونه فعالیت ها 
که از ســــامان دهی مناســــبی برخورد دار  در صورتی 
باشد نه تنها ســــبب می شــــود تا وضعیت معیشتی 
که برای  کسانی  کند و  نیروهای مســــلح بهبود پیدا 
فعالیت می کننــــد، دغدغه های  کشــــور  کیان  حفظ 
کمتری داشته باشند می تواند راهکار  مالی و مادی 
که  مناسبی برای تأمین مالی پروژه تحقیقاتی باشد 

نیازمند هزینه مالی بسیار می باشد.
که  کشــــورهایی  گفته شــــد  همچنین همانطورکه 
خود داعیــــه دار اقتصــــاد رقابتی و مخالــــف دخالت 
دولــــت در اقتصــــاد هســــتند به شــــدت وابســــته به 

بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در بسیاری از 
فناوری های جدید را ندارد و به ناچار با ورادات و استفاده 

از محصوالت کشورهای دیگر، نیازهای خود را مرتفع 
می سازد، اما بخش های نظامی توان سرمایه گذاری در 

گونه تحقیقات را دارند. این 

اندیشه
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صنایع نظامی هســــتند و این صنایــــع نقش مهمی 
در پیشــــرفت اقتصادی آنهــــا دارد. به عبــــارت دیگر 
عدم اســــتفادۀ صحیــــح از ظرفیت نیروهای مســــلح 
کشورهای غربی به  که از سوی  تنها شبهه ای است 
کشورمان تحمیل می شــــود تا قدرت صنعت نظامی 
کند. این مهم نه تنها درخصوص  کاهش پیدا  کشور 
صنایع نظامی صادق است بلکه در خصوص انرژی 
انرژی هسته ای  هسته ای نیز صادق اســــت. امروزه 
کشورها در عرصه های مختلفی چون  در بسیاری از 
کشــــاورزی، صنعتی اســــتفاده می شود و  پزشــــکی، 
کشــــاندن این  آمریــــکا و متحدانــــش با به حاشــــیه 
کشور را ا ز ثمرات بزرگ چنین  که  مسایل سعی دارند 

کنند. صنایعی محروم 

í  راهکارهایی جهت افزایش استفاده
از ظرفیت نیروهای مسلح در اقتصاد

پتانسیل وقف در جهت پیشبرد اهداف

ٍة َو ِمْن  وا َلُهْم َما اْســــَتَطْعُتْم ِمــــْن ُقّوَ
ُ

ِعّد
َ
 َو أ

ُکْم َو  ِرباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ
آَخریَن ِمْن ُدوِنِهْم ال َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َیْعَلُمُهْم 
 

َ
َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشــــْی ٍء فی َسبیِل اهلِل ُیَوّف

ْنُتْم ال ُتْظَلُموَن )۶0 االنفال( 
َ
ِإَلْیُکْم َو أ

می تــــوان یکــــی از زمینه هــــای وقف را تأمیــــن قوای 
که متأسفانه مغفول واقع  کرد  کشــــور تعریف  نظامی 
شده اســــت. البته در این آیه شــــریف، بعد از اینکه 
که تمام قوه خود را برای ترســــاندن  اشــــاره می کند 
کار بگیرید به انفاق در راه  دشــــمنان خود و خدا به 
کرده است. این مسئله نشان می دهد  خدا نیز اشاره 
که رابطــــه ای میان انفاق در راه خــــدا و توان نظامی 
گر به بنیه نظامی  کشــــور وجود دارد . بر این اساس ا
و اقتصادی نیروهای مســــلح توجه نشــــود ، قدرت 
کاهش پیدا می کند و زمینه های اقتدار  کشور  نظامی 

نظام اسالمی خدشه دار خواهد شد.
متأســــفانه بســــیاری از پتانســــیل های وقــــف در 
بهینه ای  اســــتفاده  و  کشورمان مغفول مانده است 
از آنها صورت نمی گیرد. به دلیل عدم فرهنگســــازی 
صحیح برای مردم و نبود نگاه عام به مسئله وقف، 
که ســــالیان طوالنی در تمدن اســــالمی  این نهادی 
کنون جایگاه  گسترده ای داشته اســــت، هم ا نقش 
اصلی خود را ندارد. بر این اســــاس با اصالح رویکرد 
مســــئوالن و مردم به مســــئله وقف می تــــوان از این 
کشور و تأمین  گسترش توان نظامی  پتانسیل جهت 

کرد. مالی پروژه های نظامی استفاده 

ایجاد مسیری جهت استفاده از 
گسترش صنایع  پیشرفت های نظامی در 

کشور

الف: اســــــتفاده از توان نیروهای مسلح در زمان 
صلح

اساسًا بعد اقتصادی فعالیت های نظامیان در زمان 
کشورها برجســــته تر می گردد.  از  صلح در بســــیاری 
نیروی های  از  اســــتفاده  اقتصــــادی  از جمله دالیل 
نظامی، انسجام ســــازمانی و قدرت مالی نهادهایی 
نظیر ارتش برای اجرای پروژه های سنگین و پرهزینه 

می باشد.
درواقــــع، وزن اساســــی پژوهــــش ملی و توســــعه 
کشورهای توســــعه یافته نیز مانند  زیرســــاختارها در 
کشورهای درحال توسعه بر دوش ارتش و نظامیان 
است زیرا بسیاری از شرکت های خصوصی و خرده پا 
ح های  بــــرای ورود به چنین طر اوأل انگیزه چندانی 
کالن و دشوار را ندارند و ثانیأ در صورت قبول چنین 
مســــئولیت هایی، اساســــأ از توانایی و ظرفیت الزم 
جهت اجرا و اتمام پروژه های عمرانی و زیرســــاختی 

برخوردار نیستند.
کنون در خصوص قرارگاه  بنابراین همان طورکه تا
قرب خاتم االنبیاء نیز صادق بوده اســــت می توان از 
ظرفیت عمرانی این گونه نهادها در عمران و آبادانی 
که نقش  کرد  کرد. البته باید توجه  کشــــور اســــتفاده 
چنین نهادهایی صرفًا واسطه و ایجادکننده شرایط 
برای فعالیت سایر شرکت ها باشــــد. به عبارت دیگر 
کشور  بعد از اینکه یک پروژه راه سازی یا سدسازی در 
تکمیل شــــد و به مرحله بهره بردای رســــید، منافع 
گیرد و راه  این گونه پروژه ها باید در اختیار مردم قرار 
گسترش اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در اقتصاد 

گسترده شود.
در طــــرف دیگــــر باتوجــــه بــــه وجــــود تحریم های 
کاال  گســــترده علیه ایران و مشــــکالت حمــــل و نقل 
کشور  کشور و توان دریایی  کشور، نیروی دریایی  در 
کاهش هزینه هــــای تجاری  قدرت مناســــبی جهت 
گسترش نظام بیمه ای  کشور می باشد. در این میان 
از طریق نیروهای مســــلح جهــــت عملکرد در دوران 
تحریم، نیز می تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت 

کشور داشته باشد. اقتصادی 
در طرف دیگر نیروهای مســــلح بخش عمده ای از 
کاالهای مختلف را  کنندگان  کارکنان دولت و مصرف 
تشکیل می دهند. تشــــکیل فروشگاه های زنجیره ای 
اتکا و ورود این ســــازمان به تولید محصوالت غذایی 
سبب شده است تا بخش عمده ای از نیاز این قشر از 
طریق این سازمان تأمین بشود. در طرف دیگر رشد 
گســــترش توان ســــازمان تأمین اجتماعی نیروهای  و 
مسلح در جهت بیمه و ارائه خدمات بیمه ای به این 
که اســــتفاده از توان نیروهای  قشر نشان داده است 
کرده  کمک  مســــلح نه تنها به بهبود معیشــــت آنان 
گســــترش تولید ملی و  اســــت بلکه نقش بسزایی در 
حمایت از محصوالت داخلی داشــــته اند. لذا دولت 
می تواند با برنامه ریزی صحیح و حمایت های مناسب 
کنون صورت  که تا از چنین سازمان هایی)همانگونه 
کند،  کمک  گرفته است( نه تنها به رشد این شرکت ها 
بلکه از توان آنها در انجــــام پروژه های بزرگ بیمه ای، 

کند.  تولیدی و خدماتی استفاد 

ب: رشد صنایع مرتبط با صنایع نظامی و تشکیل 
مجتمع های نظامی صنعتی

نیروهــــای نظامــــی به توســــعه  کمــــک  بعــــد دیگــــر 
کمرنگ است(،  کشــــور ما  کشورهای صنعتی )که در 
کشــــف  نقش قابــــل توجــــه مجتمع های نظامی در 
و انتشــــار فناوری های پیشــــرفته اســــت. بــــا عنایت 
به حساســــیت و اهمیت مقوله امنیــــت برای دولت 
ملت ها، رهبــــران نظامی و غیرنظامی، معموأل برای 
پروژه های عظیم نظامی حاضر به تخصیص بودجه 

و هزینه های هنگفت می باشند.
نتیجه ایــــن هزینه های مالی در قالب تســــلیحات 

که نه تنها موجــــب افزایش  پیشــــرفته نمود می یابد 
ضریب امنیتی ملی می شــــود، بلکه با تسری به سایر 
عرصه هــــای داخلــــی، رونــــق و شــــکوفایی خاصی به 
صنایع دیگر می بخشــــد. درواقع بخشی از هزینه ها و 
بودجه هــــای نظامی، دوبــــاره و در قالب فناوری های 
کشورهای صنعتی برگشته  نوین به چرخه اقتصادی 
کمک  کشورها  و به توسعه متوازن ملی در این نوع از 
می نمایــــد. بــــه عبارت دیگــــر بخش خصوصــــی توان 
سرمایه گذاری در بسیاری از فناوری های جدید را ندارد 
کشورهای  و به ناچار با ورادات و استفاده از محصوالت 
دیگر، نیازهای خود را مرتفع می سازد، اما بخش های 
گونه تحقیقات را  گذاری در این  نظامی توان سرمایه 
که نه تنها نیاز نظامی به  دارند. این امر سبب می شود 
فناوری های جدید پاسخ داده شود، بلکه سایر صنایع 

کنند. نیز بتوانند از این رشد استفاده 
که اشــــاره شد، بسیاری  در طرف دیگر همانگونه 
کنــــون در صنایع نظامی  که هــــم ا از فناوری هایــــی 
که باید  کاربرد صنعتی دارند  ما استفاده می شــــوند 
ضمــــن راه انــــدازی مجتمع هــــای نظامــــی صنعتی 
ح  و رعایــــت مالحظــــات حفاظتــــی جهت عــــدم در
کشور برای  کشور، از ظرفیت نظامی  اطالعات نظامی 

کرد. توسعه سایربخش های صنعتی نیز استفاده 

í گیری نتیجه 
که حضور  گرفت  در نهایت می تــــوان چنین نتیجــــه 
بخش هــــای نظامــــی در اقتصــــاد و صنعت نــــه تنها 
بســــیاری از مشــــکالت موجود در اقتصــــاد را از بین 
گســــترش صنایــــع نظامی-صنعتی،  می برد، بلکه با 
این صنایــــع می توانند نقــــش راهبری مناســــبی در 
اقتصاد داشــــته باشند و به توســــعه توان اقتصادی 
که  کنند. البته نظــــارت و تعیین فرآیندی  کمک  نیز 
حضور شــــرکت های نظامی به معنی رقابت با مردم 
باشــــد نیازمند طراحی مدلی جامع اســــت تا هم از 
کنار آن  کند و در  توان بخش های نظامی اســــتفاده 

کند. زمینه مشارکت بیشتر مردم را مهیا 

í منابع
کریم قرآن 

قانون اساسی جمهوری اسالمی
بیانــــات مقــــام معظــــم رهبــــری در دیــــدار جمعــــی 
زمینــــی  نیــــروی  کارکنــــان  و  فرماندهــــان  از 

ارتش7۲/7/۲8
ســــایت  ایــــران،  در  نظامــــی  اقتصــــاد  کزاد،علــــی،  پا

خبرآنالین، 88/9/۱8
یزدان پناه، محمد،نقش صنعت نظامی در اقتصاد 

مدرن، 9۲/9/۲0 خبرگزاری فارس
خبرگزاری خانه ملت

 http://icana.ir/Fa/News/268478
www.mod.ir  سایت وزارت دفاع

سایت قرارگاه قرب خاتم االنبیاء
www.khatam.com
http://www.defense.gov  وزارت دفاع امریکا
Butts, Kent )ed( )۱99۴( Environmental Security: 

DOD Partnership for Peace, Carlisle ,Pa: 
strategic studies institute, U.s army War 
college.

http://www.naval-technology.com  ▪

اندیشه



شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۳6۱۳۹۳

ح الگو و ابالغ سیاســــت های اقتصاد مقاومتی از  طر
ســــوی مقام معظم رهبری در پاســــخ به شکنندگی 
و آســــیب پذیری رونــــد متعــــارف اقتصــــادی ایــــران 
بود. شــــاید مفهوم »اقتصاد مقاومتــــی« در ادبیات 
گی های  اقتصادی، جدید به نظر آید، اما برخی از ویژ
کشــــورهای  تجربۀ  را می توان در  اقتصــــادی  چنین 

مختلف دید.
مقام معظم رهبری در تبییــــن اقتصاد مقاومتی 
کشورهای مختلف به  که در حرکت  گرایشــــی  دربارۀ 
ســــمت چنین اقتصادی وجــــود دارد، می فرمایند: 
»گرایــــش به اقتصــــاد مقاومتــــی مخصــــوص ما هم 
کشورها -بخصوص در  نیست؛ امروز در بســــیاری از 
اقتصادی  با تکانه های شدید  این سال های اخیر- 
کشــــورهای متعددی به  که در دنیا بــــه وجود آمد، 
دنبال مقاوم سازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته 
کشــــوری شــــرایط خاص خودش را دارد۱«. آنچه  هر 
در تعریف اقتصاد مقاومتی نمایان تر اســــت تکیه به 
کشــــور است؛ به این ترتیب  ظرفیت های درونی یک 
که یک اقتصاد به سمت خودکفایی و استقالل  است 
تأثیرپذیری چنین  و  کــــرد  اقتصادی حرکت خواهد 
اقتصــــادی از تکانه های اقتصــــاد جهانی به حداقل 
خواهد رســــید. مقــــام معظــــم رهبــــری در اهمیت 
تولید داخلی در اقتصاد مقاومتی یادآور می شــــوند: 
»پایۀ اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید 
که یا غیرضروری اســــت  کاهش وارداتــــی  داخلــــی و 
کیدی،  یــــا مشــــابه داخلــــی دارد۲«؛ علت چنیــــن تأ
کردن حربه های  اقتصادی و خنثی  ایجاد استقالل 

دشمنان در جنگ اقتصادی است.
که در بررسی تجارب مقاومت اقتصادی  نکته ای 
کشــــورهای مختلــــف بایــــد مدنظــــر باشــــد، این  در 
کشورها،  که رویکرد اتخاذشده از ســــوی این  است 
نامیده می شود  اقتصاد مقاومتی  آنچه  نه تنها تمام 
که از اجرای  نیســــت، بلکه در نحوۀ اجرا یا نتایجی 
از  اشتباه آن حاصل شــــده اســــت، فاصلۀ بسیاری 

۱. بیانــــات در جلســــه تبییــــن سیاســــت های اقتصــــاد مقاومتی 
 ۱۳9۲/۱۲/۲0

۲. بیانــــات در دیــــدار اعضاى مجمع عالی بســــیج مســــتضعفین 
 ۱۳9۳/09/0۶

مفهوم اقتصاد مقاومتــــی دارد؛ لذا هدف در چنین 
مباحثی، ذکر برخی مصادیق محقق شده یا حرکت 
کشورهای مختلف است  به سمت مقاوم ســــازی در 
و اال در امکان و چگونگی اجرای این سیاســــت ها، 
قطعًا نقد و بررسی الزم است. به این ترتیب و با توجه 
کاهــــش واردات  گــــی تقویت تولیــــد داخلی و  به ویژ
غیرضــــروری در اقتصاد مقاومتــــی، چنین حرکتی را 
کشــــور در تجاربی  در راســــتای تقویــــت اقتصاد یک 
کشــــورهای مختلف ازجمله برزیل وجود دارد  که از 

مشاهده می کنیم.

í راهبــرد جایگزینی واردات در برزیل
جــــدای از آن کــــه آیا اصــــاًل مفهــــوم توســــعه را قبول 
کشــــوری به منظور ایجاد  داشته باشــــیم یا خیر، هر 
اقتصادی، فرهنگی، سیاســــی و  وضعیت مطلــــوب 
کیفــــی موردنظر را  کمی و  اجتماعی، بایــــد تغییرات 
کند؛ در ادبیات متعــــارف اقتصادی چنین  حاصــــل 
تغییراتــــی را در حــــوزۀ اقتصــــاد، توســــعۀ اقتصادی 
می نامنــــد. اقتصاددانــــان به منظــــور ایجــــاد چنین 
که منجر بــــه تقویت و رشــــد اقتصاد یک  وضعیتــــی 
کشور شــــود، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی قائل به 
یک مســــیر برای توســــعۀ اقتصادی هستند و برخی 

مقاوم سازی اقتصاد در برزیل
کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ کجوری	▪	  ▪	محمدجواد	

پرونده

  خاص 
ً
که الگوی اقتصاد مقاومتی لزوما از آنجا 

کشور ما نیست و تجربه های مختلفی از آن را 
می تــــوان در دیگرکشــــورهای دنیــــا یافت، در 
کرده ایم  پروندۀ این شــــمارۀ نشــــریه تالش 
کشــــورها را برای  تالش ها و تجربه های دیگر 
کنیم تا از  کاوی  مقاوم ســــازی اقتصاد خود وا
این رهگــــذر، درس هایی برای مقاوم ســــازی 

کنیم. در بررســــی اقتصاد  اقتصاد ایران پیدا 
کشورهای منتخب، سعی شده است در ابتدا، 
کشور  تصویری از وضعیت اقتصادسیاسی آن 
کشورها در  ارائه شود و ســــپس اقدامات این 
زمینۀ تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی را 
 این اقدامات را ارزیابی 

ً
کرده و نهایتا تشریح 

کنیــــم تا نقاط قــــوت یا ضعف سیاســــت های 

مختلف در این زمینه مشــــخص شــــود. البته 
کشــــورها محدود و  بررســــی تجربیات دیگــــر 
منحصر به این پرونده نخواهد بود و انشاءاهلل 
در شــــماره های بعدی نیز به فراخــــور زمان و 

امکان، به این موضوع خواهیم پرداخت. 
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ح می کنند؛  دیگر وجود راهبردهــــای متفاوت را مطر
لذا درزمینۀ توسعۀ اقتصادی، رویکردهای متفاوتی 
از به  که  ح و اتخاذ شده است؛ استراتژی هایی  مطر
تا  حداقل رســــاندن نقش دولت شــــروع می شود و 
نقش عمدۀ دولــــت ادامه پیدا می کند. اســــتراتژی 
اساسی  نیازهای  تأمین  باز، صنعتی شدن،  اقتصاد 
کشاورزی، استراتژی توسعۀ  و توزیع مجدد، توسعۀ 

سوسیالیســــتی و... ازجمله استراتژی هایی هستند 
گرفته شده اند. کار  که درزمینۀ توسعۀ اقتصادی به 
حرکــــت بــــه ســــمت توســــعۀ اقتصــــادی، الزامًا و 
از ســــوی دولت ها  یــــک برنامه ریــــزی  بــــا  همیشــــه 

صــــورت نمی پذیرد؛ بلکه شــــرایط موجود، دولت ها 
و سیاســــت های دولتی را به ســــمت اتخــــاذ رویکرد 
مطلــــوب هدایــــت می کنــــد. از طــــرف دیگــــر همــــۀ 
کشــــورها در اتخاذ اســــتراتژی موردنظر خود الزامًا از 
یک روند ثابت هم اســــتفاده نکرده و نمی کنند؛ لذا 
اجرای اســــتراتژی های مختلف توسعه با یک سری 
تعدیل هایی همــــراه خواهد بود و بــــه همین دلیل 

شاید نتوان نام یک استراتژی را برای رویکرد اتخاذ 
شــــده از ســــوی دولت ها نهاد؛ چون ممکن اســــت 
ترکیبی از چند اســــتراتژی مختلف، در مسیر توسعۀ 
ایــــن میان،  کشــــور شــــکل بگیرد. در  اقتصادی هر 

کشــــور برزیل، اســــتراتژی صنعتی کردن از طریق  در 
جایگزینی واردات اتخاذ شد.

راهبردهای  زمرۀ  واردات در  استراتژی جایگزینی 
توسعۀ درون نگر قرار می گیرد. استراتژی های توسعه 
اســــتراتژی هایی اطالق  به  به طور خالصه  درون نگر 
که جهت گیری تولید و ساختار آن در پاسخ  می شوند 
به نیازهای داخلی و بازار داخلی تنظیم می شــــود. 
در این استراتژی تولید داخلی، سلیقه های مصرفی 
کشــــش درآمد داخلــــی، ســــطح تقاضای  داخلــــی، 
کانون توجه  کشــــور و... در  داخلی، صنایع داخلی 
که به گونه ای جهت دهی  قرار دارند و هدف آن است 
کاهش وابســــتگی  که اســــتقالل اقتصادی،  شــــوند 
و دفع تهدیــــدات خارجی حاصل شــــود. به همین 
دلیل عمدتًا ناظر به بهره برداری از امکانات و منابع 
کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفایی  داخلی 
یا خوداتکایی اســــت و در راســــتای این استراتژی، 
صنعتی شــــدن از طریــــق جایگزینــــی واردات دنبال 
کاالهای پایــــه ای همچون فوالد،  می شــــود و تولید 
کامل اقتصاد  گندم، سیمان و... تا تحقق استقالل 

دنبال می گردد.۱
گفته شــــد خیلی از اســــتراتژی ها  که  همان طــــور 
الزامًا از قبل برنامه ریزی شــــده نیســــت؛ اســــتراتژی 
گاهانه صورت  جایگزینی واردات از سوی برزیل هم آ
کنش  نپذیرفت. اتخاذ چنین استراتژی ای نتیجۀ وا

۱. حیدری مطلــــق، راضیه، مجلــــه   اقتصادی-ماهنامه   بررســــی  
 مسائل   و   سیاست های   اقتصادی، ۱۳90، شماره ۱و۲ 

شاخص های حساب جاری و تجاری

نسبت برابری
رابطۀ مبادله حساب جاری

تراز بازرگانی رشد ساالنۀ واقعی تجارت

انحراف معیار میانگین تولید ناخالص داخلی واردات صادرات

۱۰/۱ 42/۷ ۱6۰/6 ۳/۰ 2/۵ ۱۹۳۰-۱۹۰۱

۱۷/۷ ۷۷/۱ ۱۱8/۰ ۰/4 ۱/۵ ۱۹۵۰-۱۹۳۱

۱۳/۰ 6۵/8 ۱64/۰ -۱/4 -۰/4 ۱/۷ -۱/2 ۱۹6۳-۱۹۵۱

6/۰ 86/۹ ۱4۳/۳ -2/4 -۰/۷ ۵/6 ۰/8 ۱۹8۰-۱۹64

۱6/8 ۹2/6 ۹4/۷ -۱/۱ ۳/6 ۱/۹ 6/۵ ۱۹۹۳-۱۹8۱

۹/6 68/4 ۱24/۱ -۳/۳ -۰/2 ۱۳/۵ 4/۳ 2۰۰۰-۱۹۹4

کلی فروشی و در مقابل دالر آمریکا محاسبه شده است.  خ برابری با استفاده از شاخص قیمت  رابطۀ مبادله براساس سال پایه ۱980 محاسبه شده است؛ نر

تفکیک بخشی تولید ناخالص داخلی و اشتغال

خدمات صنعت کشاورزی

کار تولید ناخالص داخلی کار تولید ناخالص داخلی کار تولید ناخالص داخلی

28/۹ 4۱/8 4/2 ۱۳/2 66/۹ 4۵/۰ ۱۹۰۰

2۰/2 46/۷ ۱۳/6 ۱۷/۰ 66/۳ ۳6/۳ ۱۹۳۰

22/۵ ۵۰/۹ ۱۷/6 2۵/۹ ۵۹/۹ 2۳/2 ۱۹۵۰

۳۰/2 48/۹ ۱8/8 ۳4/۹ ۵۱/۰ ۱6/2 ۱۹6۳

4۱/۵ 4۹/۰ 2۹/۱ 4۰/۹ 2۹/4 ۱۰/۱ ۱۹8۰

۵۳/۰ 48/۰ 2۰/8 ۳۹/۵ 26/۱ ۱2/۵ ۱۹۹۳

۵۷/2 48/۷ ۱۹/2 ۳8/4 2۳/6 ۱2/۹ 2۰۰۰

با افت رابطۀ مبادلۀ برزیل در بین سال های ۱۹2۹ و 
کشور با آن روبه رو  که این  ۱۹۳۰ به دلیل بحران هایی 

که  کاهش یافت؛ لذا بعید نبود  شد، حجم واردات هم 
برزیل و کشورهایی از این قبیل مزایای اقتصاد باز را زیر 
کم  سؤال ببرند. به این ترتیب یک نوع جدایی از نظم حا

بین المللی آزاد صورت پذیرفت.

پرونده
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کشور با  که این  نسبت به ضربه ها و نوســــاناتی بود 
کم وبیش  کنش  آن روبه رو بود. »این اســــتراتژی، وا
خودبه خودی نســــبت بــــه یک رشــــته از ضربه های 
که با از بین رفتن بازار الســــتیک برزیل  خارجی بود 

در اواخــــر قــــرن نوزدهــــم آغاز شــــد و به دنبــــال آن 
حوادثی پی درپی مانند قطع تجارت بین المللی در 
کشور طی  جنگ جهانی اول، سقوط رابطۀ مبادلۀ 
بحران دهۀ ۱9۳0 و قطع مجدد بازرگانی بین المللی 
طی جنگ جهانی دوم واقع شــــدند. هر یک از این 
ضربه ها، موجی از صنعتی شدن از طریق جایگزینی 
گام به گام ســــهم  که به افزایش  واردات را برانگیخت 

صنعت در تولید ناخالص ملی انجامید۱«.
با افــــت رابطۀ مبادلــــۀ برزیل در بین ســــال های 
کشــــور  که این  ۱9۲9 و ۱9۳0 بــــه دلیل بحران هایی 
کاهش یافت؛  با آن روبه رو شــــد، حجم واردات هم 
کشــــورهایی از این قبیل  که برزیل و  لــــذا بعید نبود 
مزایای اقتصاد باز را زیر ســــؤال ببرند. به این ترتیب 
کــــم بین المللــــی آزاد  یک نــــوع جدایــــی از نظم حا
کردن  صــــورت پذیرفــــت. برزیل عــــالوه بر محــــدود 
واردات، پــــس از مدتی ســــمت گیری صادرات را هم 
مدنظر قرار داد. به همیــــن دلیل در دوره های پس 
کشور  خ رابطۀ مبادلۀ این  از ۱9۵0 شــــاهد افزایش نر

هستیم.
کشــــور برزیل  مطابــــق جدول بــــاال رابطۀ مبادلۀ 
در طول ســــال های ۵۱-۱9۳۱ به نســــبت سی سال 
کاهش یافته و از ۱۶0/۶ به ۱۱8/۲ رسید.  گذشــــته 
کشور در  کاهش حجم تجاری این  این نشان دهندۀ 
طول دورۀ جایگزینی واردات اســــت. افزایش رابطۀ 
مبادلــــه پس از مدتی نشــــان دهندۀ بهبود وضعیت 

گذشته دارد. تجاری برزیل و خروج از بحران های 
ملــــی، نظارت های  ارزش پول  کاهــــش  با  برزیل 
ارزی و حمایت هــــای تعرفــــه ای را افزایش داد. این 
کشــــور با بــــه تعلیــــق درآوردن بدهی هــــای خود به 

کیت، راهبردهای توســــعه ی اقتصــــادی، ترجمه ی  گریفیــــن،   .۱
حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، ۱۳7۵، ص۱7۱ 

کاهش ارزش اسمی این  مدت چند سال، منجر به 
بدهی ها شــــد. دراین بین ســــقوط تولیــــد ناخالص 
گذشته جبران و روند روبه رشد  داخلی در سال های 
کاهش قیمت جهانی قهوه با حمایت های  آغاز شد. 

داخلی جبران شد و همین امر موجبات حفظ ثروت 
کشتزارها را فراهم آورد؛ لذا با بهبودی قیمت  مالکان 
قهوه این مالکان، سرمایۀ خود را در صنایع ساخت 
تولیــــدات صنعتی در  به این ترتیب  گرفتنــــد.  کار  به 
دهۀ ۴0 افزایش یافت. فضای پس از جنگ جهانی 
کرد و دولت برزیل  دوم روند صنعتی شدن را تقویت 
دوباره حمایت های تعرفه ای و اجرای سیاست چند 
که به ویژه به نفع تولیدات  گرفت  نرخی ارز را پیــــش 
مصرفی داخلی بود. در این میان و در ســــال ۱9۵0 
کاالهای صنعتی در تولیــــد ناخالص داخلی  ســــهم 

برزیل به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت.
یــــک  تــــا ۱9۶۱  پس ازایــــن دوره، یعنــــی از ۱9۵۶ 

که با  مــــوج جدیــــدی از صنعتــــی شــــدن آغاز شــــد 
کاالهــــای  بــــر  خارجــــی  و  داخلــــی  ســــرمایه گذاری 
گرفــــت.  ســــرمایه ای و واســــطه ای برزیــــل صــــورت 
کاالهای مصرفی توســــط بخش  پیش ازایــــن، تولید 
خصوصی از سوی دولت موردحمایت قرار می گرفت، 
کاالهای ســــرمایه ای  امــــا توجــــه چندانی در مــــورد 
تا حدود ۳۵ درصد  افزایش تولیدات صنعتی  نبود. 
نشان دهندۀ چنین رشدی در بخش صنعت است. 
که از ۱9۶9 آغاز و  موج سوم صنعتی شدن برزیل هم 
در ۱97۶ پایان یافت، منجر به یک رشد خارق العاده 

که به »معجزۀ برزیلی« شهرت یافت؛  و ســــریع شــــد 
که میزان تولید ناخالص داخلی  لذا شاهد هســــتیم 
کاالهای صنعتی در این  تا حدود 8 درصد و ســــهم 

دوره تا حدود ۴۱ درصد افزایش می یابد.
یکی از عوامل پایــــداری یک سیاســــت را باید در 
گرچه منشأ  ایجاد تعادل و رشد همه جانبه دانست. ا
کاالهای  کردن  اســــتراتژی صنعتی شــــدن جایگزین 
مصرفی بود، اما برزیل با ایجــــاد یک توازن در تولید 
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای، بخش صنعت خود 
کاریکاتوری نداد. »بنابرایــــن، برزیل بخش  را رشــــد 
که از یکپارچگی مطلوبی  کرده  صنعتی متوازنی ایجاد 
برخوردار اســــت. اساسًا برزیل توانســــته است ازنظر 
کشور، انتقال از تخصص  رشد، خوداتکا باشــــد. این 
کاالهای مصرفی به ترکیب متنوع در تولید  در تولید 

کرده است۲.« کامل  صنعتی را 

í جمع بندی
مقاوم ســــازی اقتصــــاد پدیــــده ای جدید نیســــت و 
کشــــورهای  در  مقاوم ســــازی  ایــــن  از  تجربه هایــــی 
که  کرد  مختلــــف وجــــود دارد؛ البته نباید فرامــــوش 
ح شــــده از سوی مقام معظم  اقتصاد مقاومتی مطر
که تجربه شده است؛  رهبریهمۀ آن چیزی نیســــت 
چنیــــن الگویــــی برآمده از اســــالم اســــت و در قالب 
ح شــــده از راهبردهای توسعه خالصه  الگوهای مطر
کشــــورهای  نمی شــــود؛ لذا آنچه در بررســــی تجارب 
دیگر اهمیت دارد، استفاده از چنین تجاربی است.
یــــک از تجربه هــــای برزیــــل پیرامــــون مقاومــــت 
اقتصادی به اتخــــاذ راهبرد صنعتی کــــردن از طریق 
چنین  به کارگیری  کــــه  برمی گردد  واردات  جایگزینی 
کشور به دلیل  راهبردی حاصل نوســــانات بازار این 
بحران ها و تجارت جهانی بود؛ لذا در ابتدا به منظور 
جبران ضررهای ناشــــی از چنین نوساناتی، رویکرد 
که  کاالهای مصرفی انجام شــــد  جایگزینــــی واردات 
موجب تقویت تولید داخلی و اتکا به درون شد. در 
کنار تقویت بخش صنعتی به صورت متوازن در دورۀ 
کاالهای صنعتی هم  معجزۀ برزیلی رویکرد صادرات 

گرفت. بیشتر موردتوجه قرار 
که از چنین تجربه ای می توان  یکی از درس هایی 
گرفت و نتیجۀ مورد قبولی هم هســــت، این اســــت 

گرچه فوایدی  ا که ورود به عرصۀ رقابت بین المللی 
کشوری توصیه  می تواند داشته باشــــد، اما برای هر 
نمی شــــود. ورود به این عرصه، مستلزم ایجاد توان 
رقابتی در اقتصاد ملی است؛ لذا باید اقتصاد داخلی 
که در برابر نوســــانات  به یــــک حدی از توان برســــد 
کار، اتکای  بیرونی آســــیب جدی نبیند و الزمۀ این 

کشور و ایجاد استقالل اقتصادی است. ▪ به درون 

کیت، راهبردهای توســــعه ی اقتصــــادی، ترجمه ی  گریفیــــن،   .۲
حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، ۱۳7۵، ص۱7۱ 

شاخص های حساب جاری و تجاری

سرمایه انسانی 
)سال های تحصیل( اشتغال کل موجودی 

سرمایه
 تولید ناخالص

داخلی

۱/۵۱ 4/۳۳ ۱۹۳۰-۱۹۰۱

۱/6۷ ۱/84 ۵/۳۰ ۵/۱4 ۱۹۵۰-۱۹۳۱

2/۱۱ 2/8۱ 8/6۷ 6/88 ۱۹6۳-۱۹۵۱

2/62 ۳/2۵ 8/۹6 ۷/۷۹ ۱۹8۰-۱۹64

۰/۵2 2/۱۷ 2/6۰ ۱/64 ۱۹۹۳-۱۹8۱

۰/4۱ -۰/۳۵ 2/۳۰ ۳/۰۵ 2۰۰۰-۱۹۹4

گرچه فوایدی می تواند  ورود به عرصۀ رقابت بین المللی ا
داشته باشد، اما برای هر کشوری توصیه نمی شود. ورود 

به این عرصه، مستلزم ایجاد توان رقابتی در اقتصاد ملی 
است

پرونده

هرچند افزایش تقاضای کل در اقتصاد، باعث رونق 
 منافع این رونق متوجه 

ً
کسب وکار خواهد شد، اما لزوما

تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی نمی شود. 



۳۹ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

کشــــوری اســــت در ســــواحل شــــمالی دریای  ونزوئال 
کلمبیا قرار دارد. این  کارائیب و در همسایگی برزیل و 
کشورهای آمریکای جنوبی تحت  کشور نیز مانند سایر 
استعمار قرار داشــــت تا اینکه در پنجم جوالی ۱8۲9 
کرد. پیش تر در  کشور مســــتقل اعالم وجود  به عنوان 
کشور شــــهرهای ساحلی بیشــــترین جمعیت را  این 
کاهش یافته  داشــــتند اما امروزه جمعیت روســــتاها 
کاس پایتخت این  کارا است و شهرهای مدر ن مانند 
کشور بیشترین حجم جمعیت ۳0 میلیونی ونزوئال را در 

خود جای داده است.
بعدازآنکه هوگو چاوز رهبر فقید ونزوئال حکومت را 
کشــــور فصل جدیدی هم  گرفت برای این  به دست 
کشور باز شد. چاوز  در سیاست و هم در اقتصاد این 
رهبر ونزوئال، مخالف با سیاســــت های امپریالیســــتی 
دولت هــــای ســــلطه از دولت های منطقــــه آمریکای 
که  جنوبی حمایــــت می کرد و ســــعی بر این داشــــت 
سیاست های سرمایه داری را در این منطقه ریشه کن 

کند. دوران حکومت چاوز با فراز نشیب های فراوانی 
روبه رو بــــود؛ اما رئیس جمهور محبــــوب ونزوئال دچار 
عارضه ســــرطان شد و در آخرین ســــفر خود به برزیل 
گر درمان موفقیت آمیز نبود  که ا کرد  برای درمان اعالم 
مردم ر انتخابــــات به معاون اول و وزیر امور خارجه او 
رأی بدهند. بعد از درگذشــــت چــــاوز نیکالس مادورو 
که به عنوان وزیــــر امور خارجه او  دوســــت صمیمی او 
فعالیت می کرد با رأی مردم در یک انتخابات پرشــــور 
کشور انتخاب شد. شاید  به عنوان رئیس جمهور این 
که به عنوان راننــــده اتوبوس در ونزوئال  مادورو جوان 
که در  فعالیــــت می کــــرد این چنیــــن روزی را نمی دید 

پنجاه سالگی به ریاست جمهوری ونزوئال برسید.
مــــادورو  انتخــــاب  بــــا  کــــه  می دانســــت  آمریــــکا 
سیاســــت های انقالبــــی و ضدآمریکایی چــــاوز ادامه 
کرد. سراسیمه برای آن که بتواند ونزوئال  پیدا خواهد 
گرفت؛  تحت فشار بگذارد سیاست تحریم را در پیش 
کــــه از انقالب بولواری  اما مردم ونزوئال نشــــان دادند 

خود دست نکشــــیدند و مادورو نیز در جمع مردم در 
که آمریکا هیچ وقت  کرد  تاریخ ۲8 دسامبر ۲0۱۴ اعالم 
کنند و مردم  نمی تواند در مقابل این مردم مقاومت 
ونزوئال سیاست های سلطه گرانه آمریکا را قبول ندارند؛ 
کــــه آمریکا را ونزوئال را تحریم  اما این اولین باری نبود 
می کرد و این تحریم ها از ســــال ۲0۱۱ به طورجدی آغاز 
شــــده بود؛ اما عماًل از ســــال ۲00۵ به طورجدی دیگر 

رابطه ای میان امریکا و ونزوئال وجود نداشت.
 منابع درآمدهای اقتصادی ونزوئال به صورت عمده 
کشور صادرات  از صادرات نفت خام اســــت ولی این 
کائــــو را هم انجام  کا کشــــاورزی و قهوه و  محصوالت 
که  کاهش قیمت نفت باعث شد  می دهد. تحریم ها و 
کوتاه دچار عدم  اقتصاد رو به رشد ونزوئال در این دوره 
ج  تعادل بشود و تا حدی از مسیر رو به رشد خود خار
شود. در طی شوک جدید نفتی میزان صادرات نفت 
کرد و تورم نیز  ونزوئال به میزان ۴0 درصد افزایش پیدا 

کرد. کشور به اندازه ۴0 درصد افزایش پیدا  در این 

گرفتن تحریم هــــا ونزوئال بــــا دولت های  با شــــدت 
کره، ســــوریه و چین روابــــط تجاری  ایران، روســــیه، 
کــــرد و از راه فروش محموله های  روابط خود را برقرار 
که بتواند  کشورها ســــعی بر این داشت  نفتی به این 
کند. در ســــال ۲0۱۳ آمریکا فشــــار  با تحریم ها مقابله 
کرد و مبادالت سالح را نیز  تحریم ها را بر ونزوئال بیشتر 
کرد. در سال ۲008 نیز ایاالت متحده  بر ونزوئال ممنوع 
کرد و  دارایی هــــای بانک بین المللی دســــالورو ضبط 
ونزوئال از هرگونه مبادله با شرکت های آمریکایی تحریم 
کرد. بــــر این اســــاس ونزوئال اقدام به تأســــیس بانک 
که تمام مبادالت میــــان ایران و ونزوئال  FBVI نمود 
از طریــــق این بانک بــــه انجام می رســــید و نیز روابط 
گسترش داد و بانک های  کشور  تجاری خود را با این 
ایران می توانستند از طریق مؤسســــات مالی ونزوئال 

فعالیت های خود را تسهیل نمایند.
کشور ونزوئال در شرایط تحریم ازنظر تأمین مسکن 
کیفیت آن در شرایط مناســــبی قرار نداشت، اما در  و 

کشــــور خود را بر روی شــــرکت های  آن دوران درهای 
کرد و این شــــرکت ها در  جمهوری اســــالمی ایران باز 
کاس پایتخت  کارا بیشــــتر شــــهرهای ونزوئال ازجمله 
کردنــــد و در این زمینه ونزوئال  اقدام به ساخت وســــاز 
توانســــت با همکاری ایران ســــطح رفاه مردم ونزوئال 
را باالتر ببرد. در طول این ســــال ها ونزوئال در شرایط 
که آن را انقالب بولواری می نامیدند  تحریم در حرکتی 
توانست با برنامه ها صحیح اقتصادی سطح آموزش، 
مســــکن، تغذیه، فرهنگ و ورزش را در ونزوئال بهبود 
بخشــــد و بر طبق آمار میــــزان فقــــر را از ۴7 درصد به 
۲۲/7 برســــاند. در طــــول ایــــن دوران ونزوئال تالش 
می کنــــد با ملی کردن صنایع به دســــت شــــرکت های 
که بعد از افزایش تحریم ها این شرکت ها این  خارجی 
کرده بودند، از فشار تحریم ها بکاهد. صنایع را تعطیل 
روابط ونزوئــــال با ایران و روســــیه و چین در طول 
این مدت عمیق تر شــــد و ونزوئال توانســــت با جذب 
سرمایه گذاری طرف چینی در زیرساخت های انرژی 
این زیرساخت ها را توسعه دهد و از طریق مبادالت 
ســــالح و هواپیماهای جنگی با روســــیه نیز توانست 
کار آمدن  ارتش خــــود را قدرتمندتر ســــازد. بــــا روی 
مادورو نیز سیاســــت های خارجی ونزوئال تغییر نکرد 
کشــــور روابط خود را با چین و روسیه و ایران  و این 
ادامــــه داد به طوری کــــه در ماه جوالی ســــال ۲0۱۴ 
چین اعتبار سرمایه گذاری خود را به مقدار ۴ میلیارد 
که  دالر دیگر افزایش داد و آن دســــته از تحلیلگرانی 
کاس  کارا که با فوت چاوز روابط تهران  می پنداشتند 
که این روابط  کردند  دچار تغییر می شود مشــــاهده 
به قوت خود باقی اســــت. ونزوئال در راستای مقابله 
کشــــور در  کاهش نفوذ این  بــــا تحریم های آمریــــکا و 
منطقه آمریــــکای التین و افزایــــش تأثیرگذاری خود 
کشــــورها  گســــترده از این  در ایــــن منطقــــه، به طور 
کشورها  حمایت های مالی می کند و در بعضی از این 
که به حمایت های ونزوئال به میزان زیادی وابســــته 
 GDp هستند این حمایت ها به اندازه ۱/۵ درصد از 
کشورها تا  که این ســــهم در آن  کشور اســــت  کل آن 
۶ الی 7 درصد نیز افزایش داشــــته است. برای مثال 
کشــــورهایی  گفت حجــــم بدهکاری ها در  می تــــوان 
گوئه به ترتیــــب ۶ و 7 درصد  مانند هائیتــــی و نیکارا
گر  که ا از تولید ناخالص ملی سالیانه شــــان می باشد 
بخواهــــد تغییراتی در ایــــن حجم از ســــرمایه گذاری 
کشــــورها به وجود بیاید یک شــــوک  ونزوئــــال در این 

تجربۀ پدافند اقتصادی در 
ونزوئال

کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	عادل	قویدل	▪	

که تمام   ونزوئال اقدام به تأسیس بانک FBVI نمود 
مبادالت میان ایران و ونزوئال از طریق این بانک به انجام 

گسترش داد. می رسید و نیز روابط تجاری خود را با ایران 

پرونده
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کشورها به وجود خواهد آمد زیرا  بزرگ در تمام این 
کشورها باید بتوانند یک سرمایه گذار بزرگ برای  این 
کشور خود  این حجم وسیع از ســــرمایه گذاری برای 

کنند. پیدا 
از زمــــان مــــرگ هوگــــو چــــاوز و انتخابات ریاســــت 
کشــــور صحنه در تشــــنج و  جمهــــوری ونزوئــــال ایــــن 
درگیری های سیاسی شده و این درگیری ها نیز بر روی 
گذاشته اند. حجم  اقتصاد رو به رشد ونزوئال نیز تأثیر 
که دولت ونزوئال را مجبور  این دخالت ها به حدی بود 
کشــــور  کــــه دیپلمات های آمریکایی را از  کرد  بــــه این 
کند. رســــانه های خارجی نیز این فرصت  خود اخراج 
کارشکنی ها و  را غنیمت شمرده و با چشم پوشــــی از 
دخالت های مخفیانه آمریکا در ونزوئال، سرچشمه این 
کارآمدی سیاست های ضدآمریکایی  مشکالت را از نا
کارشناسی دقیق  ونزوئال دانسته اند، اما تحلیل های 

اقتصادی چیزی دیگر می گویند.
به سیاســــت های  منتقدیــــن  از  بعضــــی  گرچــــه  ا
کشــــور را به قیمت نفت بسیار  اقتصادی ونزوئال این 

که با پایین آمدن  وابســــته می دانند و بیان می کنند 
قیمت نفت اقتصاد ونزوئال دچار آسیب خواهد شد؛ 
گر هم این  که ا کارشناسان نشان می دهد  اما بررسی 
خ دهد بــــه خاطر حجم پاییــــن بدهی های  اتفــــاق ر
که مقدار سالیانه آن ها به بانک مرکزی و  کشور  این 
کشور درمجموع به اندازه ۲۴  بدهی های خارجی این 
کشور اجازه  که به این  کشور است  درصد از GDp این 

گســــترده ای از وام های  که بتواند در حجم  می دهد 
کنــــد و بتواند اقتصاد خــــود را به  خارجی اســــتفاده 

حالت تعادل بازگرداند.
که امروزه براثر تحریم ها و  یکی دیگر از مشــــکالتی 
اغتشاشــــات سیاســــی برای اقتصاد ونزوئال به وجود 
کشــــور  خ تورم در این  که نر آمده اســــت این اســــت 
خ مبادلــــه واحد پول  کرده اســــت و نر افزایــــش پیدا 
کاهــــش یافته اســــت. این  ونزوئــــال در مقابــــل دالر 
نکته بسیار مهمی اســــت زیرا اقتصاد ونزوئال به طور 

فزاینده ای قابلیت جبران این اثرها را دارد.
 داده هــــای بانــــک جهانی از ســــال ۲00۲ تا ۲0۱۳ 
که بر اساس سرشــــماری ها تعداد  نشــــان می دهند 
کشــــور در سال  فقرا بر ســــاس معیار خط فقر در این 
که این مقدار  کاهش یافته است  ۲0۱۲ به ۲۵ درصد 
کاهش ۵  به طور متوسط نسبت به پنج سال پیش از 
تا 7 درصدی را نشان می دهد. همچنین این آمارها 
که تا پایان ســــال ۲007 بهبود زندگی  بیــــان می کنند 
روستایی و آب آشــــامیدنی در آند مناطق به میزان 

7۵ درصد رشد داشته است و امید به زندگی در این 
که این روند در طول سال ها  کشــــور 7۴ سال اســــت 
 GDp گرچه گذشته دارای سیر صعودی بوده است. ا
در ســــال ۲0۱۴ به اندازه ۲/۵درصد نســــبت به سال 
کارشناسان معتقدند  کرده اســــت  کاهش پیدا  قبل 
که بیشــــتر ایــــن عــــدم تعــــادل اقتصادی بــــه خاطر 
که به خاطر تحریم ها  وضعیت متشنج سیاسی است 

کشور به  کارشــــکنی های دولت های سلطه در این  و 
وجود آمده است؛ اما بر اساس پیش بینی های بانک 
گر ونزوئال بتواند این بحران های سیاسی را  جهانی ا
پشت ســــر بگذارد می تواند همان روند رشد خود را 
کشــــور توانســــته  در اقتصادش ادامه بدهد زیرا این 
در دوران تحریم ها تمهیــــدات خوبی را برای مقابله 
فراهم آورد.۱ برای اطمینان بیشــــتر ای این مســــئله 
خ بیکاری در ونزوئــــال می اندازیم بر  نگاهی نیز بــــه نر
خ بیکاری ونزوئال از ۲0 درصد در سال  اســــاس آمار نر
کرده  کاهش پیدا  ۲00۲ به ۵/۵ درصد در سال ۲0۱۴ 
خ پایینی از بیکاری نشان می دهد  است۲ و چنین نر
که وضعیت آن چنــــان هم بد نیســــت و تحریم های 
کارشکنی های این  جدید اعمال شده توسط آمریکا و 
کشــــور در ونزوئال عدم ثبات سیاسی به وجود آورده 
کارشناســــان از افزایش تــــورم در ونزوئال  اســــت.۳ اما 
کرده اند علــــت آن را چنین دانســــته اند  ریشــــه یابی 
که در  کاذبی است  که این مشــــکل به خاطر فاصله 
خ بازاری آن وجود دارد این  خ دولتی ارز و نــــر بین نر
کوچک بود و نگرانی  فاصله تا اواخر سال ۲0۱0 بسیار 
به وجود نمی آورد اما به خاطر بســــتن و خدشــــه دار 
کردن ســــرمایه گذاری های خارجــــی ونزوئال به خاطر 
تحریم ها این مشــــکل پدیــــد آمد. ونزوئــــال به خاطر 
تحریم ها و فشــــارهای وارده از طــــرف آمریکا مجبور 
که برای تأمین مالی شــــرکت های نفتی  به این شــــد 
خود PDVSA ارز خارجی را به قیمت های خیابانی 
خ ارز در ونزوئال  بفروشــــد. وجود این فاصلــــه در نــــر
باعث نگرانی هایی در جامعه و عدم ثبات در اقتصاد 
خ های  شده است. نر خ ارز یکسان و از بین بردن نر
خ های رســــمی است  که معمواًل باالتر از نر خیابانی 
یک از ریشــــه های این مشکل است زیرا سبب شده 
کمتر انجام  که فعالیت های اقتصادی تولیدی  است 
شود و بیشتر روی به سوی قاچاق ارز و فعالیت های 

غیرقانونی در اقتصاد آورده شود.
تحلیلگران پیشــــنهاد می کنند برای اینکه ونزوئال 
بتوانــــد از این بحــــران رهایی یابــــد بایــــد بتواند به 
کمک های جبرانی  خانوارهای ضعیف و آسیب دیده 
خودش را برساند. دیگر آنکه به جای اینکه یارانه های 
کاالها تعلق بگیرد ونزوئال باید یارانه ها را به  دولتی بر 
کند و فشار مالیاتی را از روی  افراد در جامعه پرداخت 
برنامــــه ای خواهد  این  بــــردارد.  خانوارهای ضعیف 
که عدالت اجتماعی بیشــــتری را به  که می تواند  بود 
ارمغان بیاورد. دولت مادورو می تواند یکسان سازی 
خ ارز دوبــــاره به پول ونزوئال بــــه ارزش اصلی خود  نر
که ونزوئال می تواند  بازگرداند و این قدم دیگری است 
در راستای متعادل ساز اقتصاد بردارد. سیاست های 
خ ارز و اصالح سیســــتم مالیاتی در  یکسان ســــازی نر
ونزوئال و تشویق مردم به پس انداز پول خود ونزوئال 
کــــه دوباره به ونزوئال  کند  می توانــــد فضایی را ایجاد 
اجازه دهد تا مسیر توســــعه را در اقتصاد خود پیش 

بگیرد. ▪

1. Data.worldbank.org/country/Venezuela-rb
2.http://www.tradingeconomics.com/venezuela/

unemployment-rate
۳. برای اطالعات بیشتر از شاخص های اقتصادی ونزوئال ببینید 
http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-

blog/venezuelan-economic-and-social-performance-
under-hugo-chavez-in-graphs(

تأمین مالی خارجی از ونزوئال در سال 2۰۱2 

)درصد تولیدناخالص داخلی(

 ونزوئال در راستای مقابله با تحریم های آمریکا و کاهش 
تین و افزایش  نفوذ این کشور در منطقه آمریکای ال

تأثیرگذاری خود در این منطقه، به طور گسترده از این 
کشورها حمایت های مالی می کند.

پرونده
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í کوبا بدانیم آنچه باید درباره 
کثر ما نام های نام آشــــنایی چون چه گــــوارا و فیدل  ا
کاسترو را شنیده باشیم، اما شاید درباره محل زندگی 
کشوری است  کوبا  و انقالب آن ها چیز زیادی ندانیم، 
گلوگاه خلیج مکزیک و  کیلومتر مساحت در  با ۱۱08۶۱ 
کاراییب واقع در جنوب شرقی ایاالت متحده  دریای 
کشــــور حــــدود ۱۱ میلیون و ۴00  آمریکا، جمعیت این 
هزار نفر است و از این حیث رتبه 7۳ جمعیت جهان 
کوبا شنیده  را داراست، شاید آنچه بیشــــتر ما درباره 
باشــــیم تیم والیبالش باشــــد، اما آنچــــه در مورد این 
کشــــور یکی از  که این  کشــــور باید دانســــت این است 
کشورها ازنظر سیاسی در دنیا بوده است،  اثرگذارترین 
مواردی چون قضیه خلیج خوک ها، بحران موشکی 
کشــــور بر سیاســــت دیگر  کوبــــا و اثرگذاری هــــای این 

کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا  کشورها همچون 
و حضورهای نظامی اش در آن ها ازاین دســــت موارد 
اســــت، اما این موضوع در اقتصاد جهانی شده امروز 
کشور پس از انقالب ۱9۵9  به گونه ای دیگر است، این 
کاســــترو به پیروزی رسید و توانست  که توسط فیدل 
دیکتاتور موردحمایت آمریکا، یعنی ژنرال باتیستا۱ را از 
کند این عمل اما از طرف آمریکا بی پاسخ  قدرت برکنار 
کنون مشمول ۶  کشــــور از ســــال ۱9۶0 تا نماند. این 
تحریم یک جانبه توســــط آمریکا شــــده است. همین 

کشور  که از دهه سی میالدی سکان دار این  ۱. افسر پلیس جوانی 
ولی در دوره او به معنای تمام ظلم و فســــاد دامن گیر جامعه 
کوبا شــــد، او در ۱9۵۲ به واسطه فشــــار حاضر شد تا انتخابات 
که انتظار می رفت حزب خود او  کند ولی همان طور  آزاد برگزار 
که  پیروز انتخابات شد، این اعتراضات ادامه داشت تا زمانی 
کوبا پیروز شد و او با برداشتن ۴0 میلیون دالر  در ۱9۵9 انقالب 

پناهنده جمهوری دومینیکن شد.

تحریم ها و ممنوعیت های تجاری از مســــائل بســــیار 
که امروزه  کشور است، به گونه ای  مهم در اقتصاد این 
تنها این کشتی های روسی، چینی و ونزوئالیی هستند 
کاال و محصوالت را  کشور آمده و  که می توانند به این 
کنند، این تحریم ها از سال ۱99۶ و با تصویب  جابجا 
تحریم هــــای هلمس_برتــــون شــــدیدتر هم شــــد ولی 
کشورها از این تحریم ها نیز سرباز زدند، این  تعدادی از 
کشورها  کوبا بودند؛ این  کشورها از طرف های تجاری 
کانادا، چین، ونزوئال، هلند۲ و اسپانیا،  عبارت بودند از 
که  کوبا یک اقتصاد ساده و خام فروش است  اقتصاد 
درآمد خود را از فروش سیگار، شکر و صنعت توریسم 
به دســــت می آورد، البتــــه باید به این فهرســــت باید 
کرد، ولی نکته  گاز۳ را اضافه  منابعی همچون نیکل و 
که تنها منبع  کشور این است  جالب توجه درباره این 
کشــــور بیوتکنولوژی اســــت،  درآمد دانش بنیان این 

کشــــور رتبه یازدهم ازنظر تعداد پزشــــک ســــرانه  این 
را داراســــت، این امر به دلیل رایــــگان بودن تحصیل 
کشور اســــت، در حال حاضر ده ها  در پزشکی در این 
کشورهای دیگر به خصوص در  کوبایی در  هزار پزشک 
ونزوئال در حال طبابت هســــتند، درواقع ونزوئال نفت 
کوبایی  کوبا می دهد و در برابرش از پزشکان  ارزان به 
در بهبود نظام سالمت خود بهره می برد، همین طور 
از جوانب دیگر این امر صنعت توریسم پزشکی است، 
کلینیک ها و بیمارستان هایی وجود دارد  کشور  در این 
کشور  که از سرتاســــر دنیا )حتی از خود آمریکا( به این 
گفت  برای معالجــــه می آیند، برای جمع بنــــدی باید 
کشور  که روابط تجاری این  ۲. مورد جالب درباره هلند این است 
کوبا به خاطر روابط صمیمی یک خانواده ثروتمند هلندی  با 

کاسترو است. و فیدل 
گاز است ولی توانایی پاالیش  کوبا دارای منابع سرشار نفت و   .۳

نفت را ندارد.

کوبا اقتصادی است با ۶8 میلیارد دالر تولید  اقتصاد 
که ۴.۳ درصــــد آن در بخش  ناخالص داخلی اســــت 
کشاورزی، ۲۶.۱ آن در بخش صنعت و مابقی در بخش 
کشور  خدمات آن اســــت، نرخ تورم و بیکاری در این 
چیزی بین یک تا چهار درصد۴ متغیر اســــت، درواقع 
کشور نه دغدغه بیکاری رادارند و نه دغدغه  مردم این 

تورم و نه رابطه بین این دو را۵.
کشور تا قبل از انقالب ۱9۵9 به دست  اقتصاد این 
کشــــور بــــود، اما  مافیــــای آمریکایــــی و دیکتاتور این 
بعدازآنقالب زمین های بزرگ ملی شــــد و زمین های 
کشاورزان افتاد، اجاره بهاها پایین  کوچک نیز به دست 
آمد و دســــتمزدها باال رفت، ولی نظام معیشتی این 
کشور به سمت یک نظام جیره بندی رفت، به صورتی 
که اقالم موردنیاز مردم توسط دولت فراهم می شود و 
به دست آن ها می رسد، معیشت مردم آن مانند همه 
کمونیستی به دست دولت اداره می شود،  کشورهای 
 GAVIOTA۶ :کشور دو قانون اصلی دارد اقتصاد این 
و Gaesa7، به موجــــب قانــــون اول تمامــــی صنعت 
گرفته تا رستوران ها، فروشگاه ها،  توریســــم از هتل ها 
الکترونیکی، دفاعــــی و خطــــوط مخابرات،  صنایــــع 
خطوط هوایی و صنایع نیشــــکر و ســــیگار به دست 
کشور است و تا قبل از به قدرت  دولت و ارتش ملی این 
کاسترو( مردم حق  کاسترو )برادر فیدل  رسیدن رائول 
خریدوفروش ملک را نداشــــتند و بســــیاری از حقوق 
گرفته می شد، همین طور این  اقتصادی آن ها نادیده 
کشور دارای رتبه ۱77 آزادی های اقتصادی را داراست، 
کشور حق مشارکت  که مردم این  این بدین معناست 
در هیچ یک از فعالیت های اقتصادی را ندارند، حتی 
کردن لوله آب را ندارند  کشور مردم حق عوض  در این 
کار حتمًا بایــــد از دولت اجــــازه بگیرند،  و برای ایــــن 
کردن هیــــچ خانه ای را  همین طــــور مردم حق خراب 
کاســــترو حدود  ندارنــــد و... اما با روی کارآمدن رائول 
کشور بهبود  ۱۱ قانون جدید وضع شد تا اقتصاد این 
یابد، ازجمله آن ها قانون مجوز فعالیت اقتصادی ۲0۱ 
شغل به صورت شــــخصی، مجوز خریدوفروش اموال 
خصوصی ماننــــد خانه و ماشــــین، اجــــازه وام دادن 
کوبا به تعاونی ها، پیشــــنهاد تأسیس  توســــط بانک 
کشــــاورزی و ... بود. به موجب ورود  تعاونی های غیر 

۴. بسته به منبع آماری
که شده یکی از بزرگ ترین دروغ های اقتصاد ایران ۵. دغدغه ای 
6. Grupo de turismo Gaviota s.a
7. Grupo de administración empresarial, s.a.

بررسی اقتصاد کوبا 
از منظر اقتصاد مقاومتی
کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	محمدصادق	ترابی	فرد	▪	

کوبا برای رفع این مشکل ]تحریم ها[ قدم  کمیت  حا
کره برای رفع ممنوعیت ها نگذاشت، بلکه  اول را مذا
با میدان دادن به مردم نخست در پی ایجاد ظرفیت 

اجتماعی برای رشد اقتصادی برآمد سپس دل به رفع 
محرومیت ها بست.
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پرونده

کشور دو ارزی است، یکی  گردشگران نظام پولی این 
کشور است و برابری آن با دالر  که پول واحد این  پزو 
که  کانادا است  آمریکا یک به یک اســــت و دیگری دالر 

گذاشته۱. دولت بر روی آن مالیات 
کوبا طرح  امــــا روی دیگر اقدامــــات دولت جدیــــد 
کره بــــا آمریکاســــت، عــــده ای بــــرای تحلیل این  مذا
کــــه علت اصلــــی تــــن دادن به  کــــرات میگوینــــد  مذا
که دولت این  کرات توســــط این دولت این است  مذا
کشور تا فروپاشی شــــوروی توسط شــــوروی حمایت 
کار آمدن  می شــــد و بعدازآن نیز از ســــال ۲000 با روی 
کشــــور بود، ولی با  چــــاوز در ونزوئال موردحمایت این 
افت قیمت نفــــت و ناتوان شــــدن دولــــت ونزوئال در 
کوبا را مجبور به  کوبا، دولت  یاری رســــاندن به دولت 
کرده است، ولی به نظر می رسد قضیه  سازش با آمریکا 
کاسترو مانند برادرش هنوز بر سر  چنین نیست، رائول 
کاسترو نیز  ایدئولوژی مارکسیستی اش هست و فیدل 
گرچه به صورت ضمنی دارد  کشور قدرت را ا که هنوز در 
کوبا  کرات خوش بین نیست، درواقع  که به مذا گفته 
که طعم رفاه سرمایه داری زیر زبانش  کشوری نیست 
کشــــور ۱9۵9  باشــــد، آخرین مدل ماشــــین های این 
کوبایی ها این  کشــــور است و  یعنی زمان انقالب این 
ماشین ها را تا زمان حال سرزنده نگه داشته اند، رفتار 
کشور مصرف گرایانه شکل نگرفته است، به  مردم این 
کشور سفر  که به این  قول یکی از جهانگردان ایرانی۲ 
کرده است، یخچال خانه های ما از سوپرمارکت های 
کشــــور بیشــــتر تنوع جنس دارد، همین طور بعد  این 
از فروپاشی شــــوروی، یعنی ســــال ۱99۱ تا سال ۲000 
کوبایی ها دهه  گرفــــت،  که چاوز قدرت را در دســــت 
که حمایت شوروی را دیگر  سخت تری را داشتند، چرا
که منبع اصلی درآمد آن ها بود  نداشتند و شــــکر نیز 
کوبا حتی  دچار نوســــان بدی شــــده بود، بااین حال 
کمک های آمریکا را بپذیرد، حتی این  حاضر نشــــد تا 
کشــــور در آن اوضــــاع بحرانی تحریم شــــدیدی به نام 
گذاشته است، با این  هلمس-برتون را نیز پشت سر 
اوصاف نمی توان فشــــار اقتصادی را دلیل اصلی این 

کرات دانست. مذا
کوبا باید  کل بــــرای ارزیابــــی اقدامــــات دولــــت  در 
کوبایــــی با تکیه بر اصول انقالبی  که دولتمردان  گفت 
کشور خود  خودشان، درصدد احیای تجربه چین در 
که شاید امروز به مذاق آمریکایی ها  هستند، تجربه ای 
خوش آید، ولی روزگاری دیگر یکی از موانع اصلی آمریکا 
کوبایی  کوبا همان  در آن قــــاره خواهد بود، بله ایــــن 
کرده، با بحران خلیج خوک ها آبروی  که انقالب  هست 
آمریکا را برده و جهان را تا آســــتانه جنگ اتمی پیش 
کاسترو  که فیدل  برده، نمی توان تصور آن را داشــــت 
گر سیا  کرده باشد، مخصوصًا ا ذهنیت خود را فراموش 
حدود 900 بار برای او برنامه ترور چیده باشد و رائول 
کوه های  که در  کاسترویی است  کاسترو همان رائول 

کنار برادرش می جنگید. کوبا در 
خ دادن است، همان  کوبا در حال ر درواقع آنچه در 
خ  که در دهه 70 میــــالدی برای چین ر اتفاقی اســــت 
کرد، اما  کشــــور روابط خود را با آمریــــکا آغاز  داد و این 
که ما عالوه  کوبا این اســــت  و وجه تمایز ما با چین و 
بــــر آنکه خواهــــان تثبیــــت و قدرتمندشــــدن جایگاه 
خود هستیم، خواهان تغییر دولت آمریکا و تغییرات 
کشور هستیم و این  گسترده سیاسی و اجتماعی در آن 

۱. قباًل ۲۵ درصد بوده ولی اآلن ای رقم به ۱0 درصد رسیده.
http://farsang.blogfa.com گ ۲ در وبال

کرده. کار ما را دوچندان 

í  اقتصاد کوبا چقدر به سمت مقاومتی
شدن پیش رفت؟

کشور شاید آسان به نظر  قضاوت درباره اقتصاد این 
آید ولی با توجه به آنچه در قســــمت قبل بدان اشاره 
کار تحلیل سخت است، اما تدارک این تحلیل  رفت، 
را در دو مرحله دیــــده ام، اما بگذارید تا مقدمه چینی 
که به حصــــر عقلی اقتصاد  تحلیل را در ایــــن بگذارم 
کشــــورها یا تســــلط دارند  کشــــور نســــبت به دیگر  هر 
و قوی ترنــــد یــــا دیگران بر آن ها مســــلط هســــتند. بر 
کشور  همین اساس می شــــود عملکرد اقتصادی یک 
را از دو جهت دیــــد، آفند و پدافنــــد درواقع مقاومت 
دو رو دارد، یا ســــاخت اقتصادی شما در برابر نوسان 
و حمله محکم اســــت و یا اقتصاد شما قدرت ریسک 
کشورهای رقیب را دارد؛ خواننده محترم  تهاجم علیه 

می تواند نکات ذیل را از این دو جهت ببیند؛

í اقدامات ایجابی
گذشــــته دســــت به اجرای  کوبا در ســــال های  دولت 
کشور زده است  سیاست های جدید اقتصادی در این 

ازجمله:
کوبا پس از دوران فیدل ▪  اصالحات اقتصادی دولت 

کاسترو
ج بودجه )آموزش، سالمت و ...(▪  تعدیل مخار
کاهش اشتغال های بیش ازحد و ▪  کار:  تغییر ساختار 

ظرفیت و افزایش اشتغال بخش غیردولتی
قانون مجوز فعالیت اقتصادی ۲0۱ شغل به صورت ▪ 

شخصی
حق اجاره زمین های دولتی و استفاده از آن ها▪ 
راه اندازی ▪  به عنــــوان  اشــــتغال غیردولتــــی  تقویت 

کار خود اشتغال مجدد 
کشاورزی▪  پیشنهاد تأسیس تعاونی های غیر 
استخدام توسط بخش خصوصی ▪ 
مجوز خریدوفروش ملک و خودرو شخصی▪ 
اختیارات بیشتر به شرکت های دولتی▪ 
اعطای حق استفاده از موبایل و اینترنت▪ 
کردن بخش دولتی از تجارت▪  جدا 
کردن قوانین مالیات▪  به روز 
کوبایی ها▪  کردن سفر برای  آسان 

کوبا قبل از این انجام  اما یک سری اقدامات نیز دولت 
کردن بی سوادی،  که ازجمله آن ها: ریشه کن  داده بود 

استفاده از ظرفیت پزشکی و...

í معضالت اقتصاد کوبا
کوبــــا انجام داده  اما یک ســــری اقدامات نیــــز دولت 
که نمی توان آن ها را نقاط مثبــــت اقتصاد آن  اســــت 
کرد، ازجمله آن ها معضــــل دانش بنیانی  محســــوب 
که دارای صنایع  کشوری نیست  کوبا اصاًل  کشور  است؛ 
کشور دارای  پیشرفته باشد، مثاًل صنعت نیشکر این 
که ۶0 سال پیش به وجود آمده اند  کارخانه هایی است 
و اآلن مستهلک شــــده اند، معضل دیگر اقتصاد این 
کشــــور از فرصت ها استفاده  که این  کشــــور این است 
کشــــور تا سال ۱99۱ بهترین  وافی را نبرده است، این 
کردن قدرت اقتصادی را داشت  فرصت ها برای پیدا 
کوبا  اما از آن اســــتفاده نکــــرد، معضل دیگــــر اقتصاد 

کشور  نداشتن تنوع در تولیدات است، تولیدات این 
کم اســــت؛ اما بزرگ ترین مشکل این  ساده و با تنوع 
که توســــط دولت آن نیز موردتوجه بوده است،  کشور 
مردمی بودن آن اســــت، این اقتصاد از ظرفیت های 
گذشته نتوانسته استفاده  مردمش ظرف ســــال های 
کند، با میدان ندادن به مردم برای حضور در اقتصاد، 
که  به قول مقام معظــــم رهبری به مثابه این اســــت 
کشور را عده ای به دوش بگیرند و بخواهند تمام  موتور 

کنند. مسیر را طی 

í درس هایی برای اقتصاد ایران
به دلیل آنکه ساخت جغرافیایی و اجتماعی جامعه 
کوبا بــــا جامعه ما به شــــدت فرق می کند، به ســــختی 
می تــــوان تجربه هایــــی را از دل اقتصــــاد آن هــــا برای 
خودمان بیرون بکشیم، مگر اینکه از دل این جزئیات 
کلیاتی دست یابیم و آن را در دل اقتصاد خودمان  به 

کنیم: بازتعریف 
که می تــــوان از  از ایــــن لحــــاظ ازجملــــه مــــواردی 
که  کشــــید، نخســــت این اســــت  کوبا بیرون  جامعه 
کوتاه نیامده است  کشــــور هیچ گاه از اصول خود  این 
کمونیستی خود به سراغ  و همیشه با تکیه بر موازین 
راه حل های جدید رفته است، با این توصیف می توان 
کوبا همیشــــه  گفــــت بزرگ تریــــن مانع رشــــد اقتصاد 
که با  کشــــور بوده اســــت  ممنوعیت های تجاری این 
کوبا را ضعیف  کشورها داشته است و این اقتصاد  دیگر 
کوبا اما برای رفع این مشکل  کمیت  کرده اســــت. حا
کره برای رفع ممنوعیت ها نگذاشت،  قدم اول را مذا
بلکه با میدان دادن به مردم۳ نخســــت در پی ایجاد 
ظرفیت اجتماعی برای رشــــد اقتصادی برآمد سپس 
کوبا دیگر به این  دل به رفع محرومیت ها بست. دولت 
که به او حمله نظامی نخواهد شد و با  مطمئن است 

کره می کند. پشت گرمی همین با آمریکا مذا
کوبا دل بــــه هیچ یک از  به نظر می رســــد اقتصــــاد 
اصول اقتصاد ســــرمایه داری نبسته، به خاطر همین 
عطش پایینی برای پذیرفتن سریع این اصول دارد و 
کرده  کاماًل بافکــــر و عاقالنه عمل  برای انتخاب آن ها 

است.
یــــک رشــــد محســــوس را در  در پایــــان می تــــوان 
کرد،  کشــــور پیش بینی  ســــال های آینده برای ایــــن 
کشــــور بــــا توجه به الگــــوی چین و حفظ  که این  چرا
استقالل خود در پی رشــــد اقتصادی است، از طرف 
کوبایی های  دیگر امکان استفاده از روابط انحصاری 
ک آمریــــکا در صورت رفــــع ممنوعیت ها وجود  در خا
دارد۴، به خاطر همین خوب است جمهوری اسالمی 
کوبا باید باشد،  غ در سبد  به فکر چیدن چند تخم مر
گذاری های ایران در  که سرمای  مخصوصًا خوب است 
کشور  در بخش پاالیش نفت باشد، مجال سخن  این 
کوتاه است اما می شود آنچه سیاست نفتی  در اینجا 
جمهوری اسالمی ایران در قبال عراق هست می توان 
کرد، فقط بــــه ذکر چند نکته در اینجا  کوبا اجرا  برای 
کوبا  بسنده می کنم: نخست این که در سال های آینده 
به فکر تنوع بخشی به تولید خود است ولی دانش فنی 

مناسب مخصوصًا در بخش نفت را ندارد. ▪

کوبایــــی بــــرای  گذشــــته حــــدود ۴00 هــــزار  ۳. طــــی ســــال های 
کرده اند. کارآفرینی ثبت نام  فعالیت های 

که حتی  کوبایی های مقیم آمریکا دارای آن قدر قوی هســــتند   .۴
کنگره برای خود البی سیاسی دارند. در 
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í مقدمه
گذشــــت سی وشــــش ســــال از اســــتقرار نظام  پس از 
بــــا دشــــمنی ها و  کــــه همــــواره  کشــــور  اســــالمی در 
فعالیت های خصمانۀ نظام ســــلطه علیه جمهوری 
اســــالمی ایــــران همراه بــــوده اســــت، الزم اســــت با 
ابعاد و زوایای مختلف این فعالیت ها  بررسی دقیق 
به مقابله جــــدی دراین باره بپردازیــــم. صرف نظر از 
که مقام معظم رهبری  گذشته، همان طور  وضعیت 
کید داشتند  )مدظله العالی( از سال ها پیش به آن تأ
دشــــمنان جمهوری اســــالمی ایران و در رأس آن ها 
بــــا انجام ســــناریوها و طراحــــی تحریم های  آمریکا، 
مختلــــف، جنگ اقتصــــادی همه جانبــــه ای را علیه 

کرده اند. در  ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی آغاز 
این راستا الزم است بازیگران اصلی و اتاق فکرهای۱ 
که نقش شوراهای جنگی را دارا  طراح این عملیات 
هستند شناسایی شــــده و با بررسی نوع فعالیت ها، 
به  انگیزه ها و حیله های آن هــــا درنهایت  شــــناخت 
کمک  کشور در برابر این حمالت  مقاوم سازی اقتصاد 
کرده و دشمن را از رسیدن به اهداف خود بازداریم. 
به همیــــن منظور در ایــــن یادداشــــت، فعالیت ها و 
اقدامات ضد جمهوری اســــالمی ایران از سوی مرکز 
که جــــزء مؤثرترین اتاق  سیاســــت دوحزبی۲ آمریــــکا 
فکرها در سطح آمریکا و جهان است موردبررسی قرار 

می گیرد.

í ساختار، فعالیت ها و اهداف مرکز
به بیان ســــایت مرکز سیاســــت دوحزبی۳، این مرکز 
تــــن از ســــناتورهای  در ســــال ۲007 توســــط چهــــار 
کثریت  ا رهبــــران  کــــه جــــزء  آمریــــکا  ایاالت متحــــده 
مجلس سنا بودند تشکیل شد. از این چهار سناتور 

1. think tank
2.  Bipartisan policy center
3. bipartisanpolicy.org

بررسی فعالیت های 
»مرکز سیاست دوحزبی« 

در جنگ اقتصادی علیه ایران
کارشناسی	ارشد	اقتصاد	▪ ▪	عبدالعظیم	قربانی	▪	

آمریکایی tom Daschle و George Mitchell از حزب 
Bob Dole از حــــزب  Howard Baker و  دموکــــرات و 
که این مســــئله را می توان در  جمهوری خواه بودند 
نام گذاری این مرکز به سیاســــت دوحزبی، مشاهده 
از  که  ایــــن مرکــــز ســــازمانی غیرانتفاعی اســــت  کرد. 
و  کرات مســــتدل  طریق تجزیه وتحلیــــل دقیق، مذا
ارائــــۀ راه حل های اصولی  گفتگوهای محترمانــــه به 
در قبال مسائل پرداخته و با طراحی پروژه هایی در 
موضوعات مختلف، سیاست گذاری های پیشنهادی 
که از جهت سیاسی، متعادل و مستحکم اند،  خود را 
کشــــور  در راســــتای حمایــــت و دفــــاع از منافع ملی 

ایاالت متحده ارائه می کند.

مرکز سیاســــت دوحزبی، تنها اتاق فکر واشــــنگتن 
که به صورت فعال، استفاده از تجربیات و توان  است 
بالقوۀ دو حزب موجود در آمریــــکا را ترویج می کنند. 
این مرکز چالش هــــای پیــــش روی ایاالت متحده در 
حوزه هــــای مختلف ســــالمت، انــــرژی، امنیت ملی، 
اقتصاد، مســــکن، مهاجــــرت و حکومــــت داری را در 
اولویت فعالیت ها و پژوهش های خود قرار داده است.
در ســــال ۲0۱0، هزینه های اجرایی مرکز سیاست 
که شــــامل  دوحزبــــی حــــدود ۲0 میلیــــون دالر بود 
هزینه هــــای مربــــوط بــــه 70 نفــــر از افراد شــــاغل در 
برنامه های مهمــــی نظیر سیاســــت های اقتصادی، 
کنون، ریاســــت مرکز  انــــرژی و امنیت ملــــی بــــود. تا
 Jason( گرامت سیاســــت دوحزبی بر عهدۀ جیسون 
که یکی دیگــــر از بنیان گذاران  Grumet( بوده اســــت 
کمسیون ملی  مرکز محسوب شده و سابقه ریاست بر 
سیاســــت گذاری انرژی را دارد. نایب رئیس این مرکز 
که دستیار  جولی اندرسون )Julie anderson( است 
کلینتون رئیس جمهور  ویژه امور قضایی برای بیــــل 
 John c. وقت آمریــــکا بــــود. همچنین جان فورتیــــر
Fortier((، محقق سابق در موسسه آمریکن اینترپرایز 
و مدیر پروژه دموکراســــی مرکز سیاســــت دوحزبی و 

گاروی )Jane Garvey(، رئیــــس هیئت مدیره  جیــــن 
مرکز سیاست دوحزبی از دیگر مدیران ارشد این مرکز 

به حساب می آیند.
از مطالعــــات و پژوهش های مرکز،  نتایج حاصله 
به دو صورت مکتوب و غیر مکتوب منتشر می شود. 
 News، نتایج مکتوب در بیش از هفت قالب از جمله
 Research، Blog، Interview، Report،Testimony۴

گزارش ها و  و event منتشر می شود. همچنین برخی 
اخبار این مرکز به صورت فایل صوتی و تصویری ارائه 
که در آن  می شود. منظور از event جلســــاتی است 
چند نفر از اعضــــا و محققین، دربارۀ موضوع خاصی 
به ارائۀ مطالب و نتایــــج تحقیقات خود می پردازند 
و بــــا تحلیــــل و بررســــی و تضــــارب آراء درنهایــــت به 

جمع بندی درباره آن موضوع می پردازند.
کلی  نکتۀ قابل توجــــه درباره فعالیت هــــا و رویکرد 
که لزومًا آنچه منتشر شده و  این اتاق فکرها این است 
در خروجی سایت های آن ها قرار می گیرد تمام ماجرا 
نیســــت. به عبارت بهتر، این اتاق فکرها به اقتضای 
کشور آمریکا را هدف اصلی  که منافع ملی  ماهیتشان 
خود قــــرار داده اند در طی مراحــــل تحقیق و پژوهش 
و طراحی سیاســــت های مناســــب، به نتایــــج بعضًا 
که استفادۀ از آن ها صرفًا  محرمانه ای دست می یابند 
کشــــور آمریکا و دولت مردان مربوط  به سیاست های 
که  می شــــود. ازاین جهت مســــلمًا عــــالوه بر افــــرادی 
توسط سایت رسمی مرکز سیاست دوحزبی به عنوان 
که از جهت  اعضا معرفی شــــده اند، افراد دیگری نیــــز 
رعایت شرایط امنیتی نباید اسامی آن ها ذکر شده و یا 
گیرند وجود دارند  حداقل زیاد موردتوجه رسانه ها قرار 
و این امر از جهت رعایت منافــــع ملی ایاالت متحده 
گفت  امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین می توان 
که اتاق فکرهایی نظیر مرکز سیاست دوحزبی آمریکا، 
دو برنامــــه را دنبال می کننــــد. اواًل از طریق ادعاهای 
غیرواقعی و بعضًا شــــانتاژ خبــــری، حرف های باطل 
کارد دو فایده عملی  خود را منتشــــر می کننــــد. ایــــن 
برای آمریکا دارد؛ ۱- زمینه را برای اقدامات خصمانه 
علیه دشــــمنان خود فراهم می کنــــد. ۲- اذهان را از 
کرده، سیاست ها و اقدامات اصلی خود  واقعیت دور 
معطوف بــــه آن واقعیات را مخفی نگــــه می دارد.۳- 
کشــــورهای غیرمستقل و بعضًا  عماًل با این اقدامات، 
پیرو خــــود و هم پیمانانش را با خــــود همراه می کند. 

۴. شواهد، اسناد و مدارک

که  مرکز سیاست دوحزبی، تنها اتاق فکر واشنگتن است 
به صورت فعال، استفاده از تجربیات و توان بالقوۀ دو 

حزب موجود در آمریکا را ترویج می کنند.

 Bipartisan policy center

دشمن شناسی
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کارشناسی  گسترده و  ثانیًا با بررسی دقیق، تحقیقات 
مسائل مختلف، بهترین راه حل ها را طراحی می کنند 
که نیاز  اما معمواًل از انتشــــار چنین مطالبی تا زمانی 
کار نیز این است  باشد، صرف نظر می شود. فایدۀ این 
که آمریکا، خود و هم پیمانان دسته اول خود را با این 
سیاست ها و تصمیمات هماهنگ می کند و به صورت 
کشورهای  همه جانبه و بعضًا غیرقابل پیش بینی برای 
هدف، سیاســــت ها را بــــرای ضربه زدن به دشــــمن، 

پیاده سازی می کند.
که از سوی مرکز سیاست  با بررسی انواع مطالبی 
که تا  گفــــت  دوحزبــــی منتشــــر می شــــود، می تــــوان 
حــــد زیادی، تنــــدروی و افــــراط در بیــــان دیدگاه ها 
وجــــود دارد و بــــدون مالحظۀ مســــائل سیاســــی و 
برای  نیز  راه حل های نظامــــی  از  به راحتــــی  امنیتی، 
ایاالت متحده سخن  پیشــــبرد اهداف و منافع ملی 
می گویند. با توجه به اینکه مرکز سیاســــت دوحزبی 
کز و اتاق فکرها، تقریب  آمریکا نســــبت به ســــایر مرا
جدیدالتأســــیس اســــت، انتظار می رود این مرکز در 
آیندۀ سیاست گذاری های دولتمردان ایالت متحدۀ 
کند لذا بررسی و تدقیق  آمریکا، نقش بیشــــتری ایفا 
بــــر روی مطالــــب و فعالیت های این مرکــــز به عنوان 
یکی از اعضای شــــورای جنگ اقتصادی آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی ایران، ضروری است.

í مرکز سیاست دوحزبی و ایران پژوهی
مرکــــز سیاســــت دوحزبــــی بــــه تبعیــــت از مقامــــات 
ایاالت متحــــدۀ آمریکا و همراه با ســــایر اتاق فکرها و 
رسانه ها، مسئلۀ قدرت هسته ای ایران را دستاویزی 
ح هــــای ضــــد ایرانی خــــود قــــرار داده اند.  بــــرای طر
ایــــن مرکــــز دراین باره  در تحلیل هــــا و بررســــی های 
می تــــوان ابعاد مختلفــــی از این رویکرد را مشــــاهده 
کرد. پیش فرض اصلــــی تحلیلگران این مرکز، حرکت 
جمهوری اســــالمی ایران به سمت بمب هسته ای و 
تبدیل شــــدن به خطری برای جهان است. در این 
راســــتا همواره چهار راه حل دیپلماتیک، اقتصادی، 
اطالعاتی و نظامــــی به عنوان راهکارهای اصلی برای 
ح می شود؛  کردن برنامۀ هسته ای ایران مطر متوقف 
گزارش ها و تحقیقات این  کثر تحلیل هــــا،  بنابراین ا
کلیات این  مرکز در حوزۀ ایران پژوهی نیز به بررسی 

گزینه و راهکارهای جزئی برای هرکدام از آن ها  چهار 
به جهت اتخاذ بهترین سیاســــت ها باهدف مقابلۀ 
جــــدی با ایــــران متمرکز هســــت. راه حــــل اطالعاتی 
کمتــــر موردبحث و  عمدتًا بــــه علــــت محرمانه بودن 
که پارادایم دیم  بررســــی قرار می گیرد. این استراتژی 
ک اوباما  ۱نامیده می شــــود همزمان با آغاز دولت بارا

گرفت. کار قرار  در دستور 
با توجه به حضور افراد برجســــته و ســــناتورهای 
باتجربه در مرکز سیاست دوحزبی آمریکا، الزم است 
گزارش های منتشرشــــده از ســــوی  کلیۀ مباحــــث و 
آن ها را به دقت موردبررســــی قرار داده و الزم اســــت 
کافی  با توجــــه به شــــرایط زمانی و داشــــتن بصیرت 
در مورد دشــــمنی های دشــــمنان نظام به خصوص 
ایاالت متحــــدۀ آمریکا، بتــــوان پیش بینــــی خوبی از 
فعالیت هــــای آتــــی این دشــــمنان در قبــــال اقتصاد 
ایــــران و  ایــــران، تحمیــــل جنــــگ اقتصــــادی علیه 
راهکارها و روش های جدید تحریم به دست آورده و 
کشور را در برابر ضربه های غافل گیرکنندۀ  ازاین جهت 
کنیم. در جدول فوق به جهت آشنایی  دشمن بیمه 
هرچه بیشتر با فعالیت های مرکز سیاست دوحزبی، 

لیســــتی از مهم ترین عناوین موردبررسی این مرکز با 
 Bps موضوع ایران هسته ای برگرفته از سایت رسمی

ارائه شده است.
کارگروهی درباره  مرکز سیاســــت دوحزبی آمریــــکا 
که توســــط ســــناتور پیشــــین چارلز راب  ایران۲ دارد 
والــــد  چارلــــز  بازنشســــته  ژنــــرال  و   )charles robb(
)charles Wald( هدایــــت می شــــود. بــــر طبق اخبار 
منتشرشده از ســــوی این مرکز، در ژوئن ۲0۱۲، راب 
و مشــــاور پروژه سیاســــت خارجی این مرکز استفان 

1. Dime paradigm
2. Bpc’s iran task Force

کمیته  رادمیکــــر )stephen rademaker( در مقابــــل 
خدمات نیروهای مسلح مجلس۳ نمایندگان حاضر 
گزینۀ آمادگی برای اقدام  شده و تهدیداتمی ایران و 
نظامــــی بــــرای ممانعت از توســــعه هســــته ای ایران 

کردند. به عنوان آخرین حربه را تشریح 
که   )Michael Makovsky( کوفســــکی  مایــــکل ما
از اعضای برجســــتۀ مرکز سیاســــت دوحزبی و عضو 
کارگروه ایران پژوهی این مرکز است، در سال ۲00۶، از 
کرده است.  اقدام نظامی آمریکا علیه ایران علنًا دفاع 
گزارش هایی  گروه Bps را برای انتشــــار  وی چندین 
کــــرده و  دربــــارۀ برنامــــه هســــته ای ایــــران هدایــــت 
درعین حــــال مقاالتــــی را برای نشــــریات محافظه کار 
نظیر ویکلی استاندارد۴ نوشته و پیشنهادهایی را نیز 
مستقیمًا به قانون گذاران آمریکایی ارائه داده است. 
که  یکی از این پیشنهادها شــــامل نامه ای می شود 
کنگره، ایلینا رأس  در می ۲0۱۲ خطاب به نماینــــدۀ 
که  لتینــــن )Ileana Ros-Lehtinen( نوشــــته شــــده 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان۵ را بر  ریاست 
که ایران  عهده دارد. وی در این نامه مدعی شــــده 
هســــته ای بیشــــترین تهدید را متوجــــۀ امنیت ملی 

ایاالت متحده می کند. پس ازاین نامه، راب و رادمیکر 
کمیته خدمات نیروهای مسلح  در جلسۀ اســــتماع 
کردند  مجلس نمایندگان حاضر شــــده و اســــتدالل 
که تحریم ها و دیپلماســــی باید با آمادگی علنی برای 

گزینۀ نظامی توأمان باشد.
که در مــــارس ۲0۱۲  کوفســــکی در مقالۀ خــــود  ما
در نشریه ویکلی اســــتاندارد و مقارن با شرکت اوباما 
که  کرد نوشــــت  در اجــــالس ســــاالنه ایپک منتشــــر 

3. the House armed services committee
4. Weekly standard
5. chairwoman of the House Foreign affairs committee

مهم ترین عناوین موردبررسی با موضوع ایران هسته ای 
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Dennis ross رویداد ۱ فوریه ۲0۱۳ solution or stall? the next round of talks with iran

Foreign policy project مقاله ۳0 مارس ۲0۱۲ establishing a credible threat against iran’s nuclear program
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 تا حد زیادی، تندروی و افراط در بیان دیدگاه ها وجود 
دارد و بدون مالحظۀ مسائل سیاسی و امنیتی، به راحتی 

از راه حل های نظامی نیز برای پیشبرد اهداف و منافع ملی 
ایاالت متحده سخن می گویند.

دشمن شناسی



4۵ شمارۀ چهارم ▪ اسفند ۱۳۹۳

بایــــد تالش نماید تا مانع دســــتیابی  ایاالت متحده 
ایــــران بــــه قابلیت ســــاخت بمــــب اتم شــــود. البته 
که آمریکا دقیقًا چگونه  کوفسکی مشــــخص نکرد  ما

کار را انجام دهد. باید این 
گزارش فوریه ۲0۱۲ این مرکز، پیشنهاد  به هرحال، 
اجرای طرحــــی با هدف اعتبار بخشــــیدن به تهدید 
گزارش »مقابله  اســــرائیل و آمریکا علیه ایران را داد. 
گزارش های مرکز  با چالــــش: توقف زمان«، از ســــری 
بایستی حضور  ایاالت متحده  که  عنوان می داشــــت 
ناوگان نظامی دریایی خود را در خلیج فارس افزایش 
داده، میزان مانورهای نظامی را ازنظر حجم و تعداد 
کرده و توانایی حمله متحدان عرب  دفعات بیشــــتر 

خود در منطقه را افزایش دهد.
گزارش هایی  گــــزارش فوریــــه ۲0۱۲ آخرین ســــری 
که در رابطه با اتخاذ رویکرد تهاجمی تر با ایران  است 
نگاشته شده است. برای نمونه در سال ۲008، مرکز 
گزارشی را  کوفسکی  سیاســــت دوحزبی به رهبری ما
با عنوان »مقابله با چالش: سیاست آمریکا در قبال 
که نویسنده  کرد  توســــعه هســــته ای ایران« منتشــــر 
اصلی آن مایکل رابین )Michael rubin( از موسسه 
آمریکــــن اینترپرایــــز و حامــــی علنــــی سیاســــت های 
گــــزارش عنوان  نظامــــی آمریــــکا در خاورمیانــــه بود. 
از  ایران، هدف  که علی رغم تضمین های  می داشت 
کشــــور توسعه تسلیحات اتمی  برنامه هسته ای این 
که این تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان  اســــت 
کــــه با برآورد  و ثبات منطقه ای اســــت، نتیجه گیری 
اطالعات ملی ســــیا در نوامبر ۲007 بیان می داشت 
کالهک هسته ای  را برای توسعه  ایران تالش هایش 
گزارش  کرده، به شــــدت در تناقض اســــت.  متوقــــف 
عنوان می کند درحالی که رئیس جمهور جدید آماده 
کاخ سفید وارد شود، مخالفت ایران با  می شود تا به 
تعهدات خود در چارچوبان پی تی و قطعنامه های 
شــــورای امنیت ســــازمان ملل، ازجملــــه بزرگ ترین 
چالش های امنیت ملی و سیاســــت خارجی اســــت 
که آمریــــکا را تهدید می کنند. در تضاد با بســــیاری از 
برنامه هسته ای  از وضعیت  ارزیابی های واقع گرایانه 
که بازدارندگی جنگ ســــرد  کرد  گــــزارش ادعا  ایران، 
بــــه دلیــــل ایدئولــــوژی افراطــــی جمهوری اســــالمی 
برنامه  بنابرایــــن حتی  گزینۀ متقاعدکننده نیســــت؛ 
غنی سازی اورانیوم با اهداف صلح آمیز تمامی منطقۀ 
کنار نیات  گنگی در  خاورمیانه را در هاله ای از ابهام و 

و ظرفیت های مبهم ایران فرومی برد.
که  کرد  گــــزارش به رئیس جمهــــور جدید توصیــــه 
حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را پررنگ نموده و 
نیروهای آمریکایی و ناوبرهای جنگی بیشتری را به 

گســــیل نماید و دیگر مواد جنگی در منطقه  منطقه 
کارگیرد  شامل سنگرهای دفاع موشکی بیشتری را به 
و تأسیسات منطقه و ارتش های متحدین منطقه ای 
کشورهایی نظیر آذربایجان و  کرده و با  را به روزرسانی 
گسترش دهد  گرجستان همکاری استراتژیک خود را 
تا فشــــار عملیاتی از تمامی جهات علیه ایران اعمال 
شــــود. بعالوه، دولت جدید باید همکاری دوجانبه 
با روسیه روی مســــائل هسته ای را متوقف نموده تا 
روس ها را وادار به توقف ارائه همکاری به برنامه های 
گر  ا تسلیحاتی، موشکی و هسته ای ایران نمایند؛ و 
کرات مســــتقیم  دولــــت جدیــــد موافق برگــــزاری مذا
بــــا تهــــران بــــدون پیش شــــرط توقــــف فعالیت های 
غنی سازی بود، بایستی ضرب العجل از پیش تعیین 
کند و درصورتی که این ضرب العجل به پایان رسید، 
آماده به کارگیری اقدامات ســــخت گیرانه علیه تهران 
که ممکن است درنهایت منجر به  باشــــد، اقداماتی 
که نه تنها زیرساخت های  حمله نظامی آمریکا شده 
هسته ای ایران بلکه زیرساخت های نظامی متعارف 
ایران را هدف قــــرار می دهد تا از یــــک حمله ایرانی 

جلوگیری به عمل آورد.

í  مرکز سیاست دوحزبی و جنگ
اقتصادی علیه ایران

که برگرفته از استراتژی پارادایم دیم با توجه  شکل زیر 
به شرایط فعلی ایران اســــت، به خوبی برنامۀ جامع 
ایاالت متحــــده و جایگاه تحریــــم و جنگ اقتصادی 
تحمیلی به جمهوری اســــالمی و اهداف آن را نشان 
به منظور دست یابی  استراتژی،  این  می دهد. طبق 
گزینۀ دیپلماتیک  به توافق جامع هسته ای، ابتدا با 
گفتگوهای مختلف بر  کرده و با اســــتفاده از  شــــروع 
توقــــف برنامۀ هســــته ای حتی به صــــورت صلح آمیز 
کید می شــــود. در صورت عدم توافق، تحریم های  تأ
اقتصــــادی همه جانبه ای بر ایران اعمال می شــــود. 
درصورتی که با فشارهای اقتصادی نیز ایران به توافق 
گزینه  هســــته ای روی خوش نشــــان ندهد، آخرین 
گستردۀ نظامی آمریکا با استفاده از همۀ  یعنی حملۀ 
کمک هم پیمانان در  ظرفیت نظامی در منطقه و با 

پیش گرفته می شود.
کــــه باوجود  البتــــه نکتۀ درخور توجه این اســــت 
کرات هسته ای در سطوح مختلف، اقتصاد  انجام مذا
کنون با  ایــــران همواره به خصــــوص از ســــال ۲007 تا
تحریم هــــای اقتصادی آمریــــکا و اروپــــا مواجه بوده 
کرات ناتمام  که بخشی از مذا است؛ بنابراین هرزمان 

بماند تحریم های جدیدی اعمال شده است.
مرکــــز سیاســــت دوحزبی آمریــــکا در این راســــتا، 

عالوه بر تحقیق، پژوهش، تحلیل و ارائۀ راهکارهای 
مناســــب جهت اعمال تحریم هــــای اقتصادی مؤثر، 
اعمال شده  اقتصادی  تحریم های  آسیب شناسی  به 
و پیشــــنهاد راه کارهای مقابله بــــا دور زدن تحریم ها 
توســــط ایران نیز می پردازد. در جدول صفحۀ بعد، 
بخشی از این مطالعات و بررسی ها نشان داده شده 

است.
گزارش ســــال  که قباًل اشــــاره شــــد، در  همان طور 
گزارشی را با عنوان  کوفسکی  ۲008، مرکز با اشراف ما
»مقابله با چالش: سیاســــت آمریکا در قبال توســــعه 
که با  گزارش  کرد. در این  هســــته ای ایران« منتشــــر 
کید بر اســــتراتژی دائــــم پارادایم ارائه شــــده، آمده  تأ
که ایران نفت خود را بــــدون توجه به  اســــت: حال 
که قصد خرید نفت  کشوری  جریان دالر می فروشد هر 
از ایران را دارد، باید طبق نظریۀ دوربرگردان در بازار 
گر نفت را به یورو خرید  خودش و بــــازار بین المللی، ا
کند تا اجازه داشــــته باشد آن را  آن را تبدیل به دالر 
کند. این اتفاق در آذر ۱۳87 یعنی آخر دوران  مصرف 
که  ریاســــت جمهوری بوش افتاد و زمانی علنی شد 
اوباما به ریاســــت جمهوری رســــید. ایدۀ اصلی این 
که می فروشد  که یا ایران نفتی  اســــتراتژی این است 
کشورهای دیگری  کند و یا  را خودش به دالر تبدیل 
که نفت را بدون دالر می خرند درهرصورت باید طبق 

فرآیندی به دالر تبدیل شود.
گزارشی به  کتبر ۲009 در  مرکز سیاست دوحزبی در ا
کنگره  آسیب شناسی تحریم های تصویب شده توسط 
گزارش آمده است  علیه ایران پرداخته است. در این 
کنگره به تصویب رسانده است اشاره  که  که: قانونی 
که به ایران بنزین بفروشــــند  که شــــرکت هایی  دارد 
یا به ارتقــــاء ظرفیت تولیــــد بنزین ایــــران به نحوی 
کنند مورد تحریــــم و غضب ایاالت متحده قرار  کمک 
می گیرند. این قانون چندان مؤثر نخواهد بود چون 
ایران با ســــرعت در حــــال پیشــــرفت درزمینۀ انرژی 
کارآمدی این دست  هسته ای است و این نشان از نا
از تحریم ها دارد؛ بنابراین الزم است ایاالت متحده با 
دقت و بررسی های قبلی از طریق محاصرۀ اقتصادی 
دریایی در بندرها ایران به صورت جدی تر از واردات 
کنــــد. همچنین به  بنزین از ســــوی ایران جلوگیری 
کاهــــش قیمت آن،  علــــت افزایش تولیــــدات نفت و 
ایــــران در پوشــــش هزینه های عمومی خــــود موفق 
کاهش توان ایران در  نخواهد بود و این مورد موجب 
یافتن جایگزینی برای جبران این خسارت می شود. 
گزارش عالوه بر لزوم  با توجه به این شرایط در ادامۀ 
کردن شرایط واردات بنزین از طریق افزایش  سخت 
قیمت بنزین، به فشــــار سیاســــی داخلی بــــر تهران 

دشمن شناسی
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کید شده است. تأ
در ژانویه ۲0۱۲، مقاله ای با موضوع شــــوک نقتی 
گلداشتاین ارائه شده و توسط  کوفسکی و  توسط ما
مرکز به انتشار رسید. در این مقاله با پذیرش برخی 
خسارت های اقتصادی برای آمریکا در فرآیند تحریم 

که دولــــت اوباما  که: همچنان  اشــــاره شــــده اســــت 
کارایــــی قانون  به درســــتی نگــــران تضعیف و عــــدم 
تحریم بانک مرکزی ایران اســــت، بررسی دقیق بازار 
گر ایران فرصت یابد تا برنامۀ  نفت نشان می دهد، ا
گســــترش دهد، قیمت نفت برای  هسته ای خود را 
مدت طوالنی تری باال نگه داشــــته خواهد شد. این 
وضعیــــت را باید همزمان با بحــــران اقتصادی ایران 
که چگونگی روند آن چندان  گرفت. بحرانی  در نظر 
که درعین حال از  مشخص نیست. بهترین ســــناریو 
که در  احتمال وقوع اندکی برخوردار است این است 
کوتاه مدت  طی این اتفاقات اقتصاد آمریکا به صورت 
با مشکلی مواجه نشود. در صورت رفع این بحران ها 
در عیــــن وجــــود تحریم هــــای اقتصادی یــــا فعالیت 
نظامی، خســــارت اقتصادی قطعی است هرچند به 
کوتاه مدت باشد. درهرحال علت این  نظر می رســــد 
مشکالت برنامۀ هســــته ای ایران عنوان شده است 
گیرد. که باید هرچه سریع تر توافق هسته ای صورت 

در مــــارس ۲0۱۲ مقالــــه ای توســــط مرکــــز، تحت 
ایران منتشــــر  بر  اثربخشــــی تحریم ها  ارزیابی  عنوان 

که به  شده اســــت. در این مقاله اشاره شــــده است 
که می تواند ایران را به دســــتیابی  علت عامل زمان 
به بمب هسته ای برساند، بر ضرورت بررسی میزان 
که واقعًا چه  اثربخشی و مطالعۀ دقیق این موضوع 
کاهش سرعت و توقف دستیابی ایران  تحریمی برای 

کید  به پیشــــرفت های اقتصادی مناســــب تر است تأ
شده است.

کتبر ۲0۱۳ لورا هــــال )laura Hall(، مقاله ای  در ا
بــــرای ارزیابی  کنگــــره  تحــــت عنــــوان متحدشــــدن 
که در  اثربخشــــی تحریم ها، ضمن اشــــاره به قانونی 
ســــال ۲0۱۳ بــــرای تحریم هــــای مالی و نفتــــی ایران 
تصویب شــــده اســــت بــــر ضــــرورت اتحــــاد دو حزب 
کمک به اثربخشــــی  دموکرات و جمهوری خواه برای 
تحریم ها، ارزیابی این اثربخشــــی و تدقیق در فرآیند 

کرده است. کید  پیشرفت برنامۀ هسته ای ایران تأ
ایاالت متحده  از عالقۀ مقامات  درواقع صرف نظر 
اعمال تحریم های جدید و بهتر، اولویت سیاست ها 
و اســــتراتژی های دولــــت آمریــــکا در مــــورد تحریم و 
کمک به اثربخشــــی  جنــــگ اقتصادی علیــــه ایران، 
که مقامات آمریکا از  تحریم ها است. درواقع تا زمانی 
عدم پیشــــرفت برنامۀ هسته ای ایران و عدم حرکت 
جمهوری اسالمی به ســــمت تولید سالح هسته ای 
اطمینــــان نیافتــــه اســــت و توافق جامع هســــته ای 
صورت نپذیرفته، اثربخشی تحریم ها به شدت مورد 

که در ســــپتامبر ۲0۱۳  خدشــــه اســــت. در میزگردی 
توسط مرکز سیاست دوحزبی برگزار شد، اشاره شده 
کار آمدن دولت حســــن  که با توجه بــــه روی  اســــت 
گفتگو و  که از طریق  روحانی، این امید وجــــود دارد 
کره و راه حل دیپلماتیک، مسئلۀ هسته ای ایران  مذا
که تقلیل و  حب و فصل شــــود. لذا به نظر می رســــد 
تلطیف تحریم ها برای فرصت دادن به ایران جهت 
تصمیم گیــــری بهتــــر ضروری اســــت. از ســــویی نظر 
که معتقد اســــت ایران با این  دیگری نیز وجود دارد 
گفتگوها در حال خریدن زمان برای پیشبرد اهداف 
هســــته ای خود اســــت لذا نه تنهــــا تحریم هــــا نباید 
کاهش یابند بلکه باید با ارزیابی اثربخشی تحریم ها 
در صورت لزوم تحریم های بیشــــتری بر ایران اعمال 

شود.

í جمع بندی
با توجــــه به مطالــــب ذکرشــــده در این یادداشــــت، 
کشور،با  ضروری اســــت دولتمردان و سیاست گذاران 
بررســــی دقیــــق فعالیت هــــای ایــــن اتــــاق فکرهــــا و 
اقتصاد  اقدامات بعدی آن هــــا، مقاومت  پیش بینی 
کشــــور را در شــــرایط جنگ اقتصادی افزایش دهد. 
از سوی دیگر ممکن اســــت تحت شرایطی، مطالعۀ 
کشور نیز  فعالیت های این اتاق فکرها دقیقًا به ضرر 
که بدون بصیرت  تمام شــــود. این در صورتی اســــت 
کافی و دشمن شناســــی دقیق، حیله های اقتصادی 
که اتــــاق فکرهای ایاالت متحده بــــرای ضربه زدن به 
کشور  کشور طرحی شده است مســــئوالن و مقامات 
را دچار اشــــتباه در تصمیم گیری سازد. یک نمونه از 
این حیله ها دستاویز قراردادن برنامۀ هسته ای ایران 
برای ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسالمی ایران 
که مقام معظــــم رهبری  اســــت. درواقع همان طــــور 
)مدظله العالی( فرمودند برنامۀ هسته ای صرفًا بهانۀ 
کشور  کشور و اقتصاد  غرب برای فشار و ضربه زدن به 
است و تا از آرمان های انقالب دست نکشیم تحریم و 

جنگ اقتصادی نیز باقی خواهد ماند. ▪

درصورتی که با فشارهای اقتصادی نیز ایران به توافق 
گزینه یعنی  هسته ای روی خوش نشان ندهد، آخرین 

حملۀ گستردۀ نظامی آمریکا با استفاده از همۀ ظرفیت 
نظامی در منطقه و با کمک هم پیمانان در پیش گرفته 

می شود.
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آنچـه بیـش از همـه در جنگ هـا منجـر بـه پیـروزی و خنثی سـازی حمالت دشـمن 
اقدامـات  سـابقۀ  دشـمن،  تجهیـزات  بـر  اطالعاتـی  اشـراف  داشـتن  می گـردد، 
دشـمن و پیش بینـی طرح هـای عملیاتـی یـا در سـطح کالن، پیش بینـی دکترین 

است.  دشـمن 

از طـرف دیگـر، پیچیدگـی جنـگ اقتصـادی به لحـاظ اثرپذیـری حلقه هـای تهدید 
از هـم و مرتبط شـدن حتـی زیرسـاخت های غیراقتصـادی در ایجـاد یـا افزایـش 
فشـار اقتصـادی، لـزوم شـناخت بیـش از پیـش دشـمن را در ایـن عرصـه روشـن 

می سـازد. 

در ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت مهم ترین معمـاران تحریـم جمهوری اسـالمی 
ایـران در دولـت ایـاالت متحـده و کنگـره کـه نقـش مهمـی را در سـاختاربندی و 

جهت گیـری تحریم هـای یک جانبـه یـا ائتالفـی ایفـا می کننـد معرفـی شـوند.




