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مقدمه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی در شرایطی تدوین می شود که 
قبل از آن سیاست های کلی » تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی« توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ شده است. این دو موضوع و سیاست کلی، مکمل یکدیگر بوده و جهت گیری 

اقتصاد ملی برای رسیدن به وضع مطلوب و عبور از وضع کنونی را معین می کنند.
البته باید بپذیریم که تحقق این مهم در مقام عمل به سادگی امکان پذیر نیست. 
در داخل، محیط کسب و کار، در برابر تغییر، سخت مقاومت می کند و ساختار اقتصاد کشور 
به گونه ای است که اجازه فعالیت های مردمی و بخش خصوصی را نمی دهد. تجربه قبل از 
تحریم ها، نشان داد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که در این راستا و مورد تاکید 
و حمایت مقام معظم رهبری بود در عمل موفقیت مورد انتظار را نداشت. ناکامی در تحقق 
اعتقاد  به عدم  اقتصاد،  بر مشکالت ساختاری  این سیاست ها، عالوه  و عملیاتی شدن کامل 
دولت)دولتی که مجری این سیاست ها شده بود( نیز بر می گشت. دولت می خواست پوسته 
را ترمیم کند، ولی این سیاست ها می خواهند از درون تحول ایجاد کنند. در محیط خارجی 

نیز مشکالتی بوجود آمد که تحریم های گسترده و شدید یکی از آنها است.
تداوم این کاستی ها و مشکالت در یک دوره مثاًل ده ساله، دو ایده را در نظر طراحان 
و  ایران در کوتاه مدت)تغییر رژیم سیاسی  تقویت می کند. یکی تسلیم  و حامیان تحریم ها 
به  ایران  بین المللی( و دیگری هدایت  و  بر سیاست های منطقه ای  رفتارهای موثر  تغییر  یا 

وضعیتی شبیه کوبا، کره شمالی و یا شوروی سابق در درازمدت.
با این وصف، این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ چه مدل اقتصادی می تواند 
این کاستی ها و تهدید ها را پاسخ داده و همه ظرفیت های مادی و انسانی کشور را برای شکوفایی 
اقتصاد، به خدمت بگیرد؟ اقتصاد مقاومتی ایده و الگویی است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی، 
توان تحریم شکنی داشته و می تواند همه امکانات کشور را برای ایجاد یک نهاد اقتصادی قوی 
بسیج نماید. بر این اساس پرسش دیگری مطرح می شود که الگوی اقتصاد مقاومتی چیست؟ 
رویکرد حاکم برآن و اصول و چهارچوب های آن کدام است؟ آیا اقتصاد مقاومتی نوعی ریاضت 
اقتصادی است؟ آیا اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط و مشکالت موجود نوعی اقتصاد بسته 
که پس  مقاومتی  اقتصاد  اولیه  ایده  به  اشاره  پرسش ها،  این  به  پاسخ  در  است؟  زیرزمینی  و 
اقتصاد  از بحث های جدی و کارشناسی در کمیسیون مشترک تدوین شد مفید خواهد بود. 
مقاومتی، گفتمان و الگویی اقتصادی است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و 



توان تحریم شکنی؛  با رویکرد عقب راندن نظام سلطه،  فرصت ساز، مولد،  دورن زا و برونگرا بوده 
که باید سیاست های کلی مربوطه به آن براساس شاخصه های زیر تنظیم شود:

مشارکت حداکثری فعال، موثر و مثمرثمر آحاد جامعه در همه ابعاد و سطوح . 1
اقتصاد با تأکید بر ارتقاء نقش و جایگاه طبقات کم درآمد و متوسط،

خوداتکایی در تأمین نیازهای اساسی جامعه،. 2
تجدید آرایش در مبادالت بین المللی و گسترش همکاری ها و مبادالت اقتصادی . 3

با کشورهای مورد نظر جهت فعال سازی کلیه ظرفیت های اقتصادی و نیروی 
انسانی کشور)گسترش ارتباطات تجاری(،

]پیش آهنگی دانش با[ طراحی و ساماندهی چرخه دانش – ثروت با تأکید بر . 4
تولیدات دانش بنیان،

در . 5 آفندی  توانمندی های  دارای  و  به هنگام  و  فعال،  سریع  واکنش هوشمند، 
مقابل تحریم ها و فشارهای اقتصادی،

مدیریت مصرف و بهره وری حداکثری اقتصادی،. 6
نهادینه کردن فرهنگ استقامت و جهاد اقتصادی،. 7
سالمت، امنیت و اقتصاد،. 8
بهره مندی عادالنه سهم عوامل از زنجیره تولید- مصرف،. 9
کاهش حداکثری اتکاء بودجه و تراز تجاری به درآمدهای نفتی،. 10
تکیه بر مسئولیت و مدیریت قوه مجریه با هماهنگی و همراهی سایر قوا.. 11

اجرای  راهکارهای  و  الزامات، چالش ها  بررسی  راستا کمیسیون مشترک  در همین 
سیاست های مزبور را در اولویت پژوهشی و سیاست گذاری خود قرار داده و با اتکا به مطالعات 
و پژوهش های انجام شده در کشور، مجموعه حاضر را تهیه و برای استفاده در اختیار مسئوالن، 
فصلنامه  از  شماره  این  در  است.  داده  قرار  عالقمندان  سایر  و  سیاست گذاران  برنامه ریزان، 
سیاست کالن، برخی مسائل مربوط به حوزه اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف آورده شده است. 
در بخش اول مطالبات مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی آورده شده است. در 
بخش بعدی با کمک گرفتن از سه مقاله به تحلیل وضعیت موجود، آسیب شناسی و بررسی 
موانع پرداخته و سپس موضوع سیاست های پیشنهادی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی را با ارایه 
سه مقاله مرتبط، به بحث گذاشته ایم. در پایان نیز گزارشی از یک همایش در ارتباط با اقتصاد 

مقاومتی آورده شده است.
مدیر مسئول



بخش اول: ضرورت سیاست گذاری و مطالبات مقام معظم رهبری

در این بخش از فصلنامه سه مقاله به شرح ذیل ارایه می گردد:
1- اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری،

2- اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن،

3- رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی.
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اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری

حسین عربی1
چکیده

سند چشم انداز بیست ساله، کشور ما را در سال 1404 به عنوان کشور اول منطقه 
به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری معرفی می کند. از سوی دیگر اقتصاد ایران به عنوان نقطه 
هدف تحریم های کشورهای غربی جهت نیل به اهداف خود مورد توجه جدی قرار گرفته است. 
در این شرایط ایده »اقتصاد مقاومتی« توسط مقام معظم رهبری معرفی شد. در این مطالعه 
ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی در شعار چند سال اخیر پرداخته می شود و جنبه های 
در  رهبری  مقام معظم  بیانات  از  و سپس گزیده ای  قرار می گیرد  بررسی  مورد  آن  مختلف 

خصوص اقتصاد مقاومتی آورده می شود و در انتها  نتیجه گیری از بحث انجام می شود.

واژگان کلیدی

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی، نوآوری، تحریم

1 -  کارشناس ارشد اقتصاد
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مقدمه
با توجه به مضمون سند چشم انداز کشور، جمهوری اسالمی ایران در سال 1404 رتبه 
اول منطقه به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری خواهد بود. از سوی دیگرتضعیف اقتصاد ایران 
به عنوان هدف اول کشورهای غربی جهت نیل به اهدافشان تعیین شده است. در این شرایط، 
مقام معظم رهبری ایده و مفهوم »اقتصاد مقاومتی« را به عنوان برنامه و راهکار مقابله با این 
تهدیدات و پیشبرد کشور به سوی اهداف بلند مدت مذکور در سند چشم انداز معرفی گردید. 
تحریم،  و  فشار  در شرایط  ملت حتی  برای یک  که  است  اقتصادی  الگویی  مقاومتی  اقتصاد 
زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند. با تشدید فشارها و تحریم های کشورهای غربی علیه 
کشورمان، مهمترین مسئله پیش رو، مسئله تأمین منابع مالی مورد نیاز کشور خواهد بود. برای 
تأمین نیازهای مالی اقتصاد کشور، راهکارهایی همچون افزایش دریافتی های مالیاتی، تأکید بر 
اصالح الگوی مصرف، اجرای مرحله دوم هدفمندی و غیره به عنوان راهکارهایی برای تأمین 
منابع مالی همواره مورد اشاره بوده است.اما به نظر می رسد، اقتصاد مقاومتی چیزی بیش از 
چنین رهبردهای متعارف و شناخته شده ای باشد. در این نوشته، تالش می شود که اقتصاد 

مقاومتی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تعریف و معرفی شود. 
و  وابسته  اقتصاد  با  تقابل  و  رویارویی  در  مقاومتی،  اقتصاد  جهت گیری  نظر  از 
مصرف کننده قرار می گیرد لذا، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی 
می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس جهان بینی و 
اهداف دارد. مقام معظم رهبری در سال های اخیر در سخنان خود بارها بر مساله »اقتصاد« و 
»جنگ اقتصادی« که دشمنان در راستای مقابله با پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران در 
پیش گرفته اند، تاکید کرده و راهکارهای مقابله با آن را نیز بارها گوشزد کرده اند و حتی در 
نام گذاری هایشان برای سال ها نیز این موضوع را مدنظر قرار داده اند. ایشان با بیان این که یکی 
از راه های عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است 
تأکید دارند که اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که می بایست محقق 

شود.

اقتصاد مقاومتی و شعار چند سال اخیر
نام گذاری سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری با مفهوم اقتصاد مقاومتی قرابت   
بسیاری دارد. به گونه ای که می توان گفت تبلور مفهوم اقتصاد مقاومتی را در شعار چند سال 
اخیر می توان مشاهده کرد. در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی، با توجه به شرایط تحریم و 
فشار موجود، اگر بتوان بهره وری نیروی کار را افزایش داد یا اینکه با جهاد و از خودگذشتگی 

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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توان تولیدی افزایش یابد، در نتیجه زمینه ی رشد و شکوفایی را فراهم شده و این خود جنبه ا ی 
از اقتصاد مقاومتی است.

در این چند سال و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه ی غرب علیه کشورمان در   
جهت متوقف کردن برنامه های هسته ای ما، واژه ای به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است. 
»اقتصاد مقاومتی« واژه ی جدیدی که به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار 
گرفته و در حال چکش کاری است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با رهبری در سال 
1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبری اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی 
معرفی می نمایند و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز 2 دلیل »آمادگی کشور برای 

جهش« و »فشار اقتصادی دشمنان« را معرفی می کنند.
ارائه شده  تعاریف متفاوتی  اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم،  برای مفهوم   
است که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از 
اقتصاد مقاومتی را خود رهبری ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرموده اند: »اقتصاد 
مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه ی رشد و 

شکوفایی را فراهم می کند«. 
سال 1391 پنجمین سال متوالی است که نام گذاری آن با موضوعات اقتصادی انجام   
می شود. نقشه ی راه سال 1391 به عنوان »تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی« نیز 
موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری ها را نمی توان بدون دلیل دانست. ریشه ی 
اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می توان در »تحوالت درون کشور« و 
این چند سال: »نوآوری  به عناوین  نگاهی  با  بین المللی« عنوان کرد.  »تحوالت در عرصه ی 
و شکوفایی«، »اصالح الگوی مصرف«، »همت مضاعف و کار مضاعف«، »جهاد اقتصادی« و 
»تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی« به جنبه های مختلفی از اقتصاد مقاومتی 
می رسیم. به عبارت دیگر، شعار سال های اخیر هریک به نوبه ی خود جنبه های مختلف اقتصاد 
مقاومتی را به همراه دارند. با توجه به شعار چند سال اخیر، 5 جنبه برای اقتصاد مقاومتی 

تعریف می شود:
الف: نوآوری و شکوفایی

نوآوری و شکوفایی به عنوان محرک رشد پایدار شناخته می شود. همچنین کمبود    
نوآوری یکی از عوامل اصلی پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 
شناخته می شود. ایده ی اصلی نوآوری مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید 

از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً رشد اقتصادی می گردد)ربیعی، 1388(. 
بر مبنای این ایده، سال 1387 به عنوان سال "نوآوری و شکوفایی" معرفی شد و انتظار   
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رهبری از نام گذاری سال 1387 نیز این بود که در همه ی بخش ها نوآوری به وجود آید2. بر مبنای 
تعریفی که در ابتدا از اقتصاد مقاومتی ارائه شد )اقتصادی که با وجود فشار خارجی زمینه ی رشد 
و شکوفایی را فراهم می کند( و نیز با تأثیری که نوآوری و شکوفایی بر افزایش تولید ناخالص 
داخلی هر کشور دارد، یکی از مهم ترین مؤلفه ها برای اقتصاد مقاومتی، نوآوری و شکوفایی است. 
این مورد، به عنوان یک حلقه ی زنجیر از شعارهای چند سال اخیر، از شاخص های اصلی اقتصاد 
مقاومتی به شمار می رود. امید است که با توجه به حفظ حقوق مالکیت معنوی در کشور، توجه 

جدی تری به این شاخص گردد.
ب: اصالح الگوی مصرف

انتخاب شد و در راستای  به عنوان شعار سال  الگوی مصرف  در سال 1388 اصالح    
تعریف ذکرشده برای اقتصاد مقاومتی، می توان اصالح الگوی مصرف را یکی دیگر از جنبه های 
مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد، اما چرایی این موضوع را می توان به این صورت بیان کرد که یکی 
از ابتدایی ترین و اصولی ترین مبانی علم اقتصاد »کمبود منابع« است. به عبارت دیگر، علم اقتصاد 
بشری  نامحدود  نیازهای  ارضای  راستای  در  منابع محدود  و  امکانات  از  بهینه  استفاده ی  علم 
است. افزایش مصرف در جامعه باعث افزایش استفاده از منابع محدود می گردد و در نتیجه، 

سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
حال عبارت فوق را به این صورت بیان می کنیم که اگر با منابع موجود الگوی مصرف   
جامعه اصالح شود و در مصرف زیاده روی نشود، در نتیجه مقداری منبع که مورد استفاده قرار 
نگرفته اند باقی می ماند و می توان آن ها را سرمایه گذاری کرد. در نتیجه، سرمایه گذاری افزایش 
می یابد و افزایش سرمایه گذاری به افزایش تولید می انجامد. طبق تعریف اقتصاد مقاومتی، اصالح 
الگوی مصرف از طریق افزایش سرمایه گذاری باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می گردد. رهبری 
در ابتدای سال 1388، در بیان اصالح الگوی مصرف، چنین می فرمایند: »مردم عزیزمان توجه 
داشته باشند که صرفه جویی به معنای مصرف نکردن نیست. صرفه جویی به معنای درست مصرف 

کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است«3.
نکته ی حائز اهمیت در ارتباط با اصالح الگوی مصرف این است که در مصرف 2 گروه   
عمده وجود دارند: دولت به عنوان یک مصرف کننده ی بزرگ و مردم. در راستای اصالح الگوی 
مصرف در دولت نیاز به سازو کارهای قانونی و دستوری است، در حالی که این رویه در میان مردم 

جواب نمی دهد و نیاز به فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف وجود دارد.

2 -  پیام نوروزی رهبر انقالب به مناسبت تحویل سال 1387
3 - بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در تاریخ اول فروردین 1388..

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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ج: کار جهادگونه

شعار 2 سال متوالی 1389 و 1390 بیشتر در ارتباط با تشویق به کار و فعالیت است.   
شعار »همت مضاعف و کار مضاعف« در سال 1389 و »جهاد اقتصادی« در سال 1390 را نیز 
می توان در ارتباط با تعریف گفته شده از اقتصاد مقاومتی دانست. افزایش مهارت و بهره وری 
نیروی کار و استفاده ی بهینه از نیروی کار برای پیشبرد اهداف کشور به عنوان یک جنبه ی 

مؤثر از اقتصاد مقاومتی تعریف می گردد.
به عزم جدی تر و  به رشد شتابان،  برای جبران عقب ماندگی های کشور و دستیابی   
جهادگونه در میان عوامل تولیدی نیازمندیم. یکی از این عوامل تولید نیروی کار است. نیروی 
کار، به عنوان مهم ترین عامل تولیدی، نقش پررنگی در رشد اقتصادی دارد. با استفاده از منابع 
موجود، اگر خواهان افزایش تولید باشیم، یکی از راه های ممکن، افزایش بهره وری نیروی کار 
یا افزایش ظرفیت تولیدی است. برای مثال، برای افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه ای که یک 
یا در همان یک شیفت  به نوبت های کاری اضافه کرد  شیفت کاری تولید می کند، می توان 
کاری، پرت کاری را کاهش داد یا بهره وری را افزایش داد.  با توجه به شرایط تحریم و فشار 
موجود، اگر بتوان بهره وری نیروی کار را افزایش و با جهاد و از خودگذشتگی توان تولیدی را 
افزایش داد، در نتیجه زمینه ی رشد و شکوفایی را فراهم شده و این خود جنبه ی دیگری از 

اقتصاد مقاومتی است.

د: حمایت از تولید داخلی

از سخنان رایج در ادبیات اقتصادی است که واردات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی   
کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی. این سخن نیز همانند 3 
جنبه ی قبلی در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، اما این جنبه از اقتصاد مقاومتی 
با 3 جنبه ی قبل تفاوت های اساسی دارد. یکی این که به صورت مستقیم بر رشد و شکوفایی 
تولید اثر دارد، نه به صورت غیرمستقیم و با واسطه. نکته ی دیگر اینکه با حمایت از تولید 
داخلی )مخصوصاً در مواردی که توانایی تولید کاال در داخل وجود دارد( وابستگی به دنیای 
به خصوص دنیای غرب که  به دنیای خارج و  وابستگی  با کاهش  خارج کاسته خواهد شد. 
مجری فشار و تحریم بر کشورمان است، اثربخشی تحریم ها کاهش می یابد و در نتیجه، به رشد 

و شکوفایی اقتصاد می انجامد.
آن ها  جمله ی  از  که  است  نهفته  داخلی  تولید  از  حمایت  در  بسیاری  مزایای  البته   
می توان به ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، کمتر شدن فشار تورمی، توجه به برند)نماد( 
داخلی در صنایع مختلف، تقویت بخش خصوصی، کاستن از بار مالی دولت، ارزآوری کاالهای 
غیرنفتی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. همه ی موارد فوق در راستای تعریف گفته شده از 
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اقتصاد مقاومتی قرار می گیرند. در واقع »حمایت از تولید داخلی« به صورت مستقیم، یعنی 
فراهم نمودن زمینه ی رشد و شکوفایی برای اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

مطالعات اقتصادی بیانگر این موضوع است که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی با سطح   
درآمد اولیه ی کشور همبستگی باالیی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه ی فیزیکی تنها 
سرمایه ی  به خصوص  عوامل  از  برخی  بلکه  نیست،  کشورها  در  اقتصادی  پایین  رشد  عامل 

انسانی باعث تسریع رشد اقتصادی می گردد.

هـ: حمایت از عوامل تولید داخلی

معنای  به  ایرانی،  سرمایه ی  و  کار  از  حمایت  یعنی   ،1391 سال  شعار  دوم  بخش   
زمین،  انسانی،  نیروی  شامل  تولید  عوامل  اقتصاد،  در  است.  داخلی  تولید  عوامل  از  حمایت 
کار،  سرمایه های انسانی، سرمایه های مادی و ... دسته بندی های می شود. معموالً عوامل تولید 
غیر از نیروی کار را به عنوان سرمایه می شناسند. پس بخش دوم شعار امسال نیز در راستای 
تعریف ذکرشده از اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد، چرا که برای افزایش و شکوفایی تولید، باید 
به حمایت از عوامل تولید پرداخت. افزایش حمایت از عوامل تولید نتایجی را به همراه خواهد 
داشت: اول اینکه چون این عوامل به صورت مستقیم در تولید نقش دارند، به افزایش تولید 
می انجامد و دوم اینکه حمایت از عوامل تولید به مانند سرمایه گذاری است و از این طریق نیز 

منجر به افزایش تولید می شود.
و  می انجامد  اقتصادی  بلندمدت  رشد  به  داخلی  تولید  عوامل  از  نتیجه،  حمایت  در   
شکوفایی اقتصاد را در پی خواهد داشت. این مورد نیز در تعریف اقتصاد مقاومتی تبلور می یابد، 
چرا که فشارها و تحریم های خارجی تأثیر چندانی بر حمایت از عوامل تولید داخلی نخواهند 
داشت. البته به شرط آنکه موارد خاص اقتصاد اسالمی رعایت شود و مدیریت بهینه در این 

خصوص برقرار باشد.

 بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی
در مطالب قبلی تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه شد به این معنا که اقتصادی مقاومتی    
در شرایط فشار و تحریم، موجبات رشد و شکوفایی را فراهم می سازد. بر مبنای این تعریف، 
به بررسی شعار های اقتصادی چند سال اخیر پرداخته شد. با بررسی موضوع، نتیجه گرفته 
می شود که شعارهای چند سال اخیر همانند حلقه های زنجیری هستند که در راستای تعریف 
اقتصاد مقاومتی تبلور می یابند. نام گذاری چند سال اخیر در 5 جنبه تقسیم بندی شد که هر 
بند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و بدون تأثیر عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی 
و تحریم ها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می سازد. اکنون و در ادامه، بیانات مقام 

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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معظم رهبری در چند سال اخیر که در رابطه با مفهوم و جنبه های مختلف اقتصاد مقاومتی 
بیان شده است را مورد اشاره قرار می دهیم. در این بخش تنها به ذکر بیانات معظم له پرداخته 

می شود و سعی در ارائه تحلیل بر این بیانات نخواهیم داشت. 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت  1391/06/20

بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کردیم، خب،   
خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخشهایش همین تکیه  ی به مردم 
باید  بیشتر  و وسواِس هرچه  و دقت  اهتمام  و  تأکید  با  اصل 44  است؛ همین سیاست های 
دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور 
مي شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم  توانی  اش جلو نمی  آید. خب، باید فکری بکنید برای 
اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از طریق بانک هاست، از طریق قوانین الزم و 
مقرراِت الزم است؛ از هر طریقی که الزم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، 
فعال شود. باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که 
هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب  پذیری  اش کاهش پیدا کند. 
یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که 
همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یکی از 
شرائطش، استفاده از همه  ی ظرفیت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه  ها و 

راهکارهائی که صاحب نظران مي دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه  ها استفاده شود.
این  از  برخی  به  دوستان  بیانات  در  البته  داده شود.  میدان  واقعاً  باید  هم  مردم  به   
واقعاً  شد.  اشاره  است،  اقتصادی  مفاسد  و  اقتصادی  مفسدین  پیگیری  از  ناشی  که  حوادثی 
نمي شود ما کار اقتصادِی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعاً 
نشدنی است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی را به 
مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم، که تصور نشود ما مي توانیم سرمایه  گذاری 
مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه  ی با مفاسد اقتصادی؛ و تصور نشود که 
مبارزه  ی با مفاسد اقتصادی موجب مي شود که ما مشارکت مردم و سرمایه  گذاری مردم را 
کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثر کسانی که مي خواهند وارد میدان اقتصادی بشوند، اهل کار 
سالمند، مردمان سالمی هستند؛ حاال یکی دو نفر هم آدم های ناسالم پیدا مي شوند. باید با 
چشم های تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و 
ایجاد کار و کارآفرینی تسهیالت بانکی بگیرند، اما کارآفرینِی واقعی انجام نگیرد. این را باید 
مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قوه  ی قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکاری قوه  ی 
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مجریه و قوه  ی قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمی است.
یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی. خب،   
از داخل دولت،  آن طرف هم  از  لیکن  است؛  آمارهای خوبی  آقایان مي دهند،  آمارهائی که 
خود مسئولین به ما مي گویند که بعضی کارخانه  ها دچار مشکلند، اختالل دارند، در بعضی 
جاها تعطیلی صنایع وجود دارد - گزارش های گوناگونی به ما مي رسد، خود شما هم گزارش 
مي دهید؛ یعنی من گزارش های دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارش های دیگران نیست؛ 
گزارش های خود شما هم هست که به دست ما مي رسد - خب، باید این را عالج کرد. اینها 
خالی  نیمه  ی  آن  یعنی   - قضیه  دوم  بخش  همین  چنانچه  اگر  مي کند.  اشکال  ایجاد  طبعاً 
لیوان - نمي بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی، وضع بهتری را در کشور ارائه مي کردید 
و کمکهای بیشتری به مردم مي شد. باالخره حمایت از تولید ملی، آن بخِش درونزای اقتصاد 

ماست و به این بایستی تکیه کرد.
واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند،   
خوبند و سوددهی  شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ 
عمده  ی واحدهای بزرگ ما وضعشان اینجور است - لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، 
محصول فوالدمان، محصوالت عمده  ی اینجوری  مان خوب است - لیکن باید به فکر واحدهای 

متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.
مسئله  ی منابع ارزی هم مسئله  ی مهمی است؛ که خب، حاال آقایان توجه دارید. روی   
باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد.  باید کار کنید. واقعاً  این مسئله دقت کنید، خیلی 
حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در 
روزنامه  ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. 
نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و 

مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود.
یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت   
باید  شود. این قضیه  ی اسراف و زیاده  روی، قضیه  ی مهمی در کشور است. خب، حاال چگونه 
جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ  سازی هم الزم است، اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ  سازی  اش 
بیشتر به عهده  ی رسانه  هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه  ی اول و بیش از 
همه مسئولیت دارد، هم دستگاه  های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ  سازی کنید. ما یک ملت 
مسلماِن عالقه  مند به مفاهیم اسالمی هستیم، اینقدر در اسالم اسراف منع شده و ما متأسفانه 
آغاز شود.  باید  از خود دولت  به نظر من  اسرافیم! بخش عملیاتی  اش هم  اهل  در زندگی  مان 
در گزارش های شماها من خواندم، حاال هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد 

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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صرفه  جوئی است و مي خواهد صرفه  جوئی کند؛ بسیار خوب، این الزم است؛ این را جدی بگیرید. 
دولت خودش یک مصرف  کننده  ی بسیار بزرگی است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، 
یک مصرف  کننده  ی بزرگ، دولت است. حقیقتاً در کار مصرف، صرفه  جوئی کنید. صرفه  جوئی، 

چیز بسیار الزم و مهمی است.
به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه  ی شما،   
اگر کار جدیدی انجام مي گیرد، اگر چیز جدیدی خریده مي شود، اگر همین اقالم روزمره  ای 
که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه مي شود، سعی کنید همه  اش از داخل باشد؛ اصرار بر این 
داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلی بزرگی مي شود. اصاًل ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس 
حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند. به نظر من اینها مي تواند کمک کند.

یک مسئله  ی دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش  بنیان است. بعضی از   
کسانی که در باب شرکت های دانش  بنیان فعال بودند، ماه رمضان اینجا آمدند و صحبت هائی 
کردند. خب، خوشبختانه انسان می  بیند کارهای خوبی انجام داده  اند. این بخش شرکت های 
البته  است.  امیدبخشی  و  باز  جاده  ی  دانش  بنیان خیلی  اقتصادی  فعالیت های  و  دانش  بنیان 
آنها گالیه  هائی هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول در دولت که کارشان به این بخش 
ارتباط پیدا مي کند - چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم - به این مسئله  ی 
شرکت های دانش  بنیان بپردازند و گالیه  هاشان را بشنوند و آنها را برطرف کنند. زمینه  ی بسیار 

خوبی است. ما استعدادهای برجسته  ای داریم که مي توانند در این مورد کمک کنند.

بیانات در دیدار دانشجویان1391/05/16
در زمینه ی مسائل اقتصادی، »اقتصاد تهاجمی« را مطرح کردند؛ عیبی ندارد. بنده   
اقتصاد  فکر اقتصاد تهاجمی را نکردم. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به 
تهاجمی - به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتی - وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ آن را هم 
فقط  مقاومتی  اقتصاد  البته  بوده.  مقاومتی  اقتصاد  رسیده،  ما  نظر  به  که  آنچه  کنیم.  مطرح 
جنبه ی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط 
انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان 
مي دهد و اجازه مي دهد که حّتی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. 
این یک فکر است، یک مطالبه ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان 
هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش 
را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط دشمنی ها 

و خصومت های شدید مي تواند تضمین کننده ی رشد و شکوفائی یک کشور باشد.
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و  توانائی  که خوشبختانه  مردمی  آحاد  هم  دولتی،  دستگاه   های  هم  دانشگاه   ها،  هم   
استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی   های مالی، باید تالش کنند 
مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند. این که 
ما عرض کردیم »اقتصاد مقاومتی«، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد 
پیشرفت مي کند. ما افق های بسیار بلند و نویدبخشی را در مقابل خودمان مشاهده مي کنیم. 
خب، بدیهی است که حرکت به سمت این افق ها، معارض ها و معارضه   هائی هم دارد. بعضی 
از این معارضه   ها انگیزه   های اقتصادی دارد، بعضی انگیزه   های سیاسی دارد؛ بعضی منطقه   ای 
است، بعضی بین   المللی است. این معارضه   ها در مواردی هم منتهی مي شود به همین فشارهای 
گوناگونی که مشاهده مي کنید؛ فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی - 
اینها هست - لیکن در البه   الی این مشکالت، در وسط این خارها، گام های استوار و همت ها و 
تصمیم هائی هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه   ی 

مورد نظر برساند؛ وضع کشور االن اینجوری است.

بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت های دانش بنیان 1391/05/08

ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم و آن را ایفاء کنیم. یکی از بخش های ما،   
اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرائطی، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی 
که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانی که ما داریم. 
به نظر من یکی از بخش های مهمی که مي تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین 
کار شماست؛ همین شرکتهای دانش   بنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین 

مؤلفه   های اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن - از جمله در   
مقابل همین تحریم ها و از این چیزها - مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه ُکند خواهد 
شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک 
گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد. این چیزهائی که االن 
آنها تهدید مي کنند، تحریم مي کنند، جز آمریکا و جز رژیم صهیونیستی، هیچ کس ذی نفع 
از این تحریم ها نیست. دیگران را با زور و با فشار و با رودربایستی و با این چیزها وارد میدان 
کردند. خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستی نمي تواند خیلی ادامه پیدا کند - یک مدتی 
است - شاهدش هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریم های نفتی 

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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و امثال اینها استثناء کنند! دیگرانی هم که استثناء نشدند، خودشان مایل نیستند، و بیش از 
آنچه که ما بخواهیم یا همان اندازه که ما مي خواهیم، آنها دنبال راه حل مي گردند. بنابراین 

بایستی مقاومت کرد.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

باشد؛  ما  چشم  جلوی  آرمان ها  کنیم؛  نگاه  دید  این  با  را  کشور  مسائل  باید  ما   
واقعیت های تشویق کننده جلوی چشم ما باشد. در مورد واقعیت های منفی - که در واقع 
توان  البته  نشویم.  اشتباه  دچار   - است  واقعیت نمائی  است،  واقعیت سازی  موارد  بعضی  در 
و  اساسی  مسئله ی  مسئله،  نکنیم.  ساده انگاری  و  سهل انگاری  نگیریم،  دست کم  را  دشمن 
مهمی است. شما مثل یک ریاضیدانی که مي خواهد یک مسئله ی مهم ریاضی را حل کند، 
بر سر این مسئله تالشتان را به کار ببرید و مسئله را حل کنید. شما ریاضیدان بااستعدادی 
هستید؛ این هم یک مسئله ی ریاضی است. اینجوری باید با مسائل گوناگون برخورد کنید. 
وجود  گوناگون  دستگاه های  در  هم  روحیه  همین  که  مي کند  مشاهده  انسان  خوشبختانه 

دارد. به مسئله ی اقتصاد باید با این دید نگاه کرد.
ما چند سال پیش »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کردیم. همه ی کسانی که ناظر مسائل   
است.  بر کشور  اقتصادی  فشار  بزنند که هدف دشمن،  بودند، مي توانستند حدس  گوناگون 
معلوم بود و طراحی ها نشان مي داد که اینها مي خواهند بر روی اقتصاد کشور متمرکز شوند. 
اقتصاد کشور ما برای آنها نقطه ی مهمی است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز 
شود، به رشد ملی لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملی دچار اختالل و خطر شود، 
مردم دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمی جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادی دشمن 

این است، و این محسوس بود؛ این را انسان مي توانست مشاهده کند.
من سال 86 در صحن مطهر علی بن موسی الرضا )علیه الّصالة و الّسالم( در سخنرانِی   
اول سال گفتم که اینها دارند مسئله ی اقتصاد را پیگیری مي کنند؛ بعد هم آدم مي تواند 
فرض کند که این شعارهای سال حلقه هائی بود برای ایجاد یک منظومه ی کامل در زمینه ی 
همت  مسئله ی  اسراف،  از  جلوگیری  مسئله ی  مصرف،  الگوی  اصالح  یعنی  اقتصاد؛  مسائل 
و  کار  از  حمایت  و  ملی  تولید  امسال  و  اقتصادی،  جهاد  مسئله ی  مضاعف،  کار  و  مضاعف 
سرمایه ی ایرانی. ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائی است 
که مي تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه ی اقتصاد ساماندهی کند؛ مي تواند ما را پیش 

ببرد. ما باید دنبال این راه باشیم.
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مسئله ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی   
دارد. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست های اصل 44 که 
اعالم شد، مي تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائی انجام 
گرفته و تالش های بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت 
اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هائی که 
مي توانند کمک کنند - مثل قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان 

اقتصاد شوند.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی،   
میراث شوم صد ساله ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده 
کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادِی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین 
حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی 
است که مي تواند این خأل را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت های گوناگونی در کشور وجود 
دارد که مي تواند این خأل را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه 

ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

مسئله ی مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل   
و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیر دولتی، هم آحاد مردم 
و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. امروز پرهیز از اسراف 
انسان  است؛  جهادی  یک حرکت  دشمن  مقابل  در  بالشک  مصرف،  در  تعادل  مالحظه ی  و 

مي تواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل اللّ  را دارد.
یک بُعد دیگِر این مسئله ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این است که ما از   
تولید داخلی استفاده کنیم؛ این را همه ی دستگاه های دولتی توجه داشته باشند - دستگاه های 
حاکمیتی، مربوط به قوای سه گانه - سعی کنند هیچ تولید غیر ایرانی را مصرف نکنند؛ همت 
را بر این بگمارند. آحاد مردم هم مصرف تولید داخلی را بر مصرف کاالهائی با مارکهای معروف 
خارجی - که بعضی فقط برای نام و نشان، برای پز دادن، برای خودنمائی کردن، در زمینه های 
کاالهای  مصرف  راه  مردم  خود  بدهند.  ترجیح   - مي روند  خارجی  مارکهای  دنبال  مختلف 

خارجی را ببندند.

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

به نظر ما طرح های»اقتصاد مقاومتی«  جواب مي دهد. همین مسئله ی سهمیه بندی   
مصرف  امروز  نمي شد،  سهمیه بندی  بنزین  چنانچه  اگر  داد.  جواب  کردند،  اشاره  که  بنزین 
کنند؛  کنترل  را  این  توانستند  مي رفت.  باالتر  روز  در  لیتر  میلیون  صد  از  ما  بنزین 
به  هیچ  که  باشد  جوری  باید  حّتی  هست.  خوبی  خیلی  حد  یک  در  امروز  خب،  که 
اقتصاد  داشتند؛  برنامه  در  را  بنزین  تحریم  نیست.  الحمدللّ   که  نباشد،  نیازی  بیرون 
است. کشور  نیاز  مورد  که  چیزهائی  بقیه ی  و  کرد.  خنثی  را  بنزین  تحریم   مقاومتی 

هدفمند کردن یارانه ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملی است؛ که اینها مي تواند هم 
رونق ایجاد کند - در تولید، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه ی رشد تولید کشور، 
رشد اقتصادی کشور، مایه ی اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار 

حقیقی و آبروی بین المللی پیدا مي کند. این کار بایستی به انجام برسد.

بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03

حداکثر  باید  زمان  از  امکانات.  و  منابع  و  زمان  از  حداکثری  استفاده ی   
امروز  مي کشید،  طول  متمادی  سال های  که  طرح هائی  بشود.  استفاده 
دو  ظرف  در  کارخانه  فالن  که  می بیند  انسان  کمتری  فاصله ی  با  خوشبختانه 
کرد. تقویت  کشور  در  را  این  باید  رسید.  بهره برداری  به  ماه  هجده  ظرف  در   سال، 

تغییر  و  خلق الساعه  تصمیم های  است.  اساسی  کارهای  از  یکی  برنامه،  اساس  بر  حرکت 
ملت  مقاومت  به  و  مي شود  وارد  مقاومتی«  »اقتصاد  به  که  است  جزو ضربه هائی  مقررات، 
ضربه مي زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند 

سیاست های اقتصادی کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی مورد شود.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان 1390/05/19

اقتصاد  در  تحقیق  برای  دانشجوئی  ستاد  یک  که  دادند  اطالع  دوستان  از  یکی   
چیزی  همان  عمیق،  کارهای  اینجور  است.  جالبی  بسیار  کار  شده.  تشکیل  مقاومتی 
کنید.  تحقیق  کنید،  مطالعه  کنید،  فکر  باید  شما  دارد.  احتیاج  آن  به  کشور  که  است 
نپسندد،  یا  نیاید  او  کار  به  یا  نخورد  هم  مسئول  دستگاه  آن  درد  به  اگر  تحقیق ها  این 
است. جالبی  بسیار  کار  این،  مي خورد.  شما  درد  به  و  می آید  شما  کار  به   قطعاً 

همچنین یکی دیگر از دوستان اطالع دادند که در دانشگاه شریف مرکز مطالعاتی ای تشکیل 
انگیزه ی جوان  اینها بسیار کارهای مهمی است. این  شده و در این زمینه ها کار مي کنند. 

دانشجو و فکور، خیلی برای آینده ی کشور مهم است.
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البته راه حلهائی که گفته شد، بعضی از آنها کاماًل درست است. این را هم من به شما   
عرض بکنم؛ در همین زمینه ی مسائل اقتصادی، پاره ای از آنچه که پیشنهاد و مطرح شد، ما 
اطالع داریم که مد نظر مسئولین هست؛ درباره اش کار مي کنند، تصمیم گیری مي کنند، اقدام 
مي کنند؛ منتها همه ی اقدامها یا به اطالع نمي رسد، یا گفتنی نیست. به هر حال اینجور نیست 

که مسائل اقتصادی در مد نظر آن مسئولین نباشد.

بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 1389/06/16

دلیل دوِم ما که امروز کار برایمان مهم است، کارآفرینی مهم است، این است که ما   
امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که مي خواهد با فشار 
اقتصادی و با تحریم و با این کارهائی که شماها مي دانید، سلطه ی اهریمنی خودش را برگرداند 
به این کشور. هدف این است. یک کشور به این خوبی، با این همه منابع، منابع طبیعی، با این 
موقعیت سوق الجیشی، با همه ی امکانات، زیر نگین یک قدرتی در دنیا بوده؛ یک روز انگلیسها 
بودند، یک روز آمریکائی ها بودند - در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتوری سلطه. حاال 
آمریکا یک گوشه ای از این امپراتوری است - اینها مسلط بودند بر این کشور؛ انقالب دست 
اینها را کوتاه کرده. سلطه مي خواهد برگردد به این کشور. همه ی این تالش ها برای این است. 
انرژی  مسئله ی  ما  اگر  مي کنند  خیال  که  کسانی  آن  است.  بهانه  هسته ای  انرژی  مسئله ی 
هسته ای را حل کردیم، مشکالت حل خواهد شد، خطا مي کنند. مسئله ی انرژی هسته ای را 
مطرح مي کنند، مسئله ی حقوق بشر را مطرح مي کنند، مسائل گوناگون را مطرح مي کنند، 
که اینها بهانه است. مسئله، مسئله ی فشار است، مي خواهند یک ملت را به زانو در بیاورند؛ 
مي خواهند انقالب را زمین بزنند. یکی از کارهای مهم همین تحریم اقتصادی است. مي گویند 
ما طرفمان ملت ایران نیست! دروغ مي گویند؛ اصاًل طرف، ملت ایران است. تحریم برای این 
است که ملت ایران به ستوه بیاید، بگوید آقا ما به خاطر دولت جمهوری اسالمی داریم زیر 
فشار تحریم قرار مي گیریم؛ رابطه ی ملت با نظام جمهوری اسالمی قطع بشود. هدف اصاًل این 
است. البته ملت ما را نمي شناسند؛ مثل همه ی موارد دیگر محاسباتشان غلط اندر غلط است. 
از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده. 
مي خواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! آزاد 
کرده ای. این ملت راه را پیدا کرده. اصاًل محاسباتشان اشتباه است؛ نمي فهمند چه کار باید 

بکنند و چه کار دارند مي کنند. خب، اما فشار می آورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ما باید یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معناش   
این است. دوستان درست گفتند که ما تحریم ها را دور مي زنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت 

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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مثل  مي کنند؛  ناکام  را  تحریم کنندگان  مي زنند،  دور  را  تحریم ها  کشور  مسئولین  و  ایران 
موارد دیگری که در سال های گذشته در زمینه های سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک 
حرکتی انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند. چند 
مورد یادتان هست البد دیگر. حاال جوانها نمي دانند. در این ده بیست سال اخیر، از این کارها 
چند بار انجام دادند. این دفعه هم همین جور است. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما سی 
این حرکت عظیم ملت  این کارهائی که شده است، همه ی  تو تحریمیم. همه ی  سال است 
ایران، در فضای تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کاری نمي توانند بکنند. خب، ولی این دلیلی 
است برای همه ی مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد 
ایران  کار، به تولید، به کارآفرینی، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور 

حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است. همه خودشان را باید موظف بدانند.

نتیجه گیری
در این نوشته تالش بر این بود که بر مبنای تعریف از اقتصاد مقاومتی که توسط مقام 
معظم رهبری معرفی تبیین شد، به بیان جنبه های مختلف اقتصاد مقاومتی پرداخته شود.  

در مجموع می توان گفت اقتصاد مقاومتی را نمی   توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست،   
بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک   های خارجی اقتصادی یا همان 
استقالل اقتصادی از شاخصه   های بارز اقتصاد مقاومتی است. دشمن در طول چند دهه ی اخیر، 
تمام ابزارهای مبارزه با  جمهوری اسالمی را امتحان کرده است، اما ابزاری که همیشه در کنار 

ابزارهای دیگر بوده مبارزه ی اقتصادی است که امروز تبدیل به ابزار دشمن شده است.
نفتی  راه  حل تحریم  نفت  اقتصاد تک محصولی  به  وابستگی  ایران در  اقتصاد  ضعف   
ابزار  امروز  باشد  بر غرب  ما  ابزار فشار  قرار می   دهد. نفت که می   توانست  پای غرب  را پیش 
فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال یافتن راهی برای خروج از 
این وضعیت است.اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست، بلکه یک چشم انداز 
بلندمدت پیش روی اقتصاد ایران است. اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، 
بلکه مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیربخش های اقتصادی برای جلوگیری 

از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.
حوزه ی فعالیت اقتصاد مقاومتی را می   توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی   
نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در برابر تحریم ها نیاز به ا مقاومت دارد، در داخل نیز در 

مقابل مفسدان اقتصادی و سیاسی و رانت   خوارن نیاز به اصالح امور اقتصادی ـ سیاسی دارد.
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اقتصاد اسالمی  بر  اقتصاد سرمایه   داری و مبتنی  اقتصاد مقاومتی در مقابل  مطمئناً   
است. خاستگاه اقتصاد اسالمی نیز قلب انسان   هاست و زمانی اقتصاد اسالمی در جامعه جاری 
می   شود که ابتدا مسئولین و مدیران ارشد در باطن خویش اقتصاد اسالمی را بپذیرند و این 
تفکر را در عمل به بخش   های مختلف جامعه القا کنند. از جمله بخش   هایی که اقتصاد مقاومتی 
می   تواند در آن ها وارد شود و از ضعف   های اساسی اقتصاد ایران محسوب می   شود می   توان به 
این موارد اشاره کرد:»وابستگی به درآمدهای حاصل از اقتصاد تک محصولی و صادرات نفت 
خام، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادی و اداری، عدم شایسته ساالری علمی، ضعف 
نظام بانک داری، پولی و سیستم ارزی کشور، عدم توجه به تغییر هرم جمعیتی و سالخوردگی 
تحصیل  کرده   ها،  بیکاری  و  کار  فضای کسب  و  دولتی،  و طویل  عریض  بوروکراسی  جمعیت، 
قاچاق  است،  بهره  نرخ  و  ارز  نرخ  بودن  دستوری  از  ناشی  که  سرگردان  سرمایه   های  وجود 
و  به صورت عمده فروشی  کاال  توزیع  بر چرخه ی  دقیق  نظارت  و خارج، عدم  داخل  به  کاال 
خرده فروشی در کشور، ضعف حمل  و نقل ریلی به عنوان زیربنای توسعه ی اقتصادی، عدم 

توجه به سرمایه   های اجتماعی و سرمایه   های نمادین«.
در ساختن شاخص برای اقتصاد مقاومتی باید رفع این مشکالت مبنا و اساس قرار   
اجتماعی بسیاری مواجه  با مشکالت فرهنگی و  را  اقتصادی که جامعه  این مشکالت  گیرد. 
خواهد نمود و همچون گذشته، با شوک درمانی نیز رفع نخواهد شد، ناشی از پیروی ناآگاهانه 

از اقتصاد سرمایه داری است که در درون خود خألهای استراتژیک احساس می   کند.
مقام معظم رهبری مردمی کردن اقتصاد را از الزامات اقتصاد مقاومتی ذکر فرموده اند،   
اما با این نظام پولی، بانکی و ارزی و نرخ بهره ی 20 درصد، آیا مردم وارد فعالیت تولیدی و 
اقتصادی خواهند شد یا به فکر افزایش اندوخته در بانک و یا نوسانات قیمت در بازار خواهند 
بود؟ بانک   های جمهوری اسالمی ایران، همانند بانک   های غربی، سود و رشد مبتنی بر ایجاد 
بدهی و اعتبار کاذب را هدف فعالیت خود قرار داده اند و این مسیر همچون مسیر بانک   های 

غربی محکوم به توقف است.
کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از اقتصاد   
ملی نیست، بلکه به معنای جلوگیری از خام فروشی نفت و جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی 

است که با درآمدهای حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند.

اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری
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اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن

دکتر فتح اله تاری          زهرا کاویانی1

چکیده

معظم  مقام  ازسوي  اولین بار   1389 سال  در  که  است  اصطالحي  مقاومتي  اقتصاد 
رهبري در دیدار با جمعي از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنراني هاي 
متعددي مورد تأکید ایشان قرار گرفت. اقتصاد مقاومتي در حقیقت اقتصادي را ترسیم مي کند 
که توانایي مقابله با شوک هاي وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف 
در شرایط مختلف و توانایي عبور از بحران را داشته باشد. براي دستیابي به چنین اقتصادي 
الزم است نگاه بلندمدت به سیاست هاي اقتصادي وجود داشته باشد و زیرساخت هاي اقتصاد 
به گونه اي طراحي شود تا چارچوب کلي اقتصاد در برابر انواع نامالیمات تقویت گردد. همچنین 
 باید با توجه به شرایط جاري اقتصاد کشور و تحریم هاي بین المللي تحمیل شده، سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي در یک  این صورت  اتخاذ گردد. در  از شرایط عادي  خاص و گاهي متفاوت 
بحران کوتاه مدت  از شرایط  به  منظور عبور  تعریف است که  قابل  نیز  بازه زماني کوتاه مدت 
طراحي شده است. این گزارش به عنوان مطالعه مقدماتي درخصوص اقتصاد مقاومتي به تبیین 

گام هایي که در شناخت اقتصاد مقاومتي الزم است برداشته شود، مي پردازد.

واژگان کلیدی

اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی، تحریم، سیاست های اقتصادی

1- این مقاله در دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه و تدوین شده است.
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مقدمه

در  کارشناسانه  مطالعات  و  مقاومتي  اقتصاد  درخصوص  رهبري  معظم  مقام  تأکید 
این خصوص، اهمیت بررسي موضوع اقتصاد مقاومتي را مي رساند. اقتصاد مقاومتي را به  طور 
خالصه مي توان اقتصادي عنوان کرد که در آن عالوه  بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از 
امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادي کشور حفظ شده و نوسانات محیط بین المللي اقتصادي 
و تهدید هاي آن، کمترین تأثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهاي کالن اقتصاد داشته باشد. 
چنین اقتصادي مسلماً باید از تمامي توانمندي هاي خود براي استفاده حداکثري از ظرفیت ها 
یا  یا چند بخش  بر روي یک  اندازه  از  نباید تمرکز بیش  اقتصاد مقاومتي،  استفاده کند. در 
ظرفیت  اقتصادي کشور تکیه شود، بلکه باید تالش شود تا همه ظرفیت هاي اقتصاد به حداکثر 
اهمیت  از  ایران  اقتصاد  مورد  در  به خصوص  موضوع  این  برسند.  خود  توان  از  بهره برداري 

به سزایي برخوردار است. 
اقتصاد ایران داراي ظرفیت هاي بالقوه باالیي است. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایي 
در موقعیت ویژه اي قرار گرفته است. ایران از ظرفیت ترانزیتي باالیي برخوردار است و مي تواند 
پل ارتباطي میان آسیا و اروپا را برقرار سازد. زیرا یکي از کوتاه ترین مسیرها در زمینه ارتباط 
بین آسیاي میانه و اروپاست. همچنین ایران داراي ظرفیت باالیي به لحاظ تنوع آب و هوایي 
است. تنوع آب و هوایي در ایران باعث شده است تا ایران به لحاظ موقعیت توریستي شرایط 
ویژه اي داشته باشد. یکي از دیگر از ظرفیت ها و مزیت هاي اقتصاد ایران، نیروي کار جوان و 
تحصیل کرده است. سرمایه گذاري بر روي تحصیالت عالي و تحصیالت تکمیلي طي سال هاي 
پس از انقالب باعث شده تا نیروي کار جوان و تحصیلکرده زیادي درحال حاضر در بازار کار فعال 
باشد که این موضوع هم یک فرصت و هم یک چالش محسوب مي شود. همچنین سایر مزایا و 
ظرفیت هاي ایران مانند برخورداري از منابع طبیعي معدني و فسیلي و به خصوص نفت خام و 
گاز طبیعي نیز در زمره ظرفیت هاي اقتصاد ایران قرار مي گیرند. در اقتصاد مقاومتي باید تالش 

شود تا ضمن توجه به متنوع سازي منابع، از تمامي ظرفیت هاي اقتصاد استفاده شود. 
این مطالعه به بررسي موضوع اقتصاد مقاومتي، مؤلفه هاي آن و مواردي که در مطالعات 
اقتصاد مقاومتي باید لحاظ شود مي پردازد. بخش اول این مطالعه رابطه بین اقتصاد اسالمي و 
اقتصاد مقاومتي را بیان مي کند. در قسمت دوم شاخص هایي که نشان دهنده اقتصاد مقاومتي 
در بلندمدت است تبیین خواهد شد. در قسمت سوم بخش هاي مختلفي که در مطالعه اقتصاد 
مقاومتي باید به آن پرداخته شود و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي مشخص مي شود. در نهایت نیز 

جمع بندي و نتیجه گیري ارائه خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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1. اقتصاد اسالمي و اقتصاد مقاومتي
یک  شاخص هاي  به عنوان  هم  که  یافت  را  مواردي  مي توان  اسالمي  آموزه هاي  در 
اقتصاد اسالمی و هم به عنوان شاخص هاي یک اقتصاد مقاومتي قابل شناخت است. از این رو 
مي توان اظهار داشت که مباني اقتصاد اسالمي مبتني بر تشکیل یک اقتصاد مقاومتي است. 

برخي از این شاخص ها در ادامه بحث ارائه مي شوند.

1-1. نفي سبیل 

نفي سبیل مهمترین قاعده فقهي است که ضرورت وجود اقتصاد مقاومتي را نشان 
مي دهد. قاعده اسالمي فوق هرگونه تسلط کفار بر مسلمین را در هر زمینه اي ازجمله سیاسي، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي، جایز نمي شمارد. از مهمترین آیات قرآني که بر این 
اصل داللت دارند آیه 141 سوره نساء است: »همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحي 
از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته، مي گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر 
نصیب کافران شود به آنان مي گویند: مگر نبود که ما رهنمودهاي خود را به شما قبوالندیم و 
نمي گذاشتیم به دین مؤمنین بگروید، ولي خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا 

ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطي بر م ؤمنان داشته باشند«.

2-1. عدم اسراف

اسراف در فعالیت هاي اقتصادي به معناي افراط کردن و تجاوز نمودن از حد میانه 
و اعتدال است، چه در رفتارهاي مصرفي و چه در فعالیت هاي تولیدي. در طي بیش از 25 
اسراف موجب مي شود که  تبذیر نهي شده است. عدم  اسراف و  از عمل  آیه در قرآن کریم 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تصمیم گیري هاي خویش منافع و هزینه هاي اجتماعي و 
نه شخصي خویش را مالک قرار  دهند. بدین ترتیب مصلحت جامعه مد نظر قرار مي گیرد و 
مالک تصمیم گیري واقع مي شود نه منافع شخصي )صدر،1374(. اسراف از جنبه هاي مختلف 
به جامعه صدمه مي زند. با فرض محدود بودن عرضه کاالها، مصرف زیاد توسط ثروتمندان 
که  نیاز خواهد شد  مورد  کاالهاي  به  فقرا  و دسترسي سخت تر  کاالها  قیمت  افزایش  باعث 
مي تواند موجب بروز خشم و نفرت در بین این طبقه و خودداري از مشارکت آنها در دفاع از 
کشور گردد. موج فزاینده مصرف مي تواند منجر به افزایش شدید واردات، خروج سرمایه ها و 

ذخایر ارزي و آسیب پذیر شدن کشور در برابر بیگانگان شود )سیدشکري، 1388(.
دولت مي تواند با آموزش مردم، قیمت گذاري کاالها و اجتناب از پرداخت یارانه هاي 
غیرهدفمند جامعه را در مسیر اجراي بهتر این قانون الهي قرار دهد. باید توجه داشت این منع 
باید وجود داشته باشد. وقتي دولت به عنوان بزرگ ترین  نیز  اسراف در بدنه حکومت و نظام 
مصرف کننده اقتصاد کشور است، طبیعتاً نقش مهم تري نسبت به بخش خصوصي در کاهش 
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هزینه ها مي تواند داشته باشد و عدم رعایت این اصل توسط دولت مانع از رعایت آن توسط عموم 
افراد جامعه خواهد شد. همچنین تجربیات نشان داده است خصوصي سازي یکي از روش هایي 
است که مي تواند به کاهش مصرف و جلوگیري از اسراف منجر شود. زیرا در بنگاه هاي دولتي 
اتالف منابع تا حدود زیادي مشاهده شده است. در این راستا دولت مي تواند با فعال تر کردن 

بخش خصوصي و خودداري از بزرگ شدن بي برنامه دولت، به مبارزه با اسراف بپردازد. 

3-1. نهي از اخالل در نظام

و نسق  نظم  یا ترک آن موجب مختل گردیدن  ارتکاب  فعالیتي که  یا  هر سیاست 
جامعه گردد، حرام است. این تحریم ضامن حفظ استقالل جامعه و عدم استضعاف مسلمانان 
مي شود. یکي از موارد اختالل نظام وقتي است که اجراي یک فعالیت مجاز یا پرهیز از یک 
فعالیت غیرمجاز موجب هرج  و مرج یا عسر و حرج براي مردم گردد)صدر، 1374(. شاید بتوان 
این گونه گفت که سیاست ها در یک اقتصاد اسالمي باید به صورتي باشد که اخالل در نظام و 

شرایط عسر و حرج را به بار نیاورد.

4-1. نهي از اتراف

اتراف رفتار و عمل اقتصادي است که ازسوي برخي از سرمایه داران و ثروتمندان 
ناهنجار  و  رفتار ضداخالقي  به  را  آنان  زیاد،  ثروت  و  مال  که  معنا  این  به  مي شود.  انجام 
رفتار  و  اخالقي  ویژگي  بلکه  ندارد،  مصرف  با  مستقیمي  ارتباط  اتراف  البته  مي کشاند. 
با مردم رفتاري متکبرانه  اجتماعي است، زیرا شخص مترف به سبب رفاه و آسایش زیاد 
مي دهد.  دست  از  را  خویش  و شخصیتي  رفتاري  تعادل  اجتماعي  عمل  حوزه  در  و  دارد 
جوامع  باعث هالکت حتمي  را  آن  قرآن  که  است  هنجارهایي  و  فرهنگ ها  ازجمله  اتراف 
نابودي  باعث  همیشه  مي نامد  مترفین  را  آنها  قرآن  که  اتراف کنندگان  و  مي کند  معرفي 
جوامع بوده اند)سیدشکري، 1388(. شاید بتوان مصرف کاالهاي تجملي و غیرضروري که 
از طریق واردات  نباشد و فقط در دهک باالي درآمدي و تنها  افراد جامعه  مصرف عموم 
و  تبذیر  اسراف،  تحریم  عالوه  بر  آورد.  حساب  به  موارد  این گونه  زمره  در  را  گردد  تأمین 
ابراز امتیاز و خودنمایي مورد نکوهش اسالم قرار گرفته  اتراف، مصرف به انگیزه تفاخر و 

است)پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383(.
عالوه بر قواعد ذکر شده در باال که باعث حفظ و افزایش سرمایه هاي فیزیکي اقتصاد 
مي شوند، اسالم به حفظ و افزایش سرمایه هاي انساني و اجتماعي جامعه توجه داشته است. 
توصیه به آموزش و یادگیري علوم به همراه نکوهش کم کاري و تنبلي، سرمایه انساني جامعه 
با هم به  همراه توصیه به وفاي به عهد و  افزایش مي دهد. برابر دانستن کلیه مسلمانان  را 

داشتن اخالق خوش سرمایه اجتماعي جامعه را افزایش مي دهد.

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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دولت مي تواند با اجراي صحیح سیاست هاي اقتصادي به اجرایي شدن احکام فوق در 
جامعه کمک کند. احکام اسالمي که در باال به آن اشاره شد همگي از مشخصات اصلي یک 
اقتصاد توسعه یافته و سالم است. رعایت دو اصل قیمت گذاري کاالهاي عمومي براساس ارزش 
واقعي آنها و استفاده از امکانات بخش خصوصي از ترویج اسراف جلوگیري مي کند. همچنین 
عدم اجراي سیاست هایي که منجر به اختالل در نظام اقتصادي کشور مي شود مانند نرخ هاي 
دوگانه که زمینه فساد و رانت خواري را ایجاد مي کند مي تواند منجر به اجراي دو اصل »نهي 
رفتارهاي  زمینه  بادآورده  پول هاي  معمول  به طور  زیرا  شود.  »اتراف«  و  نظام«  در  اخالل  از 
ضداخالقي را فراهم مي سازد. درخصوص سه اصل »عدم اتالف«، »الضرر« و »قاعده سلطنت« 
نیز در صورتي که فضاي کسب  و کار مناسب بوده و حقوق مالکیت رعایت شود، این سه اصل 
تا حدود زیادي رعایت مي شوند. در کنار این سیاست هاي اقتصادي، آموزش صحیح و کارآمد 

نیز مي تواند زمینه مساعدتري را براي رعایت احکام فوق ایجاد کند.

2. شاخص هاي نشان دهنده برقراري اقتصاد مقاوم
در صورتي که اقتصادي داراي شاخص هاي زیر باشد، مي توان آن را اقتصادي مقاوم 
دانست که کمترین تأثیر را از شوک هاي وارده به اقتصاد پذیرفته و توانایي بازسازي سریع 
پس از ورود شوک را دارد. اقتصاد مقاوم ماهیتي چندگانه دارد که باعث مي شود نتوان آن را 
با یک شاخص نشان داد. به هر حال مي توان شاخص هاي زیر را به عنوان نشانه اي از مقاوم تر 

شدن اقتصاد درنظر گرفت. 

1-2. نرخ پایین بیکاري

بیکاري داراي هزینه هاي بسیاري است. افزایش اعتیاد، بیماري هاي رواني، خشونت و 
تبهکاري، برهم خوردن تعادل روحي افراد، افزایش نرخ طالق، از دست دادن حیثیت و ... را 
می توان نام برد. هیچ راه گریزي از آسیب هاي رواني بیکاري به طور کامل در دسترس نیست. 
وضع بیمه بیکاري اگرچه هزینه هاي فردِي بیکاري را تا حدي کاهش مي دهد، اما هزینه هاي 
اجتماعي از دست رفتن بخشي از نیروي کار باقي مي ماند. به بیان دیگر این امر موجب کاهش 
تولید بالفعل نسبت به تولید بالقوه مي شود. حتي افراد شاغل از بیکاري دیگران اثر مي پذیرند. 
آنها مجبورند از افراد بیکار خانواده نگهداري کنند و این امر بار تکفل را باال مي برد که به نوبه 
خود باعث کاهش پس انداز و آهسته شدن نرخ تشکیل سرمایه  می شود. وجود افراد بیکار باعث 
مي شود تا شاغالن امنیت شغلي نداشته باشند و قدرت چانه زني آنها از بین مي رود. در سطح 
بین الملل کشوري که بیکاران بسیار دارد به لحاظ تولید نمي تواند با سایر کشورها رقابت کند و 

بیگانگان با زحمت کمتري مي توانند بیکاران را به سمت اهدافشان هدایت کنند.  
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با این حال ترس از بیکاري نباید جامعه را به سویي سوق دهد که ایجاد شغل با هر 
کیفیت و با هر قیمت را به مثابه یک راهبرد انتخاب و براساس آن عمل کند. ایجاد اشتغال باید 
با توجه به واقعیت هاي اقتصاد جهاني و شناسایي تحوالت آتي آن، شناخت از آینده و با فرض 
ایجاد مزیت هاي تازه در اقتصاد ایران صورت گیرد. سرمایه گذاري در فعالیت هایي که تنها با 
استفاده از یارانه هاي دولتي و انحصارهاي موجود و تنگ شدن دایره واردات صورت پذیرد، 

مي تواند یک داروي آرام بخش با تأثیرات کوتاه مدت باشد)سید شکري، 1380(.

2-2. باال بودن بهره وري نیروي کار

بهره وري متوسط نیروي کار از تقسیم تولید کشور به جمعیت شاغل به دست مي آید. 
منابع  اتالف  نشانگر  کشورها،  سایر  نسبت  به  کشور  یک  براي  شاخصي  چنین  بودن  پایین 
مي باشد. طبیعي است که در چنین حالتي کشور نمي تواند به نحو شایسته اي از منافع خود 

در برابر دیگران دفاع کند.

3-2. دوقطبي نبودن جامعه

و  بوده  منطقي  است  افراد  نسبي  تفاوت هاي  نشانگر  که  آنجا  تا  درآمدي  اختالف 
مي تواند عامل مثبتي براي کار و کوشش بیشتر باشد. هنگامي که نابرابري درآمد به حدي 
مي رسد که جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم مي شود، باعث به  وجود آمدن خطرات 
جدي براي جامعه خواهد شد. گسترش فقر مانع از مشارکت گسترده همگان در برنامه هاي 
عمومي خواهد شد و توده هاي ناامید و فقیر هیچ مقاومتي در برابر انواع تهاجمات بیگانه از 

خود نشان نخواهند داد.

4-2. سرمایه اجتماعي باال

اتحاد بین مردم  ایجاد همکاري و  سرمایه اجتماعي متغیري کلیدي است که باعث 
مي شود. وجود چنین سرمایه اي فواید متعددي براي جامعه دارد که یکي از آنها فراهم ساختن 
مقاومت بهتر کشور در برابر تهدیدات بیگانه است. هرچند که مشاهده سرمایه اجتماعي در 
جامعه بسیار آسان است، اما اندازه گیري دقیق آن دشوار مي باشد. چنانچه تعداد سازمان هاي 
اجتماعي  از سرمایه  به  عنوان معیاري  را  این سازمان ها  افراد شرکت کننده در  یا  غیرانتفاعي 
درنظر بگیریم، راهکارهاي دولت براي افزایش سرمایه اجتماعي تا اندازه اي مشخص مي شود. 
یکي از ابزارهاي مهم دولت ها در این زمینه نظام آموزشي کشور است. عالوه  بر آن دولت ها با 
تولید کاالهاي عمومي مي توانند بر سرمایه اجتماعي اثرگذار باشند. دفاع از حقوق مالکیت و 
امنیت اجتماعي از مهمترین وظایف دولت هاست. هنگامي که مردم نگران امنیت شخصي خود 
هستند، نمي توانند همانند دیگران در فعالیت هاي خیریه شرکت کنند. دولت ها با کاهش حجم 
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فعالیت هایشان مي توانند انگیزه مشارکت مردم را افزایش دهند. در غیر این صورت با وجود دولت 
بزرگ، مردم به این نهاد وابسته شده و شرایط براي مشارکت مردم کاهش مي یابد. 

5-2. تنوع درآمدهاي صادراتي کشور

ویژگي مشترک اغلب کشورهاي درحال توسعه وابستگي شدید آنها به تولید و صادرات 
برابر  آنها در  به آسیب پذیري شدید  یا کشاورزي است که منجر  اولیه  یا چند محصول  یک 
تغییرات قیمتي آن کاالها خواهد شد. راه نجات این کشورها گسترش پایه تولید صادراتي به 
امر به معناي گسترش صادرات  این  از کشورهاي جهان مي باشد. در کشور ما  تعداد زیادي 

غیرنفتي است.

6-2. نرخ رشد اقتصادي باال

باال  رشد  نرخ  با یک  معموالً  کنند  را کسب  ذکر شده  ویژگي هاي  که  اقتصادهایي 
باال رفتن سطح  نرخ رشد سبب  این  نیز هست.  آنها  بودن  نشانگر مقاوم  همراه هستند که 
البته در نهایت مي تواند شکاف درآمدي بین  افراد جامعه مي گردد و  درآمدها و رفاه آحاد 

افراد جامعه را کاهش دهد.
اقتصاد  تفاوتي بین یک  به موارد فوق چه  با توجه  این سؤال مطرح شود که  شاید 
مقاومتي با یک اقتصاد توسعه یافته وجود دارد. زیرا موارد گفته شده را به نحوي مي توان در 

اقتصاد توسعه یافته نیز مشاهده کرد. در ادامه این موضوع بررسي مي شود.

3. تفاوت اقتصاد مقاومتي با اقتصاد توسعه یافته
مجسم  را  توسعه یافته  یا  سالم  اقتصاد  یک  مشخصات  باال  در  شده  ذکر  ویژگي هاي 
مي سازند، در اینجا این سؤال مطرح مي شود که اقتصاد مقاومتي از چه ویژگي خاصي برخوردار 
است؟ پاسخ این سؤال در ارتباط با مفهوم و تعریف توسعه است. به عنوان مثال، کشور کره 
جنوبي از شاخص هاي اقتصادي مناسبي برخوردار بوده، اما ارتش آمریکا با ادعاي دفاع در این 
کشور حضور پررنگي دارد. شاید عده اي کشور کره جنوبي را یک اقتصاد مقاوم بدانند، اما چنین 
تعریفي مطابق با اهداف جمهوري اسالمي نیست. در طرف دیگر کشور کره شمالي قرار دارد 
که هیچ نرمشي در برابر آمریکا از خود نشان نداده است، اما از وضعیت اقتصادي وخیمي رنج 
مي برد. بنابراین مي توان اقتصاد مقاومتي را اقتصادي دانست که ضمن حفظ ویژگي هاي یک 
اقتصاد کارآمد، از استقالل خود پاسداري مي کند و بهاي آن را هم با رضایت و افتخار مي پردازد.

یک اقتصاد با ویژگي اقتصاد مقاومتي باید تالش کند تا نقش تأثیرگذاري در اقتصاد 
جهاني ایفا کند به طوري  که اعمال هرگونه تحریمي علیه کشور مذکور، امنیت اقتصاد جهاني 
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را با مخاطره مواجه سازد. در الگوهاي کالسیکي و نئوکالسیکي، اقتصاد توسعه یافته مي تواند 
داراي تعامل پویا با اقتصاد جهاني باشد و مبادالت تجاري را براساس مزیت رقابتي با جامعه 
جهاني شکل دهد. اما وقتي شرایط تعامل با اقتصاد جهاني محدود شده باشد چه باید کرد؟ در 
اقتصاد مقاومتي نگاهي واقع گرا)و نه خوش بیني افراطي الگوهاي نئوکالسیکي( به جهان خارج 
وجود دارد و فرض نمي کند که کشور مي تواند کلیه نیازهاي خود مانند فناوري هاي پیشرفته 
را از سایر کشورها تهیه کند. ازسوي دیگر کشور با بیان صحیح مواضع حق طلبانه اش در سطح 
بین المللي خود را از امکان ارتباطات سالم با جهان خارج محروم نمي سازد و احتیاجي به در 
پیش گرفتن سیاست پرهزینه خوداتکایي در همه زمینه ها ندارد. بنابراین شاخص هاي ارتباط 
با جهان خارج)مانند میزان سرمایه گذاري خارجي به کل سرمایه هاي کشور( نسبت به سایر 

کشورهاي درحال پیشرفت، اندازه کمتري دارد.
خود)اعم  سرمایه هاي  کلیه  متنوع سازي  به  کارآمد  شکل  به   کشور  راستا  این  در 
به  را  منفي حرکات خصمانه دشمنان  آثار  تا  مي زند  اجتماعي( دست  و  فیزیکي  انساني،  از 
حداقل برساند. اقتصاد مقاوم در بلندمدت اقتصادي است که در آن کشور وابستگي کمتري 
به یک کاالي صادراتي خاص مانند نفت خام دارد. هرچند که متنوع سازي یا رهایي از اقتصاد 
تک محصولي ویژگي مشترک هر کشور توسعه یافته اي است، اما در اقتصاد مقاومتي این عمل 
با دقت بیشتر و در حوزه اي بزرگ تر)با نگاه به صنایع راهبردي( رخ مي دهد. به همین ترتیب 
اقتصاد  در  بیشتري  دقت  با  خصوصي سازي  مانند  کارآیي،  ارتقادهندِه  سیاست هاي  اجراي 

مقاومتي اجرا خواهد شد تا دشمنان نتوانند از بیکاري حاصله به نفع خود بهره برداري کنند.
اهمیت فوق العاده پس انداز در اقتصاد مقاومتي ایجاب مي کند تا دولت سیاست هاي 
فعال تري را در این زمینه ایفا کند. در حوزه بازارهاي مالي، توجه به ابزارهاي کارآمد مالي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است با این حال با توجه به آنکه بازار سهام تا حد بیشتري از تحوالت 
به  نیز  بازار سهام  که  بود، هرچند  پررنگ تر خواهد  بانک  نقش  مي پذیرد،  آسیب  بین المللي 

فعالیت خود ادامه مي دهد.

4. مؤلفه هاي وضعیت جاري اقتصاد کشور
به منظور بررسي و انجام مطالعه درخصوص اقتصاد مقاومتي الزم است ابتدا تحلیلي 
به  نسبت  اقتصاد  واقعیت هاي  بررسي  با  تا  کنیم  ترسیم  را  اقتصاد  فعلي  و  موجود  از وضع 
اتخاذ شود، تصمیم گیري شود.  اقتصادی  از شرایط بحران  براي گذر  باید  سیاست هایي که 
فعلي  شرایط  باید  ابتدا  گیرد.  صورت  باید  بخش  چند  در  اقتصاد  موجود  وضعیت  بررسي 
آن جهت صورت مي گیرد  از  مقایسه  این  مقایسه شود.  انقالب  اول  موقعیت دهه  با  کشور 
اتخاذ مي شود  بحران  از شرایط  به منظور گذر  از سیاست هایي که  بسیاري  که ممکن است 
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به سیاست هاي دهه اول انقالب شباهت داشته باشد، بنابراین باید توجه داشت که شرایط 
متفاوت  بسیار  موارد  سایر  و  بین المللي  فرهنگي،  اقتصادي،  موقعیت  لحاظ  به  کشور  فعلي 
از شرایط دهه اول انقالب است. همچنین پس از بررسي این مقایسه، الزم است تا وضعیت 
ارزي،  درآمدهاي  بررسي وضعیت  گیرد.  قرار  بررسي  مورد  نیز  موارد  سایر  لحاظ  به  کشور 
موجودي حساب ذخیره ارزي و یا صندوق توسعه ملي، بررسي موجودي کاالهاي اساسي و 
میزان وابستگي به واردات در بخش هاي مختلف ازجمله مواردي است که در بررسي وضعیت 

موجود باید مورد توجه قرار گیرد. 
اهمیت  از  اقتصاد  کالن  سیاستگذاري هاي  و  دولت  اتخاذي  سیاست هاي  بررسي 
برخوردار است. سیاست هاي ارزي و به  خصوص توجه به امر ذخیره سازي ارزي حائز اهمیت 
فراوان است. همچنین بررسي پایه پولي، سیاست هاي پولي اتخاذ شده، وضعیت بدهي بانک ها 
مکرر  استمهال  و  اخیر  سال هاي  تکلیفي  تسهیالت  واسطه  به   آن  رشد  و  مرکزي  بانک  به 
به  طوري  که  قرار گیرد  بررسي  باید مورد  ازجمله مواردي است که  بانک ها  مطالبات معوق 
تصویري روشن از وضعیت فعلي کشور را ارائه  دهد. براي مثال؛ روشن ساختن میزان بدهي 
بانک ها به بانک مرکزي، وضعیت پایه پولي و مواردي از این قبیل، به اتخاذ تصمیمي مناسب 
براي سیاست گذاري پولي در شرایط بحران کمک  مي کند و مانع از اتخاذ تصمیم هاي آني و 

فوري در جهت تزریق نقدینگي به بخش هاي مختلف مي شود. 
بررسي وضعیت منابع مالي دولت نیز در اتخاذ تصمیم براي اقتصاد مقاومتي از اهمیت 
برخوردار است. درحالي  که یکي از مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي کاهش وابستگي به درآمدهاي 
نفتي است و از طرف دیگر استفاده از تولید داخلي در دستور کار قرار مي گیرد، باید توجه 
داشت درحال حاضر چند درصد از درآمدهاي دولت از طریق نفت و چه میزان از طریق مالیات 
تأمین مي شود. زیرا از طرفي کاهش درآمدهاي نفتي در بودجه دولت باید از طریق مالیات 
تأمین شود و از طرف دیگر افزایش مالیات، امکان افزایش تولیدات داخلي را محدود کرده و 

انگیزه براي تولید را کاهش مي دهد.
از موارد دیگري که در بررسي وضعیت جاري اقتصاد کشور باید مورد بررسي قرار گیرد، 
واکاوي برخي از مهمترین مشکالت بخش هاي اقتصادي در شرایط فعلي است. بررسي این 
موضوع از اهمیت بسزایي برخوردار است، زیرا تا زماني که مهمترین مشکالت بخش هاي اصلي 
اقتصاد احصا نشود، نمي توان راجع به سیاست گذاري درخصوص این بخش ها تصمیم گیري 
کرد. به عنوان مثال در بخش نفت به عنوان یکي از اصلي ترین بخش هاي اقتصاد ایران، تا زماني 
که مشکالت ناشي از تحریم هاي نفتي و پیامدهاي آن در این صنعت مشخص نشود، نمي توان 
مشتریان جدید  براي کشف  روش هایي  یا  و  نفت  به  وابستگي  کاهش  روش هاي  درخصوص 
نفتي در بازارهاي بین المللي پیشنهاداتي ارائه کرد. همچنین بررسي مشکالت بخش صنعت 
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نیز از اهمیت بسزایي برخوردار است. به عنوان مثال در بخش صنعت، بررسي میزان وابستگي 
صنعت به واردات از اهمیت زیادي برخوردار است، به خصوص آنکه در اقتصاد مقاومتي یکي از 
مؤلفه هاي اصلي، کاهش وابستگي به واردات است. سایر موارد مانند وضعیت کاالهاي اساسي 
مورد نیاز در تولیدات صنعتي نیز داراي اهمیت هستند و باید در بررسي ها مورد توجه قرار 
گیرند. بخش کشاورزي به عنوان یکي از اصلي ترین بخش هاي کشور که تأمین کننده نیازهاي 
اساسي و ضروري است نیز باید در بررسي ها لحاظ شود تا هرگونه تصمیمي درخصوص این 

بخش با درنظر گرفتن شرایط فعلي این بخش باشد.

5. راهبردهاي بلندمدت و کوتاه مدت در کنار سیاست هاي کالن و خرد 
است.  تقسیم  قابل  کوتاه مدت   و  بلندمدت  بخش  دو  به  مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي بلندمدت اقتصادي را ترسیم مي کند که هم تعامل پویا با دنیاي خارج دارد 
و هم توانایي مقاومت در برابر تهدیدهاي خارجي را نیز داراست. چنین اقتصادي باید قابلیت 
انعطاف پذیري باالیي نسبت به شوک هاي وارده داشته باشد. براي دستیابي به اقتصاد مقاومتي 
در بلندمدت باید برنامه ریزي هاي بلندمدت صورت گرفته و سیاست هاي اقتصادي به گونه اي 
اتخاذ شود تا اهداف تعیین شده، محقق شوند. در این حالت به نظر مي رسد سیاست هاي کالن 

براي آنها ضروري است.
طراحي  بحران  شرایط  از  گذر  براي  حقیقت  در  کوتاه مدت،  در  مقاومتي  اقتصاد  اما 
اقتصاد و عدم تخطي  اولیه علم  به چارچوب هاي  مي شود. در چنین شرایطي، ضمن توجه 
در  و  بوده  بحران  از شرایط  براي گذر  تنها  که  اتخاذ شود  تصمیماتي  است  آنها، ممکن  از 
به دخالت  این میان مي توان  ندارند. در  اقتصاد  با مؤلفه هاي علم  تطابق چنداني  بلندمدت 
دولت در برخي از بخش هاي اقتصاد نام برد. هرچند که این سیاست ها مي توانند در طول 
سیاست هاي کالن و بلندمدت قرار گیرند، اما به نظر مي رسد براي شرایط بحران، سیاست هاي 
بلندمدت  مسیر  در  مي تواند  سیاست ها  این  بحران،  از  عبور  با  و  است  ضروري  کوتاه مدت 

اقتصاد مقاومتي قرار گیرد.

1-5. اقتصاد مقاومتي بلندمدت و راهبردهاي کالن اقتصاد مقاومتي

براي دستیابي به اقتصاد مقاومتي بلندمدت طبیعتاً راهبردهایي باید در پیش گرفته شود 
اثرگذاري آنها وسیع و همه جانبه باشند که در این صورت راهبردهاي کالن را مي طلبد.  که 
و  پنج ساله  برنامه هاي  در  آنها  تبیین  قالب  در  مي تواند  راستا  این  در  اقتصاد  هدف گذاري 
سیاست گذاري بودجه اي از طریق بودجه هاي سالیانه و جهت گیري قوانین و مقررات باشد. 

برخي از این راهبردها که جنبه کالن دارند به شرح زیر معرفي مي گردد:

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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1-1-5. خودکفایي و متنوع سازي اقتصاد

یکي از ویژگي هاي مشترک کشورهاي درحال توسعه وابستگي به صدور یک یا چند 
آدام  اسمیت  که  هرچند  مي باشد.  معدني(  مواد  یا  کشاورزي  خاص)محصوالت  کاالي 
اصلي  راهکار  را  تخصص گرایي  و  کار  تقسیم  آزاد،  بازار  به  معتقد  اقتصاددانان  سایر  و 
صادرات  به  شدید  وابستگي  با  کشورها  است  داده  نشان  تجربه  اما  مي دانند،  پیشرفت 
آمده اند.  گرفتار  عقب ماندگي  باطل  چرخه  در  کشاورزي  یا  معدني  محصول  چند  یا  یک 
پدیده اي که مي توان آن را تخصص گرایي افراطي دانست. این مطلب در مورد کشورهاي 
زیرا  است.  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  خام  نفت  به خصوص  و  معدني  منابع  صادرکننده 
کشورها  این  ارزي  درآمدهاي  نفت،  به خصوص  معدني  محصوالت  قیمتي  شدید  نوسانات 
ارزي  درآمدهاي  کاهش  مواقع  در  شرایطي  چنین  در  مي کند.  نوسان  دچار  به شدت  را 
که  است  خارجي  کمک هاي  و  وام  دریافت  به  ناگزیر  مصرفش  سطح  حفظ  براي  جامعه 
باعث وابستگي شدید شده و در اقتصاد ایجاد اخالل مي کند. در صورت ناکامي کشور در 
اخذ کمک هاي خارجی نیز برنامه هاي عمراني کشور مختل شده و سرمایه گذاران از ادامه 
خواهد شد،  باثبات  رشد  مانع  اقتصادي  نوسانات  دیگر  ازسوي  مي شوند.  منصرف  فعالیت 
زیرا تجربه نشان داده که افزایش درآمدهاي صادراتي در زمان رونق، کاهش درآمدها در 

زمان رکود را جبران نمي کند)شدیاک و دیگران2008،2(. 
به  نظر شدیاک و دیگران)2008( حتي هنگامي که قیمت کاالي صادراتِي غالب)مانند 
بخش  مي شود.  نمایان  رونق  بودن  موقتي  عالئم  هم  باز  مي باشد  باال  ایران(  در  نفت 
صادراتي کاالي غالب، نیروي انساني کمي را جذب مي کند، بنابراین قسمت عمده نیروي 
نشانگر  تنها  بخش ها  این  رشد  هستند.  مشغول  پایین  بازدهي  با  بخش ها  سایر  در  کار 
بخش  به  اقتصادي  بخش هاي  شدید  وابستگي  یا  صادراتي  بخش  در  درآمدها  سرریزي 
صادراتي کاالي غالب مي باشد و هنگامي که رونق موقتي این بخش به پایان رسید، کلیه 
ملي صادرات سایر  پول  از حد  بیش  تقویت  با  رکود مي شوند.  اقتصادي دچار  بخش هاي 
از  بعضي  به نظر  مي یابد.  افزایش  به شدت  مسکن  و  زمین  قیمت  و  مي یابد  کاهش  کاالها 
اقتصاددانان در بلندمدت قیمت مواد اولیه نسبت به کاالهاي صنعتي کاهش مي یابد و به 
معناي آن است که کشورهاي درحال توسعه با چنین الگوي صادراتي، همیشه در موضع 
اقتصاد، شیوه اي  ضعف نسبت به کشورهاي توسعه یافته قرار خواهند داشت. متنوع سازي 
کارآ براي نجات کشور از اقتصاد تک محصولي مي باشد. با این حال علیرغم توافق همگاني 

درباره این پدیده، نگاه یکساني در مورد به کار بستن عملي آن وجود ندارد.

2. R.Shediac&Other
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2-1-5. راهبرد جایگزیني واردات

یکي از سیاست هایي که به منظور متنوع سازي اقتصاد در گذشته مورد توجه کشورهاي 
درحال توسعه قرار گرفت، راهبرد جایگزیني واردات است. این سیاست هرچند در ابتدا رشد 
اقتصادي باالیي را به همراه دارد، اما تجربه کشورها نشان داده که در شرایطي مي تواند آسیب 
کشورهاي  دولت مردان  براي  راهکار  این  سازد.  وارد  اقتصادي  مختلف  بخش هاي  به  جدي 
درحال توسعه هم جذاب است، زیرا ظاهراً باعث افزایش محبوبیت دولت و کنترل و اقتدار آن 
بر اقتصاد و بازرگاني کشور مي شود. از سوي دیگر چون محدودسازي واردات از طریق وضع 
حقوق گمرکي صورت مي پذیرد دولت ها به یک منبع درآمدي جدید دست مي یافتند و به 

سادگي مي توانستند اشتغال به وجود آمده در یک بخش حمایت شده را به رخ مردم بکشند.
به هر حال نتایج به دست آمده براي مدافعین این راهکار خوشحال کننده نبوده است. زیرا 
مطابق اصول اولیه اقتصاد بین الملل، تحریم تجارت، رفاه کشور را پایین مي آورد. از سوي دیگر 
چنانچه مواد اولیه و واسطه اي صنایع تازه  تأسیس از کشورهاي غربي وارد شوند قطع وابستگي 
به این کشورها در عمل رخ نداده است، به عبارت دیگر تنها نوع واردات از کاالهاي نهایي به 

واسطه اي تغییر کرده است. 
براي مثال صنایع داخلي که بدون رقیب هستند، چنان سود زیادي به دست مي آورند که 
هیچ نیازي براي کاهش هزینه تولید و کسب رضایت مصرف کننده ندارند. بنگاه هاي فوق که از 
سمت رقابت بازار جهاني، تحت فشار قرار ندارند، به جاي بهبود در فرآیند تولید و فروش سعي 
مي کنند با استفاده از نفوذ خود در دولت و حکومت در مواقع الزم از حمایت باالتري برخوردار 

شوند که راه را براي گسترش فساد هموار مي کند.
در مقابل بحث فوق باید توجه داشت که تحریم از درون اقتصاد درخواست نشده، بلکه 
از بیرون اقتصاد تحمیل مي شود، راهبرد جایگزیني واردات گریزناپذیر است. هرچند که این 
راهبرد مشکالتي را نیز در پي دارد. این راهبرد را مي توان در مدتي مشخص و محدود پیاده 
کرد. بنابراین مي توان عنوان کرد که راهبرد جایگزیني واردات هرچند یک راهبرد بلندمدت 
به منظور دستیابي به رشد اقتصادي بوده است، اما این راهبرد با توجه به تجربه جهاني آن، 
مي تواند هم براي کوتاه مدت و گذر از شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد و هم براي تقویت 

بخش هاي اقتصادي مستعد  تر به کار گرفته شود.

3-1-5. خودکفایي در بخش کشاورزي

با متنوع سازي اقتصاد و اقتصاد  ارتباط  یکي دیگر از سیاست هایي که ممکن است در 
مقاومتي مطرح شود، خودکفایي در بخش کشاورزي است. باید توجه داشت که کارآیي در 
این بخش به مراتب با اهمیت تر از خودکفایي است. همان طور که در ابتداي این بخش از 

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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باعث  معموالً  کشورها،  در  غالب  صادراتي  کاالهاي  از  دسته  یک  وجود  شد،  اشاره  مطالعه 
بخش،  آسیب پذیرترین  نیز  این  خصوص  در  که  اقتصادي مي شود  بخش هاي  تضعیف سایر 
اوایل دهه 1350 باعث آسیب  افزایش قیمت نفت در  نیز  ایران  بخش کشاورزي است. در 
جدي به بخش کشاورزي شد و از آن تاریخ تاکنون خودکفایي در بخش کشاورزي را مشکل 
کرده است. هر چند که خودکفایي در این بخش در صدر برنامه هاي وزراي کشاورزي از آن 

زمان تاکنون قرار گرفته است.
جامعه ایراني همواره نیاز به واردات گندم، برنج، گوشت و روغن از خارج را یک ضعف 
عمده تصور مي کرد تا آنجا که لزوم خودکفایي در محصوالت کشاورزي و به  خصوص کاالهاي 
استراتژیک نه  تنها عمده ترین برنامه کاري اعالم شده توسط تمامي وزراي کشاورزي دولت هاي 
پس از انقالب بود، بلکه تدوین کنندگان قانون اساسي نیز از همان ابتدا آن را جزء مهمترین 
اهداف تشکیل حکومت اسالمي عنوان کردند. در واقع نگراني از احتمال ورود فشارهاي سیاسي 
و خدشه دار شدن استقالل کشور از طریق نیازمندي به واردات کاالهاي اساسي دولت مردان 
را واداشته که از همان روزهاي نخست پیروزي انقالب توجه ویژه  اي به خودکفایي نه تنها در 
کاالهاي استراتژیک که در تمامي کاالهاي مورد نیاز داخل داشته باشند. با این  حال هزینه هاي 
وزارت کشاورزي  راستا  این  دادند. در  نشان  را در عمل  استراتژي، خود  این  اجراي  سنگین 
طرحي را آماده کرد که در آن جداول خاصي براي تعیین زمان قطعي خودکفایي محصوالت 
کشاورزي وجود داشت. البته این طرح هرگز عملي نشد، احتماالً به  علت اعالم رئیس وقت 
سازمان برنامه و بودجه که اظهار داشته بود اجراي چنین طرحي به سرمایه اي حدود 6 برابر 

تمامي بودجه کشور از ابتداي انقالب تا آن زمان نیاز داشته و به هیچ  وجه قابل اجرا نیست.
با این حال خودکفایي در محصوالت استراتژیک کشاورزي همچنان مورد توجه بود، به 
نحوي که این امر در اولین برنامه توسعه کشور به تصویب مجلس رسید. در واقع از همان ابتداي 
پیروزي انقالب یکي از نکاتي که مسئولین مخصوصاً در وزارت کشاورزي مطرح مي کردند، لزوم 
محوریت بخش کشاورزي در توسعه بود. با این حال این هدف نه تنها در برنامه اول که در برنامه 

دوم نیز که رسماً اعالم شده بود محوریت آن با کشاورزي است، تحقق نیافت)زرگر،1380(.
در سال 1384 اعالم شد که ایران در تولید گندم خودکفا شده است، خودکفایي کشور 
در تولید گندم با انتقادات فراواني همراه بوده است)صرف نظر از آنکه گفته مي شود واردات 
گندم با اسامي دیگري مانند تأمین خوراک دام و طیور همچنان ادامه داشت(. بعضي از این 

انتقادات عبارت است از:
 عدم توجه به مسائل اقتصادي: به عبارت دیگر خرید گندم از خارج ارزان تر از تولید آن 	

در کشور است. به عنوان مثال در چهار ماهه اول سال 1390 با قیمت هاي محاسباتي 
آن زمان قیمت وارداتي گندم 300 تومان بود و دولت قیمت تضمیني خرید را 360 
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تومان اعالم کرد، درحالي  که به نظر کارشناسان حداقل قیمت گندم براساس نرخ تورم 
باید 381 تومان باشد. 

 به خاطر 	 قند(  علوفه،  روغني،  دانه هاي  کشاورزي)جو،  دیگر  تولیدات  شدن  قرباني   
افزایش تولید گندم که در این حالت کشور مجبور به واردات این کاالها خواهد شد.

 نکته جالب در مسئله تولید باالتر گندم، نبود محل کافي براي نگهداري گندم هاي 	
تولیدي است که منجر به ضایعات باالي تولید)30 درصد( مي شود.

برخي اعتقاد دارند خودکفایي در محصوالت کشاورزي با توجه به محدودیت هاي کشور 
بازرگاني  بخش  تجاري  تراز  تعادل  براي یک کشور  مهم  بلکه شاخص  نیست،  ایده درستي 
این  به  است.  شده  تغییراتي  داراي  گذشته  به  نسبت  استقالل  و  خودکفایي  مفاهیم  است. 
ترتیب که استقالل به معناي عدم واردات کاال یا نیازمند نبودن به واردات یک کاال نیست، 
بلکه اگر یک کشور بازارهاي خرید متنوع بین المللي داشته باشد، قدرت چانه زني بیشتري 
در مقابل تولیدکنندگان داشته و ریسک آسیب وارد شدن به استقالل کشور کاهش مي یابد. 
همچنین با مجهز شدن کشور به زیرساخت هاي ذخیره سازي و مصرف کارآمد کاالهاي مهم 
برنامه ریزي  این راستا نظام  با هزینه کمتري غلبه کرد. در  از مشکالت  بر بسیاري  مي توان 

کشور باید از ظرفیت سازي به افزایش کارآیي حرکت کند.
و  واردات  جایگزیني  سیاست  دو  درخصوص  شده  مطرح  موضوعات  از  جمع بندي 
هر  که  مي دهد  نشان  کشاورزي  خصوص  به   و  استراتژیک  کاالهاي  تولید  در  خودکفایي 
چند لزوم توجه به مزایاي تجارت و همچنین کارآیي در بخش هاي مختلف اقتصادي نقش 
مؤثرتري در متنوع سازي اقتصاد کشورها و همچنین ایران نشان داده است، اما این موضوع 
در شرایط خاصي مي تواند به یک تهدید در اقتصاد نیز تبدیل شود. زماني که ذخیره سازي ها 
محصوالتي  مورد  در  بحران  این  اگر  و  مي شود  بحران  دچار  بازار  نگیرد  انجام  به درستي 
دیگر محسوب شوند چالش شدیدتر خواهد شد. همچنین  نهاده بخش هاي  که خود  باشد 
میسر  آساني  به  نیازها  این  تأمین  که  یابد  تغییر  به گونه اي  بین الملل  اقتصاد  شرایط  اگر 
نگردد وضعیت جایگزیني واردات توجیه پذیر مي گردد. همچنین نباید از وظیفه دستگاه هاي 
ذیربط در باالتر بردن بهره وري و بازده غافل شد. اگر این سیاست، با اصالح بذر و اصالح 
و  داشت  نخواهیم  منفي  پیامدهاي  برخي  ظهور  بر  دلیلي  باشد  همراه  زراعي  شیوه هاي 
این  صادرات  زمینه  مي تواند  کشاورزي  بخش  در  به خصوص  واردات،  جایگزیني  سیاست 

محصوالت و متنوع سازي صادرات را نیز فراهم کند.
و  نادرست  استفاده  یعنی  کشور  مهم  مشکالت  از  یکي  مي تواند  صادرات  متنوع سازي 
ناکافي از تجهیزات سرمایه اي، را حل کند. استفاده ناقص از ظرفیت هاي موجود در اقتصاد به 

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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نوسان در تقاضا و عرضه ناکافي مواد اولیه نیز مربوط مي شود و این مشکالت خود را به  طور 
جدي در صنایع صادراتي نشان مي دهند. 

امروزه کشوري قدرت مانور بیشتري دارد که بتواند از طریق انجام معامالت تجاري ارز 
بیشتري کسب کند، خطوط تولیدي انعطاف پذیر داشته و در شرایط محدودیت هاي تجاري، 
نیاز ارزي کمتري داشته باشد. پس همه توان اقتصاد و پیکره آن مي باید در این راستا هماهنگ 

گردد و حلقه هاي مختلف تولید با یکدیگر پیوند داشته باشند.

2-5. مؤلفه هاي بلندمدت برقراري اقتصاد مقاومتي

همانطور که اشاره شد اقتصاد مقاومتي در بلندمدت نیاز به برنامه ریزي بلندمدت و تالش 
در جهت دستیابي به شاخص هاي تعیین شده دارد. از این رو ابتدا  باید مؤلفه هاي بلندمدت 
برقراري اقتصاد مقاومتي عنوان شده و سپس مؤلفه هاي کوتاه مدت و خرد براي دستیابي به 

اقتصاد مقاومتي تبیین  شود. براي بلند مدت مي توان موارد زیر را ذکر کرد:
• با 	 مبارزه  براي  دولت  و  خصوصي  بخش  اقتصادي  ظرفیت هاي  کلیه  از  استفاده 

شوک هاي وارده که به معناي باال بردن توان انعطاف پذیري اقتصاد در بهره گیري از 
منابع مي باشد،

• اجتناب از مصرف بي رویه و تمرکز بر پس انداز بیشتر)کاهش هزینه ها( به خصوص در 	
بخش هاي دولتي و شبه دولتي،

• متنوع سازي منابع درآمدي اقتصاد)افزایش درآمد از راه هاي دیگر(،	
• پیشگیري از وارد شدن شوک به اقتصاد به دو صورت: 	
• استفاده از سرمایه اجتماعي کشور براي جلوگیري از پیوستن سایر کشورها به جمع 	

آنکه  به  توجه  با  تحریم کننده.  نقاط  ضعف  کشورهاي  از  استفاده  با  تحریم کنندگان 
تحریم ایران و به  خصوص تحریم نفت ایران، بسیاري از کشورهاي واردکننده نفت را 
متضرر مي سازد. شناخت دقیق دشمنان بالقوه و بالفعل کشور اهمیت بسیار زیادي 

در اقتصاد مقاومتي دارد.  
• جایگزیني سرمایه انساني با فیزیکي: تحریم ها در بدترین حالت ورود سرمایه خارجي و 	

تکنولوژي را مختل مي سازند. در چنین شرایطي کشور مي تواند با برنامه ریزي صحیح، 
سرمایه هاي فیزیکي، انساني و اجتماعي داخلي را جانشین سرمایه از دست رفته سازد. 

• و 	 تلفن  نقل، خطوط  زیرساخت هاي حمل  و  از  ارتباطي کشور)اعم  نظام   گسترش 
اینترنت و...( به  منظور کاهش هزینه تجارت براي بخش خصوصي.
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• پرهیز از وابستگي تجارت به چند کشور معدود در حوزه تجارت و متنوع سازي در 	
شرکاي تجاري کشور.

راهکارهاي ذکر شده مي تواند به عنوان راهکارهاي کلي براي اقتصاد مقاومتي در بلند مدت 
مد نظر قرار گیرد. با این حال الزم است تا درخصوص شرایط اقتصاد مقاومتي در کوتاه مدت 
مطالعه همه  جانبه اي صورت گیرد که محورهاي این مطالعه از اهمیت بسیاري برخوردار هستند. 

3-5. مؤلفه هاي کوتاه مدت برقراري اقتصاد مقاومتي 

اقتصاد مقاومتي در کوتاه مدت به تبیین اقتصاد در زمان تحریم و فشارهاي بین المللي 
مي پردازد تا در یک دوره کوتاه مدت سه تا پنج  ساله بتواند بحران ها را با موفقیت پشت سر 
گذارد. در این خصوص برخي مؤلفه هاي اولیه براي مقابله با شوک هاي وارده به اقتصاد در اثر 

تحریم و سایر موارد را مي توان به صورت زیر دسته بندي کرد: 
1-3-5. استفاده از پتانسیل همبستگي مردم به منظور تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف

• ایجاد رابطه بین امنیت شغلي و همت و کار مضاعف،	
• همگاني شدن بیمه تأمین اجتماعي و ایجاد همبستگي بین کارگر و کارفرما.	

2-3-5. کنترل مصرف و تالش در راستاي تغییر الگوي مصرف

• لزوم کاهش مصرف در بخش دولتي به عنوان اولویت اول،	
• رابطه بین هدفمند کردن یارانه ها و الگوي مصرف،	
• رابطه بین انضباط پولي دولت و هدفمندي یارانه ها،	
• تقویت بازارهاي مالي، ایجاد مشوق هاي مالي در بورس، اوراق مشارکت و بانک ها به  	

منظور سوق دادن سرمایه ها به سمت بازارهاي مالي به جاي مصرف بیشتر و تقویت 
بیمه بورس.

3-3-5. استفاده از تولید داخلي

• رصد رفع مشکالت تولیدکنندگان در بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات،	
• سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید به جاي طرح هاي هزینه زا،	
• تأمین مالي طرح ها با منابع موجود و عدم گسترش بي رویه طرح هاي در دست اجرا،	
• بر حسب 	 طرح ها  اجراي  اولویت بندي  و  آنها  هزینه  مصوب،  طرح هاي  تعداد  ارزیابي 

ضرورت اجرا و هزینه مورد نیاز، 
• انتخاب طرح هاي مصوب با توجه به بازه زماني کوتاه مدت و لزوم زودبازده بودن آنها،	
• بررسي نسبت ارزش طرح ها به تولید و مقایسه با بودجه سالیانه،	
• لزوم توجه به مشکالت بخش تولید در هدفمندي یارانه ها)در انتخاب طرح ها(،	

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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• لزوم توجه به کارآفریني و طرح هاي اشتغال زا،	
• اولویت توجه به فناوري هاي نوین و شرکت هاي دانش بنیان	

4-3-5. مردمي کردن اقتصاد در راستاي سیاست هاي اصل چهل  وچهارم قانون اساسي

• توجه به بخش خصوصي به   ویژه در انجام مبادالت به  منظور دور زدن تحریم ها، 	
• نقش بخش خصوصي در نقل و انتقاالت سرمایه بسیار با اهمیت است،	
• توجه به رابطه بین اشتغال، امنیت شغلي و مردمي کردن اقتصاد و	
• برنامه ریزي براي استفاده از ظرفیت هاي تولیدي داخل با تأکید بر میزان توانایي بالقوه 	

هر بخش و اولویت دادن به بخش هاي مستعدتر.
5-3-5. تأمین نیازهاي اساسي ازسوي دولت 

• استفاده از سیاست هاي کنترل بازار در شرایط بحران،	
• رصد موجودي بازار و ذخیره سازي نیازهاي اساسي،	
• بررسي چگونگي اجراي سیاست هاي توزیعي کاال براي کوتاه مدت،	
• تمهیدات اجرایي براي تولید، واردات و توزیع آنها در جهت تأمین نیازهاي تولیدي 	

سایر بخش ها و نیازهاي مصرفي نهایي.
این مطالعه تاکنون به جنبه هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته و شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، 
را  توسعه یافته  و  سالم  اقتصاد  و  مقاومتي  اقتصاد  یک  تفاوت  و  مقاومتي  اقتصاد  راهبردهاي 
مطرح ساخته است. با این حال همانطور که اشاره شد یک جنبه از اقتصاد مقاومتي به  منظور 
مقابله با بحران هاي کوتاه مدت و گذر از شرایط بحران است. در حقیقت اقتصاد مقاومتي در 
کوتاه مدت و بلندمدت مسیري در طول یکدیگر هستند که هر چند باید به راهبردهاي اقتصاد 
مقاومتي در بلندمدت توجه داشت، اما الزم است تا با توجه به شرایط خاص کشور در موقعیت 
به  به راهبردهاي آن در کوتاه مدت  را در پي دارد، توجه خاصي  افزایش تحریم ها  فعلي که 

منظور عبور از بحران مبذول شود.

6. تبیین چارچوب هاي مطالعاتي براي ارائه راهبردهاي عملیاتي اقتصاد مقاومتي

پس از بررسي سرفصل هاي اصلي درخصوص مطالعه اقتصاد مقاومتي، در اینجا الزم است 
تا جمع بندي از مؤلفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي صورت گیرد. لذا این سؤال مطرح مي شود که 

سرانجام چه راهبردهاي عملیاتي باید در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شود؟
به منظور پاسخ به این سؤال، با توجه به موارد مطرح شده در باال و لزوم بررسي وضعیت 
جاري کشور در مطالعه اقتصاد مقاومتي، مي توان سرفصل هاي اصلي که باید مورد مطالعه قرار 
گیرند را عنوان کرد. به  عنوان مثال برخي افراد ممکن است شرایط مقاومتي امروز اقتصاد را با 
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شرایط مقاومتي دوران جنگ تحمیلي مقایسه کنند و سیاست هاي مشابه را تجویز نموده و یا 
با استناد به دالیلي آنها را رد کنند. به نظر مي رسد شرایط امروز با شرایط آن زمان تفاوت هایي 
کرده است و در اتخاذ سیاست ها باید به این تفاوت ها توجه کرد زیرا مي تواند نتایج متفاوتي 
نسبت به آن دوران دربر داشته باشد. لذا یک محور مطالعاتي شناخت شرایط جاري کشور در 

مقایسه با شرایط دهه اول انقالب در نظر گرفته شده است.
از طرفی با توجه به شرایط جاري اقتصاد باید تصمیم گیري شود که آیا وجود اطالعات 
به  روز در این زمینه ضروري است؟ مسائلي مانند وضعیت درآمد ارزي، میزان ذخایر کاالهاي 
اساسي، وجود شرایط رانتي در اقتصاد و مقابله با آنها، نحوه تأثیر تحریم ها بر اشتغال و درآمد 
خانوارها، چالش هاي بخش هاي پولي و بانکي، بورس و... در این گروه جاي مي گیرند. از این رو 
پیشنهاد مي شود در بخش هاي زیر مطالعه صورت گیرد تا هماهنگي ها، تفاوت ها و توانایي ها 
اقتصاد مقاومتي  آنها راهبردهاي عملیاتي  نتایج  بر  با تکیه  بتوان  شناسایي گردد و سرانجام 
ارائه  و  انجام مطالعه  تأکید شود سرعت  است  ارائه کرد. الزم  بلند مدت  و  کوتاه مدت  از  اعم 
دستاوردها بسیار حائز اهمیت است و نباید به بهانه دقت، زمان را از دست داد. زیرا هزینه 
فرصت از  دست  رفته به مراتب بیشتر از هزینه دقت در مطالعه خواهد بود. لذا پیشنهاد مي شود 

ضمن تقسیم کار بین نهادهاي مسئول سقف زماني براي ارائه نتایج در نظر گرفته شود.

شناخت تفاوت شرایط جاري کشور در مقایسه با شرایط مقاومتي با دهه اول انقالب،. 1
• بررسي سهم مصرف از تولید ناخالص داخلي نسبت به دهه اول انقالب )افزایش 	

مصرف گرایي(،
• بررسي اثر افزایش درآمدهاي ارزي طي سال هاي 1384 به بعد و تأثیر آن بر 	

ارتقاي سطح زندگي در سال هاي اخیر)ارتقاي سطح زندگي در سال هاي اخیر، 
تالش براي کاهش مصرف و صرفه جویي را دشوار مي سازد(، 

• مقایسه وضعیت تحریم هاي بین المللي در زمان جاري با دهه اول انقالب،	
• دهه 	 شرایط  به  نسبت  وابستگي  و  ایثار  بُعد  از  جامعه  افراد  فرهنگي  ویژگي 

اول انقالب،
• اولیه بخش صنعت، کشاورزي 	 نهاده هاي  تأمین  در  وابستگي  میزان  مقایسه 

پزشکي. و 

بررسي وضعیت درآمدهاي ارزي،. 2
موجودي کاالهاي اساسي و چگونگي ذخیره سازي آنها،. 3
وابستگي به واردات در بخش هاي مختلف،. 4

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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دوگانه)وضعیت . 5 قیمت هاي  به واسطه  رانت جویانه  فعالیت هاي  و  رانت  ایجاد  شرایط 
فعلي و  شرایط دهه 1370(،

وضعیت اشتغال، نیروي کار فعال و غیرفعال و پیش بیني از نیروي کار در آینده،. 6
وضعیت بخش خصوصي، اجراي اصل چهل  و چهارم قانون اساسی و چالش هاي آن،. 7
روش هاي تسریع اعمال سیاست هاي پولي و مالي و اثر بخشي آنها،. 8

• بررسي میزان شفافیت در اجراي سیاست هاي ارزي، پایبندي به سیاست هاي 	
اتخاذ شده و اثر بخشي سیاست ها،

• وضعیت ذخیره سازي ارزي با توجه به پیش بیني شرایط آینده،	
• سیاست هاي پولي، پایه پولي و بررسي وضعیت بدهي بانک ها به بانک مرکزي، مطالبات 	

معوق بانک ها، استمهال مکرر بدهي ها و تأثیر آنها بر بخش هاي مختلف اقتصادي،
• ایمن سازي بازار بورس)اعم از اوراق بهادار و کاال و انرژي( از شوک هاي برون زا.	

بررسي منابع مالي دولت و پایداري آنها. 9
• منابع مالي بالفعل،	
• سهم نفت در درآمدهاي دولت،	
• سهم انواع مالیات)مالیات بردرآمد، سود، واردات( از درآمدهاي دولت،	
• سایر درآمدهاي دولت،	
• منابع مالي بالقوه براي دولت،	
• پتانسیل هاي کشور در 	 به  لزوم توجه  ترانزیتي:  از درآمدهاي  استفاده  ظرفیت 

کشورهاي  با  کمتري  سیاسي  مشکالت  ایران  آنکه  به خصوص  ترانزیت  زمینه 
دارد.  میانه  آسیاي  کشورهاي  و  قزاقستان  تاجیکستان،  پاکستان،  افغانستان، 
پرداخت  کوتاه مدت،  راهکار  و  تقویت جاده ها  بلندمدت،  راهکار  زمینه  این  در 
تسهیالت براي ارائه خدمات ترانزیت از قبیل بیمه، دریافت حق ترانزیت پایین تر 

و... است. 
• در 	 هرچند  کشور،  توریستي  ظرفیت هاي  توریستي:  ظرفیت هاي  از  استفاده 

جذب  براي  تالش  ولي  باشد  داشته  باالیي  درآمدزایي  نمي تواند  کوتاه مدت 
به ظرفیت جذب  توجه  فارس،  و کشورهاي حاشیه خلیج  توریست هاي عرب 
توریسم  جدید  شیوه هاي  و  بحرین  افغانستان،  عراق،  کشورهاي  از  توریست 

درماني، مي تواند مفید باشد.
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بررسي مشکالت بخش هاي مختلف اقتصادي:. 10
الف: نفت
• بررسي مشکالت تولید و صادرات در بخش نفت در شرایط تحریم، مشکالت 	

ناشي از بیمه نفتکش هاي نفتي ایران و...،
• پتروشیمي، 	 خام،  نفت  تفکیک،  نفتي)به  درآمدهاي  انواع  اثر پذیري  چگونگي 

میعانات گازي و محصوالت پایه نفتي( به علت شرایط تحریم،
• چگونگي ذخیره  سازي درآمدهاي نفتي با توجه به افزایش احتمال وقوع جنگ 	

در خاورمیانه،
• نفت 	 به  آنها  وابستگي  شدت  و  هریک  سهم  ایران،  نفتي  مشتریان  وضعیت 

صادراتي کشور،
• راهکارهایي براي معرفي مشتریان جدید نفتي.	

ب: صنعت و معدن
• میزان وابستگي بخش هاي مختلف صنعت به واردات،	
• چگونگي ذخیره سازي کاالهاي اساسي)اعم از موارد مصرف نهایي یا واسطه اي(،	
• اقالم اول واردات صنعتي در ادوار گذشته و بررسي چگونگي تأمین تداوم آنها با 	

تکمیل حلقه هاي واسطه تولید داخلي در تولیدات صنعتي و معدني.

ج: کشاورزي
• امکان سنجي و چگونگي ذخیره سازي کاالهاي اساسي مانند گندم،	
• راهبردهاي خرید تضمیني گندم،	
• مشکالت قیمت گذاري خرید تضمیني گندم،	
• شیوه هاي در اختیار گذاشتن دانش مهندسي کشاورزي در سطح مزارع، باغ ها و 	

روستا ها به  منظور کاهش ضایعات و افزایش بازده.

بررسي وضعیت متغیرهاي حقیقي اقتصاد کالن)مصرف، پس انداز، سرمایه گذاري و...( . 11
و میزان تأثیر  پذیري آنها از تحریم ها.

جمع بندي و نتیجه گیري

این مطالعه درخصوص اقتصاد مقاومتي به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتي و شاخص هاي 
کوتاه مدت  و  بلندمدت  دیدگاه  دو  از  مقاومتي  اقتصاد  منظور  همین  به  پرداخت.  آن  اصلي 
بررسي شد. در بخش بلندمدت، شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، راهبردهاي آن و تفاوت یک 

اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های آن
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با اقتصاد سالم و توسعه یافته مورد اشاره قرار گرفت. تالش شد تا مؤلفه ها  اقتصاد مقاومتي 
اقتصاد مقاومتي احصا شود. در این خصوص اشاره  و سرفصل هاي اصلي مطالعه درخصوص 
شد که در بررسي اقتصاد مقاومتي در گام اول باید تصویري از وضعیت جاري اقتصاد کشور 
ارائه شود و در گام دوم با در نظر گرفتن شرایط جاري کشور از دیدگاه اقتصادي و فرهنگي، 
اقتصاد  اجراي  جهت  در  سیاست گذاري  و  شده  گرفته  درنظر  مقاومتي  اقتصاد  مؤلفه هاي 

مقاومتي صورت گیرد. 
نتایج بررسي هاي این مطالعه نشان مي دهد که اقتصاد مقاومتي در کوتاه مدت و بلند مدت 
تا حدود زیادي با یکدیگر داراي وجه مشترک بوده و ناقض یکدیگر نیستند. اقتصاد مقاومتي 
در بلندمدت، تا حدود زیادي به یک اقتصاد توسعه یافته و سالم شباهت دارد، با این تفاوت که 
تهدیدهایي که از سوي جامعه جهاني وجود دارد را نیز همواره درنظر مي گیرد. اقتصاد مقاومتي 
در کوتاه مدت نیز بر بسیاري از شاخص هاي یک اقتصاد توسعه یافته مانند کاهش وابستگي به 
نفت، تنوع در کاالهاي صادراتي، کاهش بیکاري و... نیز تأکید دارد. با این حال به منظور عبور 
از شرایط بحران، در اقتصاد مقاومتي کوتاه مدت ممکن است سیاست هایي اتخاذ شود که در 
بلندمدت توصیه نمي شود. در این خصوص مي توان به سیاست هایي مانند تنظیم بازار و توزیع 

کاال ازسوي دولت اشاره کرد. 

منابع و مآخذ
•  دفتر مطالعات زیربنایي)1390(، تأثیر سیاست هاي اتخاذ شده در اجراي قوانین بر 	

تولید و هزینه تمام شده گندم در سال 1390، شماره مسلسل 10848.
• رجبي دواني، محمد)1390(، شرایط مسلمانان در بدر و خیبر و تفاوت آن با شعب 	

ابي طالب، روزنامه خراسان، مورخ چهارشنبه 1390/10/21.
• بررسي 	 ملي  همایش  اشتغال،  ایجاد  در  مؤثر  عوامل  خشایار)1380(،  سیدشکري، 

راهکارهاي علمي ایجاد اشتغال، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
• سیدشکري، خشایار)1388(، آثار اقتصادي اصالح الگوي مصرف از نگاه قرآن و سنت، 	

مجموعه مقاالت همایش ملي اصالح الگوي مصرف از نگاه قرآن و سنت.
• صدر، سید محمد باقر)1374(، اقتصاد صدر اسالم، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه 	

شهید بهشتي.
	• R.Shediac &Others)2008(, Economic Diversification:The Road to Sustainable Development, 

Booz & Company.
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رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی

سید محسن علوی منش1

چکیده
با  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  از  بهره گیری  با  می شود  تالش  مطالعه  این  در 
جهاد  بایسته های  و  مفهوم  تبیین  به  کشور،  اقتصادی  وضعیت  و  جهاد  مفهوم  از  استفاده 
اقتصادی در ایران پرداخته شود. در جمع بندی مطالب بر لزوم توجه بر 6 محور ذیل به عنوان 

محورهای اصلی جهاد اقتصادی تأکید می شود:
تبیین فرهنگ اقتصادی یک انسان مسلمان و اشاعه آن در جامعه.. 1
ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی،. 2
طراحی طرح جهاد اقتصادی،. 3
تهیه بسته توانمندسازی مردم و بسته توانمندسازی بخش خصوصی،. 4
طراحی استراتژیک روابط اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور با سایر کشورها،. 5
شناسایی و تحت پوشش قراردادن جمعیت فقیر کشور.. 6

واژگان کلیدی
جهاد اقتصادی، خصوصی سازی، تحریم، فقر، روابط اقتصادی

1- این مقاله در دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه و تدوین شده است.
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مقدمه
انتخاب نام برای سال، پس از گذشت تقریباً دو دهه از تولد انقالب، به یک سنت 
وجهی  چند  پدیده ای  امر  این  است.  شده  تبدیل  سال  آغاز  از  ویژه ای  سبک  و  جاافتاده 
محسوب می شود که از یک طرف با فرهنگ عمومی و ارتباطات اجتماعی و از طرف دیگر 
اگرچه  است.  مرتبط  کشور  بین المللی  و  ملی  سیاست گذاری  اولویت های  و  کشور  اداره  با 
»شعار سال« همواره مطمح نظر و مورد توجه عموم و نیز نخبگان جامعه بوده است، ولی در 
سال های اخیر به دلیل برجسته شدن نقش رهبری انقالب در راهبری و ساماندهی عمومی 
کشور خصوصاً  در مواقع بحرانی و نیز به دلیل پیچیده شدن تحوالت و مناسبات و به تبع 
ارتقای وجود خالقانه و جذاب شعارهای سال، پیش از پیش جدی گرفته می شود. در این 
میان نوع مواجهه با شعارهای سال در تجربه حداقل بیست ساله گذشته اندوخته تجربی و 
نظری فربهی را برای پرداخت دقیق تر و تعامل صحیح تر با شعارهای سال های جدید فراهم 

آورده است.
هرچند کارکرد شعار سال نه تنها ناظر به سال پیش رو، بلکه ناظر به دهه آینده یا   
حتی ناظر به روند نضج تمدن اسالمی یا آینده انقالب اسالمی است،  اما این امر نباید منجر 
به غفلت از نتایج ملموس، واقعی و زودبازده در آن سال شود. اصوالً »شعار سال« برآمده از 
برداشت های عمومی رهبر انقالب از مناسبات جاری کشور و انقالب اسالمی است که با هدف 
تقویت موردی بخش یا رفتار یا روندی خاص طراحی شده و در نتیجه نمی تواند و نباید جای 

چیزی مثل »چشم انداز بیست ساله« یا »برنامه های توسعه«  و ... را بگیرد.
برای  گفتمان  نوعی  ایجاد  و  القا  بلکه  نیست،  است که »شعار« ، »برنامه«  ذکر  قابل   
رویه ها  و  رفتارها  و  حرکت ها  برخی  شتاب  از  کاستن  یا  و  روندها  برخی  به  دادن  سرعت 
»اقتضائات«  ایجاد  متولی  »شعارسال«   اینکه  نهایت  در  است.  کوتاه مدت  زمانی  مقاطع  در 
بنا  که  موانعی«  است  »رفع  آن  اصلی  جهت گیری  بلکه  نیست،  کشور  پیشرفت  و  حرکت 
بر موقعیت های مختلف زمانی در پیش پای حرکت عمومی کشور وجود دارد، هرچند که 

وجوهی اقتضائی نیز می تواند در شعار سال مستتر باشد.
با وجود آنکه، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی فرهنگ محور است و همه مسائل   
رساندن  در  و تالش  فرهنگی  اعتالی  راستای  در  باید  نظام   ... و  نظامی  اقتصادی، سیاسی، 
انسان ها به کمال خود باشند،  اما به نظر می رسد اساسی ترین،  با اهمیت ترین و فوری ترین 
مسئله کشور در این سال ها  مسائل اقتصادی عنوان باشد. همچنین می توان تأثیرات باالی 
و  شده  توجه  آن  بر  معصومین  متعدد  روایات  در  که  فرهنگی  مسائل  بر  اقتصادی  مسائل 
اهداف  به  نسبت  حوزه ها(  سایر  به  نسبت  کشور)حداقل  اقتصادی  وضعیت  بودن  نامناسب 

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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اقتصادی نظام را مبنای این نامگذاری ها  دانست. در ادامه پس از مرور مفهوم جهاد اقتصادی 
از دیدگاه رهبری،  به مفاهیم و اقدامات متصور از »جهاد اقتصادی« پرداخته می شود.

1.جهاد اقتصادی در فرمایشات رهبری
بیانات مقام معظم رهبری در مورد جهاد اقتصادی را می توان در 6 موضوع اصلی زیر   

دسته بندی کرد:
مسائل اقتصادی به عنوان اساسی ترین،  مهمترین و فوری ترین مسئله فعلی کشور،. 1
معنای جهاد اقتصادی،. 2
مصادیق جهاد اقتصادی،. 3
مفاهیم مورد تأکید در جهاد اقتصادی،. 4
الزامات و پیش نیازهای جهاد اقتصادی،. 5
شاخص های اصلی جهاد اقتصادی،. 6

1-1. مسائل اقتصادی به عنوان اساسی ترین، مهمترین و فوری ترین مسئله فعلی کشور
اول فروردین همان  نوروزی سال 1390، در روز  پیام  بر  مقام معظم رهبری عالوه 
سال در بارگاه رضوی نیز به این مسئله اشاره داشتند که: »اگرچه در کشور کارهای اساسی 
و ضروری باید انجام شود، اما صاحب نظران معتقدند یکی از مسائل دارای فوریت و اهمیت 
بیشتر در این برهه از زمان،  مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه در این عرصه است«2. رهبری 
دو دلیل در مورت علت اهمیت و فوریت بیشتر مسائل اقتصادی نسبت به سایر امور در برهه 
زمانی کنونی را آن می دانند که اوالً   »از جمله اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور 
ما در مقابله با کشور ما مسائل اقتصادی است«3 و ثانیاً » اگر نظام اسالمی توانایی خود را در 
حل مشکالت اقتصادی به دنیا و همه ملت ها نشان دهد، این موضوع در پیشرفت کشور و 

عزت ملت ایران تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت«4.
2-1. معنای جهاد اقتصادی

در سخنان حضرت آیت الل خامنه ای،  می توان از سه تعبیر برای درک مفهوم جهاد 
اقتصادی از منظر ایشان استفاده کرد. معظم له در یکی از دیدارهای خود،  با ذکر تفاوت جهاد 
اقتصادی با تالش اقتصادی به روشن کردن مفهوم این جهاد کمک می کنند. ایشان می فرمایند: 
»تفاوت جهاد اقتصادی با تالش اقتصادی این است که جهاد اقتصادی،  باتوجه به حضور دشمن 
در عرصه مقابله با پیشرفت کشور و ملت معنا پیدا می کند«5. در بخش دیگری از فرمایشات 

2- .بیانات رهبری در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع( در تاریخ 90/1/1.
3- پیام نوروزی سال 1390 رهبر معظم انقالب اسالمی.

4- بیانات رهبری در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع( در تاریخ 90/1/1.
5- .بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مهندسان و کارگران صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی در تاریخ 90/1/18. 
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رهبری بر تفاوت نیت در جهاد اقتصادی تأکید کرده اند و کاری که »با نیت اعتالی اسالم و کلمه 
حق و افزایش عزت و پیشرفت ملت ایران«6 انجام شود را جهاد اقتصادی دانسته اند. همچنین 
می توان مفهوم جهاد اقتصادی از منظر رهبری را »حرکت جهشی« و در مقابل »حرکت طبیعی«  
دانست. ایشان بیان می دارند که در عرصه اقتصادی »حرکت طبیعی کافی نیست،  باید در این 
میدان،  حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم«7. در نتیجه  سه مولفه »وجود دشمن«،  »نیت«  
و »حرکت جهشی،  فراتر از حرکت طبیعی«  را می توان مولفه های مقوم تعبیر ایشان از »جهاد 
اقتصادی« دانست. بنابراین جهاد اقتصادی حرکتی جهشی با نیت اعتالی اسالم و افزایش عزت و 
پیشرفت ملت ایران در عرصه ای است که دشمن در مقابله با پیشرفت کشور و ملت حضور دارد.

3-1. مصادیق جهاد اقتصادی
مقام معظم رهبری برای تبیین بهتر منظورشان از جهاد اقتصادی به ذکر مصادیقی از   
این جهاد اشاره کرده اند که می توان موارد ذیل را به عنوان مصادیق صریح و ضمنی فرمایشات 

ایشان برشمرد:
• مصرف درست و پرهیز از اسراف و تبذیر،	
• ایجاد فرهنگ کار و تالش و تعلیم این فرهنگ کارگشا به جوانان،	
• حرکت در جهت پیشرفت و عدالت،	
• تالش بی وقفه برای حل مشکالت و رفع نیازهای مردم،	
• ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور،	
• کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال،	
• افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی،	
• توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد تعاونی ها،	
• آماده سازی زیرساخت های حقوقی و قانونی، 	
• مشارکت مستقیم مردم در اقتصاد.	

4-1. مفاهیم مورد تأکید در جهاد اقتصادی

رهبر معظم انقالب در جهاد اقتصادی بر برخی مفاهیم تأکید داشته اند که به موارد   
ذیل اشاره کرد:

• سهیم بودن آحاد مردم و مسئوالن در جهاد،	
• اتکای به تولید دانش بنیان،	
• تکیه بر استعداد نسل جوان،	

6-همان.
7- پیام نوروزی سال 1390 رهبر انقالب اسالمی.

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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• احساس بی نیازی به بیگانگان،	
• یاری جستن از اراده مردم،	
• دادن اطالعات به مردم در زمینه اقتصادی،	
• توانمندسازی مردم در مشارکت مستقیم آنها در اقتصاد،	
• تکیه بر نیروی انسانی با استعداد،  عالقه مند و توانا به عنوان سرمایه عظیم و اصلی کشور،	
• تکیه بر سرمایه روحیه »احساس توانایی«.	

همانگونه که مشاهده می شود آگاه سازی و توانمندسازی مردم،  استفاده از استعداد،    
اراده و حس توانایی آنها و مشارکت مستقیم و حضور مردم در جهاد اقتصادی از اصلی ترین 

تأکیدات فرآیند جهاد اقتصادی از دید رهبری است.
5-1. الزامات و پیش نیازهای جهاد اقتصادی

الزامات و پیش نیازهای جهاد اقتصادی، به برخی موارد زیر  رهبر انقالب در مورد   
اشاره کرده اند:

• داشتن روحیه جهادی،	
• استحکام تدین و معنویت در جامعه،	
• پرهیز از مسائل حاشیه ای و حاشیه سازی ها،	
• اتحاد کلمه، همدلی، همکاری و احساس برادری و مجاهدت عمومی.	

میان  در  ملی  انسجام  و  اتحاد  لزوم حفظ  بر  وحدت  و  کلمه  اتحاد  مورد  در  ایشان   
مردم،  مردم و مسئوالن و در میان مسئوالن تأکید کرده و با هشدار جدی به مسئوالن سه قوه 
در خصوص طرح گالیه ها از یکدیگر در سطح افکار عمومی، این نحوه گله گذاری را موجب 

ناراحتی و یأس مردم دانسته اند.
6-1. شاخص اصلی جهاد اقتصادی

مقام معظم رهبری شاخص اصلی در حرکت اقتصادی را رشد اقتصادی پیش بینی 
شده در برنامه پنجم توسعه دانستند8.

2.مفاهیم و اقدامات متصور از جهاد اقتصادی
مفهوم جهاد زمانی معنا پیدا می کند که ما بخواهیم به هدفی دست یابیم و دشمن 
تالش کند تا از دست یابی ما به آن هدف جلوگیری کند. در جهاد نظامی نیز می توان عنصر 
هدف را مالحظه کرد. یعنی ما تالش می کنیم تا با پیروی از قوانین اسالمی در زندگی فردی 

8- بیانات رهبری در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع( در تاریخ 90/1/1.
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و اجتماعی خود به کمال دست یابیم و دشمن می خواهد با غلبه بر ما یا جامعه ما هنجارها 
و منافع مورد نظر خود را حاکم سازد. در جهاد ابتدایی نیز هدف ما آن است که دیگر انسانها 
را به دین فراخوانده و موانع آشنایی مردم سایر کشورها را از دستیابی به اسالم مرتفع کنیم و 
دشمن مانع از هدف ما می شود. بنابراین مشاهده می شود که در جهاد عنصر هدف، اصلی ترین 
مشخصه است. دشمن تالش می کند تا با بهره گیری و تشدید موانع موجود در راه هدف ما یا 
ایجاد موانع جدید دستیابی ما به هدف را ناممکن سازد. بنابراین وقتی می خواهیم به موضوع 
جهاد اقتصادی بپردازیم ابتدا باید هدف خود از این جهاد را مشخص کنیم. در این صورت در 
خواهیم یافت که برای رسیدن به این هدف با چه موانعی مواجه هستیم و دشمنان ما در این 
عرصه چه کسانی بوده و از چه ابزارهایی ممکن است در مقابل ما بهره ببرند. مواردی مانند 
نیت جهادگر، نیروهای جهادگر،  ابزار جنگ،  طرح و نقشه جهاد و ستون پنجم نیز از نکات قابل 

تأمل در این زمینه است که در ادامه به هریک از این موارد می پردازیم.
1-2.هدف جهاد اقتصادی

انسان هرکاری را برای دستیابی به هدفی انجام می دهد. جهاد جزء اعمالی است که 
با توجه به تالش و هزینه های باالی آن، هدف مشخص تری دارد. همچنین باید توجه داشت 
که هرچقدر هدف برای انسان مشخص تر و مهم تر باشد انگیزه و تالش در آن راستا فزونی 
می گیرد. در مورد هدف جهاد اقتصادی می توان به اهداف اقتصادی از دیدگاه اسالم پرداخت. 
اقتصاد  بیان شده  نیز  اساسی کشور  قانون  مقدمه  در  اسالمی همانگونه که  دیدگاه  براساس 
وسیله کسب معارف دینی،  و عمل به آنها برای آن است که انسان بتواند از نظر جسمی و روحی 
آمادگی کسب معارف دینی و عمل به آنها را برای رسیدن به کمال انسانی اش به دست آورد. 
از این رو است که در روایات ما با وجود رد هدف بودن دنیا و تأکید بر »دنی بودن« آن ، به 
این مسئله اشاره شده که دنیا بهترین وسیله برای آخرت است9. از روایات فراوانی نیز که در 
مورد نکوهش فقر ذکر شده است نیز می توان اهمیت داشتن وضعیت مناسب اقتصادی برای 

تمام آحاد جامعه را از دیدگاه اسالم مورد شناسایی قرار داد.
بنابراین اهداف اقتصادی اسالم تأکید بر تأمین نیازهای جسمی و روانی در راستای 
فقر،   مانند  اقتصادی  پدیده های  با  اسالم  مبارزاتی که در  ترتیب،  بدین  است.  معنوی  کمال 
به  موانع دستیابی  با  مبارزه  را می توان  دارد  ... وجود  و  رباخواری  تبذیر،  اسراف،  زراندوزی، 
اهداف اقتصادی اسالم و از مصادیق جهاد اقتصادی دانست. از سوی دیگر هدف جهاد اقتصادی 
در کشور را می توان دستیابی به اهداف اقتصادی قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های 

توسعه دانست.
9- .الدنیا نعم العون علی االخرة.

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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1-1-2. هدف جهاد اقتصادی از منظر قانون اساسی
اصول دوم، سوم،  بیست و هشتم، بیست و نهم،  سی ام،  سی و یکم و چهل و سوم 
قانون اساسی بر برخی اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران تأکید دارد که از جمله 
فرهنگی«،  و  اجتماعی  اقتصادی  سیاسی،  استقالل  عدل،  »قسط،  برقراری  به  می توان  آنها 
»ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی براساس ایمان،  تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر 
فساد و تباهی«، »پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و 
رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه،  مسکن،  کار، بهداشت، تعمیم 
بیمه«،  »تأمین خودکفایی در علوم،  فنون،  صنعت،  کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها« و ... 

اشاره کرد.
2-1-2. هدف جهاد اقتصادی از منظر سند چشم انداز بیست ساله 

براساس سند چشم انداز،  ایران در چشم انداز بیست ساله، کشوری است توسعه یافته 
با جایگاه اول اقتصادی،  علمی و فناوری در سطح منطقه،  با هویت اسالمی و انقالبی،  الهام بخش 
در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. بدین ترتیب مهمترین ویژگی های 
اقتصادی جامعه ایرانی در افق چشم انداز یعنی اهداف و بایسته های اقتصادی کشور در آن افق 

زمانی چنین خواهد بود:
• توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول 	

عدالت  دینی،  مردم ساالری  بر  تأکید  با  انقالبی،  و  ملی  اسالمی،  ارزش های  و  اخالقی 
امنیت  از  بهره مند  و  انسان ها  حقوق  و  کرامت  حفظ  مشروع،  آزادی های  اجتماعی، 

اجتماعی و قضایی،
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی 	

و سرمایه اجتماعی در تولید ملی،
• برخوردار از سالمت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد،  نهاد 	

مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب،
• جنوب 	 آسیای  منطقه  سطح  در  فناوری  و  علمی  اقتصادی،   اول  جایگاه  به  دست یافته 

جنبش  بر  تأکید  با  همسایه(  کشورهای  و  خاورمیانه  قفقاز،  میانه،  آسیای  غربی)شامل 
نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی،  ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه 

و رسیدن به اشتغال کامل.
3-1-2. هدف جهاد اقتصادی از منظر سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری که در ذیل   
آمده است می توان جزء اهداف جهاد اقتصادی برشمرد:
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الف( رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:
• تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد،	
• از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی 	 تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل 

تصویب  با  ملی  توسعه  ایجاد صندوق  و  اقتصادی«  زاینده  و سرمایه های  به »منابع 
برنامه ریزی  برنامه پنجم و  اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی در سال اول و 
برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی 

وابسته به آن،
• و 	 ربا  بدون  بانکداری  قانون  روزآمد  و  کامل  اجرای  با  بانکی  نظام  ساختار  اصالح 

برای  الزم  اعتبارات  و  خرد  اعتبارات  تأمین  قرض الحسنه،   نظام  کردن  نهادینه 
سرمایه گذاری های بزرگ، 

• ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارایی، شفافیت و سالمت، 	
• تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،	
• توجه به ارزش اقتصادی،  امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، 	

عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود با اولویت 
استفاده از منابع آب های مشترک،

• با کشورهای 	 سرمایه گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک 
همسایه با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،

• حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور 	
در مدت معین حاصل شود،

• تأکید بر توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری باال به نحوی که کسری 	
تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد شود،

• با کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا در بخش های تجارت، 	 گسترش همکاری ها 
سرمایه گذاری و فناوری،

• ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای مانند آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری 	
که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی 

باال برسد.
ب( گسترش عدالت اجتماعی با:

• تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و 	
رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد،

• اقدامات الزم برای جبران عقب ماندگی حاصل از دوران تاریخی گذشته با تأکید بر:	

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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• توسعه 	 طرح های  تهیه  با  کشاورزان  و  روستاییان  زندگی  و  درآمد  سطح  ارتقای 
روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصالح نظام 

قیمت گذاری محصوالت کشاورزی،
• گسترش فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده 	

از ظرفیت های بازرگانی خارجی کشور،
• کاهش فاصله دو دهک باال و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به 	

حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد،
• انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7 درصد،	
• تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات 	

بیمه درمانی،
• توسعه نظام های پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی،	
• حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار، 	
• توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی 	

که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
دو سند  و  اساسی  الذکر)قانون  فوق  باالدستی  در سه سند  اقتصادی  اهداف جهاد  بنابراین،  

ابالغی از سوی مقام معظم رهبری( بیان شده است.

2-2. وجود دشمن
مانع  که  دانست  ذی شعوری  موجودات  یا  موجود  را  اقتصادی  دشمن  می توان 
دو  توان  می  می شوند.  آن  اقتصادی  اهداف  به  اسالمی  جامعه  یا  مسلمان  فرد  دستیابی  از 
گونه دشمن را در باب جهاد اقتصادی متصور شد. یکی دشمن بین المللی و دیگری دشمن 
داخلی. در مورد دشمن بین المللی باید به این نکته اشاره کرد که امروزه در مولفه های قدرت 
نظامی  قدرت  جایگزین  تا حدی  و  تبدیل  مولفه  اصلی ترین  به  اقتصادی  قدرت  بین المللی، 
شده است. به عبارت دیگر کشوری توانایی بیشتری در تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر و تأثیر 
پذیری کمتر دارد که توان اقتصادی باالتری داشته باشد. دشمنان بین المللی تالش می کنند 
تا مانع از دستیابی کشور به اهدافش شوند که ظهور مشخص این گونه دشمنان در مسئله 
»تحریم اقتصادی« است. البته به نظر می رسد بهتر است به جای آنکه کشورهای تحریم کننده 
در عرصه اقتصاد را دشمن بدانیم باید خود »مسئله تحریم« را به عنوان دشمنی تلقی کنیم. 
گیرد. باید صورت  اقتصادی  تحریم  با  مبارزه  راه  در  اقتصادی  جهاد  از  بخشی  ترتیب  بدین 

تحریم اقتصادی را تدابیری نظیر محاصره محدود یا کامل اقتصادی به منظور وارد کردن فشار 
اقتصادی بر یک دولت و اجبار آن کشور به پذیرفتن شرایط مورد نظر بیان می کنند.  این نوع 
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تحریم شامل ممنوعیت تجاری و مالی است. از محدودیت های تجاری می توان به تهیه لیست 
سیاهی از معامالت تجاری در حال انجام توسط کشور هدف و از ممنوعیت های مالی می توان 
دارایی های  کردن  بلوکه  و  کشور  تجارت  برای  اسنادی  اعتبار  گشایش  در  اختالل  ایجاد  به 

خارجی کشور اشاره کرد.
تحریم اقتصادی موجب اختالل و افزایش هزینه های فعالیت فعاالن اقتصادی و در 
تحریم  ابعاد  شناخت   1389 سال  همانند  باید،  راستا  این  در  می شود.  کشور  مردم  نتیجه 
اقتصادی و راه های مقابله با آن را مورد مداقه قرار داده و تالش های مضاعفی برای رفع تحریم، 

کاهش آثار سوء  و حمایت از آسیب دیدگان مستقیم آن صورت داد.
با وجود  رویکرد دیگر را می توان نه دشمنی، بلکه رقابت بدانیم. رقابت و دشمنی، 
شباهت ها، با یکدیگر متفاوتند. در دشمنی فرد به دنبال نابودی و خسارت زدن به دشمن بوده 
و دشمن نیز همین برخورد را با وی داشته و برای این خصومت حد و مرزی وجود ندارد،  اما 
در رقابت هدف دو یا چند گروه رقیب دستیابی به یک هدف است که امکان دستیابی همزمان 
رقبا به آن هدف وجود ندارد و در نتیجه در دستیابی به آن هدف میان آن دو یا چند گروه 
نوعی تعارض و تزاحم رخ می دهد. رقابت برخالف دشمنی دارای حد و مرز  و قوانین مشخص 
است. همچنین رقابت موجب ارتقای آمادگی گروه های رقیب و ایجاد آثار مثبت برای همه 
با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه  ایران  آنها نیز می شود. می توان رقابت اقتصادی 
خاورمیانه و شمال آفریقا در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه را که جزء اصلی ترین 
اهداف چشم انداز ذکر شده را به عنوان یکی از جهادهای اقتصادی دانسته و رقبای ما را نیز 

کشورهای منطقه بدانیم.
یکی از الزامات مهم جهاد اقتصادی در عرصه بین الملل که کشور ما از فقدان آن به 
شدت رنج می برد،  عدم مشخص بودن استراتژی روابط بین الملل اقتصادی ایران و حد و مرز 
و نحوه گستره تعامل اقتصادی کشور با سایر کشورهای جهان است. یکی از دالیل این امر که 
موجب عدم استفاده ایران از فضای اقتصاد بین المللی نیز شده است، عدم تبیین استراتژی 
روابط سیاسی ایران و نیز عدم تبیین ارتباط میان روابط بین الملل سیاسی و اقتصادی کشور 

با یکدیگر است.
باید به این مسئله توجه شود که از نکات افتراق جهاد اقتصادی با جهاد نظامی آن 
است که در جهاد اقتصادی باید از روابط اقتصادی با کشورهای دیگر،  تقسیم کار بین المللی و 
همکاری های اقتصادی و فنی بهره برد. با برخورد اقتضایی و عدم ثبات روابط سیاسی نمی توان 
روابط اقتصادی را بر پایه اطمینان بخشی بنا کرد و بدین ترتیب از فضای بین المللی نمی توان 
در شکوفایی کشور و دستیابی به اهداف اقتصادی بهره برد. توجه به مفاهیم دینی موجود در 
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نحوره ارتباط با سایر اقوام و حکومت ها نشان می دهد که همان گونه که در اسالم بر قاعده نفی 
سبیل تأکید شده،  برلزوم متعهد ماندن بر میثاق ها با گروه های غیر مسلمان طرف معاهده10 
نیز توجه شده است. بدین ترتیب، با تعیین کشورهایی که با ما دشمنی ندارند به عنوان همکار 
اقتصادی و با جلب اعتماد آنها از طریق روشن بودن روابط و قواعد بلندمدت سیاسی و تأکید 
باید معنای  پرداخت. همچنین  اقتصادی  به جهاد  اقتصادی  بر میثاق های  پایبندی  بر  ایران 
مفاهیمی مانند »خودکفایی« و »استقالل اقتصادی«  به طور کامل مشخص شود تا به دلیل 

سوء  تعبیرها و جهالت ها فرصت جهاد اقتصادی به تهدید بدل نشود.
اما عالوه بر دشمنان در جبهه بین المللی،  می توان موانع داخلی دست یابی به اهداف 
بالطبع کسانی  ... دانست و  اقتصادی جامعه را فقر، اختالف طبقاتی،  تورم، بیکاری،  فساد و 
این حرکت  مقابل  در  نادانی  یا  نفع شخصی  دلیل  به  و  این مشکالت شده  از حل  مانع  که 
می ایستند را باید جزء دشمنان عرصه جهاد اقتصادی برشمرد و با آنها مبارزه عالمانه صورت 
گیرد. رنج بردن بخش زیادی از جامعه کنونی کشور از پدیده فقر و توجه به آثار و پیامدهای 
منفی آن از ضرورت های جهاد اقتصادی در این حوزه است. شاید یکی از اصلی ترین حوزه ها 
در جهاد اقتصادی با دشمنان داخلی مسئله فساد اقتصادی باشد که با توجه به تأکید و بیانیه 
هشت ماده ای رهبر انقالب و تبلیغات متعدد کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری،  وجود 
ستاد مبارزه با آن و مواردی از این دست،  متأسفانه در اکثر موارد در حد شعار باقی مانده و 
مسئوالن نتوانسته اند انتظارات رهبری و مردم در این حوزه را حتی به شکل حداقلی برآورده 
کنند. عدم توجه به الزامات جهاد اقتصادی در این حوزه موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در 

کشور به خصوص کاهش اطمینان مردم به حاکمیت خواهد شد.

3-2. نیت مقدس
جهاد به عنوان یکی از فروعات دین و عبادات اسالمی باید با نیت تقرب الهی انجام   
شود. نیت جهاد اقتصادی نیز می تواند بهبود وضعیت اقتصادی فرد و جامعه در راستای تکامل 
روحی آنها باشد. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند هر تالشی در راستای اعتالی کلمه 

حق، عزت و پیشرفت ایران به عنوان ام القری اسالم را نیز می تواند جهاد دانست. 
در اندیشه دینی ما تالش برای تأمین معاش خانواده جهاد محسوب می شود و اگر در   
حین این تالش جان دهد، شهید محسوب می شود. بنابراین، به نظر می رسد یکی از مهمترین 
جهادهای اقتصادی کشور می تواند تبیین فرهنگ اقتصادی اسالمی و تغییر نگاه مردم و مسئوالن 
به پدیده های اقتصادی باشد. تبیین و اشاعه این فرهنگ در میان مردم و مسئوالن که “تالش 
برای کسب معیشت جهاد است، مال و سرمایه از نظر اسالم دارای ارزش و موضع قوامی است و 

10- سوره انفال، آیه 72.
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باید به درستی مصرف شود، با ارزش بودن تولید، لزوم مبارزه با فقر، مصرف در حد کفاف و ...” 
می تواند نوعی جهاد اقتصادی محسوب شده که شرایط را برای حرکت جهادی جامعه فراهم 
می کند. همچنین توجه دادن به تمایز میان نگاه یک انسان مسلمان به امور اقتصادی با نگاه یک 
انسان غیر مسلمان و بیان این مسئله که در اندیشه اقتصادی اسالم تالش اقتصادی در راستای 

حرکت معنوی و رسیدن انسان به کمالش صورت می گیرد، مهم است.

4-2. نیروهای جهادگر
در جهاد اقتصادی سه نیروی جهادگر متفاوت را باید در نظر گرفت که عبارتند از   

مسئوالن، مردم و فعاالن اقتصادی.

1-4-2. مسئوالن
مسئوالن باید طراحان جهاد اقتصادی بوده و با مشخص کردن طرح جهاد و زمینه ی 
آن، فضا را برای جهاد سایر نیروها فراهم و جهاد را هدایت کنند. جهاد اقتصادی بدون طرح 
مشخص پیش نمی رود. بنابراین ابتدا باید مسئوالن کشور به تبیین وظیفه مردم در این جهاد 
بپردازند. زیرا مردم ما در هر عرصه که وظیفه خود را شناخته اند با جدیت و ایثار فراوان در 

آن شرکت کرده اند.
با توجه به اینکه انسان به شکل ذاتی و غریزی به دنبال منافع اقتصادی خود است، 
می توان با تهییج و تشویق، او را به تالش اقتصادی وادار کرد. به عبارت دیگر تشویق برای این 
جهاد ساده تر از جهاد در عرصه های دیگر است. البته اوالً  تفاوت تشویق به جهاد اقتصادی با 
تهییج برای تالش اقتصادی در این است که در تهییج تنها بر دست یابی به منفعت شخصی 
تأکید شده  اما در جهاد اقتصادی به افراد یادآوری می شود که اوالً منفعت شخصی در راستای 
ممکن است اشخاص برخالف منفعت شخصی خود  ثانیاً  انسان است و  اهداف کمال روحی 
منافع شخصی  بر  ملی  منافع  برتری  از  می توان  دیگر،  عبارت  به  کنند.  ایثار  و  کرده  رفتار 
با  ایران  افتراق جهاد اقتصادی در کشور مسلمان  از نقاط  در جهاد اقتصادی به عنوان یکی 

تالش های اقتصادی در کشورهای غیرمسلمان نام برد.

3-4-2. فعاالن اقتصادی
زمانی می توان امید داشت که بسیج اقتصادی در بین فعاالن اقتصادی صورت گیرد 
که فعاالن اقتصادی به فرماندهی و طرح مسئوالن برای جهاد اقتصادی باور داشته باشند. به 
دلیل سوء مدیریت در نظام اقتصادی کشور، فعاالن اقتصادی نمی توانند طرح های اقتصادی 
خود را ارزیابی کنند و این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری و عدم توسعه فعالیت اقتصادی 
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به  دارند.  کمی  پیش بینی پذیری  متغیرها،  کشور  اقتصادی  حوزه  در  متأسفانه  می شود. 
عنوان نمونه، در مواقعی مسئله باالبردن نرخ ارز مطرح می شود و هر آن ممکن است این 
امر با یک دستور حکومتی صورت گیرد. تغییر نرخ ارز بسیاری از فعالیت های اقتصادی را از 
صرفه اقتصادی انداخته یا موجب صرفه بیشتر در فعالیت های اقتصادی دیگر شود. با وجود 
ارز را تثبیت کند و در گزارش های  برنامه سوم توسعه دولت توانسته است نرخ  از  آن که 
خود نیز تعیین نرخ ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا ذکر کرده است،  اما در واقع تعیین نرخ 
ارز بیش از حد مدیریت شده است و می توان آن را »دستوری«  خواند. نرخ های تعرفه نیز 
که برای آنها کف و سقفی وجود نداشته و با نوسانات مختلف همراه بوده و قابل پیش بینی 
نیستند، نیز از دیگر مسائلی است که منجر به عدم اعتماد فعاالن اقتصادی به سیاست های 
افزوده  اقتصادی  فعاالن  نگرانی  بر  که  نکاتی  از  یکی  می شود.  جهاد  فرماندهی  و  حکومت 
مسئله هدف مندی یارانه ها است. نامشخص بودن بسته های حمایتی آن به ویژه نامشخص 
بودن بسته حمایتی قیمت گذاری، واحدهای صنعتی را نسبت به آینده به شدت نگران کرده 
و بیم آن می رود که برای جلوگیری از تورم ناشی از هدف مندی یارانه ها، اقتصاد کشور به 

رکود کشانده شود.
اقتصادی  جهاد  عرصه  در  اقتصادی  فعاالن  بسیج  از  مانع  که  دیگری  عوامل  از 
می شود، نامناسب بودن فضای کسب و کار است. فضای کسب و کار کشور به دلیل وجود 
فساد،  رانت و انحصار نابسامان است. براساس مطالعات انجام شده، انحصار عامل بازدارنده در 
فضای کسب و کار در ایران است. با وجود تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، هنوز نقاط ضعف زیادی در این رابطه وجود دارد. به 
عنوان نمونه می توان به سهم باالی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور اشاره کرد 
افزایش است.  با توجه به شیوه کنونی خصوصی سازی در حال  باال  این سهم  که متأسفانه 
با وجود آنکه در ماده )6( قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر کاهش سهم اینگونه 
نهادها تأکید شده،  اما هنوز نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به آنها به درستی 
احصا نشده و با وجود الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتشار گزارش های اجرای 
این قانون هر 6 ماه یک بار، هنوز در هیچ گزارش انتشار یافته ای سهم این نهادها از بازار 
اولین  نهادها  این  مالکیت  میزان  است. شفاف سازی  نشده  کاال و خدمات مختلف مشخص 
مرحله جهاد اقتصادی در این راستا است. زیرا پس از این مرحله،  باید سهم این نهادها به 
نیز هنوز  انجام آن هنوز نامشخص و در اجرا  یابد که مکانیسم  از 40 درصد کاهش  کمتر 

عملکردی در مورد آن وجود ندارد.
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5-2. ابزارهای جهاد
هستند.  اقتصادی  جهاد  در  خاص  ابزارهای  دارای  جهادگر  نیروهای  از  هرکدام 
در  مضاعف  تالش  و  خود  وظایف  درک  با  مردم  مناسب،  سیاست گذاری  با  مسئولین 
مواردی مانند اصالح الگوی مصرف و فعاالن اقتصادی با اجرای طرح های جهادی و انجام 

سرمایه گذاری های مولد.
همچنین باید توجه داشت که بسیج اقتصادی مردم نیاز به ابزارهای الزم دارد. توجه 
به تعریف فرد بیکار به عنوان شخصی که توانایی انجام کارد دارد و مایل به انجام کار است، اما 
کاری برای وی وجود ندارد و نیز عنایت به نرخ باالی بیکاری کشور نشان می دهد که درجهاد 
اقتصادی نیروهایی داریم که حاضر به جهاد هستند، اما ابزارهای مورد نیاز را ندارند. برای این 
نیروها طرح هایی مانند طرح ضربتی اشتغال انجام شد یا در مرحله ای با فشار بر تسهیالت 

بانکی، طرح بنگاه های زود بازده اجرا شد که تأثیر پایداری برکاهش بیکاری نداشت.
و  اقتصادی  جهاد  در  مردم  حضور  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تأکید  به  توجه  با 
بخش  توانمندسازی  بر  مبنی   44 اصل  کلی  سیاست های  در  مشابه  تأکیدات  به  عنایت  با 
خصوصی، می توان مسئله توانمندسازی را جزء محورهای جهاد اقتصادی برشمرد. به عبارت 
بخش  توانمندسازی  برای  است،  نیاز  نظامی  برای جهاد  نظامی  مهارت  که  همان گونه  دیگر 

خصوصی نیز دوره های آموزشی در مورد مشارکت در اقتصاد طراحی شود.

6-2. طرح جهادی
همانطور که در جهاد نظامی بدون طرح عملیات و حرکت نیروها براساس آن، جهاد 
با شکست مواجه می شود، نمی توان در جهاد اقتصادی نیز بدون طرح به جهاد پرداخت زیرا 
در آن صورت، نیروها پراکنده و بدون هدف هریک به زعم خود بدین کار مبادرت می ورزد. 
همچنین باید توجه داشت که هر تالش مضاعفی جهاد نیست زیرا تالش مضاعف در مسیر 
غلط نه تنها موجب اصالح نمی شود، بلکه به تباهی بیشتر می انجامد. تأکید بر این مسئله و 
شناخت مصادیق غلط تالش مضاعف بی هدف، خود از بزرگ ترین اقدامات در جهت گیری 
صحیح جهادهای اقتصادی است، که در آن ممکن است با سوء نیت یا درک نادرست از جهاد 
نیاز جهاد  مورد  بتوان طرح  شاید  آید.  وارد  اقتصاد کشور  به  بزرگ ترین ضربه ها  اقتصادی،  
اقتصادی را همان طرح ها و برنامه های توسعه دانست. توجه رهبری براینکه شاخص جهاد 
اقتصادی همان نرخ رشد هدف برنامه پنجم است به گونه ای تأکید مجدد بر این موضوع است.

البته بر خالف قوانین برنامه توسعه که میان مجلس و دولت در مورد آنها تفاهم نسبی 
وجود دارد طرح های دیگری مانند برخی محورهای طرح تحول اقتصادی دولت وجود دارد که 
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اجرای آن در اقتصاد کشور آغاز شده است، اما دولت نیازی به تصویب آنها در مجلس احساس 
نکرده است. بدین ترتیب در مورد جهادی بودن این طرح ها اختالف نظر وجود دارد. به نظر 
می رسد، طرح های مصوب یا در حال تصویب موجود نیز گرچه تالش نخبگان کشور بوده و 
اجرای آنها می تواند مفید باشد،  اما راه حل بلندمدت حل مشکالت اقتصادی کشور و دستیابی 
به اهداف اقتصادی نظام جمهوری اسالمی نیستند. زیرا هنوز کشور ما، معنای مورد نظر خود 
از پیشرفت و مدل آن را شناسایی و تولید نکرده است. هنوز دکترین و استراتژی های بلندمدت 
نظام مشخص نبوده و سواالت اساسی کشور پاسخ داده نشده است.  مشخص نبودن دکترین 
با  از زمینه ها تصمیمات  تا در بسیاری  به سواالت اساسی موجب شده  ندادن  نظام و پاسخ 
کندی مفرط یا شتاب بیش ازحد اتخاذ شود. نمونه این تشتت آرا را می توان در مباحثی مانند 
نحوه ارتباط با کشورهای دیگر، جذب سرمایه خارجی و عدم هماهنگی میان سیاست های 

صنعتی، تجاری، آموزشی و اعتباری کشور به وضوح مشاهده کرد.
فقدان تبیینی صریح از الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت یعنی ادامه سردرگمی فکری، 
اجرایی و نامشخص بودن مسیر حرکت و اتالف منابع، آنچه در این سال ها همواره با آن مواجه 
بوده ایم. رهبر معظم انقالب بر لزوم و جایگاه رفیع الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت تاکید کرده 
و بیان داشته اند: »این الگو، سندی باالدستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی کشور 
نقشه  افزوده اند: »بدون  و  معنا کرده  را »نقشه جامع«  الگو  ایشان همچنین  بود«11.  خواهد 
جامع، همچون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی 30 سال گذشته،  دچار حرکت های متناقض 

خواهیم شد«12.
بنظر می رسد طرح اصلی جهاد اقتصادی همان الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت است 
که مورد مطالبه رهبری نیز قرار گرفته است. رهبری پیش از این نیز یکی از الزامات پیشرفت را 
مبارزه دانستند که می توان این مبارزه را جهاد نامید. ایشان فرموده اند: »یکی دیگر از الزامات 
هم مسئله مبارزه است، مبارزه. اگر می خواهید پیشرفت کنید باید مبارزه کنید. عافیت طلبی، 
یک گوشه نشستن، دست ها را به هم مالیدن و به حوادث دنیا نگاه کردن و وارد میدان بزرگ 
باید وسط میدان بروید«13. بدین  بار نمی آورد.  نشدن برای هیچ کشور و ملتی پیشرفت به 
ترتیب می توان یکی از اصلی ترین مصادیق جهاد اقتصادی را تالش در راستای تدوین الگوی 

اسالمی- ایرانی پیشرفت دانست.

11- بیانات در نخستین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، 1389/9/10. 
12- همان 

13-  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان و دانشجویان کردستان. 1388/2/27. 
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7-2. حوزه جهاد
یکی از اصول جهاد این است که نمی توان در یک زمان در چند جبهه جنگید. این 
امر موجب شکست در همه جبهه ها و ناکارآمدی جهاد می شود. بنابراین بهتر است به جای 
جهاد با همه مشکالت و مواجه شدن با آنها، مشکالت و دشمنان اولویت بندی شده و نیروی 
اصلی را در حوزه خاص متمرکز کرد. البته در حوزه اقتصاد به دلیل پیوستگی همه متغیرها 

و برای برقراری تعادل عمومی باید تأثیرات هر حوزه بر حوزه های دیگر را مد نظر قرار داد.
در اولویت بندی عرصه های جهادی باید توجه داشت که اوالً  برخی مشکالت دارای 
به  زمینه می توان  این  توجه کرد. در  آنها  به  باید  ابتدا  اضطرار  به دلیل  فوریت هستند که 
باید  اشاره کرد. همچنین  فقر مطلق  با  افراد درگیر  به  یا رسیدگی  اقتصادی  مسئله تحریم 
برخی  که  معنا  بدین  کرد.  تقسیم  فرعی  و  اصلی  دسته های  به  را  نارسایی ها  و  مشکالت 
مشکالت ریشه بسیاری از مشکالت دیگر هستند و بنابراین برای حل مشکالت باید به آنها 
به حل آن مشکالت است.  اولویت بندی مشکالت مربوط  نکته در  اما مهمترین  توجه کرد. 
برخی مشکالت هستند که مانع از حل مشکالت دیگر شده و به عبارت دیگر حل مشکالت 
برحل دیگر مشکالت  اینگونه مشکالت  ترتیب حل  بدین  است.  ناممکن  آنها  با وجود  دیگر 
از مشکالت دارای تقدم  با فساد را می توان یکی  به نظر می رسد مبارزه  تقدم زمانی دارد. 

زمانی برشمرد که می تواند جزو شاه بیت های جهاد اقتصادی محسوب شود.
فساد اقتصادی را نقض قوانین موجود برای تأمین منافع شخصی تعریف می کنند. 
رواج فساد یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارآمدی سیاست های دولت 
است. فساد با کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی شده و فعالیت های اقتصادی 
را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیرزمینی سوق می دهد. اما علت اصلی 
اولویت مبارزه با فساد در جهاد اقتصادی را باید در این مسئله دانست که تا وقتی فساد وجود 
دارد، نمی توان امید داشت که سایر فعالیت های اقتصادی بهبود پیدا کند. این مسئله مهم در 
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در سال 1380 نیز متبلور است: »اگر دست مفسدان 
و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان 
احساس  همه  اشتغال طلب،  و  تولیدکننده  و  سرمایه گذار  نشوند  طرد  انحصارجو  و  پرمدعا 
غیرقانونی  و  نامشروع  راه های  استفاده  به  آن،  از  کسانی  و  کرد  خواهند  ناامیدی  و  ناامنی 
تشویق خواهند شد«14. قابل ذکر است عالوه بر این که مبارزه با فساد و رانت خواری جزو 
منویات همیشگی مقام رهبری بوده و از سال 1380 از دستگاه های مسئول آن را پیگیری 

 www.leader.ir :14- فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سایت رسمی مقام معظم رهبری به آدرس
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کرده اند این امر جزو خواسته های فعاالن اقتصادی است15. مطمئناً بررسی مطالبات معوق 
بانکی و برخورد با بدهکاران عمده بانکی نیز از مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

8-2. ستون پنجم دشمن در جهاد اقتصادی
در مسیر جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی، دشمن دارای ستون پنجم است. بخشی 
از این ستون پنجم را می توان نیروهای ناامیدکننده دانست16. این افراد جهاد اقتصادی را ناموفق 
جلوه می دهند، اما منافق تر از این گروه آن گروهی هستند که با طرح های نادرست، افزایش 

جبهه های جهادی، تملق گویی، ظاهرسازی و ... مانع از موفقیت جهاد اقتصادی می شوند.
از  پرهیز  و  وحدت کلمه  را  اقتصادی  جهاد  در  مهم  الزام  دو  رهبری  معظم  مقام 
حاشیه سازی دانسته اند. اشخاصی که به این دو اصل پایبند نیستند باید جزو ستون پنجم 
دشمن در عرصه اقتصادی دانست. آنچه مانع اصلی برای وحدت است، خودبزرگ بینی و تأکید 
بر منیت ها است. بنابراین یکی از بهترین راه های مبارزه با این مانع وحدت، مبارزه با نفس، 

توسط مسئوالن و راه دیگر، حاکمیت قانون و تبعیت از آن است.
یافتن  فزونی  و  با حاشیه سازی  برخورد  نیز عدم  ایجاد حاشیه  اصلی ترین دالیل  از 
فرهنگ تهمت در جامعه است؛ بر این اساس قوه قضاییه و دادستان کشور باید به وظیفه قانونی 
و شرعی خود عمل کرده و با تأکید بر اصول فقهی اسالم 17 و اصل 37 قانون اساسی، فضایی 
سالم و مبتنی بر حسن نیت را در جامعه حاکم کنند. انجام این وظیفه خطیر و مهم توسط 
قوه قضاییه اگر با وظایف مبارزه با فساد ترکیب شود، مردم و فعاالن اقتصادی را به وجد آورده 

و مسئوالن را در جهاد اقتصادی همراهی می کنند.

3. محورهای اصلی جهاد اقتصادی
هرچند در جهاد اقتصادی کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، ولی باید توجه 
کرد که هر تالشی از نظر اقتصادی نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند مخرب باشد. همچنین 
باید توجه داشت که میان مؤلفه های جهاد نظامی و جهاد اقتصادی تفاوت های زیادی وجود 
دارد. به عنوان نمونه برخالف جهاد نظامی که اصل غافلگیری جزو کلیدهای موفقیت محسوب 
اقتصادی غافلگیری بسیار مضر بوده و رمز موفقیت در پیش بینی پذیری  می شود در جهاد 
متغیرها و سیاست ها برای فعاالن اقتصادی است؛ همچنین در حالی که در جهاد نظامی اصل 
بر استقالل و عدم ارتباط با کشورهای دیگر است در جهاد اقتصادی پیشرفت با همکاری با 

15- نهاوندیان، حذف ویژه خواری ها الزمه جهاد اقتصادی است، خبرگزاری مهر، 1390/1/15 
 khamenei.ir 16- عادل پیغامی، درباره الزامات جهاد اقتصادی، سایت

17- اصولی مانند: اصالت برائت یا قاعده »البینة علی المدعی«
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سایر کشورها تحقق می یابد. در میان فعالیت های مختلفی که می توان در جهاد اقتصادی به 
آنها پرداخت موارد شش گانه ذیل از اهمیت و اولویت باالتری برخوردار است:

1-3.تبیین فرهنگ اقتصادی یک انسان مسلمان و اشاعه آن درجامعه. مفهوم جهاد دارای 
صبغه تقدس بوده و مقدس بودن تالش اقتصادی نیز با اندیشه های دینی ما در این زمینه 
اما متأسفانه هنوز فرهنگ اقتصادی درست یک مسلمان و نحوه نگاه وی به  مطابقت دارد، 
نگاه  از  کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  و  نشده  تبیین  درستی  به  در کشور  اقتصادی  مسائل 

نادرست مردم رنج می برند. 
باالیی  اهمیت  از  اقتصادی  جهاد  با  آنها  همراهی  برای  خصوصی  بخش  اعتماد  2-3.جلب 
برخوردار است. از این رو پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصادی و ایجاد ثبات با افزایش کارآیی 
بازارهای موجود بسیار با اهمیت است. از دیگر زمینه های ایجاد اعتماد که به فرموده مقام 
از  مانع  که  است  رانت  و  فساد  با  مبارزه  دارد،  اقدامات  سایر  بر  زمانی  تقدم  رهبری  معظم 
شکل گیری فعالیت های مفید اقتصادی است. مقابله علمی با انحصار موجود در فعالیت های 

مختلف اقتصادی نیز از اقدامات راه گشاست.
3-3.طراحی طرح جهاد اقتصادی با تأکید بر الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، تعیین استراتژی 
اصلی ترین  از  می تواند  سرزمین  آمایش  و  کشور  علمی  جامع  نقشه  کشور،   صنعتی  توسعه 
تاکنون  نتوانسته اند  توسعه  برنامه های  متأسفانه  باشد.  اقتصادی  نیاز جهاد  مورد  مولفه های 

پاسخگوی نیاز جامعه در مورد طرح جهاد اقتصادی باشد.
4-3.توانمندسازی مردم با آموزش مهارت های اقتصادی می تواند مقدمه مشارکت مردم در 
توسعه صنعتی  استراتژی  اقتصادی،  جهاد  با طرح  باید  مهارت ها  این  باشد.  اقتصادی  جهاد 
کشور، نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد مرتبط هماهنگ بوده و موجد اعتماد به نفس 
و روحیه جهادی در مردم و جوانان کشور باشد. در تهیه بسته توانمندسازی بخش خصوصی 
که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر آن تأکید شده است نیز باید 

تسریع شود.
5-3.طراحی استراتژیک روابط اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور با سایر کشورها، امکان 
استفاده از فضای بین المللی و گشوده شدن فرصت فعالیت بیشتر را فراهم کرده و بدین ترتیب 
تبیین  عدم  باشد.  راهگشا  نیز  اقتصادی  تحریم های  با  مقابله  طراحی چگونگی  در  می تواند 
درست مفاهیم استقالل، خود کفایی و اقتضایی بودن سیاست خارجه ایران با سایر کشورها 

باعث شده است که تاکنون بستری مناسب برای فعالیت های اقتصادی ایجاد نشود.
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6-3.شناسایی و تحت پوشش قرار دادن جمعیت آسیب پذیر و فقیر کشور جزو فوریت های 
هر حرکت جهادی است. شناسایی دقیق این افراد می تواند به اتخاذ سیاست های مناسب در 

این راستا کمک کند.

4. برخی از مصادیق جهاد اقتصادی در بخش های مختلف
گرچه نظرات کارشناسی برای تعیین اولویت های جهاد در هر بخش متفاوت است، اما 
براساس سنجش نظرات دفاتر مطالعاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، می توان 

موارد زیر را به عنوان مصادیق مهم جهاد در حوزه ها و بخش های مختلف ارائه کرد:

1-4. حوزه نظارت
تقویت  و  نظارت  به  قوانین  تدوین  از  بیش  کشور  قانون گذار  قوه  معتقدند  بسیاری 
ضمانت اجرای قوانین نیازمند است. در این مسیر یکی از اولویت هایی که همواره مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب بوده و مانع مهمی برای تحقق پیشرفت و عدالت به شمار می رود، پدیده 
فساد اقتصادی است. براین اساس دو اولویت در حوزه نظارت عبارتند از "مقابله جدی با علل 

و گلوگاه های بروز فساد اقتصادی" و "نظارت مؤثر و جدی مجلس بر حسن اجرای قوانین".

2-4. بخش اقتصاد
تأکید رهبر معظم انقالب به اساسی بودن عرصه اقتصاد هم به جهت اهداف داخلی 
نظام جمهوری اسالمی و هم به جهت تأثیری که بر عزت و وجهه بین المللی ایران دارد، نشان 
از اهمیت مضاعف اقتصاد است. در بخش های پیشین به برخی شاخص ها مانند رشد پرشتاب 
اقتصادی در بیانات معظم له اشاره شد که قطعاً مصداق روشن محقق شدن جهاد اقتصادی 
است. در کنار این موارد برخی اهداف دیگر نیز از تأثیرگذاری زیادی برخوردارند و با توجه به 

اقتضائات کنونی، محتاج حرکت جهادی هستند، از جمله:
• جهش اشتغال پایدار،	
• اتخاذ راهکارهای موثر برای مقابله با تحریم ها،	
• مبارزه جدی و عالمانه با قاچاق،	
• اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،	
• نزدیک شدن به عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی،	
• افزایش بهره وری.	
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3-4. حوزه فناوری
حوزه علم و فناوری یکی از موتورهای حرکت اقتصادهای جدید است که می تواند 
عرصه حرکت جهادی باشد. توجه به رشد اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری یکی از محورهای 
تأکید رهبر انقالب نیز بوده است. در میان اولویت های حوزه فناوری، خالء تجاری سازی دانش 
و همچنین عدم نفوذ فناوری های نو در خدمات بخش عمومی موجب شده که دو محور زیر 

به عنوان اولویت پیشنهاد شود:
• توجه جدی به تجاری سازی دانش و فناوری،	
• استقرار دولت الکترونیک.	

4-4. بخش مالی
واقعی  به عنوان پشتیبان بخش  بورس(  و  بانکی  اقتصاد)شامل سیستم  مالی  بخش 
نقش جدی در تحقق اهداف رشد و عدالت دارد به نحوی که رسیدن به شاخص های رشد 
اقتصادی و عدالت اجتماعی بدون همراهی و پشتیبانی بخش مالی ناممکن است. این بخش 
نیز موانع متعددی برای نیل به جایگاه مطلوب خود دارد. محورهای زیر از جمله مواردی است 

که در مسیر جهاد اقتادی نقش بسزایی دارد:
• تحقق کامل بانکداری بدون ربا،	
• تسهیل دسترسی همه اقشار به اعتبارات بانکی.	

5-4. بخش کشاورزی
بی شک بخش کشاورزی به دالیل استراتژیک یکی از عرصه های مهم جهاد اقتصادی 
است و تجربه جهش های بزرگی را با حرکت های جهادی در سال های نخست انقالب اسالمی 
هنوز  اخیر  سال های  در  روستایی  توسعه  و  بخش  این  مناسب  رشد  علی رغم  است.  داشته 
مشکالت متعددی پیش روی تولیدکنندگان محصوالت زراعی، دامی، باغی و شیالت وجود 
دارد که می تواند با یک حرکت جهادی دیگر به حداقل برسد. از مشکالت متعدد این بخش 

می توان به دو سرفصل زیر اشاره کرد:
• اقتصادی تر کردن تولید کشاورزی و کمک به تکمیل زنجیره ارزش،	
• تقویت رقابت پذیری محصوالت و توسعه دانایی.	

6-4. بخش صنعت و انرژی
است.  انرژی  و  معادن  صنایع،  بخش  اقتصادی،  جهاد  مهم  عرصه های  از  یکی 
و  دارد  بالفعل شدن  تا  زیادی  راه  دالیل،  برخی  به  بخش  این  در  ایران  باالی  پتانسیل های 

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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می تواند یکی از محورهای اصلی جایگاه اول اقتصادی کشور در افق چشم انداز باشد. در این 
بخش برخی اولویت ها وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

• حمایت موثر در مسیر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برای تحول تکنولوژیک 	
براساس استراتژی توسعه صنعت و معدن،

• کمک به بهبود فضای کسب و کار،	
• اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی،	
• افزایش سرمایه گذاری در باالدستی نفت و گاز.	

7-4. بخش آموزش
سوی  به  مستمر  حرکت  و  آن  بلندمدت  مسیر  تعیین کننده  کشور  هر  انسانی  سرمایه 
پیشرفت و عدالت بیش از هر چیز در گرو نهادینه کردن لوازم آن در ذهن و عمل نیروی انسانی 
است. به عقیده کارشناسان از میان تنگناهای نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی ایران 

می توان مصادیق زیر را به عنوان اولویت مطرح کرد:
• تحول در محتوا و روش های دروس آموزش و پرورش،	
• تناسب خروجی های آموزش عالی با نیازهای واقعی حال و آینده جمهوری اسالمی.	

8-4. بخش سالمت
یکی از ویژگی های جامعه توانمند، باال بودن سطح سالمت جسمی و روانی در جامعه   
از حرکت  ناشی  اسالمی که  انقالب  است. جهش شاخص های سالمت در سال های نخست 
جهادی در محرومیت زدایی روستاها و مناطق محروم بود، الگویی برای جهاد در بخش سالمت 
به شمار می رود. براساس نظرات کارشناسان می توان اولویت های متعددی برای این بخش در 
نظر گرفت که حجم قابل توجهی از آن در احکام قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است. 

غیر از این موارد می توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
• استقرار کامل نظام ارجاع و پزشک خانوار،	
• پیشگیری از تأثیر منفی هدفمندی یارانه ها برکاهش شاخص های سالمت.	

9-4. بخش مسکن
تأمین این نیاز اساسی یکی از هدف های مهمی است که از سال های گذشته آغاز   
شده است. در کنار این هدف، باید مراقبت کرد تا به دلیل افزایش هزینه ساخت مسکن، ناشی 
از افزایش قیمت حامل های انرژی،  هزینه مسکن در هزینه خانوار افزایش جدی نیابد و آثار 

سیاست های پیشین را خنثی نسازد:
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• کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی،	
• به ثمر نشاندن طرح های مسکن مهر.	

نتیجه گیری
اسالم . 1 اعتالی  نیت  با  جهشی  حرکتی  می توان  را  رهبری  دیدگاه  از  جهاد  مفهوم 

با  ایران در عرصه ای دانست که دشمن در مقابله  و پیشرفت ملت  افزایش عزت  و 
پیشرفت کشور و ملت حضور دارد.

مصادیقی مانند مصرف درست، پرهیز از اسراف و تالش بی وقفه برای حل مشکالت . 2
جهاد  در  مسئوالن  و  مردم  آحاد  بودن  سهیم  مانند  تاکیدی  مورد  مفاهیم  و  مردم 
جهاد  مورد  در  رهبری  فرمایشات  از  می توان  را  بیگانگان  به  نیازی  بی  احساس  و 

اقتصادی استخراج کرد.
از . 3 پرهیز  و  کلمه  اتحاد  رهبری  معظم  مقام  نگاه  در  اقتصادی  جهاد  الزامات  از 

حاشیه سازی و از شاخص های این نوع جهاد رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه 
پنجم توسعه است.

تنها موجب . 4 نه  زیرا تالش مضاعف در مسیر غلط  نیست،  هر تالش مضاعفی جهاد 
اصالح نمی شود، بلکه به تباهی بیشتر می انجامد.

و . 5 دشمن  وجود  مقدس،  نیت  جهاد،  هدف  مانند  مواردی  باید  اقتصادی  جهاد  در 
مباحثی مانند نیروهای جهادگر، طرح و نقشه جهاد و ستون پنجم مشخص شود.

اهداف . 6 به  دستیابی  را  ایران  در  اقتصادی  جهاد  هدف  می توان  می رسد  نظر  به 
اقتصادی قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه های توسعه)خصوصاً  اهداف اقتصادی 

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه( دانست.
اقتصادی . 7 رقبای  و  اقتصادی  تحریم  را می توان  اقتصادی  بین المللی جهاد  دشمنان 

کشور خصوصاً  در دستیابی به اهداف سند چشم انداز دانسته و دشمنان داخلی این 
جهاد را فقر، اختالف طبقاتی، تورم،  بیکاری و فساد برشمرد.

به نظر می رسد یکی از موانع پیشرفت و جهاد اقتصادی در کشور، فرهنگ اقتصادی . 8
به  اقتصادی نگاه مردم  باید به عنوان یک جهاد  ناصحیح موجود در جامعه است و 

تالش اقتصادی، فعاالن اقتصادی و معیشت اقتصادی تصحیح یا تکمیل شود.
نیروهای جهادگر اقتصادی به سه دسته مسئوالن، مردم و فعاالن اقتصادی تقسیم می شوند. . 9

برای ترغیب فعاالن اقتصادی به جهاد در این حوزه، باید سوء مدیریت های موجود در 
کشور مرتفع شده و با بهبود فضای کسب و کار موجب ترغیب آنها به جهاد اقتصادی شد.

از . 10 برخی  به  پایبندی  است.  از ضروریات  اقتصادی  برای جهاد  نقشه  و  داشتن طرح 

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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طرح ها که توسط نخبگان کشور تهیه شده است در این مسیر تا حدودی راهگشاست، 
ایرانی پیشرفت است که هنوز طراحی  الگوی اسالمی-  اما طرح اصلی جهاد همان 

نشده و بیان کننده دکترین نظام است.
چند . 11 در  همزمان  جنگ  به  نیروها  ساختن  پراکنده  با  اقتصادی  جهاد  در  نباید 

عرصه پرداخت. بلکه باید حل مشکالت)جهاد با دشمنان( را اولویت بندی کرد، در 
اولویت بندی مشکالت، باید مشکالتی مانند فساد و تحریم را اولویت داد.

ستون پنجم در جهاد اقتصادی را باید هم افرادی دانست که مردم را ناامید می کنند . 12
و هم کسانی دانست که به ارائه طرح های نادرست و نابخردانه می پردازند.

برای جلوگیری از عدم وحدت و نیز حاشیه سازی ها باید موارد ذیل رعایت شود:. 13
• مسئوالن کشور باید مبارزه با نفسانیات، منیت ها و نیز اصالح انگیزه ها را جدی تر 	

بگیرند. همچنین تبعیت از قانون در جامعه و نزد مسئوالن حاکم شود.
• قوه قضاییه در عین حال که به بررسی شکایت ها می پردازد باید با اتهام زنندگان 	

برخورد کند تا سرمایه اجتماعی حاکمیت تضعیف نشده و از بین نرود.
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منابع و مآخذ
• فرزین، محمدرضا)1390(. اجرای محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی را 	

منسجم تر دنبال می کنیم، خبرگزاری فارس، 1390/1/3.
• حکیمی، محمدرضا)1386(، الحیاه، انتشارات دلیل ما.	
• آذر، عادل)1388(، مشاهیر اقتصاد ایران، انتشارات تیزهوشان.	
• 	.khamenei.ir پیغامی، عادل، درباره الزامات جهاد اقتصادی، سایت
• فرمان هشت ماده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، سایت رسمی مقام معظم 	

.)www.leader.ir(رهبری
• قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.	
• گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی درباره واگذاری های شرکت های 	

قرائت شده در صحن علنی مجلس در  اساسی  قانون  براساس اصل 44  دولتی 
تاریخ 1389/10/5.

• شرکت نوسازی صنایع ایران)1384(، محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کار کشور 	
در مقایسه با 70 کشور جهان.

• است، 	 اقتصادی  جهاد  الزمه  ویژه خواری ها  حذف  محمد)1390(،  نهاوندیان، 
خبرگزاری مهر، 1390/1/15.

رویکردی به مفهوم و بایسته های جهاد اقتصادی
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بخش دوم: تحلیل وضعیت، آسیب شناسی و موانع

به عوامل خارجی و عوامل  را می توان  اقتصادی  تأثیرگذار در زمینه مسایل  عوامل 
داخلی تقسیم کرد. در زمینه عوامل خارجی، بیشتر، بحِث تحریم ها مطرح است که در این 
این  به  ایران"  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها  اعمال  در  امنیت  شورای  "اهداف  مقاله  زمینه 
موضوع اشاره دارد و در زمینه عوامل داخلی، بیشتر بحث ها ناشی از سوء مدیریت، نارسایی ها 
اجرای  "آسیب شناسی  مقاله  دو  نیز  زمینه  این  در  که  است  اقتصادی  نظام  کاستی های  و 
و "اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق  سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي" 

چشم انداز)مطالعه ایران و کشورهای منطقه(" به تبیین این موضوع می پردازد.
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اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی ایران

علی احمدی1

مقدمه
و  آغاز  آمریکا  جانبه  یک  تحریم  از  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها  تکاملی  سیر 
و  قطعنامه  پنج  در  که  جایی  تا  است.  کرده  پیدا  گسترش  آن  دامنه  و  توسعه  بتدریج 
حقوقی،  الزامات  و  کشورها  دربرگیرندگی  و  دامنه  حیث  از  امنیت،  شورای  بیانیه  یک 
شدیدترین تحریم های تاریخ شورای امنیت را به نمایش گذاشته است. این تحریم ها با 
ادامه داشته و دارد. تحریم ها  هدف تأخیر در پیشرفت و پرهزینه کردن توسعه کشور، 
در برگیرنده جلوگیری از ورود کلیه  اقالم کاال، تجهیزات، فناوری، محدودیت های مالی 
و بیمه ای، محدودیت های اشخاص حقیقی و حقوقی، خدمات آموزشی، خدمات حمل 
اقتصاد  می گیرد.  بر  در  را  ایران  با  آژانس  همکاری  کردن  محدود  و  بازرگانی  و  نقل  و 
مقاومتی ضمن آنکه می تواند پاسخی به تهدیدات و تحریم ها باشد، باعث رفع کاستی های 
مدیریتی و اقتصادی نیز می  گردد. همچنین اقتصاد مقاومتی می تواند منجر به فعال سازی 

ظرفیت های اقتصاد ملی به عنوان یک الگوی پیشرفت اقتصادی تبدیل گردد.

تعریف تحریم اقتصادي و انواع آن
تحریم اقتصادي اقدام برنامه ریزي شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات 
اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسي است. تحریم اقتصادي را عموماً 
بر دو نوع مي دانند یا آن را در دو زمینه اعمال مي کنند: اول، تحریم تجاري که در آن صادرات 
و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع مي شود. دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع 
مناسبات مالي و خدمات. از سوي دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم مي کنند:

 1- رییس کمیسیون مشترک.
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1( تحریم هاي یک جانبه ،
2( تحریم از سوي چند کشور،

3( تحریم توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد.
یا  اقتصادي  منافع  سایر  براي  تحریم  با  استراتژیک،  هدف هاي  براي  اقتصادي  تحریم 
گزینه  جایگزین  معموالً  استراتژیک  براي هدف هاي  تحریم  زیرا  دارد.  تفاوت  غیراستراتژیک 
کشورهاي  یا  کشور  براي  و  کمتر  از جنگ  مراتب  به  آن  اقتصادي  هزینه  و  مي شود  جنگ 
اعمال کننده کاماًل قابل توجیه است. گذر به تحریم هاي اقتصادي براي هدف هاي استراتژیک 
معموالً چهار مرحله اي است: اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصي و از راه مذاکره دو 
جانبه؛ دوم، درخواست علني از کشور هدف و اعالم عمومي آن؛ سوم، مشورت با متحدین براي 
اقدام هاي بعدي و اقدام نظامی در صورت نیاز؛ چهارم، آغاز تحریم ها. در واقع هدف اصلی از 
اجرای تحریم  ها، اعمال فشار بر کشور هدف برای تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم بسته 

به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولي مي تواند موارد زیر را در بر گیرد: 
1- لغو مالقات هاي چند جانبه،

2- خودداري از اعطاي ویزا،
 3- کاهش سطح نمایندگي هاي سیاسي،

4- جلوگیري از عضویت کشور هدف در سازمان هاي بین المللي، 
5- مخالفت با میزباني کشور هدف براي میزباني اجالس هاي بین المللي،

6- خودداري از کمک هاي مالي و مساعدت هاي رسمي، 
7- قطع ارتباطات تلفني، رادیویي، حمل و نقل هوایي، دریایي و زمیني. 

تاریخچه تحریم هاي اقتصادي در دنیا
تحریم اقتصادي اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقي مي شود. 
مقصود از مناسبات اقتصادي نیز همه انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري، مالي و خدمات 
خود  سیاسي  مقاصد  براي  اقتصادي  محدود  تحریم هاي  از  مختلف  کشورهاي  است. 
بوده است.  اثر  کم  نوع تحریم عموماً  این  ولي  استفاده مي کنند،  علیه کشورهاي هدف 
تحریم هاي همه جانبه از سوي سازمان هاي بین المللي نیز به ندرت صورت گرفته است. 
جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهاني اول و دوم زمام هماهنگي امور جهان را 
بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها  دو بار آن 
موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیري از تحریم مانع حمله موسولیني به 
اتیوپي و تصرف آن کشور در سال هاي 1935 و 1936 شود. سازمان ملل متحد نیز قبل 
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از تحریم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد؛ یکي بر علیه 
رودزیا در سال 1966 و دیگري تحریم تسلیحاتي همه جانبه  علیه آفریقایي جنوبي در 
سال 1977. در این تحریم ها هدف یا تنبیه است یا بازدارندگي و یا تغییر رفتار. نکته 
بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلي، تامین نظر گروه ها و به 
از سوي آمریکا و  را تحریم چین  امر  این  نمونه  دست آوردن راي است. صاحب نظران، 
اروپا به دلیل ناآرامي هاي میدان تیان آن من مي دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم، 
از هر کشور  تنها نشان دادن خود به عنوان دولتي حامي حقوق بشر بود. آمریکا بیش 
مورد  را  کشور   35 تنهایي  به  کلینتون  دولت  است.  جسته  بهره  تحریم  حربه  از  دیگر 
تحریم یک جانبه قرار داد. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را شامل مي شدند 
و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریم هاي اعمال شده 
زیان هاي زیادي دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادي 26 کشور جهان، 
صادرات  بخش  در  را  شغل  هزار   200 داد،  کاهش  دالر  میلیارد   19 را  آمریکا  صادرات 
کردند. دالر ضرر  میلیارد  یک  دستمزد  لحاظ  به  صادرات  بخش  کارگران  و  برد  بین  از 

تحریم های اعمال شده  علیه ایران بعد از انقالب اسالمي
الف-تحریم هاي اعمال شده توسط آمریکا علیه ایران 

تحریم هاي اعمال شده از سوي آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوري جیمي کارتر 
تا به امروز بدین  قرارند: کارتر بالفاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال 1979 با 
صدور اعال میه شماره 4702 واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور 
اجرایي شماره 12170، تمامي دارایي هاي بانک مرکزي و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار 
دیگر در اوایل سال 1980 با صدور دستور اجرایي شماره 12205 صادرات و نیز معامال ت 
مالي با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایي شماره 12211 واردات از ایران 

به کلي ممنوع اعال م گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. 
ریگان  بیروت که در سال 1983 صورت گرفت،  در  آمریکا  نظامیان  مقر  انفجار  از  پس 
در ژانویه 1984 ایران را حامي تروریسم نامید. در سال 1988 نیز طي بخشنامه اي از کلیه 
مدیران آمریکایي عضو سازمان هاي بین المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ایران براي دریافت 
وام یا تامین مالي راي منفي دهند و با آن به طور جدي مخالفت کنند. آمریکا در سال 1986 
براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکي محروم 
دستور  یک  براساس  و  بین المللي  تروریسم  از  ایران  بهانه حمایت  به  اکتبر 1987  در  کرد. 

اجرایي، انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.
در سال 1992 قانوني تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق به تصویب 



78

مجلسین ایاالت متحده رسید. براساس این قانون تحریم ها شامل اقالمي مي شد که استفاده هاي 
قانون گزارش سیا  این  ایران در  براي مقاصد تسلیحاتي داشتند. علت گنجاندن  دو منظوره 
مبني بر این بود که ایران دو میلیارد دالر براي تولید سال ح هاي کشتار جمعي اختصاص داده 
است. تحریم های آمریکا بیش از یکصد و ده قلم کاال را شامل می شد. تحریم های آمریکا علیه 
ایران بطور ساالنه تمدید و با هماهنگی کشورهای اروپایی این تحریم ها توسعه پیدا کرده است.

ب-تحریم هاي سازمان ملل

هزینه هاي تحریم اقتصادي بسته به نوع تحریم متفاوت است. چنانچه تحریم به صورت 
اثربخشي تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه  انجام شود  یک جانبه از سوي یک کشور 
است.  اثربخش تر  شود  اعمال  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  سوي  از  یا  کشور  چند  سوي  از 
تحریم هاي همه جانبه بسیار نادر است. تحریم توسط شوراي امنیت سازمان ملل متحد از نظر 
اهمیت از دو مورد نخست حساس تر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده 
دارد)39 تا 42( که موارد 39 و 40 به بحث شناسایي و احراز تهدید صلح و امنیت جهاني 
مي پردازد و شوراي امنیت مي تواند هر اقدامي را براي جلوگیري از وخامت اوضاع انجام دهد. 
تاکنون شوراي امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه)1696، 1737، 1747، 1803 و 1929( علیه 

ایران صادر کرده است.

بهانه شورای امنیت برای ورود به موضوع هسته ای ایران
برنامه های  به  نسبت  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  گزارشات  به  توجه  با  نگرانی جدی 
حکام  شورای  قطعنامه  و  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  دبیرکل  ایران)گزارش  هسته ای 
2006/14 مربوط به برنامه هسته ای ایران، گزارش 27 فوریه 2006 در مورد فهرست تعدادی 
مسائل باقیمانده و نگرانی هایی نسبت به  ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران، گزارش 
شفاف  به  نسبت  آژانس  نگرانی  و  درخواست  مورد  در   2006 ژوئن    8 و   2006 آوریل   28
سازی در همه ابعاد برنامه هسته ای ایران و ناتوانی در ارائه تضمینی نسبت به فقدان مواد و 
فعالیت های هسته ای اعالم نشده در ایران.()قطعنامه  1696 یعنی اولین قطعنامه شورا بعد از 

بیانیه 29 مارس 2006 رئیس شورا(.

اهداف شورای امنیت
شورای امنیت برای موثر ساختن تصمیمات خود و پایبندی ایران به قطعنامه 1696 و 
همین طور بمنظور محدود نمودن ایران در توسعه فناوری های حساس در پشتیبانی از برنامه 
هسته ای و موشکی ایران)قطعنامه 1737( را صادر کرد. هرچند هر دو قطعنامه بموجب فصل 
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هفت منشور ملل متحد صادر شد، اما قطعنامه 1696 براساس ماده 40 منشور ملل، درخواست 
تعلیق فعالیت های هسته ای ایران را نمود. این قطعنانه در صورت عدم تمکین، ایران را تهدید 
اقتصادی نمود. قطعنامه 1737 و قطنامه های بعدی بر  یا  به اعمال تحریم های دیپلماتیک 
جزم  را  خود  عزم  امنیت  شورای  اساس،  این  بر  است.  شده  صادر  منشور   41 ماده  اساس 
می کند تا »با پذیرش اقدامات مقتضی به منظور متقاعد کردن ایران در اجرای قطعنامه های 
1696، 1737، 1747 و 1803  و رعایت شرایط مورد نظر آژانس و همچنین تحدید توسعه 
فناوری های حساس ایران در حمایت از برنامه های هسته ای و موشکی اش« تصمیمات خود 
را عملی نماید و این شیوه ادامه دارد »تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد که اهداف این 

قطعنامه محقق شده است«)مقدمه قطعنامه 1929(.

بررسی و تحلیل
این  توسعه  بیانگر  قطعنامه ها،  این  در  امنیت  شورای  اقدامات  و  درخواست ها  مجموعه 
و  متنوع  اهداف  گونه ای  به  امنیت  شورای  است.  شورا  این  اختیارات  از  فراتر  حتی  اهداف 
هم عرضي را به بهانه مساله هسته اي تعقیب مي کند که نشان دهنده اهداف آشکار و پنهان 

این شورا است. اهم این اهداف عبارت اند از : 
الف: فرسایش مجموعه توانمندي هاي کشور، پایین آوردن هزینه برخورد با ایران در عرصه 

بین المللي و باال بردن هزینه تعامل با ایران)انزواي ایران(،
 ب: اگر هدف کشور مبتني بر سند چشم انداز، عبارت از توسعه پایدار، تعامل سازنده و موثر 
در سیاست خارجي و روابط بین المللي و تضمین امنیت و منافع ملي  باشد، تحریم ها براي 

امتناع از این مهم، دو هدف را تعقیب مي کنند :
ناکامي نظام جمهوري اسالمي در تحقق این اهداف،- 1
تاخیر و پرهزینه کردن تحقق اهداف مذکور.- 2

خواسته ها
شورای امنیت به موجب ماده 41 فصل هفتم منشور ملل، در قطعنامه 1737 خود 
خواستار تعلیق فعالیت های هسته ای بدون تاخیر بیشتر)بند 2( شامل فعالیت های مرتبط با 
غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه)بند 2 قسمت الف(، پروژه های آب سنگین 
از جمله ساخت رآکتورهای تحقیقاتی آب سنگین)بند 2 قسمت ب( شد. این درخواست ها 
در قطعنامه های بعدی تکرار و توسعه پیدا کرد. این شورا در قطعنامه 1929 آورده است که: 
ایران تعلیق کامل و مدت دار همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری و پروژه های 
و  بینی شده در قطعنامه های 1696، 1737، 1747  به نحو پیش  را  با آب سنگین  مرتبط 
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1803 انجام نداده است، همکاری خود با آژانس را طبق پروتکل الحاقی از سر نگرفته است، 
با آژانس در رابطه با موضوعات باقی مانده مورد نگرانی)که باید شفاف شوند تا احتمال ابعاد 
را که شورای  اقدامات دیگری  نکرده است،  ایران رد شود( همکاری  برنامه هسته ای  نظامی 
حکام آژانس از آن کشور خواسته اتخاذ نکرده، مقررات قطعنامه های 1696، 1737، 1747 و 
1803  شورای امنیت را که برای اعتمادسازی اساسی هستند، رعایت نکرده است و از این که 

ایران این اقدامات را اتخاذ نکرده، اظهار تاسف می کند)مقدمه قطعنامه 1929(.
از نظر شورای امنیت »موضوعات باقی مانده می تواند به بهترین نحو حل شود و با   
پاسخ مثبت ایران به تمام درخواست هایی که شورای امنیت و شورای حکام از ایران داشته اند، 
اعتمادسازی در ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران صورت خواهد گرفت«)مقدمه 

قطعنامه 19299(. 
تدابیر و اقدامات برای تامین اهداف و خواسته ها

به منظور بررسی تحریم ها، نخستین قطعنامه شورای امنیت که به موجب ماده 41 
منشور ملل صادر شده)قطعنامه 1737( و در برگیرنده اقداماتی در جهت تحریم است، مبنا 
قرار گرفته و قطعنامه های بعدی در جنبه هایی که مواردی را اضافه، حذف یا تکرار کرده، با 

آن تطبیق داده شده است. 

الف:  جلوگیری ازکلیه اقالم، مواد،  تجهیزات، کاالها و فناوری 

قطعنامه 16962: 
تا بر طبق  به موجب بند 5 قطعنامه 1696، شورای امنیت»از همه کشورها می خواهد 
و  مواد، کاال  اقالم،  انتقال هر گونه  از  بین الملل  با حقوق  و منطبق  قوانین داخلی خود 
فناوری که می تواند به فعالیت های ایران، مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های 

موشکی بالستیک کمک کند، جلوگیری نمایند«3. 

11 قطعنامه1:17371(
الف: اتخاذ اقدامات الزم توسط همه کشورها به منطور جلوگیری از عرضه، فروش یا انتقال 
مستقیم یا غیرمستقیم کلیه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری که به فعالیت های مرتبط 

 2- 31 ژوالی 2006صادر شده است.
در  بیشتر  تحریم های  اعمال  زمینه ساز  اما  است،  نشده  تنظیم  الزام آور  صورت  به  بند  این  چند  هر   -  3
قطعنامه های بعدی گردید. در انتهای بند هشتم»تاکید می کند که اگر اقدامات ضروری اضافی نیاز باشد، 
نماید  اجرا  را  قطعنامه  این  ایران  اگر  که  می کند  نهایت»تایید  در  شد«.  خواهد  اتخاذ  بیشتری  تصمیمات 

اقدامات اضافی الزم نخواهد بود«)بند 9 قطعنامه 1696(.
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با غنی سازی، بازفرآوری یا مرتبط با آب سنگین در ایران نقش دارند، از قلمروهای خود یا 
توسط اتباعشان یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهایشان یا برای استفاده در ایران یا به نفع 

ایران و اعم از این که منشاء آنها قلمروی این کشورها باشد یا خیر)بند 3 قطعنامه 1737(4.
انتقال  یا  از عرضه، فروش  به منظور جلوگیری  اقدامات الزم توسط همه کشورها  اتخاذ  ب: 
اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مشخص شده در اسناد ذیربط آژانس به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم از قلمروهایشان، یا توسط اتباعشان یا کشتی ها یا هواپیماهایی که پرچم شان 
را استفاده می کنند یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران و اعم از این که منشاء آنها قلمرو 

این کشورها باشد یا خیر)بند 4 قطعنامه 1737(،

4- این قطعنامه در تاریخ 27 دسامبر 2006 صادر شده است. موارد دیگری در ذیل این بند اضافه شده است از 
جمله موارد زیر: 

الف( مواردي که در بخش هاي B.6, B.5, B.4, B.3, B.2 و B.7 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در 
سندS/2006/814 تصریح گردیده؛

 ب( مواردي که در بخش هاي A.1 وB.1 از INFCIRC/254/Rev.8/Part1 در سند S/2006/814 تصریح 
گردیده، به جز عرضه، فروش و یا انتقال:

)1(: تجهیزات اشاره شده در B.1، در صورتي که این تجهیزات مورد استفاده در رآکتورهاي آب سبک باشند؛
)2(: اورانیوم با غناي پایین مورد اشاره در A.1.2، در صورتي که بخشي از عناصر مونتاژ شده سوخت هسته اي 

براي رآکتورهاي مزبور باشد؛
ج(: موارد مصرحه در سند S/2006/815، به جز عرضه، فروش و یا انتقال اقالم مورد اشاره در A.3.19 از 

طبقه بندي  II؛ 
د( در صورت ضرورت، سایر اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري که به تشخیص شوراي امنیت یا کمیته که تحت بند 18 زیر تشکیل 
مي شود)که از این پس ''کمیته'' خوانده مي شود( مي توانند به فعالیت هاي مرتبط با غني سازي، یا بازفرآوري، یا آب سنگین و یا توسعه 

سیستم هاي پرتاب سالح هسته اي کمک نمایند،
بند چهارم: اتخاذ اقدامات الزم توسط همه کشورها به منظور جلوگیري از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا 
غیرمستقیم از سرزمینشان، یا بوسیله اتباعشان، یا با استفاده از کشتي ها و هواپیماهاي تحت پرچم شان و یا 
استفاده در ایران یا بکارگیري در راستاي منافع آن - اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد - نسبت 

به کلیه اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوري زیر: 
)الف(: مواردي که در بخش INFCIRC/254/Rev.7/Part2 از سند S/2006/814 آمده اند، در صورتي که 
به تشخیص دولت صادر کننده به فعالیت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري و یا آب سنگین کمک خواهد کرد؛ 
)ب(: هر یک از اقالم دیگري که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست بندي نشده اند، در صورتي که 
کشور صادر کننده تشخیص دهد که اقالم مزبور به فعالیت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري و یا آب سنگین 

و یا توسعه سیستم هاي پرتاب سالح هسته اي کمک خواهد کرد؛ 
)ج(: هر نوع اقالم دیگري که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیري فعالیت هاي مرتبط با سایر موضوعاتي 
که آژانس درباره آنها ابراز نگراني نموده و یا آنها را به عنوان موضوع باقي مانده مشخص کرده است، کمک 

خواهد کرد.
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ج: الزام ایران به عدم صدور هرگونه اقالم مندرج در اسناد مشخص شده در قطعنامه و الزام همه 
کشورهای عضو به منع تامین چنین اقالمی از ایران توسط اتباعشان، یا کشتی ها یا هواپیماهایی 
که پرچم شان را استفاده می کنند، اعم از این که منشاء آنها قلمرو ایران باشد یا خیر)بند هفتم 

قطعنامه 1737(.
اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و  انتقال همه  یا  د: تضمین کشورها در خصوص عرضه، فروش 

فناوری که صادرات آنها توسط ایران منع نشده مبنی بر این که:
الف( شرایط مندرج در اسناد ذی ربط رعایت شده است،

اقالم  نهایی  کاربرد  موقعیت  و  نهایی  کاربرد  راست آزمایی  حق  موثر  اعمال  به  قادر  ب( 
عرضه شده می باشند،

ج( مطلع کردن کمیته ظرف ده روز از عرضه، فروش یا انتقال،
د( همچنین در برخی موارد مطلع کردن آژانس ظرف ده روز از زمان عرضه، فروش یا انتقال)بند 

پنجم قطعنامه 1737(.
قطعنامه 1747: ( 2

الف: عدم اقدام ایران به  تامین، فروش و انتقال تسلیحات و مواد مرتبط به طور مستقیم  یا 
هواپیماهای   یا  کشتی ها  از  استفاده   با  یا  خود  اتباع   وسیله   به   یا  خود  قلمرو  از  غیرمستقیم  

پرچم دار خود)بند 5 قطعنامه 1747(5،
ب: ایجاد محدودیت توسط همه کشورها در عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم 
موارد زیر از قلمروهای خود یا به وسیله اتباعشان یا هواپیماها یا کشتی هایی که پرچم آنها را 

استفاده می کنند: 
هر گونه تانک جنگی، ماشین های جنگی زرهی، سیستم های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای 
جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوها، موشک ها یا سیستم های موشکی که در زمره سالح های 
ثبت ملل متحد در خصوص  اهداف مرکز  راستای  به گونه ای که در  متعارف]غیرهسته ای[ 

سالح های سنتی تعریف شده)بند 6 قطعنامه 1747(.
قطعنامه1803: ( 3

اتخاذ تدابیر الزم توسط همه کشورها به منظور جلوگیری از تامین، فروش یا انتقال   
مستقیم یا غیرمستقیم]اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری مطرح شده در برخی از اسناد 
آژانس[ از طریق قلمروشان یا به وسیله اتباع شان یا با استفاده از کشتی ها یا هواپیماهاي تحت 
پرچم شان یا براي استفاده در ایران یا به نفع ایران، اعم از این که منشاء آن در قلمروشان باشد 

یا نباشد.)بند هشتم قطعنامه 1803(،
5- این قطعنامه در تاریخ 24 مارس 2007 صادر شده است.

اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی ایران
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قطعنامه 1929: ( 4
الف: جلوگیری همه کشورها از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم موارد زیر از قلمروهای خود 
یا  یا هواپیماها  اشخاص تحت کنترلشان  یا  اتباعشان  به وسیله  یا  قلمروهایشان  از طریق  یا 
کشتی هایی که پرچم آنها را استفاده می کنند، اعم از این که در قلمرو خودشان آغاز شده 

باشد یا نه، به مقصد ایران)بند هشتم قطعنامه 1929(6،
ب: عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هر گونه تانک جنگی، ماشین های جنگی 
ناوها،  تهاجمی،  بالگردهای  جنگی،  هواپیماهای  سنگین،  کالیبر  دارای  سیستم های  زرهی، 
موشک ها یا سیستم های موشکی که در زمره سالح های متعارف ]غیرهسته ای[ به گونه ای 
که در راستای اهداف مرکز ثبت ملل متحد در خصوص سالح های سنتی تعریف شده، یا مواد 
مرتبط، از قبیل قطعات یدکی یا اقالمی که شورای امنیت یا کمیته تشکیل شده طبق قطعنامه 

1737 تعیین می کند،
د:  الزام ایران به عدم انجام هر گونه فعالیت مرتبط با موشک های بالستیکی که قادر به حمل 
بالستیک  موشکی  فناوری  از  که  پرتاب هایی  جمله  از  باشند،  هسته ای  پرتاب سالح های  و 
استفاده می کنند و الزام همه کشورها به اتخاذ همه اقدامات الزم به منظور جلوگیری از انتقال 

فناوری یا کمک های فنی مرتبط با چنین فعالیت هایی به ایران)بند نهم قطعنامه 1929(.

ب: محدودیتهای مالی وبیمه ای
قطعنامه 1747:( 5

مالی،  مساعدت  آموزش،  یا  فنی  مساعدت  گونه  هر  ارایه  در  محدودیت  ایجاد   
سرمایه گذاری، بیمه یا دیگر خدمات به ایران و انتقال منابع یا خدمات مالی مرتبط با عرضه، 

فروش، انتقال، تولید یا استفاده از چنین اقالمی)بند 6 قطعنامه 1747(،
قطعنامه1803:( 6

الف:ایجاد محدودیت توسط همه کشورها نسبت به فعالیت  های نهادهای مالی در قلمروهای 
خود با همه بانک هایی که محل اقامتشان در ایران است به ویژه بانک ملی، بانک صادرات و 

شعب آنها در خارج از ایران)بند دهم قطعنامه 1803(،
برای  مالی  برای حمایت  الزامات جدید  انعقاد  در  همه کشورها  توسط  محدودیت  ایجاد  ب: 
تجارت با ایران، از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، تضمینات مالی یا بیمه به اتباع خود یا 
موسساتی که به چنین تجارتی مبادرت می نمایند، تا چنین حمایت مالی نتواند به گسترش 
فعالیت  های حساس هسته  ای یا توسعه سیستم های تسلیحات هسته  ای کمک کند)بند نهم 

قطعنامه 1803(.
6 - این قطعنامه در تاریخ 9 ژوئن 2010 صادر شده است.
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قطعنامه 1929: ( 7
الف:  ممانعت از تامین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقاالت از طریق خاک 
کشورشان، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها)از جمله شعبه های خارج از کشور( 
کار می کنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود یا هر یک از دارایی ها و منابع 
مالی7 ، در صورتی که اطالعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، دارایی ها و 
منابع می  توانند در گسترش فعالیت های حساس هسته ای ایران، توسعه سیستم های حمل و 

پرتاب سالح های هسته ای نقش داشته باشند)بند بیست و یکم قطعنامه 1929(،
ب:  درخواست شورای امنیت از کشورها مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب به منظور جلوگیری 
از افتتاح شعبه ها، شرکت های فرعی یا نمایندگی های شعب بانک های ایرانی در خاک خود. 
همچنین اتخاذ تدابیری به منظور ممانعت از سرمایه گذاری مشترک جدید، گرفتن مالکیت 
منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک های ایرانی و بانک هایی که تحت صالحیت 
این کشورها هستند تا از ارایه خدمات مالی ممانعت به عمل آید)بند بیست و سوم قطعنامه 

،)1929
ج:  درخواست شورای امنیت از کشورها مبنی بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور منع نهادهای 
یا  یا شرکت های فرعی  نمایندگی  افتتاح دفاتر  از  یا تحت صالحیتشان  قلمرو  واقع در  مالی 

حساب های بانکی در ایران)بند بیست و چهارم قطعنامه 1929(.

ج: خدمات
قطعنامه 1737: ( 8

الف:  اتخاذ اقدامات الزم توسط همه کشورها برای جلوگیری از تامین هر گونه مساعدت یا 
آموزش فنی، مساعدت مالی، سرمایه  گذاری، داللی یا دیگر خدمات و انتقال منابع یا خدمات 
مالی مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، تولید یا استفاده از اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و انرژی 

منع شده در بندهای 3 و 4 این قطعنامه)بند ششم قطعنامه 1737(،
ب: جلوگیری همه کشورها از تامین هر گونه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، مشاوره، 
دیگر خدمات یا کمک های مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، تامین، تولید، حفظ و نگهداری 
یا استفاده از چنین سالح هایی و مواد مرتبط با آنها توسط اتباعشان، ایجاد محدودیت شدید 
این  در خاک  موجود  دارایی های  دیگر  و  مالی  منابع  کردن  مسدود  طریق  از  می تواند  ممنوعیت  این   -7 
کشورها یا منابعی که در آینده به خاک این کشورها وارد خواهد شد، یا مسدود کردن منابعی صورت گیرد 
که تحت حاکمیت قضایی آنها قرار داشته یا در آینده قرار خواهند گرفت و مواردی که مرتبط با این برنامه ها 
یا فعالیت ها است. شورای امنیت از کشورها می خواهد که نظارت تقویت شده  ای برای ممانعت از همه این 

مبادالت در راستای اختیارات قانونی و قوانین خود به کار گیرند.

اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی ایران



85 فصلنامه سیاست کالن، سال دوم، شماره دوم، بهار 1392

نسبت به عرضه، فروش، انتقال، تامین، تولید و استفاده از دیگر سالح ها و مواد مرتبط)بند 
هشتم قطعنامه 1929(.

اشخاص حقیقی وحقوقی
قطعنامه 1737: ( 1

الف: اعمال جدیت و هشیاری توسط همه کشورها در خصوص ورود یا عبور افراد دست  اندرکار 
یا مرتبط یا حامی فعالیت  های هسته  ای حساس ایران یا توسعه سامانه  های پرتاب تسلیحات 
پیوست  در  مندرج  1737(8)فهرست  قطعنامه  دهم  خود)بند  قلمروهای  از  ایران  هسته  ای 

قطعنامه(،
ب:  مسدود کردن وجوهات، دیگر دارایی های مالی و منابع اقتصادی تحت تملک یا کنترل 
نهادهایی که شورای  یا  اشخاص  و همچنین  پیوست  در  نهادهای مشخص شده  یا  اشخاص 
در  آن  از  بعد  زمانی  هر  یا  قطعنامه  پذیرش  زمان  در  که  می  کند  معین  کمیته  یا  امنیت 
قلمروشان قرار دارد؛ همچنین همه کشورها باید تضمین نمایند که وجوهات، دارایی  های مالی 
یا منابع اقتصادی نباید توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای ساکن در قلمروشان در دسترس 
اشخاص یا نهادهای پیش بینی شده در پیوست یا مشخص شده توسط کمیته یا شورای امنیت 

یا در راستای منافع آنها قرار گیرد)بند 12 قطعنامه 1737(.

قطعنامه 1747: ( 9
فعالیت  های  در  افرادی که  عبور  یا  ورود  توسط همه کشورها در خصوص  ایجاد محدودیت 
هسته  ای ایران یا توسعه سیستم های تسلیحات هسته ای دست دارند، یا به طور مستقیم با  
این فعالیت ها مرتبط هستند یا از این فعالیت ها حمایت می کنند)بند 2 قطعنامه 1747(. این 
بند قطعنامه عیناً در قطعنامه 1803 بند سوم تکرار شده است و فهرست پیوست آن توسعه 

پیدا کرده است.
قطعنامه 1929: ( 1

الف: اتخاذ کلیه تدابیر الزم توسط همه کشورها برای ممانعت از ورود یا انتقال اشخاص از طریق 
خاک خود که در قطعنامه های پیشین شورای امنیت و قطعنامه حاضر مشخص شده اند)بند دهم 

قطعنامه 1929(.
ب: اعمال تدابیر پیش بینی شده در بندهای 12 تا 15 قطعنامه 1737 نسبت به سپاه پاسداران 

 8- الزم به ذکر است که در ادامه شورای امنیت »تصمیم می  گیرد که در این خصوص همه کشورها باید 
کمیته را از ورود یا عبور اشخاص مشخص شده در پیوست این قطعنامه و همچنین اشخاص دیگری که شورای 

امنیت یا کمیته مشخص می  نماید، مطلع سازند.«
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و  اشخاص  و  قطعنامه مشخص شده اند  در ضمیمه  نهادهایی که  و  اشخاص  اسالمی،  انقالب 
نهادهایی که از جانب آنها یا در مسیر آنها عمل می کنند و نیز در مورد نهادهایی که تحت مالکیت 

و کنترل آنها از جمله از طرق ابزار غیرقانونی قرار دارند)بند دوازدهم قطعنامه 1929(،
نهادهای  به  نسبت  قطعنامه 1737   15 تا   12 بندهای  در  پیش بینی شده  تدابیر  اعمال  ج: 
خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و همچنین همه افراد و نهادهایی که از جانب و یا 
در راستای آنها فعالیت می  کنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق 
غیرقانونی قرار دارند یا توسط شورای امنیت و کمیته تحریم ها مشخص شده است که به این 
اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه ها کمک کرده اند یا در راستای نقض 
اند)بند  نهادها کمک کرده  و  اشخاص  این  به  یا قطعنامه حاضر  پیشین  مفاد قطعنامه های 

نوزدهم قطعنامه 1929(،
ه: وادار ساختن همه کشورها به الزام اتباع خود، یا افرادی که تحت صالحیت آنها قرار دارند، یا 
شرکت هایی که در این کشورها فعالیت دارند یا تحت صالحیت آنها هستند به این که مراقب 
تجارت خود با نهادهایی باشند که در ایران فعالیت داشته یا تحت صالحیت این کشور هستند 
از جمله شرکت های وابسته به سپاه و خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، یا تجارت با 
اشخاص یا نهادهایی که از جانب یا در راستای آنها عمل می کنند و نهادهایی که تحت مالکیت 

یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی هستند)بند بیست و دوم قطعنامه 1929(.
خدمات آموزش

الف:  اعمال هشیاری و جلوگیری همه کشورها از آموزش تخصصی رشته هایی که به فعالیت های 
حساس هسته ای ایران و توسعه سامانه های پرتاب سالح های هسته ای ایران کمک می کند به 

اتباع ایرانی در قلمروهای خود یا توسط اتباع خود)بند 17 قطعنامه 1737(.

قطعنامه 1747:  ( 2
خصوص  در  جدید  تعهدات  انعقاد  عدم  به  بین المللی  نهادهای  و  کشورها  همه  الزام  ب:  
اعتبارات، مساعدت مالی و وام های امتیازی به دولت جمهوری اسالمی ایران، جز برای اهداف 

بشردوستانه و توسعه ای)بند هفتم قطعنامه 1747(.
خدمات حمل ونقل و بازررسی

قطعنامه 1803: ( 1
بازرسی محموله هایی که از ایران یا به مقصد ایران هستند توسط همه کشورها در فرودگاه ها و 
لنگرگاه های خود، طبق قوانین داخلی خود و منطبق با حقوق بین الملل به ویژه حقوق دریاها 

و توافقات مرتبط با هوانوردی غیر نظامی بین المللی)بند یازدهم قطعنامه 1803(.

اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی ایران
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قطعنامه 1929: ( 3
الف: درخواست از همه کشورها برای بازرسی همه محموله ها به سمت یا از طرف ایران بر طبق 
اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق با قوانین بین المللی بخصوص قوانین دریایی و توافقات 
هواپیمایی بین المللی، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاه ها)بند چهاردهم قطعنامه 1929(،

ب: اختیار کشورها،  در راستای قوانین بین المللی بخصوص قوانین دریایی، مبنی بر درخواست 
بازرسی ها از شناورها در دریای آزاد با کسب رضایت از کشوری که شناور مذکور تحت لوای آن 
حرکت می  کند و درخواست شورای امنیت از همه کشورها مبنی بر همکاری با این بازرسی ها)بند 

پانزدهم قطعنامه 1929(،
ب: الزام همه کشورها به ممانعت از تامین خدمات ذخیره ای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر 
خدمات به کشتی ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله 
شناورهای اجاره شده از سوی ایران در صورتی که آنها اطالعاتی دال بر این امر دارند که این شناورها 
در حال حمل کاالهایی هستند که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس قطعنامه های شورای 
امنیت در خصوص فعالیت های هسته ای ایران ممنوع اعالم شده اند)بند هیجدهم قطعنامه 1929(،

د:  محدود کردن همکاری فنی آژانس با ایران
1- همکاری فنی آژانس یا دیگر نهادهای آن با ایران تنها به اهداف غذایی، کشاورزی، پزشکی، 
ایمنی یا دیگر اهداف بشردوستانه و یا دیگر موارد مشخص شده محدود شده است)بند 16 

قطعنامه 1737(.

و: نظارت بر اجرای قعطنامه ها
قطعنامه 1737:( 4

تشکیل کمیته ای در شورای امنیت متشکل از کلیه اعضای شورا با وظایف مشخص)بند   
18( 9 . قابل اعمال بودن کمیته مندرج در بند 18 قطعنامه 1737در رابطه با تدابیر اعمال شده 

9 - وظایف این کمیته عبارتند از: 
الف: درخواست اطالعات از کلیه کشورها به ویژه کشورهای منطقه و کشورهای تولیدکننده اقالم، کاالها، تجهیزات، مواد و فناوری 

درباره اقدامات اتخاذ شده توسط آنها جهت اجرای موثر تدابیر مقرر در قطعنامه،
ب: درخواست اطالعات از دبیرخانه آژانس در مورد اقدامات انجام شده توسط آژانس به منظور اجرای موثر تدابیر مقرر در بند 17 

این قطعنامه و هر نوع اطالعات دیگری که می  تواند در این رابطه مفید باشد،
ج: بررسی اطالعات دریافتی و اتخاذ اقدامات مقتضی درباره موارد ادعایی نقض تدابیر مقرر در این قطعنامه،

د: بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست  ها برای معافیت  های پیش  بینی  شده در بندهای 9، 13 و 15 قطعنامه،
ه: تعیین دیگر اقالم، مواد، تجهیزات، کاالها و فناوری  هایی که باید برای هدف بند 3 مشخص گردند،

و: ارایه اصول راهنمای مورد نیاز جهت تسهیل اجرای تدابیر مقرر در این قطعنامه و درج درخواستی در این اصول راهنما از کشورها 
جهت ارایه اطالعات در هر جا که ممکن باشد، در مورد این که چرا اشخاص و یا نهادها واجد معیار تعیین شده در بندهای 10 و 

12 بوده و ارایه هر گونه اطالعات جهت شناسایی اشخاص و نهادهای مربوطه،
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در قطعنامه های 1747 و قطعنامه 1803)بند 14 قطعنامه 1803(،

2- قطعنامه 1929:( 5
تاسیس کمیته شورای امنیت]به منظور نظارت بر اجرای قطعنامه ها[ متشکل از همه اعضای 

شورا برای انجام وظایف زیر:
الف( درخواست اطالعات از دبیرخانه آژانس در مورد اقدامات اتخاذی توسط آژانس به منظور 
اجرای موثر اقدامات تحمیل شده در بند 16 این قطعنامه و همچنین اطالعات بیشتری که در 

این خصوص مفید بداند،
ب( بررسی و اتخاذ اقدام مناسب در مورد اطالعات راجع به موارد ادعایی نقض اقدامات تحمیل 

شده در بندهای سوم تا دهم،
انتقاالت، به "کمیته"  ارایه هر گونه اطالعاتی درباره  د: درخواست از همه کشورها مبنی بر 
ایران یا تحت اداره خطوط  که توسط بخش محموله های هوایی و شناورهای تحت مالکیت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران)IRISL( با دیگر شرکت هایی صورت می گیرد که ممکن 
است در راستای طفره رفتن از تحریم ها یا در راستای نقض مفاد قعطنامه های 1737 )2006(، 
1747 )2007(، 1803 )2008( یا همین قطعنامه باشند؛ از جمله تغییر نام یا ثبت مجدد 

هواپیماها، شناورها و کشتی ها)بند بیستم قطعنامه 1929(.

نتیجه گیری
این بررسی نشان می دهد تحریم های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تدریج با هماهنگی 
کشورهای اروپایی از حالت دو جانبه به چندجانبه تبدیل و در مرحله بعد، تحریم های چند 
جانبه مسئله را وارد برهه جدیدی کرده که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی 
مهم است. شورای امنیت، دامنه تحریم ها را گسترده تر و آن را به  کشورهای عضو سازمان 
ملل متحد گسترش داد. همچنین از بعد حقوقی آن را برای کشورهای عضو الزام آور ساخته، 
که این امر لزوم توجه جدی به آثار اقتصادی و مقابله با آن را طلب می کند. این بررسی نشان 
می دهد که تحریم های اخیر سیستم مالی کشور، بانک ها، بیمه،  خدمات و تجارت خارجی 
را نشانه گرفته است. بعد از بخش مالی و بازرگانی، صنایع کشور هدف تحریم ها بوده است. 
تحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کاالهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متاثر 
و کاهش کیفی، موجب  داشته  دنبال  به  را  بیکاری  و  تولید  می سازد. کاهش کمی، کاهش 
افت بهره وری و کاهش کیفیت کاالهای نهایی می شود. در بخش خدمات، صنعت گردشگری 

ارایه گزارش به شورای امنیت حداقل هر 90 روز یکبار در مورد فعالیت  هایش و اجرای این قطعنامه به همراه مالحظات و  ز: 
توصیه ها به ویژه در مورد راه  های تقویت اثربخشی تدابیر مقرر در بندهای 3 تا 10 و بند 12 قطعنامه.

اهداف شورای امنیت در اعمال تحریم  ها علیه جمهوری اسالمی ایران
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دچار افت می گردد. از نظر متغیرهای کالن اقتصادی، در درجه اول تورم و در درجات بعدی 
کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری باعث افت رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت. از 
جمله مواردی که برنامه ریزان، تصمیم گیرندگان و سیاست مداران را می تواند در اتخاد تصمیم 
از بعد زمانی است. تحریم کنندگان به  در مقابل تحریم ها کمک نماید، تفکیک آثار تحریم 
دنبال آن هستند که در کوتاه مدت هزینه  های معامالتی صادرات و واردات افزایش یابد و در 
میان مدت متغیرهای همچون تورم، بیکاری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی متاثر شوند و در 

بلندمدت رسیدن به اهداف سند چشم  انداز بیست ساله کشور، دشوار گردد.
بهرحال تحریم های اقتصادی عاری از تاثیر نیست و برای رسیدن به اهداف و آرمان های 
انقالب و کشور بایستی هزینه های آن را نیز متحمل شد. اما کاهش تاثیرات این تحریم ها، 
دور زدن و خنثی سازی تحریم ها و در صورت امکان مقابله به مثل می تواند در دستور کار 
باشد. در این راستا، اقداماتی همچون: تغییر طرف های تجاری، تولید برخی از کاالها در داخل 
و کاهش مصرف برخی از کاالها می تواند موثر باشد. در کنار این برنامه ها خصوصی سازی و 
کوچک و خرد کردن برخی از شرکتها و ارگان های بزرگ)که شناسایی آنها از طرف کشورهای 
بدون شک  می کند.  مقاوم  تحریم ها  مقابل  در  را  کشور  اقتصاد  شود(  کننده سخت  تحریم 
اقتصاد مقاومتی ضمن اینکه می تواند پاسخی به تهدیدات و تحریم  ها باشد می تواند بسیاری 
نارسایی ها و کاستی های مدیریتی و اقتصادی موجود در کشور را برطرف ساخته و تحریم ها 

و تهدیدها را به فرصتی برای شکوفایی و پیشرفت کشور تبدیل کند.
  

منبع
)www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions(قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد





91 فصلنامه سیاست کالن، سال دوم، شماره دوم، بهار 1392

آسیب شناسی اجرای سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي

کمیسیون1نظارت1

چکیده
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایش و کنترل وضعیت   
حضور  با  و  تخصصي  علمي-  نشست  هاي  برگزاري  با   ،44 اصل  کلي  سیاست هاي  اجراي 
صاحب نظران و مسئوالن دستگاه هاي اجرایي و همدلي نمایندگان هر سه قوه، اقدام به بررسي 
و آسیب  شناسي از وضعیت و میزان تحقق سیاستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي نموده است. 
گزارش حاضر چکیده و خالصه نظرات و مباحث مطروحه است که در دو بخش کلي)بخش 
اول: آسیب شناسي از وضعیت اجراي سیاست هاي کلي اصل 44؛ بخش دوم: ارائه توصیه ها و 

پیشنهادات سیاستي(؛ تهیه شده است.  

واژگان کلیدی

اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی، بخش تعاون، کمیسیون نظارت  

1- کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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بخش اول: آسیب شناسي از وضعیت اجراي سیاستهاي کلي اصل 44
وزارت امور اقتصاد و دارایي به منظور ارزیابي وضعیت اجراي قانون اصل 44، ابتدا . 1

تعداد 298 شاخص را تهیه و بعد از پاالیش  هاي متعدد به تعداد 42 شاخص رسانده 
است. هشت دستگاه اجرایي متولي احصاء آن مي باشند که سهم آنها متفاوت است،

علي رغم گذشت بیش از سه سال از ابالغ قانون اصل 44، گزارش منسجم و دقیقي از . 2
ارزیابي آثار و عملکرد دستگاه ها و متولیان اجرایي قانون ارائه نشده است، 

در سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تحقق سهم 25 درصدي اقتصاد کشور از . 3
بخش تعاون تصریح شده است، با این حال هنوز تعریف مشخصي از تعاوني  ها وجود 
ندارد. آمار و اطالعات و شاخص هاي مرتبط با بخش تعاوني بصورت دقیق و شفاف 
منتشر نمي گردد. همچنین راهبردها و سیاست هاي مشخص و منسجم جهت نیل به 

هدف توسعه بخش تعاوني مشاهده نمي شود، 
 در سیاست هاي کلي و نیز قانون اصل 44 عمدتاً در مورد طرف عرضه بحث شده . 4

درحالیکه تجارب نشان مي  دهند مشکل در واگذاري  ها به سمت تقاضا نیز بر مي  گردد. 
مثاًل در بحث واگذاري فوالد مبارکه مشکل در طرف تقاضا بوده است.

طبق گزارش سازمان بازرسي کل کشور2 معادل 671،705  میلیارد ریال سهام دولتي   
به دو روش بورس و مزایده و به سه بخش خصوصي، تعاوني)سهام عدالت( و رد دیون واگذار 
گردیده است. 72/6 درصد از طریق بورس و الباقي معادل 27/4 درصد از طریق مزایده انجام 
شده است. درضمن 73/3 درصد متعلق به شرکت هاي  صدر اصل44 و 26/7 درصد متعلق به 
شرکت هاي خارج از صدر اصل 44 مي باشند. از کل واگذاري  ها؛  50/9 درصد به سهام عدالت؛ 

17/7 درصد رد دیون و 31/4 درصد بخش خصوصي بوده است. 
2- گزارش کميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسالمي تاحدودي با گزارش سازمان بازرسي کل کشور همخواني دارد. در گزارش 
کميسيون ويژه اصل 44 مجلس اشاره شده که با واگذاري سهام حدود سيصد شرکت از ابتداي سال 1384 تاکنون به ميزان 699.542 
ميليارد ريال حاصل شده که مبلغ 342.108 ميليارد ريال آن بابت سهام عدالت، 118.642 ميليارد ريال بابت رد ديون به موسسات 
عمومي غيردولتي و 238.792 ميليارد ريال يعني حدود 34 درصد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار گرديده است. حدود 90 درصد 
اين مبلغ از طريق بورس و 10 درصد از طريق مزايده بوده و از مجموع اين مبلغ حدود 75 درصد آن از طريق فروش بلوکي صورت 
گرفته که از اين ميزان نيز 76 درصد آن به موسسات عمومي غير دولتي و شبه دولتي واگذار شده است. نيمي از اين مبلغ، مربوط به 
شرکت مخابرات است و با اين حساب )34×76×75( حدود 19/5 درصد کل واگذاري ها به صورت بلوکي و حدود 17/5 درصد به صورت 
رد ديون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخي از همين ميزان سهام نيز توسط شرکتهاي وابسته به نهادها 
و موسسات عمومي غيردولتي و نيز شرکتهاي موسوم به “شبه دولتي“ از طريق بورس خريداري گرديده است، لذا سهم بخش خصوصي 
حداکثر 13/5 درصد از کل واگذاري ها مي باشد. با نگاهي به ترکيب مالکيت بورس طبق آمار مورخ 89/4/15، اين نظريه تائيد مي گردد. 
براساس آخرين درصد توزيع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهاي دولتي 19/8، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 15/2، 
بانک ها 4/9، کارگزاري، شرکت هاي سرمايه  گذاري استاني و تعاوني هاي سهام عدالت 13، شرکت هاي سرمايه  گذاري و هلدينگ ها 31/9 

، شرکت هاي تعاوني 1/2 و اشخاص حقيقي 14 درصد مالکيت را دارا مي باشند.

بررسی اجرای سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي
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سهم باالي سهام بلوکي 
آمارها و اطالعات نشان از سهم باالي سهام بلوکي در کل واگذاري  ها دارد به گونه  اي   
که از مجموع 671،705 میلیارد ریال سهام دولتي، معادل 95/6 درصد از مجموع واگذاري  ها 
به صورت بلوکي واگذار گردیده و از مجموع واگذاري هاي انجام شده به صورت بلوکي نیز مبلغ 
342،108 میلیارد ریال) 53/3 درصد( به بخش تعاوني در قالب سهام عدالت، مبلغ118،642 
میلیارد ریال)18/5 درصد( در قالب رد دیون و مبلغ 181،281 میلیارد ریال)28/2 درصد( به 

بخش خصوصي)اعم از بخش خصوصي حقیقي و غیر حقیقي( واگذار شده است.

 مالکیت و مدیریت شرکت هاي سرمایه پذیر 
است  ذکر  شایان  سرمایه پذیر  شرکت هاي  مدیریت  و  مالکیت  ترکیب  درخصوص   
توسط  دولت  1388/8/25هیأت  مورخ   43654/169213 شماره  موافقتنامه  لغو  علي رغم 
نماینده  عنوان  به  مربوطه  اجرایي  دستگاه  مسئول  تعیین  بر  مبني  اسالمي  شوراي  مجلس 
دولت در خصوص چهل درصد سهام عدالت، نماینده سهام عدالت در شرکت  هاي سرمایه پذیر 
مس، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، چادرملو و مپنا، همچنان مستقیماً و بدون دخالت شرکت 
کارگزاري مذکور، از سوي دولت انتخاب شده اند و در خصوص سایر شرکت  هاي سرمایه پذیر 
لیکن  یافته  انجام  کارگزاري مذکور  توسط شرکت  نماینده سهام عدالت  معرفي  اگر چه  نیز 

انتخاب ایشان غالباً با نفوذ و دخالت دولت انجام پذیرفته است. 

رد دیون از واگذاری های بلوکی
نهادهاي  و  حمایتي  سازمان هاي  به  دولت  بدهي  هاي  پرداخت  شامل  دیون  رد   
انجام  بلوکي  واگذاري هاي  از  بابت مصارف دولت طي سنوات گذشته مي باشد؛  غیردولتي 
شده طي سال هاي مورد بررسي سهم 18/5درصدي متعلق به رد دیون بوده که به سازمان ها 
نیروهاي مسلح؛ صندوق هاي  و نهادهاي سازمان تأمین اجتماعي؛ سازمان تأمین اجتماعي 
ایثارگران؛  امور  و  شهید  بنیاد  فرهنگیان؛  ذخیره  صندوق  کشوري؛  و  لشکري  بازنشستگي 
سازمان  پزشکي؛  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مرکزي  ستاد  کارکنان  مسکن  تعاوني 
بیمه خدمات درماني؛ سازمان توسعه و تجارت؛ آستان قدس رضوي؛ سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور؛ سازمان خدمات درماني نیروهاي مسلح و سازمان اوقاف و امور خیریه 

اختصاص یافته است. 
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سهم بخش های مختلف در واگذاری
در بررسي سهم 28/2 درصدي بخش خصوصي - اعم از بخش خصوصي حقیقي)مالکیت   
توام با مدیریت توسط بخش خصوصي( و بخش خصوصي غیرحقیقي)اصطالحاً شبه دولتي ها: 
مالکیت با بخش خصوصي لیکن مدیریت با بخش دولتي و یا تحت نفوذ دولت( بررسي هاي 
به عمل آمده در خصوص ترکیب خریداران سهام شرکت هاي واگذار شده حاکي از آن است 
که 95/75 درصد از مجموع ارزش بلوک واگذار شده به بخش خصوصي به ارزش 173،588 
میلیارد ریال، ناشي از واگذاري سهام 31 شرکت با ارزش بیش از 500 میلیارد ریال مي باشد. 
به عبارت دیگر 95/75 درصد از ارزش سهام بلوکي واگذار شده به بخش خصوصي، متعلق به 
31 شرکت بوده که ترکیب خریداران این شرکت ها بصورت خریداران شبه دولتي بوده و به 

شرح ذیل است:
نهاد مسئولترکیب خریدارانردیف

1
و  نفت  و  تامین  صبا  تامین اجتماعي،  سرمایه گذاري هاي 

گاز تامین
وابسته به سازمان تامین اجتماعي

2
سرمایه گذاري هاي مهر اقتصاد ایرانیان، تجلي مهر ایرانیان،  

توسعه صنعتي ایران و نگین ساحل رویال
وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر )بسیجیان سابق(

وابسته به ستاد اجرایي فرمان امام)ره(سرمایه گذاري تدبیر3

وابسته به سازمان بازنشستگي کشوريصندوق بازنشستگي کشوري4

5
و  سایپا  سرمایه گذاري هاي  سایپا،  اتومبیل  تولید  ایراني 

سمند
وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنایع )ایدرو( و 

شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعي

سرمایه گذاري ملي ایران6
و  سپاه(  تعاون  بنیاد  به  بهمن)وابسته  گروه  به  وابسته 

بانک هاي مرکزي، ملت و سپه

وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایي فرمان امام)ره(کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین7

وابسته به بنیاد تعاون ناجاسرمایه گذاري مهرگان و ناجي قدر8

وابسته به شرکت تعاوني اعتبار ثامن االئمهسرمایه گذاري سامان مجد9

10
توسعه  سرمایه گذاري  و  غدیر  الوند  سرمایه گذاري 

تأمین  اجتماعي نیروهاي مسلح                       
وابسته به وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح

درخصوص سهم موسسات عمومي غیردولتي؛ از مجموع واگذاري ها طي دوره مورد   
بررسي، مجموع ارزش سهام واگذار شده به »سازمان تامین اجتماعي«، »بنیاد شهید و امور 
ایثارگران« و »موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان و عشایر« که طبق قانون از موسسات 
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95 فصلنامه سیاست کالن، سال دوم، شماره دوم، بهار 1392

عمومي غیردولتي مي باشند نسبت به مجموع واگذاري هاي انجام شده معادل 7/8 درصد بوده 
است. سهم بخش خصوصي غیرحقیقي)به اصطالح شبه دولتي ها: سهام عدالت + رد دیون)به 
غیر از موسسات عمومي غیردولتي( +  خریداران سهام متعلق به دولت( مي توان نتیجه گرفت؛ 

از مجموع واگذاري هاي انجام شده طي دوره مورد بررسي معادل 86/7 درصد بوده است:

سهمعنوان

0 درصدبخش تعاون
7/8 درصدموسسات عمومي غیردولتي 

5/5 درصدبخش خصوصي حقیقي
86/7 درصدبخش خصوصي غیرحقیقي )شبه دولتي ها(

جریان  در  شده  انجام  واگذاري  هاي  مجموع  از  واقعي  خصوصي  بخش  سهم        
خصوصي سازي کشور طي دوره 1384 الي 1389/06/31معادل 5/5 درصد و تنها متعلق به 
تعداد 20 نفر)حقیقي و حقوقي( از مجموع تعداد خریداران بوده است. از مجموع واگذاري هاي 
انجام شده در قالب سهام عدالت نیز طي دوره مذکور سهمي به مدیریت بخش تعاوني اقتصاد 
تعلق نگرفته است. سهم باالیي از واگذاري هاي انجام شده در دوره مورد بررسي به صورت بلوکي 
و از طریق بورس صورت گرفته است. از آنجا که خریداري سهام شرکت هاي بزرگ عرضه شده 
از طریق بورس، در قالب بلوک  هاي مدیریتي  و  کنترلي مستلزم توانایي مالي باالي خریداران 
مي باشد و این توان غالباً در اختیار بخش خصوصي غیرواقعي و موسسات عمومي غیر دولتي 
قرار دارد لذا امکان ایجاد یک فضاي  رقابتي در  بازار بورس  سهام از بین  رفته و ضمن  آنکه مانع 
از  حضور بخش خصوصي واقعي در صحنه رقابت مي شود، منافع دولت در جذب منابع بیشتر 

ناشي از افزایش قیمت سهام به دلیل رقابت بیشتر را نیز محدودتر مي سازد. 

بند الف سیاست ها
در کنار بند ج و موضوع واگذاري به بخش هاي غیردولتي، بند الف که دال بر عدم   
و  آمار  دارد.  دوچنداني  اهمیت  است،  اقتصاد  در  دولت  دخالت  هاي  و  فعالیت ها  گسترش 
اطالعات حاکي از این است که اوالً عمده نگاه به بند ج سیاست هاي کلي اصل 44 بوده، ثانیاً 
علیرغم اجراي بند ج، از طرف دیگر شاهد تخطي از بند الف بوده ایم و سرمایه  گذاري  ها و 
هزینه  دولت و نیز دخالت  هاي دولت در فعالیت هاي اقتصادي کاهشي نداشته و دربخشي از 

حوزه  ها حتي افزایشي بوده است. 
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عدم کاهش تصدي دولت در مدیریت شرکت هاي واگذار شده به  ویژه در گروه 2
با توجه به ترکیب سهام داران جدید شرکت هاي واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق   
اساسنامه هاي فعلي، اکثر مؤسسات عمومي غیردولتي توسط سازمان هاي دولتي مدیریت شده 
و نیز نمایندگي سهام عدالت را در اکثر شرکت ها، دستگاه هاي دولتي عهده دار شده اند، تصدي 
دولت در اداره بنگاه ها همچنان ادامه دارد. در شرکت هاي گروه )2( که فقط 20 درصد سهام 
دارند،  دولت همچنان به بنگاه داري مشغول است. در تأیید این روند مي توان شرکت هاي فوالد 
و مس در بخش صنعت و یا شرکت تایدواتر در بخش راه و ترابري را به عنوان مثال ذکر کرد. 

ادامه حضور نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي

ادامه حضور این مؤسسات که عمدتاً بر اساس قانون و از طریق رد دیون و یا خرید   
سهام از طریق شرکت هاي دولتي زیرمجموعه آنها صورت مي گیرد، از دو جنبه قابل بررسي 
بازار بورس که نسبت به فعالیت هاي  از بعد جذب نقدینگي آنها و فعال کردن  است: یکي 
اقتصادي مخرب و یا غیر مولد که بعضاً در گذشته صورت مي گرفت ارجحیت دارد و موجب 
فعال شدن بازار سرمایه مي شود و دیگري از جنبه حضور این مؤسسات در مالکیت و مدیریت 
حضور  تداوم  باعث  اکثراً  اساسنامه اي  اشکاالت  دلیل  به  که  است  شده  واگذار  شرکت هاي 
دولت در تصدي این بنگاه ها شده اند و در نتیجه میدان رقابت را براي حضور بخش خصوصي 

تنگ کرده اند. 

ورود و توسعه شرکت هاي موسوم به شبه دولتي
این شرکت ها با تعریفي که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصي وارد   

نهادهاي  به  وابسته  یا  و  دولتي  ماهیت  ولي  مي شوند  بورس  از  سهام  خرید  و  سرمایه  بازار 
حکومتي دارند و باعث عدم حضور حقیقي بخش خصوصي مي شوند. این نوع شرکت ها نه تحت 
حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه هاي نظارتي قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیري 

بخش خصوصي را رعایت مي کنند.

  بخش عمومي غیردولتي
براساس قانون اساسي، در اقتصاد ایران سه بخش وجود دارد: بخش دولتي، خصوصي   

و تعاون. براي نخستین بار مفهومي در نظام حقوق اقتصادي کشور ایجاد شده؛ تحت عنوان 
بخش عمومي غیردولتي؛ که هم در اجرا و هم در ارزیابي شائبه ایجاد کرده است. بویژه در 
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واگذاري  ها این مساله کاماًل روش و شفاف است. ذیل سیاست هاي کلي اصل 44، سیاست هاي 
و  شده  تصریح   44 اصل  کلي  سیاست هاي  الف  بند  در  که  است  غیردولتي  بخش  توسعه 
بدین معناست که اوالً همه فعالیت هاي غیرصدر اصل44 واگذار گردند و ثانیاً سرمایه گذاري 
بخش هاي غیردولتي افزایش یابد. با این حال نگاهي به آمار و اطالعات حاکي از این است که 
هنوز بسیاري از فعالیت هاي غیرصدر اصل 44 در بدنه وسیع و چندالیه تصدي دولت هستند. 
همچنین توسعه بخش خصوصي، بدلیل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمایه  گذاري 
نتوانسته توسعه یابد. هنوز تبعیض  ها و رقابت  هاي نابرابر متعددي بین بخش هاي خصوصي و 
دولتي وجود دارند؛ از قبیل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالیاتي کشور بین بخش هاي 

خصوصي با بخش هاي دولتي.

نا مساعد بودن فضاي سرمایه  گذاري
نتایج بررسي  ها نشان از این دارد که در کشورهایي نظیر چین و امارات سرمایه گذاري 
عظیمي توسط سرمایه  گذاران ایراني صورت مي گیرد، بنابراین مشکل از سوي سرمایه گذاران 
ایراني نیست و فضاي سرمایه  گذاري مساعد نیست. برطرف کردن مشکالت قانون کار، توسعه 
بازار سرمایه، حذف قواین مزاحم و دست و پا گیر، دسترسي به تسهیالت بانکي بدون واسطه 
و توصیه به عنوان یک الزمه طبیعي سرمایه  گذاري و ارزیابي پویاي بهبود فضاي کسب و کار 

مي  تواند سرمایه گذاري بخش خصوصي را در کشور توسعه بخشد.

تغییر نقش دولت از مدیریت و مالکیت به هدایت و نظارت
در بند ج سیاست هاي کلي اصل 44 به موضوع واگذاري  ها پرداخته شده است و   

اشاره شده که نقش دولت باید از مدیریت و مالکیت مستقیم به سیاست گذاري و هدایت 
و نظارت تغییر یابد. آیا این نقش تغییر کرده است؟ گزارش سازمان بازرسي کل کشور و 
که  دارند  این  از  نشان  اختالف  کمي  با  اسالمي  شوراي  مجلس   44 اصل  ویژه  کمیسیون 
موسسات عمومي مانند سازمان هاي تامین اجتماعي و بازنشستگي و مشابه آنها در اقتصاد 
و  است  دولتي  هنوز  آنها  مدیریتي  مراتب  ولي سلسه  دارند  بخش خصوصي حضور  بعنوان 
بخش خصوصي واقعي نیستند و هنوز نقش مدیریتي دولت براي این موسسات پابرجاست. 
باید معیارهاي بخش خصوصي واقعي استخراج گردد تا مشخص شود چقدر از واگذاري  ها 

به بخش خصوصي واقعي سپرده شده  اند.
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 مشکالت فراروي بنگاه هاي واگذار شده
بررسي  ها نشان می دهد بعد از واگذاري  ها هیچگونه حمایت و کمکی از سوي دولت   
صورت نمي گیرد. بنگاه هاي واگذارشده با طیف زیادي از مشکالت و موانع بدون حمایت رها 

مي شوند. آسیب  شناسي از مشکالت فراروي بنگاه هاي واگذار شده، نشان مي دهد:
 افزایش فشار دستگاه هاي دولتي، بانک  ها و سازمان تامین اجتماعي براي پرداخت . 1

بدهي  هاي قبلي بنگاه ها به محض واگذاري ، بطوریکه قبالً نیز طلب کار بوده اند ولي 
فشارها تا این حد نبوده است،

عدم انتقال مدیریت به بنگاه هاي واگذار شده،. 2
دخالت هاي نابجاي مقامات دولتي در اختیارات هیات مدیره نظیر تقسیم سود،. 3
توسعه . 4 مانند  صنعت  درهمان  موازي  بنگاه هاي  ایجاد  و  بازار  در  دولت  دخالت 

شبه دولتي  ها،
عدم ارایه کامل اطالعات و نبود شفافیت الزم در نحوه قیمت  گذاري، بازار سهام و . 5

بورس و سایر اطالعات،
مشکالت ساختاري بنگاه ها و تجدید ساختار نامناسب،. 6
اعالم رسمي . 7 و عدم  فعالیت  بازار مورد  نحوه ساماندهي  اطالع  رساني در مورد  عدم 

سیاست هاي دولت در آن بازار،
عدم پایبندي سازمان هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسایل حقوقي و روابط . 8

قبلي دربرابر بنگاه هاي واگذار شده،
و . 9 ارگان ها  در  بنگاه ها  خصوصي  مدیریت  پذیرش  فرهنگ  و  زمینه  نبودن  فراهم 

سازمان  هاي دولتي،
نامناسب بودن فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظیر تحریم  ها، قانون کار و مالیات ،. 10
انتقال مشکالت کارگري به دوره پس از واگذاري  ها،. 11
افزایش قیمت خوراک، مواد اولیه و نهاده  هاي تولیدي پس از واگذاري بنگاه  ها و عدم . 12

اجازه جهت مدیریت داده  ها و ستانده  ها؛ دربخش ستانده مدیریت  ها سلب شده ولي 
در بخش داده  ها، قیمت ها افزایش یافته، بنابراین جلوي مدیریت اقتصادي بنگاه ها 

گرفته شده است،
تغییر سیاست گذاري  هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري . 13

)تغییرات مکرر تصمیمات و قوانین نیز تاثیرگذار بوده اند(
زمان دار . 14 انحصاري  شبه  و  انحصاري  قراردادهاي  به  دولتي  ارگان  هاي  پایبندي  عدم 

بنگاه ها، پس از واگذاري)بعبارت دیگر شرایط مبیع پس از واگذاري عوض شده است(
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ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي  سازي

نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي  سازي نشان مي  دهد که این دو   
نهاد مهم و تاثیرگذار با ساختار کنوني و محدودیت  هاي فراروي، توان انجام وظایف مهم و 
بزرگ محوله را ندارند و الزم است این دو نهاد تقویت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان 

خصوصي با این ابعاد درطي یکسال امکان پذیر نیست. 

سهام عدالت 
یکي از مبهم  ترین مسایل فراروي قانون و واگذاري  ها، بحث سهام عدالت است. به   
عده ا ي از مردم سهام داده شده ولي نمي دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع یک 
نوع مستمري ایجاد شده ولي کاري به مدیریت و مالکیت ندارند و فقط منتظر دریافت سود 
هستند و زیاني متوجه آنها نیست.  این بحث با اصل بنگاه  داري اقتصادي دریک راستا نیست 
و اگر بصورت ریشه  اي و ساختاري به این مسایل پرداخته نشود، مشکالت عدیده اي ایجاد 

خواهد شد.

  سرمایه گذاري خارجي

موضوع  و  شده  توجه  داخلي  سرمایه  گذاران  براي  فقط   44 اصل  قانون  اجراي  در   
سرمایه گذاري خارجي و رفع موانع و مشکالت فراروي جذب سرمایه  گذاران خارجي مد نظر 
قرار نگرفته است. براي سرمایه گذار خارجي بحث ارز بسیار مهم و حیاتي است. ارز توسط 
حاکمیت و برخالف بازار آزاد تعیین مي گردد و از منظر صرفه و صالح اقتصادي، ارز اعالمي 

جهت جذب سرمایه گذار خارجي در بازارهاي داخلي بعنوان مانع اصلي جلوه مي کند.

اولویت واگذاري ها

بنابر قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي    
جمهوري اسالمي  ایران و اجراي سیاست هاي کلي اصل چهل  و چهارم قانون اساسي، مهلت 
واگذاري شرکت هاي گروه یک تا پایان سال 1388تعیین شد که با تمدید زمان اجراي برنامه 
چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال 1389 تمدید شده است. براي واگذاري شرکت هاي 
گروه 2)صدر اصل44( نیز تا پایان 1393 مهلت وجود دارد. بدین ترتیب قانون گذار اولویت 
واگذاري ها را ابتدائاً گروه یک و سپس گروه 2 مقرر کرده است، اما در عمل شرکت هاي گروه 
2 در واگذاري ها اولویت پیدا کردند و در حالي که صدها شرکت گروه یک هنوز باقي مانده اند، 
حائز اهمیت  جهت  این  از  نکته  این  به  توجه  است.  شده  واگذار   2 گروه  شرکت هاي  اکثر 
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غیردولتي  عمومي  مؤسسات  به   2 گروه  واگذاري سهام شرکت هاي  دالیل  از  یکي  که  است 
تعاوني در خرید  توانمندي بخش هاي خصوصي و  به شبه دولتي، عدم  و شرکت هاي موسوم 
سهام این شرکت ها به دلیل باال بودن قیمت خرید آنها اعالم مي شود. این در حالي است که با 
فروش تدریجي سهام و به موازات آن با توانمندسازي و رفع موانع حضور بخش هاي خصوصي 

و تعاوني،  امکان خرید سهام توسط این گونه شرکت ها فراهم مي شود.

مسائل فراروي توسعه شرکت ها

واگذار شده خصوصاً شرکت هاي  ایجاد شده در شرکت هاي  از مشکالت  یکي دیگر   
گروه 2 اختالف  نظر در مسیر توسعه این شرکت ها و طرح هاي افزایش تولید آنها است. برخي 
سهام داران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه گذاري در 
طرح هاي توسعه و لذا تأخیر و یا عدم اجراي طرح هاي توسعه در این شرکت ها، آینده فعالیت 
و اقتصادي بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شرکت هاي زیر مجموعه 

نفت و پتروشیمي مشهودتر است. 

مشکالت پس از واگذاري

برخي واگذاري ها به افراد و اشخاص حقوقي و یا حقیقي است که اهلیت الزم در اداره   
این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختالل در مسیر تولید و ادامه کار این شرکت ها شده اند 
و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از 

زمین و امکانات آنها بوده است. 
موضوع شوراي رقابت

در اجراي فصل نهم قانون سیاست هاي کلي  اصل 44 قانون اساسي تحت عنوان تسهیل   
رقابت و منع انحصار، شوراي رقابت تشکیل گردیده که از زمان شکل  گیري اقدامات چندي 
انجام داده و گزارش  هایی درخصوص وضعیت انحصار و افزایش رقابت  پذیري تهیه کرده نظیر: 
تصمیم گیري در مورد معامله مخابرات و گزارش وضعیت سیم هاي مسي در این معامله، بررسي 
و تهیه گزارشات متعدد درخصوص افزایش رقابت در بازار مخابرات، ارزیابي و ارزش  گذاري 
از نظر  ایران  ایران، تهیه گزارش کارشناسي ساختار صنعت بیمه در  سهام شرکت مخابرات 
تمرکز بازار و وضعیت بیمه شخص ثالث در ایران، تهیه گزارشي تحت عنوان"بررسي شکایت 
پتروشیمي اصفهان از پاالیشگاه اصفهان". درمجموع علي رغم انجام اقدامات ارزشمند توسط 
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شوراي رقابت؛ با توجه به محدودیت هاي ساختاري و وضعیت فعلي این نهاد، ایفاي نقش موثر 
این شورا با مشکالت عدیده مواجه است.  

حوزه سرمایه گذاري 

آخرین گزارش)مربوط به سال 2009 میالدي( حاکي از رتبه یکصد و سي و هفتم   
ایران در فضاي کسب و کار و جایگاه یکصد و سي و سوم در شاخص عملکرد سرمایه گذاري 
مستقیم خارجي IDF در جلب مشارکت و سرمایه گذاري خارجي در جهان است و این در حالي 
است که به لحاظ توانمندي ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. حال 
آنکه بر اساس برخي از معیارها و ضوابط و از نگاه مؤسسات دیگر، ایران مي تواند در جایگاه 

باالتري قرار گیرد.
خارجي . 1 بخش خصوصي  در  سرمایه  درخصوص جذب  اقداماتي  اخیر،  سال هاي  در 

و داخلي انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته خویش براي تحقق اهداف 
چشم انداز در حالي که 5 سال اول آن نیز طي شده است دست نیافته ایم،

و . 2 اقتصادي  امور  وزارت  گزارش  بنابر  قانون اصل44(    7 ماده  مقررات زدایي)تکلیف 
نیز داشته  تاکنون جلساتي  و  بر مقررات زدایي تشکیل گردیده  نظارت  دارائي، هیأت 

است؛ لکن نتیجه این جلسات هنوز به صورت اجرایي،  اعمال نشده است. 
رفع تبعیض بین شرکت هاي دولتي و غیردولتي)تکلیف ماده 8 قانون اصل44 ( به   
استثناي یک یا دو مورد مصوبه در طول بررسي بودجه 1389 و اخیراً در مراحل بررسي برنامه 
پنجم هنوز اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. دولت طي بخشنامه مورخ 24 مردادماه 
1388 دستورالعملي به دستگاه هاي اجرایي در این خصوص ارسال کرده است ولي گزارشي از 
بازخورد آن و لغو امتیازات دولتي و یا اختصاص امتیازاتي مشابه به بخش خصوصي، گزارشي 

دریافت نشده است. 

ایجاد فضاي کسب و کار)تکلیف ماده 91(

اتاق تعاون  بازرگاني و صنایع و معادن و  اتاق  این الیحه توسط  پیش نویس  اخیراً   

کشور  در  کار  و  کسب  فضاي  بررسي  است.  شده  ارائه  مجلس  و  دولت  به  و  گردیده  تهیه 
نیازمند نظارت مستمر و پایش و پیگیري مي باشد و صرفاً با اصالح قوانین، فضاي کسب و 

کار بهبود نمي یابد.
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 تقویت  بخش تعاون)تکلیف مواد 9 و 29 قانون اصل44(

بانک توسعه تعاون تشکیل گردیده و پیش نویس الیحه قانوني اصالح قانون تعاون   
به منظور تقویت این بخش و همسو شدن قانون تعاون با سیاست هاي کلي اصل44 در حال 
بررسي است. از دیگر اقدامات حمایتي مي توان به تشکیل تعاوني هاي فراگیر ملي و تعاوني 
و  نامه  آئین  تصویب  مراحل  تا  که  برد  نام  تعاون  بخش  توسعه  سند  ابالغ  نیز  و  عام  سهام 
تمهید مقدمات پیش رفته است. در سال 1388 هیچ رقمي از محل 30 درصد درآمد حاصل 
شده  اداره  وجوه  بابت  تسهیالتي  و  نیافته  تخصیص   )29 ماده   2 جزء  واگذاري ها)تکلیف  از 
براي تقویت تعاوني ها و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، موضوع تکلیف جزء)4( ماده )29( 

اختصاص نیافته است.
تکلیف ماده )82( قانون اصل44 درخصوص توانمندسازي بخش خصوصي: براساس   
تکلیف مندرج در بند )1( ماده مذکور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادي و دارائي، در سال 
87 مبلغ 9/1 میلیارد دالر خط اعتباري کوتاه مدت به صورت خودگردان اخذ شده که مبلغ 5 
میلیارد آن توسط شبکه بانکي جذب گردید و در پنج ماهه اول 1388 نیز 2/3 میلیارد یورو 
به صورت خودگردان تجدید شده که از این مقدار 869 میلیون یورو جذب شده است. البته از 
نحوه جذب آن توسط بخش خصوصي گزارشي دریافت نشده است. عالوه بر آن مبلغ 9 میلیارد 
دالر خط اعتباري کوتاه مدت به صورت خود گردان تجدید گردیده که گزارشي از میزان جذب 

آن در اختیار نیست. 
درخصوص تکلیف بند )2( ماده فوق یعني اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخیره   
ارزي سال گذشته به بخش غیر دولتي، متاسفانه گزارشي از میزان جذب آن دریافت نگردیده 

و در گزارش دولت نیز ذکر نشده است.
بانک هاي عامل بعنوان خط  در اجراء تکلیف بند)3( یعني مجوز سپرده گذاري در    
اعتباري ارزي از محل ارزهاي حساب ذخیره ارزي و یا بانک مرکزي نیز، دستورالعمل سه 
میلیارد دالري بانک مرکزي تهیه شده ولي از تصویب آن در هیأت دولت، گزارشي دریافت 

نگردیده است. 
روحیه دولت گرایي و افزایش تصدي  ها در دولت: آمارها و نظرات کارشناسي حاکي از   
این است که عزم ملي درکاهش تصدي ها و فعالیت هاي زیرمجموعه دولت مشاهده نمي گردد. 
عدم لغو دستور نمایندگي دستگاه هاي اجرایي دولت در سهام عدالت. وجود الزام به استخدام 

نیروهاي قراردادي و شرکتي توسط دولت ازجمله این موارد است.
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چالش هاي فراروي واگذاري ها)خصوصي سازي(:

مشکالت وموانع درون زا نظیر:

• مشکالت ساختاري،	
• وجود برخي انحصارات دولتي و مقررات دست و پا گیر بویژه انحصارات طبیعي و قانوني، 	

به عبارت دیگر غیر رقابتي بودن اقتصاد در کشور،
• وجود مشکالت ساختاري در اغلب شرکت هاي دولتي مشمول واگذاري بخصوص از نظر 	

میزان اشتغال تکنولوژي پائین و دارائي مستهلک شده، 
• مشکالت مربوط به بازار و وضعیت کسب وکار،	
• عدم کارایي استفاده از منابع  موجود،	
• نتیجه تلفیق نواقص بازار در جوامع سنتي و دخالت دولت در تخصیص منابع.	

مشکالت مربوط به خریداران

• عدم پوشش بیمه اي خریداران شرکت هاي دولتي،	
• کتمان حقایق وقایع مالي شرکت هاي واگذار شده و باال بردن ریسک در خریداران،	
• مشکالت مربوط به نیروي کار در بنگاه هاي واگذار شده، 	
• از 	 اجتماعي حاصل  قوي جهت کاهش مشکالت  اجتماعي  تأمین  نظام  عدم وجود یک 

خصوصي سازي، 
• نگراني نسبت به امنیت شغلي و کاهش اشتغال ناشي از اجراي برنامه خصوصي سازي.	

مشکالت مربوط به طرف عرضه )اجرایي(

• مقاومت 	 و  آن ها  متبوع  وزارتخانه هاي  و  دولتي  تخصصي  مادر  شرکت هاي  چسبندگي 
بعضي دست اندرکاران و عدم معرفي شرکت هاي قابل واگذاري،

• حجم باالي نیروي انساني و کارآیي پایین نسبت به استانداردهاي موجود،	
• پیچیدگي و زمان بر بودن امر تعیین قیمت پایه سهام وآماده سازي شرکتها.	

عدم  دلیل  به  واگذاري  جهت  مصوب  شرکت هاي  صحیح  قیمت گذاري  بودن  دشوار   ) الف 
تصویب صورت هاي مالي سنوات آخر فعالیت توسط مجمع عمومي سهامداران.

ب( پراکندگي جغرافیائي شرکت ها. 
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• به سهامي عام توسط ثبت شرکت ها 	 از سهامي خاص  تغییر ماهیت حقوقي شرکت ها 
لغو  یا  جدید  قانوني  مجوزهاي  اخذ  به  واگذاري  مشمول  بنگاه هاي  از  بسیاري  نیاز  و 

مجوزهاي قانوني قبلي،
• عدم سازماندهي مطلوب مجامع عمومي شرکت هاي دولتي واگذاري،	
• فرایند 	 در  اثرگذار  تصمیم گیرندگان  افکار  بین  در  گوناگون  وجود سالئق  و  آراء  تشتت 

خصوصي سازي،
• زیان ده بودن بسیاري از شرکت هاي مشمول واگذاري،	
• عدم شفافیت اطالعات،	
• وجود مشکالت حقوقي و دعاوي شرکت هاي مشمول واگذاري با شرکت هاي باالدستي،	
• در وثیقه بودن سهام شرکت ها،	
• عدم کنترلي بودن این شرکت ها،	
• عدم تحویل اوراق سهام به منظور سپرده در بورس اوراق بهادار،	
• عدم ارسال اطالعات مالي)ترازنامه و حساب سود و زیان( 3 ساله به منظور آماده سازي شرکت ها.	

مشکالت مربوط به طرف تقاضا

• ضعف بخش خصوصي در آشنایي با ریسک و اصول حرفه اي جدید بازار و سرمایه گذاري،	
• عدم وجود امنیت الزم براي این بخش به گونه اي که منجر می شود به:	

الف(عدم وجود بازار رقابتي،
ب ( کاهش مشارکت خریداران در مزایده ها،

ج ( کاهش انگیزه سرمایه گذاران.
• عدم وجود نهادهاي مالي تامین سرمایه و حمایت و تشویق خریداران سهام شرکت هاي 	

دولتي هنگام عرضه سهام در بازار،
• عدم وجود نهادهاي مالي موثر و کارا درامر خصوصي سازي بصورت حرفه اي و تخصصي 	

جهت ارائه رهنمودهاي مشاوره اي و کاهش دغدغه هاي خریداران و فروشندگان.
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مشکالت وموانع برون زا

الف- موانع قانوني
• عدم هماهنگي و تعارض قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد کشور،	
• توجه صرف به اهداف کمي بدون عنایت به اهداف کیفي تعیین شده در قانون،	
• درج ارقام نجومي درآمدي در بودجه سنواتي کشور از ابتداي تشکیل سازمان خصوصي سازي،	
• واگذاري در چارچوب رد دیون: عدم وجود رقم دقیق تعهدات در قوانین بودجه سنواتي،	
• عدم وجود تکالیف روشن در قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل 44 براي دستگاه هاي 	

اجرائي در زمینه توانمندسازي  مالي و حمایت از بخش هاي خصوصي در اجراي طرح ها،
• اعطاي مجوزهاي تامین مالي از طریق انتشار اوراق مشارکت به وزارتخانه  هایي نظیر نیرو، 	

صنایع و معادن و نفت که منجر به تداوم و گسترش مالکیت دولت در آینده مي شود،
• عدم وجود قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاري هاي خارجي در زمینه خصوصي سازي،	
• وجود انبوه شرکت هاي مصوب براي واگذاري که مي بایست در کوتاه  مدت آماده سازي، 	

قیمت گذاري و عرضه شوند )حدود500 شرکت در برنامه خصوصي سازي براي یک سال(. 

موانع فرهنگي 

• نگاه توزیعي به عدالت اقتصادي به جاي نتایج از تولید،	
• نگرش پدرساالري و قیم  مآبانه بعضي از دولت مردان در تخصیص منابع،	
• تبلیغات منفي رسانه اي بعضي کشورها و تشویق به فرار سرمایه ها،	
• نگاه منفي به بخش خصوصي و سرمایه دار در کشور،	
• ضعف فرهنگي کارآفریني و بهره گیري از توان کارآفرینان متخصص،	
• برنامه 	 اجراي  از  ناشي  اشتغال  کاهش  و  شغلي  امنیت  به  نسبت  کارگران  نگراني 

خصوصي سازي و مساوي بودن دولت با منافع ملي در باور عامه،
• عدم وجود یک اجماع نهایي بر روي مسئله خصوصي سازي در کشور،	
• عالقه زیاد مردم به نگهداري دارائي هاي فیزیکي)واقعي( در مقایسه با دارائي هاي مالي،	
• عدم وجود فرهنگ سهامداري و سواد مالي بین اقشار جامعه که این امر گاهي در بین افراد 	

باسواد و دانشگاهي نیز قابل مشاهده است.
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موانع سیاسي

• احساس صاحبان سرمایه در عدم وجود ثبات و امنیت سرمایه گذاري، 	
• متأثر بودن بازار بورس از این پیامدها،	
• تنش هاي سیاسي با بعضي کشورها، 	
• مشکالت ناشي از تحریم. 	

بخش دوم: توصیه  ها و پیشنهادات

طبق . 1 و  اقتصاد  در  آنها  بهینه  سهم  های  اقتصادی،  مختلف  حوزه  های  سهم  زمینه  در 
تا  گردد  ارائه  هرسال  آنها  از  هریک  سهم  با  مرتبط  آمارهای  سنجش،  شاخص های 

جهت گیری سیاست های کلی اصل 44 بصورت شفاف مشخص شود،
در زمینه شاخص هاي ارزیابي وضعیت اجراي قانون اصل 44 الزم است شاخص ها به دو . 2

دسته تقسیم شوند.
• الف: شاخص هایی که یک تصویر نظام  مند از کل مجموعه در اختیار قرار مي دهند. مثاًل 	

شاخص سهم بخش  ها در تولید ناخالص داخلي،
• ب:. شاخص های که نشان دهنده درستی یا نادرستی شاخص اصلي انتخاب شده هستند.	

بحث ضدانحصار و تمرکززدایي از جمله شاخص  هاي اصلي است که در اصل سیاست ها . 3
ابالغ شده است. براي این منظور مي توان از شاخص هاي تمرکز c5 یا c4 )نشان دهنده 
این هستند که در هر بخش چهار یا پنج تا از بزرگترین واحدهاي اقتصادي چند درصد 

سهم را دارند( استفاده کرد،
واگذار . 4 به خود دستگاه هاي متولي  نباید  یا تحلیل عملکردها  آمارها  و  تولید شاخص ها 

گردد. چراکه وقتي دستگاهي خودش را درمعرض ارزیابي مي بیند آماري را ارائه مي کند 
درسال هاي  مثال  عنوان  به  باشد.  نمي  منطبق  واقعیت  با  یا  و  نیست  شده  که حساب 
گذشته در مورد سهم تعاون، بانک مرکزي سهم آن را  0/77 درصد گزارش مي داد و 
خود بخش تعاون سهمي بین 5 تا 7 درصد گزارش مي کرد. دستگاه هاي ستادي مانند 
بانک مرکزي، مرکز آمار، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزي می توانند آمارها 

را تولید کنند،
در ارزیابي و نظارت بر سیاست هاي کلي اصل 44، طبیعتاً اندازه  گیري و مقیاس  گذاري بر . 5

میزان تحقق اهداف بیشتر از اندازه گیري میزان اجراي اقدامات و تبصره  ها و مفاد قانون 
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اهمیت دارد. با توجه به اینکه براي سیاست هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور 
عمومي،  مالکیت  گسترش  اقتصادي،  رشد  به  بخشیدن  شتاب  از:  عبارتند  که  مي باشد 
و  بخش  هاي خصوصي  افزایش سهم  رقابت پذیري،  افزایش  بهره وري،  و  کارایي  ارتقاي 
افزایش  اقتصادي،  فعالیت هاي  درتصدي   دولت  مدیریتي  و  مالي  بار  از  کاستن  تعاوني، 
اشتغال و باالخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال مي  بایست شاخص ها 
و آمار و اطالعات مرتبط با اهداف فوق الذکر استخراج گردند و بررسي شود  تا مشخص 
گردد آیا اهداف هشت گانه مدنظر محقق گردیده یا انحراف وجود دارد؟ درضمن، میزان 
با تبیین این مساله مي  توان به صورت شفاف و دقیق به  انحراف از هدف چقدر است؟ 

آسیب شناسي موضوع پرداخت،
یکي از مهمترین اهداف مد نظر سیاست هاي کلي اصل 44، افزایش رقابت پذیري است. براي . 6

این منظور نیز نیازمند تعریف شاخص ها و مقیاس  هاي قابل اندازه  گیري هستیم. درضمن، 
رقابت پذیري  افزایش  فراروي  موانع  منسجم،  برنامه  ریزي  و  دقیق  مطالعه  با  مي  بایست 
برطرف گردد تا بخش  های خصوصی و تعاونی امکان ورود به عرصه  های اقتصادی و حضور 

فعال توام با رقابت را داشته باشند،
شاخص هاي بیانگر کاهش بار مالي و مدیریتي در فعالیت هاي اقتصادي در کشور هنوز . 7

تصویب و ابالغ نشده است. با توجه به اهمیت این موضوع و گذشت بیش از 5 سال از ابالغ 
سیاست هاي کلي اصل 44 الزم است شاخص هاي آن تهیه شود تا مشخص گردد بعد 

از ابالغ سیاست هاي کلي اصل 44 چقدر از حجم فعالیت هاي دولت کاسته شده است؟
در بند ج سیاست هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري  ها به توانمندسازي بخش هاي . 8

خصوصي و تعاوني اشاره شده است. باید بررسي شود چقدر در توانمندسازي  بخش های 
خصوصي و تعاوني موفق بوده ایم. اگر منتظر هستیم خود بخش هاي خصوصي و تعاوني 
توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي این است که اوالً وظایف 
توسعه  اي دولت باید در اقتصاد همچنان ادامه یابد. ثانیاً باید نهادسازي و ایجاد تشکل  ها 
در بخش خصوصي صورت بگیرد و دولت باید به این نهادسازي  ها کمک کند. سال ها است 
که درون دولت نهاد، وزارتخانه و سازمان ها ایجاد شده است. در بخش های خصوصي و 
آیا  ایجاد شود.  آنها  با روابط نظام  مند بین  باید تشکل  هاي مختار و مسئول  نیز  تعاونی 
بخش  توانمندسازي  نه؟  یا  است  کرده  توجه  آنها  تقویت  و  نهادسازي  ها  این  به  دولت 
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خصوصي و تعاونی یک مهندسي مجدد در اقتصاد ایران را مي طلبد. باید به بخش های 
تعاونی و خصوصي اعتماد کرد و به تقویت تشکل  هاي بخش هاي خصوصي و تعاونی کمک 

کرد نه اینکه مانع تراشي صورت بگیرد،
بررسي  ها نشان از این دارد که یکي از اشکاالت فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون . 8

است. هنوز عبارات و تعاریف و مفاهیم ساده تبیین و تشریح نشده است. درضمن، صدا 
بازرگاني، صنایع و  اتاق  تعاوني یعني  نمایندگان بخش هاي خصوصي و  به  باید  و سیما 
اتاق تعاون اجازه دهد دیدگاه ها، چالش  ها و مشکالت فراروي اجراي قانون و  معادن و 

سیاست هاي کلي اصل 44 را تشریح و اعالم نمایند،
هنوز بحث مهم رقابت پذیري و انحصارزدایي اجرایي نشده است. از جمله بحث هاي مهم . 9

قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاه ها است. باید دراین خصوص تعاریف 
و راهکارها تبیین گردد تا مشخص گردد بنگاه هایي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز 
باالیي برخوردار هستند، چه مسایلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش 

انحصارات و درجه تمرکز معین گردد،
به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه هاي اقتصادي و واگذاري وظایف . 10

تصدی گري دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاري هاي مشروع و مولد و بهبود فضاي 
کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگي آموزشي اجراي سیاست هاي کلي اصل44 

قانون اساسي متناسب با گروه هاي مختلف مردم ضرورت دارد،
اسناد . 11 بعنوان  گروهي  عالیق  و  سیاسي  سالیق  از  همواره فراتر  نظام  کلي  سیاست هاي 

اجراء  به  اعتقاد  باشد.  قانوني  مصوبات  و  تصمیمات اجرائي  مبناي  باید  باالدستي 
اجرائي چنانچه  مدیران  لذا  و  آنهاست  پشتوانه اجراء  و  اصل44 الزمه  سیاست هاي کلي 
نظرات شخصي خویش را در تعارض با این سیاست ها مي دانند یا باید از نظرات خویش به 
نفع سیاست هاي کلي و مصالح نظام عدول کنند و یا جاي خویش را به مدیران معتقد به 

این سیاست ها بسپارند،
ضرورت تشکیل کارگروهي جهت بررسي و رفع برخي اشکاالت موجود در قانون اجراي . 12

سیاست هاي کلي اصل44،
همسوسازي برخي قوانین با سیاست هاي کلي اصل44 قانون اساسي،. 13
حمایت از سرمایه گذاري هاي مشروع و مولد و رفع موانع سرمایه گذاري و بسترسازي براي . 14

توسعه فعالیت  هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني،
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رفع تبعیض  ها و توانمندسازي بخش هاي تعاوني و خصوصي با ایجاد نهادها و تشکل  های . 15
الزم و انجام برنامه  هاي حمایتي اعم از مالي و غیرمالي نظیر حمایت از خریداران سهام 

بنگاه هاي واگذار شده و تسهیل صادرات و حمایت هاي قضایي،
تنقیح قوانین و مقررات و تعریف نهادی قوی با ساز و کار الزم جهت کاهش حجم گسترده . 16

قوانین و مقررات موجود کشوري)مقررات زدائي( و تالش درجهت اصالح، کاستن یا حذف 
مقررات زاید و غیرضرور ناظر بر صدور پروانه  ها و مجوزهاي سرمایه گذاري و کسب و کار،

بهبود فضاي کسب و کار و سرمایه  گذاري، افزایش امنیت اقتصادي و ایجاد فضاي آرام . 17
براي سرمایه  گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعیض  آمیز نظام بانکي و دستگاه مالیاتي 
توانمندسازي  خصوصي،  بخش  هاي  در  نهادسازي  ها  خصوصي،  اقتصادي  بنگاه هاي  با 
بخش هاي خصوصي و تعاوني و باالخره ایجاد عزم ملي در بین مدیران و مسئوالن و بدنه 
توسعه  الزامات  ازدیگر  تعاوني  و  بخش هاي خصوصي  توسعه  ضرورت  درخصوص  دولت 

فعالیت هاي سرمایه  گذاري بخش هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي گردند،
تشکیل نشست هاي تخصصي و کارشناسي مسئوالن دولتي با نمایندگان بخش خصوصي . 18

و تعاوني و رفع مشکالت کالن و خرد مرتبط با این نهادها،
لزوم تقویت شوراي رقابت اعم از ساختاري و مالي و حمایت هاي قانوني جهت ایفاي نقش . 19

محوري ضدانحصار و تسهیل فضاي رقابت،
با رفع موانع سرمایه  گذاري و لغو امتیازات اعطاء شده به بنگاه هاي دولتي مشمول صدر . 20

بخش  به  امتیازات  این  تعمیم  مورد  و حسب  اساسي  قانون  اصل 44   از صدر  خارج  و 
غیردولتي و نیز کاهش نگاه هاي تبعیضي بین بخش هاي خصوصي و دولتي. به سمتي 
حرکت شود که ضمن برقراري عدالت اقتصادي در فعالیت هاي مشابه بین دولت و فعاالن 
غیردولتي، شرایط الزم جهت حضور بخش خصوصي واقعي فراهم گردد و حضور و توسعه 

نهادهاي عمومي غیردولتي به نحوي کنترل گردد،
درکنار توجه به بندهاي ب و ج سیاست هاي کلي اصل 44؛ مي بایست بند الف سیاست ها . 21

نیز نظارت شده و با شاخص هاي دقیق سنجیده شود تا از گسترش حجم فعالیت هاي 
دولتي جلوگیري گردد،

موضوع مداخله دولت در فعالیت هاي اقتصادي و عدم بهره وري و کارایي این بخش، از . 22
مشکالت جدي  اقتصاد کشور است. در این راستا، بازنگري در قوانین و مقررات موجود در 

جهت کاهش مداخالت غیرموجه حاکمیت ضروري است.
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لزوم تکمیل، توسعه و ایفای نقش  محوری و کارآمد توسط ساختارها و نهادهای جدید . 23
نظیر شورای عالی اجرای سیاست ها؛ ستادهای هماهنگی، هیات نظارت و مقررات  زدایی، 
هیات رسیدگی فرا استانی سرمایه گذاری، ستادهای استانی سرمایه گذاری، شورای رقابت 
... با هدف رفع  و مرکز رقابت ملی، و نیز ایجاد نهادهای جدید در بورس و فرابورس و 
موانع و مشکالت و بسترسازی برای توسعه فعالیـت های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه 

گزارش های دوره ای عملکرد توسط نهادهای مذکور به مراجع ذی  صالح،
 لزوم تدوین شاخص های بیانگر توسعه بخش تعاون و سنجش دقیق وضعیت فعلی این . 24

بخش دراقتصاد و درگام بعدی فراهم نمودن ساز و کارهای الزم جهت توسعه این بخش. 
جهت  گیری  نتوانسته  سیاست ها  ابالغ  از  سال  پنج  گذشت  از  پس  تعاون  بخش  هنوز 
توسعه  ای خود را طی نماید و حمایت های قانونی و مالی)بانکی( به نحو الزم از حضور 

گسترده این بخش صورت نمی گیرد.

منابع و مأخذ

•قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،
	سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی،

	اسناد برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی،
	پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(،

	سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي،

بررسی اجرای سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي
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اندازه دولت و بخش مالی و  بودجه ای آن در افق چشم انداز
)مطالعه ایران و کشورهای منطقه(

حمیدرضا1لطفی1حقیقت111111111ابراهیم1علی1نژاد1مهربانی2

چکیده
بودجه ای  و  مالی  بخش  مفهوم  و  شده  بیان  بودجه  تعریف  ابتدا  مطالعه  این  در   
داده  شرح  بودجه ای  نظام  هدف  ادامه  در  می گردد.  بیان  اقتصاد  در  آن  اهمیت  و  دولت 
آخرین  در  می گردد.  مشخص  دولت  بودجه ای  و  مالی  بخش  شاخص های  و  ابعاد  و  شده 
بخش، شاخص های مالی و بودجه ای دولت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای منطقه 

چشم انداز مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی
                بودجه، اندازه دولت، سند چشم انداز، بخش مالی.

1- دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه و برنامه ریز.
2- کارشناس ارشد اقتصاد.
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مقدمه
پیدایش دولت های مدرن و گسترش مأموریت آنها از وظایف تاریخی به حوزه های   
توسعه و رفاه اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، موجب افزایش حجم وظایف 
به دخالت های  را  پای دولت ها  تدریج  به  این مسئولیت  است.  و مسئولیت های دولت شده 
مستقیم در فعالیت های اقتصادی و مدیریت منابع باز کرد. دخالت های مزبور، عالوه بر مسائل 
مربوط به کارایی در تخصیص و بهره برداری از منابع، به چگونگی توزیع در آمدها و تحقق 
عدالت اجتماعی مربوط می شود3. مسئولیت و وظایف دولت به دو گروه وظایف ثابت و متغیر 
مبانی  اشاعه  استقالل،  حفظ  امنیت،  و  نظم  برقراری  همچون  وظایفی  است.  تفکیک  قابل 
حاکمیت قانون و تأمین کاالهای عمومی در گروه وظایف ثابت قرار می گیرد. اما  در گروه 
وظایف متغیر دولت می توان فهرستی از وظایف متناسب با هر دولت در حال توسعه از جمله 

ایران تنظیم کرد که به موارد زیر می توان اشاره کرد:
• تقویت زمینه های فرهنگی و اشاعه ارزش های اخالقی و اعتقادی،	
• تأکید بر گسترش و تعمیم آموزش های پایه، فنی و حرفه ای،	
• تقویت و تحکیم مبانی علمی و تحقیقاتی جامعه،	
• ایجاد و تقویت نهادهای سیاسی- مدنی در جهت حاکمیت متکی بر رضایت عامه،	
• طراحی و اجرای نظام تأمین اجتماعی و بر خورداری از امنیت پایه برای همگان،	
• تأمین نیازهای معیشتی، هدایت به سمت مصرف مطلوب و افزایش مازاد قابل سرمایه گذاری،	

هدایت جامعه در تخصیص هماهنگ مازاد تولید به سرمایه گذاری برای: ایجاد و گسترش 
ابزار و وسایل تولیدی، ایجاد و گسترش زیربناهای ارتباطی، حفاظت و توسعه منابع طبیعی4.

بخش اول: مفهوم بخش مالی و بودجه ای دولت و اهمیت آن در اقتصاد
در پي تغییر و تحوالتي که طي چند دهه اخیر در جایگاه، مأموریت و کارکردهاي   
بخش عمومي روي داده، نظام هاي بودجه ریزي، مدیریت مالي و عملیاتي دولت ها نیز متحول 
و  تأثیر گذاشت  بودجه اي  کارکردهاي  و  وظایف  مفاهیم،  تعاریف،  بر  تحول  این  است.  شده 
بودجه ریزي را از فن ارائه اطالعات براي تأمین حقوق قوه مقننه و کسب جواز مالي عملیات 
دولت به فرایندي بسیار پیچیده و چند وجهي از فعالیت هاي بخش عمومي تبدیل کرده است. 
رویکردهاي اخیر به مالیه عمومي و طرح نظریه هایي همچون انتخاب عمومي، ضمن تأکید 
بر اهمیت و پیچیدگي نظام هاي بودجه اي در پي بازگشت به حوزه اقتصاد سیاسي و توجیه 

فعالیت هاي دولت در فرایند آراي عمومي و در متن کارکردهاي اقتصاد بازار است.
3- برگسترم، 1378
4- چشمي، 1384

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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1-1- تعریف بودجه
مي گویند.  خرج  و  دخل  آن  به  مردم  که  است  چیزي  همان  بودجه  ساده  معناي   

بودجه در تعریف ساده و قدیم خود، سند پیش بیني دخل و خرج یا معامالت مملکت براي 
به  را  بودجه ریزي  صاحب نظران،  برخي  باشد.  رسیده  تصویب  به  که  است  مالي  سال  یک 
انتخاب هایي از میان گزینه هاي ممکن تعریف کرده اند که در چارچوب مباني نظري و اصول 
فني مشخصي صورت گرفته باشد. در این تعریف، فرایند انتخاب متضمن بررسي و پیشنهاد 
نتایج  ارزیابي  اتخاذ شده و  آنها، اجراي تصمیم هاي  اتخاذ تصمیم درباره  ارزیابي و  یافته ها، 
اجرایي است که در مجموع، نظام اطالعاتي بودجه را به وجود مي آورد. در بیشتر نظام هاي 
سیاسي موجود، شناسایي، تعیین اولویت و پیشنهاد یافته ها بر عهده دولت است؛ اما بازنگري، 
تحلیل و سرانجام پذیرش یا انتخاب نهایي آنها در انحصار مجلس قرار دارد. همچنین اجراي 
سرانجام،  است.  دولت  مسئولیت  و  در صالحیت  نهایي(  بودجه اي)انتخاب هاي  تصمیم هاي 
ابعاد مالي و عملیاتي و  یا بررسي نتایج اجرایي بودجه در  مرحله نهایي فرایند بودجه ریزي 

ارزیابي اثربخشي آنها بر عهده قانون گذار قرار مي گیرد)حقوق نظارتي مجلس(.

1-2- اهداف نظام بودجه ای

برابري و ثبات  اقتصادي،  اقتصادي دست یابي به رشد  اهداف متعارف سیاست هاي   

است. این سه هدف در بلندمدت مکمل یکدیگرند. رشد اقتصادي منابع الزم را براي کاهش 
فقر فراهم مي کند، ولي رشد بدون ثبات، ممکن است تداوم پذیر نباشد. از این رو سیاست 
رشد اقتصادي باید با سیاست هاي متناسبي در جهت برابري و ثبات اقتصادي همراه باشد. 
بي ثباتي، دشمن رشد اقتصادي است و غالباً بیشترین صدمه را نیز به اقشار فقیر جامعه وارد 
مي کند. در کوتاه مدت این اهداف سه گانه ممکن است با یکدیگر تعارض داشته باشند ولی 
در بلندمدت براي رسیدن به نتیجه مطلوب باید راه حل قاطعي را جست و جو کرد که هر سه 

این اهداف را در قالب یک مجموعه سیاست منسجم جاي دهد.
ثبات مالي بیش از هر چیز نیازمند انضباط مالي است؛ رشد اقتصادي و برابري نیز تا حدودي 
از طریق تخصیص مدبرانه منابع مالي به بخش هاي مختلف اقتصادي حاصل مي شود و بدیهي 
است که تحقق هر سه هدف در گرو کارایي و اثربخشي در استفاده از منابع است. بدین ترتیب، 
سه هدف عمده سیاست هاي اقتصادي، سه هدف کلیدي نظام بودجه اي را بدین شرح تعیین 

مي کند: انضباط مالي)کنترل مخارج(، تخصیص بهینه منابع و مدیریت اجرایي کارآمد.
1-3- كاربرد ابزار بودجه ای

و  تعریف محورهاي اصلي مأموریت دولت)بودجه  بودجه و کاربردهاي آن در  ابزار   

حاکمیت(، عبارتند از:
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• بودجه به عنوان تدابیري براي شناسایي و حل و فصل مسائل اقتصادي و اجتماعي،	
• بودجه به عنوان سنجه توانایي مدیریت بخش عمومي در تجهیز و تخصیص،	
• بودجه به عنوان ابزار پاسخگویي به نیاز اطالعاتي قانون گذار،	
• سیاست هاي 	 اجتماعي،  بیمه هاي  امور  اداره  درآمدها،  توزیع  ابزار  عنوان  به  بودجه 

حمایتي و تأمین نیاز گروه هاي محروم و عرضه خدمات اجتماعي به منظور پیشگیري، 
بازپروري و حفاظت از قشرهاي آسیب پذیر یا معلول،

• بودجه به عنوان ابزار پاسخگویي به خواسته هاي محلي، منطقه اي یا الزام هاي ناشي از 	
تعهدات بین المللي و نیروهاي فراملي در روابط قواي حاکمیت سیاسي و به  خصوص 

در تأمین حقوق قوه مقننه.
1-4- اطالعات بودجه ای

سازماندهي و تنظیم اطالعات بودجه اي باید بر اساس تأمین حقوق و پاسخگویي به    

نیازهاي سه حوزه ذینفع صورت پذیرد. حوزه نخست به تأمین نیازهاي اطالعاتي قوه مقننه 
اختصاص دارد و کاربرد اصلي و اولیه آن براي تصمیم گیري، نظارت و ارزیابي است. اما قوه 
مي کند.  تعقیب  و  بودجه ریزي طرح  فرایند  از طریق  را  اطالعاتي خود  نیازهاي  نیز  مجریه 
مدیریت بخش عمومي بر عهده قوه مجریه)دولت( است و اطالعات مربوط به آن باید از یک 
سو متناسب با مسئولیت ها و وظایف قانوني دولت باشد و از سوي دیگر، باید تصمیم هاي راجع 
به توزیع منابع و الزامات اجرایي این وظایف را با توجه به تکالیف و ساختارهاي سازماني بخش 
عمومي تنفیذ کند. این گروه از اطالعات بودجه اي به رغم اهمیت بسیار زیادي که در حوزه 

مدیریت دولت دارد، کمتر مورد توجه مستقیم قانون گذار قرار مي گیرد.
ناظر بر جهت گیري هاي اجتماعي تصمیم ها و  نیازهاي اطالعاتي  از  حوزه دیگري   
به ترجیحات عمومي و  براي پاسخگویي  زمینه هاي مورد عالقه جامعه است. اطالعات الزم 
محلي یا مسائل مربوط به تأمین اجتماعي، توزیع درآمدها و نیازهاي گروه هاي محروم از این 
قبیل است. از سوي دیگر، مردم و مراکز علمي و پژوهشي عالقمند به آگاهي و شناخت حدود 
فعالیت هاي اقتصادي و حوزه مداخالت دولت براي ارزیابي سیاست ها و تشخیص دامنه مجاز 
فعالیت هاي خود هستند. زیرا ضرورت هایي را که دولت تأمین نمي کند، مي تواند در محدوده 
فعالیت هاي غیردولتي قرار گیرد. اگر بودجه به عنوان ابزاري براي سیاست گذاري و فرایندي 

براي انتخاب تعریف شود، این فرایند باید متضمن اطالعات زیر باشد:
• شاخص هاي اساسي اهداف و برنامه هاي پیشنهادي دولت،	
• فهرست اولویت هاي ملي و برنامه ملی- عملیاتي دوره آتي،	
• برنامه اجرایي منسجم و معین کننده حدود فعالیت هاي اقتصادي دولت،	

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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• چگونگي تأمین اهداف رفاهي و اجراي وظایفي که به موجب قوانین، مسئولیت هاي 	
ملي، استانداردها و موازین بین المللي بر عهده دولت است،

• پاسخگویي به جامعه نسبت به مصرف منابع حال و آتي کشور،	
• چگونگي تجهیز و تخصیص منابع عمومي به وظایف دولت و بازتوزیع درآمدها در جامعه،	
• و  	 عمومي  بخش  مدیریت  سازمان  اساس  بر  عملیاتي  مالي-  اطالعات  ارائه  و  تنظیم 

گستره حضور دولت به تفکیک وظایف و مسئولیت هاي طبقه بندي شده.
1-5- مراحل بودجه ریزی و جایگاه قوه مجریه و مقننه در ایران

بودجه ریزی چهار مرحله دارد که عبارتند از: تدوین، تصویب، اجرا و نظارت. در هر   

کشوری برحسب نظام حقوقی و سیاسی آن کشور، هر یک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه 
یک یا چند مرحله از مراحل بودجه ریزی را به عهده دارند. به موجب قانون اساسي جمهوري 
بودجه حق  تصویب  قوه مجریه،  اختیارات  از  بودجه  تنظیم  و  تهیه  ایران مسئولیت  اسالمي 
انحصاری مجلس و اجرای بودجه به عهده دولت است. در زمینه نظارت بر بودجه، عالوه بر 
نظارت مجلس از طریق بررسی گزارش تفریغ بودجه، قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل 

کشور می تواند بر حسن انجام قانون بودجه نظارت کند. 

بخش دوم: ابعاد و شاخص های بخش مالی و بودجه ای دولت
آن  راست  سمت  در  که  حسابداری  تراز  یک  صورت  به  می توان  را  عمومی  بودجه   
دریافت ها و در سمت چپ پرداخت ها ثبت می شود،  نشان داد. دریافت های دولت شامل 
هزینه های  دولت  پرداخت های  و  می شود  درآمدها  سایر  و  نفت  درآمد  مالیاتی،  درآمدهای 
سرمایه گذاری، مصرفی و بازپرداخت تعهدات دولت را در بر می گیرد. رقم ترازکننده این تراز 
حسابداری، منابع تأمین کسری بودجه دولت است که در سمت دریافت ها ثبت می شود. در 
صورتی که پرداخت های دولت از دریافتی هایش بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه 
می شود که در صورت عدم تأمین آن از طریق افزایش درآمد یا کاهش هزینه ها، دولت باید 

اقدام به استقراض کند.

2-1- دریافتی های دولت

اقالم عمده دریافتی های دولت عبارتند از: مالیات ها، درآمد نفت، درآمدهای حاصل   

از مالکیت دولت، فروش سهام شرکت های دولتی، درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات و 
سایر درآمدها.
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2-1-1- درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی یکی از منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در ایران است که در   

اکثر سال ها حدود 30 درصد از درآمدهای عمومی دولت را بخود اختصاص می دهد. از آنجائی 
که درآمدهای مالیاتی از طریق جمع آوری مالیات بدست می آید و نرخ ها و پایه های مالیاتی 
توسط خود دولت تعیین می شود؛ می توان سیاست های مالیاتی را در شمار ابزارهایی دانست 
که دولت از آن برای سیاست گذاری های مالی استفاده می کند. سیاست های مالیاتی می تواند 
دولت را در انجام وظایفی چون برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، توزیع امکانات، 
ایجاد هماهنگی در اقتصاد و ... کمک کند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم گیری مالیاتی باید 

نتایج و پیامدهای ناشی از آن ارزیابی گردد.
به  مستقیم  مالیات های  می کند.  دریافت  غیرمستقیم  و  مستقیم  مالیات  نوع  دو  دولت 
مالیات هایی گفته می شوند که بطور مستقیم بر افراد و خانوارها و بنگاه ها بر قرار می شود. 
در حالی که مالیات های غیرمستقیم بر کاالها و خدماتی که از آن استفاده می شود، بسته 
می شود. در ایران مالیات مستقیم شامل درصدی از حقوق کارمندان بخش خصوصی و دولتی، 
خصوصی،  و  دولتی  شرکت های  سود  از  درصدی  اصناف،  و  مغازه داران  درآمد  از  درصدی 
درصدی از نقل و انتقاالت و ثروت خانوارها و درصدی از ارزش امالک و مستغالت می شود. 
مالیات های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات)سود بازرگانی و حقوق گمرکی( و مالیات بر 
کاالها و خدمات)مانند مالیات بر سیگار، تلفن همراه، نوشابه، بنزین، نفت سفید و ...( می شود.

2-1-2- درآمدهای نفتی

درآمدهای نفتی عمده منبع تأمین مخارج دولت در ایران می باشد که همواره نقش   

بسیار مهم و حائز اهمیتی را در تأمین مخارج جاری و عمرانی دولت ایفا نموده است. در حالی 
که اندیشمندان اقتصادی در تدوین برنامه های توسعه ای برای ایران همواره بر این اعتقاد بودند 
که درآمدهای نفتی باید به مصارف توسعه ای و زیربنایی برسد، عماٌل هزینه های جاری دولت 
نیز بتدریج از درآمدهای نفتی متأثر گردید بطوری که این وابستگی رفته رفته افزایش نیز یافته 
است. درآمدهای نفتی در ایران عمدتاٌ متأثر از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی است. 
بطوری که هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد درآمدهای نفتی نیز به تبع آن 
رشد می یابد. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای نفتی، میزان صادرات نفت و تغییرات نرخ 
ارز می باشد. مهمترین شوک ایجاد شده در درآمدهای دولت، شوک نفتی سال 1353 است که 
باعث شد قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یابد. همچنین کاهش صادرات نفت در 
سال های 1359 و 1364 و افزایش نرخ ارز در سال 1372 و کاهش قیمت نفت در سال 1376 
باعث ایجاد نوسانات شدید در درآمدهای نفتی دولت در ایران در طول چندین دهه اخیر گردید.

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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2-2- مخارج دولت

بهداشت،  تأمین  اشتغال،  حفظ  یا  ایجاد  قبیل  از  خود  وظایف  انجام  بدلیل  دولت   

آموزش، تأمین اجتماعی و همچنین تولید کاالهای عمومی مجبور می باشد که مخارج کالن 
با درآمدهایش را تقبل کند. همچنین اهداف دیگری چون توزیع عادالنه  و گاه، ناهماهنگ 
ناپذیر  اجتناب  را  سنگین  مخارج  ایجاد   ... و  بالعوض  کمک های  و  یارانه  تخصیص  درآمد، 
می کند. از بعد دیگر دولت ها برای حفظ موقعیت و ارکان حکومت خود ناچارند که از امنیت 
شهرها و مرزها دفاع کنند که این خود نیز مستلزم مخارج باالیی است. هرگاه دولت نتواند تمام 
مخارج خود را از کانال های درآمدی بدست آورد مجبور است که کسری بودجه را پذیرفته و 
برای تأمین مالی آن اقدام به استقراض از داخل)مردم و سیستم بانکی( یا خارج نماید. به طور 

کلی مخارج عمومی دولت از دو جهت طبقه بندی شده است: 
الف- از جهت اداری                  ب- از جهت اقتصادی.

الف-اداری
   مخارج عمومی اداری بر اساس خدمات وزارتخانه و دستگاهی است که آن مخارج را 
انجام می دهند و سپس مخارج هر دستگاه بر حسب موضوع هزینه به طبقات دیگری تقسیم 
اداری،  مخارج  نمود:  تقسیم  زیر  بشکل  را  هر دستگاه  مخارج  می توان  مثال  بطور  می شود. 
امور  مخارج  آموزشی،  و  فرهنگی  مخارج  ارتباطات،  مخارج  خارجی،  امنیت  و  حفظ  مخارج 

اجتماعی و مخارج عملیات اقتصادی.

ب-اقتصادی

   از جهت اقتصادی مخارج عمومی دولت را می توان به سه گروه تقسیم نمود: 
1( مخارج مصرفی     2( مخارج انتقالی         3( مخارج سرمایه گذاری

1-مخارج مصرفی

پرداخت های دولت بابت حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه های آب و برق، سوخت   

و اجاره ساختمان های دولتی، خرید کاالها و خدمات مورد نیاز دستگاه های دولتی و سایر 
اقالمی از این نوع، به عنوان مخارج مصرفی دولت منظور می شود.

2-مخارج انتقالی

یا  کاال  مستقیماً  آن،  پرداخت  مقابل  در  دولت  که  است  مخارجی  انتقالی،  مخارج   

خدمتی دریافت نمی کند. این مخارج به سه دسته مخارج انتقالی اجتماعی، مخارج انتقالی 
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مالی و مخارج انتقالی اقتصادی تقسیم می شود. از انواع مخارج انتقالی اجتماعی می توان به 
ناشی  دولت  عمومی  قروض  از  مالی  انتقالی  مخارج  نمود.  اشاره  اجتماعی  بیمه های  مخارج 
می شود و عبارت از هزینه پرداخت اصل و فرع قرضه های دولتی می باشد. از آنجایی که این 
نوع مخارج بابت بدهی های دولت بوده)دوره های گذشته( و از این نوع پرداخت ها همه ساله 
کاال یا خدمتی عاید دولت نمی شود به این دلیل جزء مخارج انتقالی دسته بندی می شوند. 
از مخارج عمومی است که بوسیله دولت بمنظور تثبیت  اقتصادی آن دسته  انتقالی  مخارج 
قیمت ها و تعدیل نرخ دستمزد پرداخت می شود. به عبارت دیگر دولت با پرداخت قسمتی از 
مخارج تولید به عنوان کمک به تولیدکنندگان، عالوه بر تشویق آنان به افزایش تولید، باعث 

می شود کاالها و خدمات با قیمت پایین تری به دست مصرف کنندگان برسد.
3-مخارج سرمایه گذاری دولت

سرمایه گذاری های  زیربنایی،  سرمایه گذاری های  شامل  دولتی  سرمایه گذاری   

اجتماعی و سرمایه گذاری های انتقاعی می شود. سرمایه گذاری های زیربنایی بمنظور تقویت 
نیز  اجتماعی  انجام می پذیرد. سرمایه گذاریهای  اقتصادی کشور  زیربنای  یا  اقتصادی  شبکه 
الزمه رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند. بطوری که این سرمایه گذاری ها باعث می شود 
که جامعه از لحاظ امور اجتماعی آماده پیشرفت اقتصادی باشد. این سرمایه گذاری ها می تواند 
و  فرهنگ  توسعه  بهداشتی،  و مؤسسات  بیمارستان  احداث  از طریق  بهداشت  توسعه  شامل 
آموزش از طریق احداث مدارس و دانشگاه ها و همچنین احداث پارک ها و مراکز فرهنگی)مثل 
سینما( باشد. سرمایه گذاری انتقاعی آن دسته از مخارج دولت است که به منظور توسعه و 

تقویت بنیه مالی و اقتصادی انجام می شود.
در ایران مخارج دولت به دو دسته کلی جاری و عمرانی تقسیم بندی شده است.   
و  نداشته  زیربنایی  و  توسعه ای  اطالق می شود که جنبه  به مخارجی  پرداخت های جاری 
بصورت مستمر و جاری می باشد. این مخارج بیشتر شامل پرداخت های پرسنلی کارکنان 
و  فقیر  خانوارهای  به  دولتی  اعانه های  و  کمک ها  قبیل  از  انتقالی  پرداخت های  و  دولت 
تغییر  با   1381 سال  در  می شود.  عمومی  قرض های  بهره  و  دریافتی  وام های  بازپرداخت 
کرد.  تغییر  هزینه ای  پرداخت های  به  جاری  پرداخت های  عبارت  بودجه نویسی،  شیوه 
پرداخت های عمرانی به پرداخت های اطالق می شود که جنبه توسعه ای و زیربنایی دارد. 
از  شود.  می  گفته  نیز  ای  توسعه  یا  ای  برنامه  های  پرداخت  مخارج،  این  به  جهت  بدین 
تملک  اعتبارات  به  عمرانی  پرداخت های  عبارت  بودجه نویسی  شیوه  تغییر  با   1381 سال 

دارایی های سرمایه ای تغییر کرد.
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 2-3-اندازه دولت در اقتصاد ایران
نوع نگرش به نقش دولت و دالیل وجود دولت، در طي قرن گذشته بارها دستخوش   
و  و مسئولیت هاي دولت  تغییر وظایف  باعث  ها  نگرش  تغییر  است.  بازنگري شده  و  تغییر 
بنابراین تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت مي گردد. در بستر این نگرش ها، عواملي وجود 
دارد که مي تواند تغییر اندازه و رشد دولت را در طي زمان و در میان کشورهاي مختلف توضیح 
دهد. از جمله این عوامل مي توان به درآمد سرانه، میزان باز بودن اقتصاد، درجه شهرنشیني، 
توزیع درآمد  و  متغیرهاي جمعیتي، حقوق سیاسي، قیمت نسبي محصوالت بخش عمومي 
اشاره کرد. همچنین، بین تعدد نژادي، زباني و مذهبي، نهادهاي سیاسي و تمرکز مالي دولت 

از یک طرف و  اندازه دولت از طرف دیگر ارتباط وجود دارد.
بخش  و  عمومي  دولت  مرکزي،  دولت  سطح  سه  به  دولت  فعالیت  ارتباط،  این  در   
عمومي تفکیک و اندازه دولت در این سطوح مورد بررسي قرار مي گیرد. تمرکز اصلي بر بعد 
هزینه ها و مصارف دولت در این سه سطح مي باشد. اندازه دولت در اقتصاد، عموماً با محاسبه 

نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلي سنجیده مي شود.

بخش سوم: بررسی شاخص های مالی و بودجه ای دولت در اقتصاد ایران
در این بخش به بررسی و تحلیل شاخص های مهم بخش مالی و بودجه ای دولت که   

در بخش دوم ذکر گردید می پردازیم.

3-1- تحوالت درآمدهای مالیاتی درایران

درآمدهای مالیاتی در سال های قبل از 1352 روند معتدلی را طی نموده اند. بطوری   

که در طی این سال ها درآمدهای مالیاتی روند افزایشی متناسبی داشته و از نوسانات شدید 
 20/4 حدود  تا 1352   1342 دوره  طی  مالیاتی  درآمدهای  رشد  نرخ  میانگین  بوده اند.  دور 
مالیاتی در  بودن سهم درآمدهای  باال  این دوره  از مهمترین ویژگیهای  درصد می باشد. یکی 
درصد  از 34  بیش  مالیاتی  درآمدهای  میانگین سهم  که  بطوری  است  دولت  درآمدهای  کل 
می باشد)جدول 1(. درآمدهای مالیاتی بعد از 1353 تا 1367 از روند معتدل خود خارج شده 
و دچار نوسانات شدید شده است. در این دوره در برخی از سال ها)1354( این درآمدها 71/6 
درصد افزایش و در برخی دیگر از سال ها)1358( معادل 21 درصد کاهش نشان می دهد. سهم 
درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها طی این دوره 29/9 درصد بوده و کمتر از دوره قبل می باشد. 
در برخی از سال ها این سهم بدلیل کاهش درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته و به 57/5 
درصد کل درآمدها رسیده است)سال1365(. بعد از سال 1367 با شروع برنامه اول توسعه کشور 
درآمدهای مالیاتی افزایش یافته بطوری که نرخ متوسط تغییر آن طی دوره 1367 تا 1379 
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معادل 35/1  درصد بوده که بیشترین نرخ افزایش را طی کلیه سال های مورد بررسی)1342 تا 
1388( داشته است. در دوره 1380 تا 1388، درآمدهای مالیاتی به جز سال 1384، دارای روند 
معتدلی بوده است. متوسط درصد تغییرات درآمدهای مالیاتی این دوره 26/96 درصد بوده که 
نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. در این دوره سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای 
عمومی دولت افزایش چشم گیری داشته و به مقدار 36/5 درصد رسید که در میان چهار دوره 
مورد بررسی، بیشترین سهم را دارا می باشد. در سال 1384، درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش 
یافته و درصد تغییرات این درآمدها نسبت به سال قبل 59/5 درصد شد. علت این افزایش، 
احتساب مالیات عملکرد نفت به مبلغ 31/9 هزار میلیارد ریال طبق قانون بودجه و متمم های آن 
ذکر گردیده است. بدون احتساب این رقم، رشد مالیات در سال 1384 نسبت به سال قبل 21/7 

درصد بوده است.
نفتی  درآمدهای  هرگاه  که  است  این  مالیاتی  درآمدهای  سهم  مورد  در  مهم  نکته   
افزایش یابد؛ سهم مالیات ها در کل درآمدهای عمومی کاهش خواهد یافت و این کاهش تا 

چندین سال ادامه می یابد.
جدول 1- سهم و درصد تغییر درآمدهای عمومی دولت در ایران) به تفکیک دوره های زمانی( 

دوره
سهم در کل درآمدهای عمومیمتوسط درصد تغییرات

درآمد مالیاتیدرآمد نفتیدرآمد مالیاتیدرآمد نفتی
134229/820/451/834/12 تا 1352
135323/516/76029/9 تا 1367
136858/735/143/428/75 تا 1379
138013/726/9647/936/5 تا 1388

منابع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خالصه تحوالت اقتصادی کشور

42-52 53-67 68-79 80-88
(با احتساب برداشت از ذخیره ارزی)80-88

سهم انواع درآمدهاي عمومي از کل -1نمودار 

سهم درآمد نفتی

سهم درآمد مالیاتی
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3-2- تحوالت درآمدهای نفتی در ایران
دوره1زمانی113421تا13521

رقم  درحالیکه  شد  برابر  یازده  از  بیش  دولت  درآمدهای  اسمی  رقم  دوره  این  در   
حقیقی درآمدهای دولت نزدیک به هشت برابر گردید. میانگین سهم درآمدهای نفتی در کل 
این سهم کمترین درصد را طی  باشد که  این دوره 51/7 درصد می  درآمدهای دولت طی 
دوره های مختلف در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است. طی این دوره درآمدهای نفتی 
در تمام سال ها افزایش داشته است که بیشترین درصد افزایش مربوط به سال 1350 برابر 

81/5 درصد می باشد.

دوره1زمانی113531تا13671:
در این دوره وقوع شوک اول نفتی 1353 و سپس تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی  1
و اجتماعی کشور در اثر پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و وقوع شوک دوم نفتی در 
سال 1364 باعث ایجاد افت و خیزهای زیاد در درآمدهای نفتی کشور شد. درآمدهای نفتی 
در سال 1353 همراه با باال رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی به 4 برابر رسید که باالترین 
افزایش را در کلیه سال ها داشته است. همچنین بیشترین کاهش درآمدهای نفتی در این دوره 
اتفاق افتاد. در سال 1365 همراه با کاهش صادرات نفت بدلیل شوک دوم نفتی این درآمدها 
حدود 66 درصد کاهش یافت. نوسانات شدید درآمد نفتی در طی این دوره باعث متغیر بودن 
سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدها گردید. در این دوره اتکاء درآمدهای دولت به درآمد 

نفت به شدت افزایش یافت و سهم درآمد نفتی در کل درآمدهای دولت به 60 درصد رسید.
دوره1زمانی113681تا13791:

از مهمترین مشخصه این دوره این است که سهم نفت در کل درآمدها نسبت به دوره های   
قبل به شدت کاهش یافته بطوری که متوسط سهم نفت از 59/1 درصد در دوره قبل به 43/4 
درصد در این دوره رسید. طی این دوره سیاست آزادسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران در سال 1372 
اجرا شد که باعث افزایش نرخ ارز گردید. بدین جهت با وجود کاهش در صادرات نفت در این سال 
درآمدهای نفتی نزدیک به دو برابر شد. بعبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در سال 1372، نه تنها کاهش 
صادراتی نفتی را پوشش داد بلکه باعث شد که درآمدهای نفتی افزایش فوق العاده ای داشته باشد. 
در اواخر دوره)1376( کاهش قیمت نفت دوباره باعث کاهش درآمدهای نفتی گردید بطوری که در 
سال 1376 و 1377 درآمد نفتی به ترتیب برابر 20/5 و 36/2 درصد تغییر منفی داشت. این کاهش 
در سال های بعد با افزایش مجدد قیمت نفت در بازارهای جهانی جبران شد. الزم به ذکر است که 
در این دوره کاهش سهم نفت، از طریق افزایش سهم »سایر درآمدها« و از جمله استقراض از خارج 

جبران شده است و سهم درآمدهای مالیاتی نیز تغییر محسوسی نیافته است.
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دوره1زمانی113801تا13881
درآمدهای نفتی در دوره مذکور دارای نوسانات زیادی بوده است. در سال 1381، این  1
درآمدها به شدت افزایش یافت)افزایش 43 درصدی نسبت به سال 1380( و در سال های 
1385، 1386 و 1387 دارای رشد منفی بوده است. از مهمترین علل این نوسانات می توان 
به افزایش قیمت جهانی نفت، یکسان سازی نرخ ارز، شفاف سازی حامل های انرژی و واردات 
بنزین اشاره کرد. به طور کلی، متوسط درصد تغییرات درآمدهای نفتی در این سال ها، 13/7 
درصد و سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای عمومی دولت، 47/9 درصد می باشد. همانطور 

که می بینیم، سهم درآمدهای نفتی دوباره در این دوران افزایش یافته است.

3-3- پرداخت های عمومی دولت
در تحلیل پرداخت های دولت به تفکیک جاری و عمرانی دیده می شود که بیشترین   
سهم مخارج دولت را مخارج جاری تشکیل می دهد. کاهش در مخارج جاری دولت بیشتر 
در  خود،  ماهیت  بدلیل  جاری  مخارج  که  بطوری  می شود  منعکس  عمرانی  مخارج  روی 
سال هایی که درآمدهای دولت کاهش داشته اند، افزایش نیز یافته است. برای مثال در سال 
به 15 درصد کاهش  نزدیک  نفتی، مخارج عمرانی  با کاهش در درآمدهای  1377 همگام 
دولت  عمومی  مخارج  بررسی  در  است.  داشته  درصدی   19 رشد  جاری  مخارج  ولی  یافت 
می توان چهار دوره زمانی 1342 تا 1352، 1353 تا 1367، 1368 تا 1379 و 1380 تا 

1388 را در نظر گرفت.

دوره زمانی 1342 تا 1352
بوده است. سهم  به هم  نزدیک  و عمرانی  نرخ رشد مخارج جاری  این دوران  در   
هزینه های جاری در کل هزینه ها نسبت به دوره های دیگر کم و سهم هزینه های عمرانی 

می باشد. بیشتر 

دوره زمانی 1353 تا 1367:
در این دوره که مصادف با وقایع مهمی چون شوک های نفتی 1353 و 1364، وقوع   
انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی می باشد، ترکیب سهم هزینه های جاری و عمرانی 
تغییر نمود. طی این دوره بدلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و بخصوص مخارج جنگ، رشد 
هزینه های جاری بیشتر از رشد هزینه های عمرانی بوده است. از طرفی در این دوره در برخی 
از سال ها مخارج عمرانی رشد منفی داشته و نتیجه آن شد که سهم هزینه های عمرانی از 

36/3 درصد در دوره قبل به 28/2 درصد در این دوره کاهش یابد.

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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دوره زمانی 1368 تا 1379:
رشد  نرخ  است.  داشته  زیادی  نسبتاً  افزایش  دولت  عمومی  مخارج  دوره  این  در     
هزینه های عمرانی بیش از هزینه های جاری می باشد که این بدلیل اهداف برنامه های اول 
و دوم توسعه است. دولت برای رسیدن به اهداف برنامه، سعی نمود که مخارج عمرانی خود 
نرخ رشد مخارج  و  نرخ رشد مخارج عمرانی 36/5 درصد   2 افزایش دهد. طبق جدول  را 

جاری 32 درصد می باشد.

دوره زمانی 1380 تا 1388
افزایش قابل توجهی را داشته است.  نیز پرداخت های عمومی دولت  این دوره  در   
همانند دوره قبل، نرخ رشد پرداخت های عمرانی بیش از پرداخت های جاری می باشد که 
نشان دهنده تالش دولت برای رسیدن به اهداف بر نامه های توسعه می باشد. متوسط نرخ 
رشد کل پرداخت های جاری و عمرانی به ترتیب 25/5 و 32/6 درصد می باشد. بیشترین 
این دوره مربوط به سال 1381 می باشد که نرخ رشد  نرخ رشد پرداخت های عمرانی در 

125 درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد.
جدول 2- متوسط سهم و درصد تغییر مخارج دولت 

دوره
متوسط نرخ رشد مخارجمتوسط سهم در کل مخارج

کل مخارجعمرانیجاریعمرانی جاری 

134263/7236/2820/3120/2419/9 تا 1352
135371/7528/2518/3716/2417/61 تا 1367
136871/628/43236/532/6 تا 1379
138074/425/625/532/626/7 تا 1388

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خالصه تحوالت اقتصادی کشور
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3-4-  اندازه دولت در اقتصاد ایران
در ادامه به تحلیل اندازه دولت و برخي شاخص هاي دیگر فعالیت دولت در اقتصاد   
ایران طي سال هاي1352 تا 1388 پرداخته مي شود. ارقام مورد استفاده در این تحقیق، 
تعریف،  این  در  است.  بودجه نویسي  قدیم  و عمراني در شیوه  پرداخت هاي جاري  مجموع 
نمي شود.  وارد  دولت  به  وابسته  انتفاعي  موسسات  و  بانک ها  و  دولتي  شرکت هاي  بودجه 
محل   از  دولتي  موسسسات  و  وزارتخانه ها  پرداخت هاي  از  بخشي  که  آنجا  از  همچنین 
درآمدهاي اختصاصي آنها صورت مي گیرد، آن بخش از پرداخت هاي بودجه عمومي دولت 
نظر  مورد  مي گردد،  مالي  تامین  اعتبار”  تامین  منابع  سایر  و  عمومي  »درآمد  محل  از  که 
نبودن  اختیار  بدلیل در  و موسسات دولتي  وزارتخانه ها  اختصاصي  پرداخت هاي  لذا  است. 
ارقام عملکرد از مجموع پرداخت هاي بودجه عمومي دولت کنار گذارده مي شود. همچنین 
نظر  در  اجتماعي  تأمین  سازمان  و  شهرداري ها  مرکزي،  دولت  از  متشکل  عمومي  دولت 
دولت  بر  عالوه  عمومي  بخش  کشور،  کل  سالیانه  بودجه  قانون  مطابق  است.  شده  گرفته 
عمومي شامل شرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نیز مي شود. 

بنابراین، ارقام مندرج با توجه به این موارد در نظر گرفته شده است.
دو نکته در خصوص مقایسه هاي انجام گرفته الزم است مد نظر قرار گیرد. نخست   
ارز  نرخ  یکسان سازي  که  تا سال 1381،  اسالمي  انقالب  از  تمام سال هاي پس  در  که  آن 
صورت گرفت، بخشي از مخارج دولت بر اساس نرخ هاي ارز تثبیت شده که اختالف فاحشي 
با نرخ هاي رایج در بازار غیررسمي ارز داشته، صورت گرفته است. به این لحاظ شاخص اندازه 
ارقام مربوط به یارانه  دولت طي این دوره به میزان زیادي کوچک نمایي دارد. دوم آن که 

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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انرژي نیز بسیار قابل مالحظه مي باشد که تنها در سال هاي 84-1382  رقم شفاف سازي 
قیمت)یارانه( حامل هاي انرژي به ارقام بودجه اضافه شده است. بنابراین، براي بررسي روند 
اندازه دولت ترجیح داده شد براي تمام سال ها از ارقام مشابه بدون تعدیالت نرخ ارز و یارانه 
انرژي استفاده شود. با در نظر گرفتن ارقام برآوردي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز و یارانه 

انرژي، اندازه دولت مرکزي تعدیل شده بسیار بزرگتر خواهد بود.

3-4-1-  اندازه دولت

شاخص اندازه دولت حاکي از کاهش قابل مالحظه آن در سال هاي پس از انقالب   

است. این نسبت که در سال هاي رونق درآمدهاي نفتي)57-1353( حدود 45/1 درصد بود، 
در سال های انقالب و جنگ)67-1358( به 27/3 درصد کاهش یافت. با پایان جنگ، مخارج 
تحمیلی ناشی از آن نیز کاهش یافت و شرایط برای رشد تولید)GDP( مهیا گردید. به این 
ترتیب، در برنامه پنج ساله اول توسعه نسبت مخارج دولت به GDP به سطح 17/4 درصد 
برنامه اول 6/9 درصد بوده که علی رغم رشد سالیانه 6/2  تقلیل یافت. رشد GDP در طی 
درصدی مخارج دولت، موجب کاهش اندازه دولت در طی این برنامه شده است. رشد GDP در 
برنامه دوم توسعه به 2/9 درصد کاهش یافت که با وجود رشد پایین مخارج دولت در طی این 
سال ها، اندازه دولت  نسبت به برنامه اول بزرگ تر شده است. رشد باالی GDP در برنامه سوم 
توسعه موجب کاهش اندازه دولت در طی این برنامه شده است. هر چند رشد سالیانه مخارج 
دولت در برنامه سوم نسبت به برنامه اول و دوم و همچنین دوره انقالب و جنگ باالتر است. 
در برنامه پنج ساله دوم و سوم، نسبت اندازه دولت به ترتیب 22/1 و 20/6 درصد بوده است. 
اندازه دولت در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به دوره قبل حدود 3 درصد بزرگتر شده 
است. این افزایش هم به سبب رشد سریعتر مخارج دولت و هم به سبب رشد ضعیف تر تولید 

ناخالص داخلي در این سال ها بوده است)جدول شماره 3 و 4(.
نسبت مخارج جاری به GDP و مخارج عمرانی به GDP نیز روند مشابهی را نشان   
می دهد، به جز آن که در برنامه سوم نسبت مخارج جاري به GDP از 15/4 درصد در برنامه 
دوم به 15/5 درصد افزایش یافته است. با توجه به انبوه طرح هاي نیمه تمام عمراني باقیمانده 
از برنامه دوم، مي توان انتظار داشت که کاهش نسبت مخارج عمراني به GDP طي برنامه سوم، 
ناشي از محدودیت منابع بودجه دولت پس از تخصیص سهم باالیي از آن به مخارج جاري 
باشد. با این وجود، نسبت مخارج جاري به عمراني تقریباً در تمام سال هاي بعد از انقالب)بجز 

سال هاي 1372 و 1375( بزرگتر از 2 مي باشد.)جدول شماره 7 و 8(
مالحظه اندازه دولت و دو نسبت مخارج جاري و عمراني به GDP طي برنامه دوم،   
سوم و چهارم نشان مي دهد که در پي رکود اقتصادي ناشي از کاهش درآمدهاي دولت از محل 
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صدور نفت خام در سال هاي 1376 و 1377 اندازه دولت با وقفه اي یک ساله در سال هاي 
1377 تا 1378 نزولي بوده است. همچنین تدوام و افزایش رکود اقتصادي در سال 1378 
سبب شد که علي رغم افزایش درآمدهاي نفتي دولت و رشد اقتصادي باال در سال 1379 
اندازه دولت در این سال نسبت به تمام سال هاي برنامه دوم و سوم و همچنین 3 سال اول 
اندازه  با تدوام رونق درآمدهاي نفتي در سال هاي بعد، مجدداً  برنامه چهارم کوچکتر باشد. 
دولت در اقتصاد افزایش یافته است. علت کاهش نسبي اندازه دولت در سال 1383 و 1386 
عدم تحقق کامل هزینه هاي عمراني دولت در این سال ها می باشد. نکته دیگري که در بررسي 
آمار دولت  به چشم مي خورد این است که تغییرات اندازه دولت مرکزي با یک وقفه زماني از 

تغییرات در آمدهاي نفتي و به تبع آن رشد اقتصادي پیروي مي کند.

3-4-2- اندازه دولت عمومي
دولت عمومي عالوه بر دولت یعنی قوه مجریه، شامل شهرداري ها و سازمان تأمین   
اجتماعي نیز مي گردد. با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداري ها و تأمین اجتماعي در 
با دولت به معنای  اندازه دولت عمومي نیز از روندي مشابه  ایران،  با قوه مجریه در  مقایسه 
خاص آن یعنی قوه مجریه پیروي مي کند. لذا در اینجا از بررسی جداگانه این بخش خودداری 

می کنیم.

3-4-3- اندازه بخش عمومی
بخش عمومي عالوه بر دولت عمومي شامل شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات   

تمام  برگیرنده  در  عمومي  بخش  دیگر،  عبارتي  به  مي باشد.  نیز  دولت  به  وابسته  انتفاعي 
به  مربوط  ارقام  که  است  ذکر  به  است. الزم  بودجه کل کشور  قالب  در  دولتي  فعالیت هاي 

بودجه شرکت هاي دولتي در قوانین بودجه سال هاي 62-1358 آورده نشده است.
در  بویژه  نفتي)1353-57(  درآمدهاي  رونق  سال هاي  در  نیز  عمومي  بخش  اندازه   
اندازه بخش عمومي  انقالب و جنگ،  بوده است. در دوره  بزرگ  بسیار  بخش مخارج جاري 
به 40/8 کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در باال، این رقم به دلیل در بر نداشتن 
هزینه هاي جاري شرکت هاي دولتي در طي سال هاي 1358 تا 1362 کمتر از حد واقعي 
خود مي باشد. با پایان یافتن رکود اقتصادي دوران جنگ و شروع رونق اقتصادي در برنامه 
اول توسعه، علیرغم رشد باالي مخارج جاري و عمراني بخش عمومي، اندازه بخش عمومي 
کاهش یافت. رکود اقتصادي ناشي از کاهش درآمدهاي نفتي در سال هاي 1376و1377 با 
وقفه زماني بیشتري نسبت به دولت مرکزي و دولت عمومي باعث کاهش اندازه بخش عمومي 
در سال هاي 1378 و 1379 گردید. رشد باالي مخارج جاري شرکت هاي دولتي در برنامه 

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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سوم سبب شد که اندازه بخش عمومي بر خالف اندازه دولت مرکزي و دولت عمومي، نسبت 
به برنامه دوم افزایش یابد. رشد باالي مخارج عمراني دولت مرکزي به همراه رشد باالي مخارج 
جاري شرکت هاي دولتي در سه سال اول برنامه چهارم موجب رشد قابل توجه اندازه بخش 
عمومي در این سال ها نسبت به دوره های قبل گردید. بطوري که اندازه بخش عمومی دولت 
در این سال ها نسبت به دوره برنامه سوم به میزان 39 درصد رشد را نشان می دهد) جدول 

شماره3 و 4(. 
ایران نشان  اندازه بخش عمومي تصویر جامع تري از سطح فعالیت دولت در اقتصاد   
مي دهد. این نسبت بیش از 2 برابر اندازه دولت عمومي در دوره هاي بعد از انقالب و جنگ 
مي باشد. متوسط نسبت مخارج بخش عمومي به GDP در طول سال های 1384 تا 1386 به 
بیش از 73 درصد بالغ می گردد که نشان دهنده رشد باالی اندازه دولت در این سال ها بر خالف 

اهداف سند چشم انداز و همچنین اهداف اصل 44 قانون اساسی می باشد.
جدول 3- اندازه دولت در اقتصاد ایران

86-831384-781379-721373-671368-571358-1352سال

اندازه دولت )*(
GDP مخارج جاری به

GDP مخارج عمرانی به

45/1
29/4
15/8

27/3
20/3
7/0

17/4
12/4
5/1

22/1
15/4
6/6

20/6
15/5
5/0

23/8
17/6
6/2

اندازه بخش عمومی)*(
  GDPمخارج جاری به

GDP تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به

63/1
45/0
18/1

40/8
29/4
11/4

39/3
30/9
8/5

50/6
40/0
10/7

53/0
43/3
9/7

73/3
62/7
10/6

منبع: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، گزارش وضع مالی دولت
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تشکیل سرمايه  
ثابت ناخالص 

GDPبه 

* دولت مرکزي تنها وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته را در بر مي گیرد.
*  عمومي عالوه بر دولت عمومي شامل شرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نیز 

مي باشد. مخارج جاري بخش عمومي طی دوره 62- 1358 به دلیل فقدان بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها 
و موسسات وابسته به دولت در قوانین بودجه کشور در این سال ها شامل مخارج جاري این گروه نمي باشد.

جدول 4- اندازه ردولت در اقتصاد ایران طی سال های برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه

سال

بخش عمومیدولت 

مخارج جاری به 
GDP

مخارج عمرانی به 
GDP

مخارج جاری به اندازه دولت           
GDP

مخارج عمرانی 
GDP به

اندازه بخش 
عمومی

137415/36/922/237/510/447/9
137515/17/722/937/011/348/3
137615/47/022/440/310/450/7
137716/25/321/545/810/055/8
137815/55/721/241/210/451/6
137914/23/918/140/08/948/9
138015/03/618/740/38/849/1
138115/95/921/842/210/652/8
138216/16/722/746/510/857/3
138316/55/121/647/59/657/1
138419/46/926/461/111/172/2
138518/76/525/264/710/575/2
138614/65/119/762/41072/4

منبع: گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، گزارش وضع مالی دولت
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بخش چهارم: مقایسه بخش مالی و بودجه ای دولت ایران و کشورهای منطقه چشم انداز
مي تواند  توسعه  چهارم  برنامه  کلي  سیاست هاي  و  سند چشم انداز  به  کافي  توجه   
راهگشاي کاهش اختالالت دولت در اقتصاد و بهبود نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادي 
کشور باشد. سیاست هاي کلي برنامه چهارم و پنجم توسعه به صراحت به مدیریت مطلوب 
درآمدهاي نفت و گاز، توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرک اصلي رشد 
اقتصادي و کاهش تصدي گري هاي دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتي 
در چارچوب سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، نظم و انضباط مالي و تعادل بین منابع 
و مصارف دولت و قطع اتکاي مخارج دولت به نفت اشاره دارند. همچنین، اجراي مطلوب مواد 
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه که به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزي 
حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایي حاصل از آن به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاري 
و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت هاي پیش بیني شده در برنامه و برقراري انضباط مالي و 
بودجه اي تدوین شده اند، مي تواند از شدت اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي کاسته و زمینه 
مدیریت کارآمد بودجه از طریق درآمدهاي مالیاتي و سایر درآمدهاي غیرنفتي را فراهم نماید.

با توجه به آمار ارائه شده تا این قسمت می توان نتیجه گرفت که این مطالعه، تصویري   
نسبتاً جامع و نگران کننده از نقش دولت و حیطه تسلط آن بر اقتصاد ایران ارائه مي نماید. 
این موضوع بر خالف اهداف سند چشم انداز، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقریباً 
موجب  تنها  نه  روند  این  ادامه  می رسد  نظر  به  می باشد.  کشور  توسعه ای  برنامه های  همه 
رسیدن به هدف اصلی سند چشم انداز که همانا کسب جایگاه اول در میان کشورهای منطقه 
نمی شود، بلکه موجب ضعیف تر شدن اقتصاد کشور در برابر اقتصادهای منطقه می گردد. برای 
ایران و برخی  بررسی دقیق تر این موضوع، در ادامه به مقایسه وضعیت بخش مالی اقتصاد 

کشورهای سند چشم انداز خواهیم پرداخت.
کشورهای مورد نظر در این مطالعه شامل کشورهایی می باشد که می توانند رقیب   
ایران در رسیدن به رتبه اولی در منطقه در سال 1404 باشند. کشورهای مورد بررسی عبارتند 
برای  قسمت  این  در  استفاده  مورد  قزاقستان. شاخص های  و  پاکستان  عربستان،  ترکیه،  از: 
کل جهان و همچنین کشورهای ناحیه اروپا) به عنوان نماینده کشورهای توسعه یافته( نیز 
محاسبه گردیده تا بتوانیم دید کاملی از موقعیت بودجه ای ایران در جهان و در برابر کشورهای 
توسعه یافته، کسب کنیم. به لحاظ زمانی، تحلیلی که صورت می گیرد شامل دوره 2000 تا 
2009 میالدی می گردد)به دلیل نبود آمار سال 2010 برای برخی از کشورها، این سال در نظر 
گرفته نشده است(. همچنین در رابطه با متغیرهای مورد نظر در افق 1404 شمسی)2025م( 
پیش بینی های الزم نیز ارائه می گردد. در انجام پیش بیني ها فرض مي شود که اگر متغیرهاي 
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اقتصادي ایران و کشورهاي رقیب در بازه 2010 تا 2025 میالدي با نرخي معادل با میانگین 
دوره 2000 تا 2009 میالدي رشد کنند، درسال 2025 وضعیت چگونه خواهد بود. آیا ایران 
در این سال به جایگاه اول در بین تمامي کشورهاي خاور میانه و در تمامي متغیرهای مد نظر 

دست مي یابد؟ 
داخلی  ناخالص  تولید  به  عمومی  مخارج  نسبت  نظیر  شاخص هایی  اندازه گیری   
می تواند تصویری از سهم و میزان دخالت دولت در اقتصاد را ارائه کند. اما بررسی ترکیب 
اجزای هزینه های دولت با توجه به ماهیت عملکردی هر یک از این هزینه ها از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. شواهدي از اقتصادهاي توسعه یافته و در حال توسعه حاکي از آن است که 
انتظار  کلي،  به طور  مي کند.  تغییر  توسعه  مراحل  در  آنها  مخارج  ترکیب  و  دولت ها  اندازه 
مي رود که با پیشرفت در مراحل توسعه و فراهم آمدن زیرساخت هاي الزم، ترکیب مخارج 

دولت ها به نفع مخارج جاري تغییر نماید.
در جدول شماره 5 نسبت مخارج کل به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد   
نظر آورده شده است. با توجه به آمار گزارش شده در جدول، می توان به چند نکته اشاره کرد. 
اول اینکه اندازه دولت در طول دوره 2000 تا 2009 در ناحیه اروپا نسبت به کشورهای منطقه 
داخلی  ناخالص  تولید  به  دولت  مخارج  نسبت  در سال 2009،   که  بطوری  می باشد.  باالتر 
در این کشورها به 41 درصد رسید که هم از متوسط کل دنیا و هم از متوسط کشورهای 
انداز،  چشم  منطقه  کشورهای  با  ایران  دولت  اندازه  مقایسه  با  باشد.  می  باالتر  چشم انداز 
مشاهده می شود در بیشتر سال های بین 2000 تا 2009، ایران رتبه سوم را پس از کشورهای 
عربستان و ترکیه کسب کرده است. البته با توجه به میانگین نرخ رشد اندازه دولت در این 10 
سال، کشور ایران بیشترین نرخ رشد را در بین همه کشورها دارا بوده است که باعث شده در 
پیش بینی های صورت گرفته برای اندازه دولت در سال 2025 میالدی، ایران رتبه دوم منطقه 

را بعد از عربستان کسب کند.
جدول 5-  نسبت مخارج کل به تولید ناخالص داخلی)درصد(

ایرانقزاقستانپاکستانترکیهعربستاناروپادنیاسال

2000-37.126.1-17.213.716.7
200126.737.231.3-16.213.619.3
200226.137.328.643.516.912.719.3
200326.637.8263916.813.919.5
200426.237.424.53414.414.119.4
200527.337.623.73014.618.222.9
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200626.9372522.115.214.624.8
200728.836.526.324.516.314.120.6
20082837.62322.818.614.622.3
2009)3(31.2)1(41)2(34)4(27.2)7(16.8)6(16.9)5(24.7

5.4320.0893.194.945-2.0541.1624.348میانگین نرخ تغییرات

50.95)2(27.03)5(17.03)6(11.77)7(64.38)1(48.76)3(42.33)4(پیش بینی 2025
)Annual Report, Forty Seventh,2010(ساالنه گزارش  عربستان،  مرکزی  بانک  آماریWDI, GFS و  منابع  منابع: 

*اعداد داخل پارانتز رتبه کشورها در سال مورد نظر را نشان می دهد.

همانطور که گفته شد با تحلیل داده های مربوط به نسبت مخارج کل به GDP در   
از وضعیت دولت و میزان  بهتر و مناسب تری  این مخارج می توان دید  اجزای  بررسی  کنار 
دخالت آن در اقتصاد ارائه داد. لذا در ادامه به بررسی شاخص نسبت مخارج جاری دولت به 
بیشتر سال ها وضعیت  نشان می دهد که در  پرداخت. جدول6  ناخالص ملی خواهیم  تولید 
کشور عربستان در این شاخص از بقیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای ناحیه اروپا نیز 
بهتر می باشد. متوسط این شاخص در دوره 2000 تا 2009 برای این کشور 24 درصد تولید 
ناخالص داخلی گردید. این مقدار برای دنیا، 17/3 درصد و برای کشورهای ناحیه اروپا 20/5 
درصد می باشد که موجب قرار گرفتن این گروه کشورها به ترتیب در ردیف های سوم و دوم  
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شد. متوسط این شاخص در دوره مورد نظر برای ایران 12/83 درصد می باشد که رتبه چهارم 
گروه مورد بررسی در گزارش و رتبه دوم منطقه چشم انداز، بعد از کشور عربستان و باالتر از 
کشورهای ترکیه، پاکستان و قزاقستان را برای ایران به همراه دارد. نکته مهم و قابل تأمل در 
این قسمت این است که نسبت مخارج جاری به GDP ایران در دوره مورد بررسی دارای رشد 
منفی بوده است. متوسط رشد این شاخص 2/43- درصد می باشد که کمترین)منفی ترین( 
میزان رشد را در مقایسه با سایر کشورهای مورد نظر دارا می باشد. اگر شرایط به همین صورت 
فعلی ادامه پیدا کند، میزان عددی این شاخص برای ایران در افق چشم انداز به 7/36 درصد 
می رسد که نشان دهنده کاهش حدود 5/5 درصد در طول این این 16 سال می باشد. در 
نتیجه انتظار می رود که رتبه ایران در سال 2025 در میان 7 کشور مورد بررسی به 7 برسد 

که نشان دهنده پایین بودن این شاخص برای ایران نسبت به سایر کشورها است. 
مقایسه  هم  با  را  جاری  و  کل  مخارج  نسبت  مورد  در  آمده  بدست  نتایج  اگر  حال   
و  بیشترین  داراری   GDP به  کل  مخارج  تغییرات  متوسط  ایران  برای  که  بینیم  می  کنیم، 
متوسط تغییرات مخارج جاری به GDP دارای کمترین نرخ نسبت به سایر کشورها می باشد. 
اندازه و حجم  افزایش  تا 2009 و  به معنی رشد مخارج عمرانی دولت در دوره 2000  این 
فعالیت های دولت)مخصوصاً در بخش عمرانی( و در نتیجه کاهش فعالیت های بخش خصوصی 
در فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی می باشد. این نسبت ها برای کشورهای ناحیه اروپا 
این کشورها، حجم دولت  در  برای مخارج جاری می باشد.  و 1/28  برای مخارج کل   1/16
به هزینه های  فعالیت های دولت  است که حوزه  و تالش شده  زمان کوچکتر شده  مرور  به 
جاری محدود شود. در ترکیه نیز این نسبت ها به ترتیب 5/4- و 2/7 می باشد که به خوبی 
نشان دهنده کاهش حجم فعالیت های دولت در بخش عمرانی و واگذاری این قسمت به بخش 
چندان  چشم انداز  ایران  همچون  عربستان  برای  شاخص  این  در  البته  می باشد.  خصوصی 
عربستان  درصدی  رشد 0/844-  نرخ  متوسط  به  توجه  با  نمی کنیم.  پیش بینی  را  مناسبی 
در این شاخص، انتظار می رود این شاخص برای عربستان از 24/9 درصد در سال 2009 به 

19/83 درصد در سال 2025 تنزل یابد.
در کل می توان نتیجه گیری کرد که در افق چشم انداز 1404، اگر ایران به همین   
روند فعلی خود از لحاظ وضعیت هزینه های دولت ادامه دهد، انتظار می رود که اندازه و حجم 
فعالیت های دولت روز به روز افزایش یافته و حجم فعالیت های بخش خصوصی روز به روز 
و  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  اهداف سند چشم انداز، سیاست های  با  این  که  گردد  کمتر 
همچنین اهداف برنامه های توسعه کشور در تناقض می باشد. لذا کشور ایران برای رسیدن به 
هدف اصلی سند چشم انداز که کسب رتبه اولی در منطقه می باشد، باید تغییرات و تحوالت 

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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اساسی در مورد فعالیت های دولت، نقش دولت در اقتصاد و اندازه دولت ایجاد کند. زیرا با 
توجه به آمار ارائه شده، مالحظه می گردد که کشورهایی همچون عربستان و ترکیه رقیب های 

بسیار سرسختی برای ما در رسیدن به جایگاه اول منطقه می باشند.
جدول6- نسبت مخاج جاری به تولید ناخالص داخلی)درصد(

ایرانقزاقستانپاکستانترکیهعربستاناروپادنیاسال

200016/419/82611/78/612/113/9

200116/819/927/512/47/813/414

200217/220/326/112/78/711/612/8

200317/320/624/612/28/811/312/1

200417/120/423/6128/211/611/4

200517/220/522/211/87/811/213

200617/120/323/312/310/810/214/2

2007172022/312/79/211/111/2

200817/620/519/312/812/510/4-
200918/822/124/914/78/111/7-

12/83)4(11/45)6(9/05)7(12/4)5(24)1(20/5)2(17/3)3(میانگین دوره*

2/43-1/74-0/8442/702/6-1/591/28میانگین نرخ تغییرات

7/36)7(7/41)6(13/16)5(21/91)3(19/83)4(27/10)1(24/22)2(پیش بینی 2025

)Annual Report, Forty Seventh,2010(و بانک مرکزی عربستان، گزارش ساالنه WDI, GFSمنابع: منابع آماری
*اعداد داخل پارانتز رتبه کشورها را نشان می دهد.

می کند،  کمک  کشورها  بودجه ای  وضعیت  مقایسه  در  را  ما  که  دیگری  شاخص   
شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت می باشد. طبق جدول شماره 11، 
ایران وضعیت چندان مناسبی نداشته و در میان کشورهای مورد بررسی دارای کمترین نسبت 
می باشد) به دلیل نبود آمار درآمدهای مالیاتی کشور عربستان،این کشور از گروه کشوری مورد 
بررسی حذف گردید(. البته با توجه به اینکه ایران برخالف سایر کشورهای مورد بررسی دارای 
درآمدهای نفتی می باشد، لذا انتظار چنین آماری را هم برای ایران داشتیم ولی نکته مهمی که 
در اینجا باید به آن توجه کنیم متوسط نرخ رشد باالی این نسبت برای ایران می باشد. متوسط 
نرخ رشد این شاخص برای ایران 1/45 درصد می باشد که بعد از ترکیه دارای بیشترین نرخ 
رشد می باشد. این نرخ رشد باال نشانه خوبی برای بهبود هرچه بهتر وضعیت این شاخص در 

سال های آتی می باشد. 
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جدول 7- نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدهای دولت)درصد(

ایرانقزاقستانپاکستانترکیهاروپادنیاسال

2000-51.8-72.790.326.9

20016052.4-78.784.226.5

20025951.7-74.191.726.6

200360.151.3-7594.221.6

20046151.579.476.39220.9

200561.251.780.173.880.321.6

200660.452.778.870.188.120.7

200760.25372.567.687.820.7

200895.451.482.773.99523.6

2009)4(56.1)5(49.7)2(86.7)3(66.4)1(88)6(28.8

0.8140.0031.454-0.4442.034-0.892-میانگین نرخ تغییرات

35)6(88.05)2(58.73)3(117.27)1(46.49)5(48.52)4(پیش بینی 2025
)Annual Report, Forty Seventh,2010(و بانک مرکزی عربستان، گزارش ساالنه WDI, GFSمنبع: منابع آماری

-اعداد داخل پارانتز رتبه کشورها را نشان می دهد.

نتیجه گیری
در این مقاله ابتدا تحلیلی از تحوالت درآمدها و مخارج دولت طی دوره های مختلف   
ارائه و سپس به مقایسه شاخص های مالی دولت با برخی کشورهای مورد نظر در چشم انداز 
پرداخته شد. بررسی درآمدهای عمومی دولت در ایران حاکی از آن است که این درآمدها وابسته 
به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بوده و بروز نوسانات غیر قابل پیش بینی در آن، دولت 
را با مشکالت جدی در تأمین مالی مخارج خود روبرو می سازد. همچنین سهم پایین درآمدهای 
مالیاتی از کل درآمدها، باعث شده است که این درآمدها تحت تاًثیر درآمدهای نفتی قرار گیرد. 
همچنین برخی از اجزاء درآمدهای مالیاتی چون مالیات بر واردات و مالیات بر شرکت ها، به 
دلیل استفاده از ارز حاصل از فروش نفت، به طور مستقیم وابسته به درآمدهای دولت می باشد. 
بررسی مخارج دولت نشان می دهد که نزدیک به 70 درصد کل مخارج را مخارج جاری تشکیل 

اندازه دولت و بخش مالی و بودجه ای آن در افق چشم انداز
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می دهد و سهم مخارج عمرانی تنها 30 درصد است. از طرفی سهم مخارج جاری در طول زمان 
همواره افزایش یافته و سهم مخارج عمرانی کاهش یافته است. 

اندازه دولت مرکزي در دوره رونق درآمدهاي نفتي)75-1352( بیش از 45 درصد بوده   
است که همزمان با رکود اقتصادي در دوره انقالب و جنگ)1358-68( کاهش چشم گیري 
داشته و در دوره برنامه اول توسعه)72-1368( به حداقل میزان خود یعني 17/4 درصد تقلیل 
یافته است. کاهش رشد اقتصادي در سال هاي برنامه دوم توسعه)78-1374( موجب افزایش 
نسبت مخارج دولت مرکزي به GDP و رونق اقتصادي در طي سال هاي برنامه سوم توسعه 
موجب کاهش این نسبت گردید. رشد باالي مخارج دولت در 3 سال اول برنامه چهارم، به 
ویژه در بخش مخارج عمراني، موجب افزایش اندازه دولت به 23/8 درصد گردید. اندازه دولت 
نیز  را  اجتماعي  تامین  سازمان  و  شهرداري ها  سرمایه گذاري  و  مصرفي  مخارج  که  عمومي 
دربر دارد، از روندي مشابه با اندازه دولت مرکزي پیروي مي کند. اندازه بخش عمومي تصویر 
جامع تري از سطح فعالیت دولت در اقتصاد ایران را  نشان مي دهد. این نسبت بیش از 2 برابر 
اندازه دولت عمومي در طي دوره هاي بعد از انقالب و جنگ مي باشد. نسبت مخارج بخش 

عمومي به GDP در سال 1386 به بیش از 72 درصد بالغ گردید.
افق  از کشورها که مي توانند در  برخي  بین  مالی دولت در  ادامه وضعیت متغیرهاي  در 
1404 هجري شمسي به عنوان رقیب ایران مطرح باشند، بررسي شد. این گروه از کشورها 
که در این مقاله از آنها با عنوان »کشورهاي رقیب« یاد کردیم عبارت اند: ترکیه، عربستان، 
 2009 تا   2000 دوره  شامل  شد  انجام  که  تحلیلي  زماني،  لحاظ  به  پاکستان.  و  قزاقستان 
میالدي می باشد. انتظار می رود اندازه و حجم فعالیت های دولت در ایران روز به روز افزایش 
انداز،  سند چشم  اهداف  با  این  که  گردد  کمتر  بخش خصوصی  فعالیت های  و حجم  یافته 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اهداف برنامه های توسعه کشور در تناقض 
می باشد. لذا کشور ایران برای رسیدن به هدف اصلی سند چشم انداز که کسب رتبه اولی در 
منطقه می باشد، باید تغییرات و تحوالت اساسی در مورد فعالیت های دولت، نقش دولت در 

اقتصاد و اندازه دولت ایجاد کند.
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بخش سوم: سیاست های پیشنهادی و نقد آن
در این بخش از فصلنامه، سه مقاله به شرح ذیل ارایه می گردد:

1:  اصول کلی حاکم بر  اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی(
2:  بررسی تطبیقی ایده اولیه با محورهای اقتصاد مقاومتی

3: پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد 
آن)الف:پیش نویس اولیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، ب:نقد و اصالح 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، ج:بازنگری سیاست های کلی پیشنهادی(
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اصول کلی حاکم بر  اقتصاد مقاومتي در سیاست هاي کلي 

کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و نظام اداری

چکیده

گزارش حاضر با عنایت به نظریه ی اقتصادی و علمی حاکم بر اقتصاد مقاومتی، در 
کنار بیانات مقام معظم رهبری و ایده های اولیه ی ارسالی از دفتر ایشان، مدون شده است. با 
در نظر گرفتن اقداماتی که برای دستیابی به عملکرد موفق یک اقتصاد مقاومتی در وضعیت 
اقتصاد ایران الزم شمرده شده است، بندهای مختلف پیش نویس سیاست کلی اقتصاد مقاومتی 
و جهاد اقتصادی تدوین شده است. در این گزارش، جزییات ارتباط بین هر یک از مفاهیم در 
هر مورد به تفصیل مشخص شده است تا مطالب مندرج در پیش نویس سیاست های کلی 
قابل ردیابی بوده و انسجام آنها قابل شناسایی باشد. در نهایت بندهای مختلف پیش نویس 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی چنان منظم شده است که ضمن دربر 
گرفتن تمام مباحث مهم، هیچ تکراری در مطالب مندرج در متن پیش نویس سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، وجود نداشته باشد.

واژگان کلیدی

اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، تحریم، سیاست های اقتصادی.  
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مقدمه
اقتصاد مقاومتی1 مبحثی در اقتصاد است که بر اساس آن می توان دید چگونه اقتصاد 
این ضربه ها آسیب  از  قادر است در مقابل ضربه های مختلف مقاومت کند و در عین حال 
نبیند. طرح این مبحث به ویژه برای ارزیابی توان مقاومت اقتصادهای مختلف در برابر بحران 
الزامی  ولی  نیست  اقتصادی  نگرش  یا یک  مقاومتی یک مکتب  اقتصاد  است.  داشته  کاربرد 
است که اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات آن، مقاوم می سازد. بنابراین نباید تصور کرد که 
اقتصاد مقاومتی عامل برهم زدن باورهای بنیادی می شود. از دیدگاه نظری، اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی2  مقاومت  شاخص  است.  شده  اشاره  آنها  به  حاضر  گزارش  در  که  دارد  محورهایی 
شاخصی است که بر مبنای آن قدرت مقاومت سنجیده می شود. این شاخص در زمان حاضر 
برای شناسایی  یافته است و کشورهای مختلف تالش می کنند که  در جهان اهمیت بسیار 
توان مقاومت خود، این شاخص را مبنا قرار دهند. مظهر مقاومت در اصطالح، درختی است که 
شاخ و برگ آن در برابر طوفان خم و راست می شود ولی درخت استوار و پابرجا باقی می ماند 
با چالش ها سبب می شود که درخت  ادامه می دهد. قدرت مقابله  و همچنان به رشد خود 
آسیب پذیری کمی داشته باشد و نابود کردن آن به سادگی ممکن نشود. با این اوصاف، در 
جریان مقاومت، اقتصاد ممکن است زیر و باال داشته باشد، ولی همچنان قدرتمند باقی می ماند 

و می تواند وضعیت خود را ثبات ببخشد.

اصول کلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی و سیاست های الزم برای اجرایی کردن این اصول
در تدوین پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، چارچوب 
به  با عنایت  این پیش نویس  ولی ساماندهی  قرار گرفته است  مقاومتی محور  اقتصاد  نظری 
ایده ی اولیه ی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی ارسالی از دفتر مقام معظم 
رهبری، تهیه شده است. بنا به تعریف ارسالی: "اقتصاد مقاومتی، گفتمان و الگویی اقتصادی-

با  مدیریتی است که ضمن مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات و توان تحریم شکنی، 
رویکرد عقب راندن نظام سلطه، پیش رو، فرصت ساز، مولد، درونزا و برون گرا است". با عنایت 
به این تعریف الزم است چارچوب نگرش به اقتصاد مقاومتی مشخص شود تا بندهای مختلف 
سیاست هایی که برای آن تعریف می شود، معنادار و سازمان یافته باشد. با این رویکرد، در 
ادامه محورهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی که ضوابط حاکم بر این اقتصاد را نشان می دهد، 

بیان می شود.

1- Resilient Economy 
2- Resilience Index of Economy
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الف: حفظ ماهیت و هویت اقتصاد

اقتصاد مقاومتی، در هر صورت باید یک اقتصاد منطقي، عقالیي و متکی به ضوابط 
مندرج در قانون اساسی و اسناد باالدستی نظام باشد. با این اوصاف، عملکرد اقتصاد از منظر 
نوع حکومت نمی تواند چارچوبی مشابه اقتصادهای سوسیالیستی داشته باشد. موضوع ایجاد 
توان مقاومت بدون از دست رفتن امکان توسعه، نباید عاملی در جهت مخدوش کردن ماهیت 
و هویت اقتصاد کشور باشد. شکل گیری و تداوم این اقتصاد در هر صورت، در تمام موارد، 
ماهیتی درازمدت دارد و آثار ناشی از برقراری اقتصاد مقاومتی در زندگی اقتصادی جامعه برای 

مدتی طوالنی باقی می ماند. عمده ترین پیام های این محور عبارتند از:
ساماندهی یک الگوی مفهومی شفاف و اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور بر اساس . 1

ضوابط قانون اساسی و اسناد باالدستی،
متکی کردن قوانین برنامه ای کشور بر اساس این برنامه،. 2
هدف . 3 با  دولت  در  اقتصادي  جهاد  و  مقاومتي  اقتصاد  مرکزي  پایگاه  تشکیل 

هماهنگ سازي و بسیج همه ي امکانات کشور براي اجراي سریع سیاست هاي کلي 
تصمیم گیري  و  تصمیم سازي  مذکور،  از جمله سیاست هاي  اقتصادي،  برنامه هاي  و 
با تهدیدات و طراحي  براي مقابله  اعتماد، همراهي و همدلي عموم جامعه  و جلب 
برنامه هاي اضطراري براي مقابله با حوادث ناشي از گسترش تحریم در قالب طراحي 

الگوي اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي.
تبصره ي 1 : الزم است نمایندگاني از قواي مقننه، قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

بخش خصوصي در این پایگاه حضور داشته باشند.
تبصره ي 2 : فعالیت پایگاه مورد بحث در چارچوب قوانین موجود است و در صورت نیاز به 

تصویب قوانین جدید یا اصالح قوانین موجود، این کار در قواي مقننه و مجریه در 
اولویت مطلق کاري قرار خواهد گرفت.

تبصره ی 3: براي تسریع در اجرایي کردن کارآمد این سیاست ها، دولت مکلف است حداکثر 

ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ، راهکارهاي الزم براي عملیاتي کردن این سیاست ها 
را تنظیم و پیگیري قانوني را انجام دهد و گزارش آن را براي انجام وظایف نظارتي به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
ب: توانمندسازی و افزایش کارآیی مدیریت و نظام اداري

در  مدیریتی  نابسامانی  مختل کننده،  مشکالت  از  یکی  موضوع،  این  با  ارتباط  در 
اگر کارآیی  یابد.  افزایش  و کارآیی مدیریت کشور  توانمندی  بوده و الزم است  تمام سطوح 
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نخواهد  امکان  ترفندی  هیچ  با  کشور  اقتصاد  اصالح  نگیرد،  قرار  نظر  مد  مدیران  کفایت  و 
داشت. مدیریت توانمند قادر است بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد کشور را پوشش بدهد و در 
ایجاد وضعیتی برازنده برای اقتصاد کشور اثری مثبت داشته باشد. مدیریت الزم برای اقتصاد 
مقاومتی، مدیریتی توانمند، کارآمد، هوشمند و متکی به ارزش زمان است که اقدامات خود را 
برنامه ریزی می کند و در عین حال با هوشیاری جدی به تحلیل سریع وقایع می پردازد تا بر 
اساس انتظارات و احتماالت، رفتارهای آینده را مشخص نماید. پیام های عمده ی این محور 

به شرح زیر است:
شفاف سازی ماهوی روش های گزینش مدیران کشور در دستگاه های اجرایی،. 1
با . 2 آن  مقایسه ی  و  مدیران بخش عمومی کشور  توانمندی  و  کارآیی  ارزیابی شفاف 

مدیران مشابه بخش خصوصی و مدیران مشابه دوره های پیش از خود،
تغییر در نگرش به برنامه ریزي با اجرایي کردن نظام برنامه ریزي غلطان،. 3
اصالح نظام اداری کشور به ترتیبی که عوامل برانگیزنده ی افزایش کارآیی و توانمندی . 4

در آن شفاف شود و فعاالن در دستگاه های اداری بتوانند در جریان کاری خود ترفیع 
برازنده ی عملکرد و توانایي های خود را دریافت کنند. مدیران مسئول باید به ضرورت 

اجرای اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند.

پ: اصالح زمینه ی فعالیت فعاالن اقتصادی

نظر به این که جلب مشارکت تمام مردم برای مشارکت در اصالح ساخت اقتصادی 
و تالش برای تولید ضرورت دارد، الزم است دولت چنان برنامه ریزی کند که زیرساخت های 
الزم برای این نوع فعالیت فراهم شود. در این راستا به ویژه اصالح ساخت وضعیت پولی کشور 
و ایجاد سالمت و حفظ ارزش پول ملی، ضرورت تام دارد تا ثروت کشور بر پول ملی تکیه کند 
و احترام به کار و سرمایه ی ایرانی در بهترین شکل خود، متبلور شود. در همین راستا، کاهش 
وابستگی بودجه ی دولت و اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از یک سو 
پیام های  با دقت و جدیت دنبال شود.  باید  از سوی دیگر،  و کوچک و کارآمد شدن دولت 

عمده ی این محور عبارتند از:
تدوین سیاست پولی متکی بر کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، و تعهد مقام پولی . 1

به اجرایی کردن این سیاست،
کوچک کردن حجم و بودجه ی دولت در اقتصاد ملی،. 2
یا بخش عمومی قادر است در . 3 افزایش قیمت کاالها و خدماتی که دولت  از  پرهیز 

قیمت آنها مداخله کند،
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فعال سازی بازار سرمایه ی داخلی کشور برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کارآمد . 4
و سرمایه گذاري های خطرپذیر،

اقتصادي،  . 5 سیاست هاي  در  آن  ملحوظ نمودن  و  جهاني  تحوالت  روند  آینده نگري 
اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و امنیتي و افزایش آمادگي و سرعت بخشیدن به واکنش 

هوشمند در مقابل روندهاي جهاني،
و . 6 مالکیت  امنیت  رقابتي و حفظ  توسعه ي فضاي  کار،  و  بهبود مداوم فضاي کسب 

سرمایه با هدف جلوگیري از فرار سرمایه های کشور)سرمایه ی انسانی و مادی(.
شفاف سازي ارزش افزوده ي هر یک از فعاالن در فرآیندهاي اقتصادي با هدف حصول . 7

اطمینان از سهم بري عادالنه ي متکي به ارزش افزوده در زنجیره ي تولید تا مصرف،
کاهش حداکثری ارتباط اقتصاد کشور با ارز و درآمدهای نفتی،. 8
فعالیت هاي . 9 امکانات و  به محدود کردن  ایجاد درآمدهاي بودجه اي متکي  از  پرهیز 

بخش خصوصي3،
بهینه سازي و کارآمدسازي دولت با هدف  سرعت بخشیدن به فعالیت هاي اقتصادي . 10

به طور  دولت  فعالیت هاي  مالي  بار  کاهش  هدف  با  ملي  مقاومت  افزایش  بر  مؤثر 
مالیاتي  بار  از مکانیزم کاهش  استفاده  با  جهادي در چارچوب کوچک کردن دولت 

همراه با افزایش واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به بخش هاي غیردولتي،
جلوگیري از اجحاف دولت و بخش عمومي به آحاد جامعه با توسل به دالیلی مانند . 11

تأمین مالي بودجه اي، آزادسازي قیمت ها، منطقي کردن قیمت ها و امثال آن،
کالن . 12 سطح  در  ثبات  ایجاد  هدف  با  اقتصادی  سیاست های  تمام  هماهنگ سازی 

اقتصاد ملی.
ت: احترام به محصوالت ساخت داخل

تأمین شود.  از محل محصوالت ساخت داخل  تأکید  بیشترین  با  باید  ملی  تقاضای 
که  برسند  نتیجه  این  به  ایرانی  و مصرف کنندگان  تولیدکنندگان  که  است  معنی  بدان  این 
محصوالت ایرانی باید در جایگاهی واال قرار بگیرد و جریان تولید تا مصرف این محصوالت با 
عنایت به این احترام شکل بگیرد. در این راه الزم است دولت و حکومت به عنوان سرمشق، 
تالش نمایند تا ساخته های داخل را مصرف کنند. محصوالت ساخت داخل، با کارآیی رقابتی، 
باید در اولویت مصرف کنندگان قرار بگیرد. رعایت اصل رقابتی بودن محصوالت ساخت داخل 
3 - منظور درآمدهایي است که حاصل آن باال رفتن درآمد دولت، ولي خروج بخش خصوصي از فعالیت اقتصادي است: مثل مالیات 

اضافي که منجر به خروج تولید کننده از فعالیت می شود.
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شود.  همراه  ملی  توسعه ی  افت  با  نباید  داخلی  محصوالت  از  استفاده  زیرا  است  الزامات  از 
عمده ترین پیام های این محور به شرح زیر است:

ایجاد شبکه ی اطالع رسانی عمومی برای معرفی محصوالت ایرانی،. 1
ملزم کردن بخش عمومی به استفاده ی بهینه از محصوالت ایرانی و جایگزین کردن . 2

حداکثری محصوالت ایرانی به جای محصوالت خارجی،
فرهنگ سازی برای ارزش گذاری بر محصوالت ایرانی،. 3
شرط . 4 با  خارجي  واسطه اي  و  مصرفي  اقالم  برای  جایگزیني  مکانیزم هاي  ایجاد 

پایین نیامدن کارآیي.

ث: تأکید بر فعالیت های دانش بنیان

نظر به الزام مقابله با عوامل مختل کننده ی توسعه ی کشور در جریان تحریم، الزم 
است فعالیت های دانش بنیان در گسترده ترین شکل خود توسعه یابد. برای این کار باید تمام 
امکانات کشور تجهیز شود. گسترش فعالیت های دانش بنیان عامل بهبود کیفیت و کارآیی 
تولید داخل و باالرفتن سطح نوآوری در کشور می شود. این موارد در نفس خود سبب افزایش 
این بدان معنی است که  به رشد خواهد شد.  اقتصاد ملی و سرعت بخشیدن  توان مقاومت 
عمده ترین  بگیرد.  قرار  اولویت  در  و  شود  رعایت  باید  دانش بنیان  اقتصاد  گسترش  الزامات 

پیام های این محور به شرح زیر است:
اصالح ساختار اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان با ویژگي های این اقتصاد،. 1
از . 2 برای اجرایی کردن دستاوردهای حاصل  پیگیری فعالیت های تحقیقاتی و تالش 

این تحقیقات. در این راستا الزم است بودجه های تحقیقاتی ارزیابی شود و تحقیقات 
متکی به نوآوری از روش های مختلف تأمین مالی داشته باشد.

ج: سالمت اقتصادی

برای آن که اقتصاد مقاومتی بتواند به خوبی عمل کند، الزم است سالمت در تمام 
اقتصادی  فعالیت های  تمام سطوح  در  بی رویه  اسراف های  از  و  گردد  باز  اقتصاد  به  سطوح 
جلوگیری شود. حیف و میل منابع نمی تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی کارکرد داشته باشد. 

اصلی ترین پیام های تحقق این محور عبارتند از:
چارچوبی . 1 در  ایرانی  محصوالت  مصرف  استانداردهای  مورد  در  اطالع رسانی 

واقع بینانه،
شفاف سازی عملیات دولتی به وضعی که نشان داده شود درجه ی اتالف منابع . 2
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در بخش دولتی چقدر است و تالش برای کاهش این وضعیت نابهینه. در این 
راستا مبارزه با انحصار و تبعیض ضرورت دارد،

سالم سازي اجرایي فعالیت هاي بخش دولتي و نمایش شفاف روند افزایش سالمت، . 3
صرفه جویي، تقویت وجدان کاري، انضباط اجتماعي و درست کاري در این بخش،

استفاده از مکانیزم های نظارتی شفاف و سالم برای ردیابی زودهنگام موارد فساد . 4
و سوءاستفاده ی مالی در فعالیت های اقتصادی.

چ: جلب مشارکت عموم مردم

برای این کار الزم است با الگوي بسیج، مشارکت عمومی جلب شود تا بزرگترین گروه 
جامعه در تالش برای اصالح ساختار اقتصاد کشور و باالبردن قدرت مقاومت ملی تالش کنند. 
شرط اصلی برای توفیق در تجهیز مردم این است که عموم مردم باور داشته باشند که دولت 

صادقانه در کنار جامعه قرار دارد. پیام های اصلی این محور عبارتند از: 
برنامه ریزی برای گسترش حضور گروه های مختلف مردم در فعالیت های اقتصادی،. 1
قید . 2 با  متخصصان  به  حاضر(  زمان  تا  عدالت)عرضه شده  سهام  مدیریت  واگذاری 

محدودیت افزایش بازده و سود این سهام از یک سو و پرداخت به هنگام سود سهام 
از سوی دیگر،

ایجاد شبکه های تأمین مالی با مدیریت خصوصی برای تأمین نیازهای گروه هایی از . 3
مردم که مایلند فعالیت های کوچک خصوصی داشته باشند،

اعطای بخشودگی مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بتوانند عامل افزایش بازدهی . 4
فعالیت های اقتصادی شوند. این کار باید بر اساس یک برنامه ی شفاف انجام شود،

تقویت امکان حضور گسترده ي فعاالن اقتصادي داخلي در مبادالت و تأمین نیازهاي . 5
فعالیت هاي اقتصادي به صورتي که کمبود قطعات مورد نیاز ماشین آالت صنعتی از 

خارج به کمترین حد برسد و چرخه ي فعالیت متوقف نشود،
تقویت سرمایه ي اجتماعي با هدف جلب همدلي عمومي براي باال بردن قدرت مقاومت . 6

ملي در چارچوب ایجاد روحیه و انگیزه ي جهادي و تعادل اجتماعي براي بسیج تمام 
نیروها و امکانات کشور در مسیر شکوفایي اقتصادي و مقابله با تهدیدهای احتمالي 

گروه هاي متخاصم،
شفاف سازي فعالیت ها و به  هنگام سازي اطالعات براي جلب اعتماد عمومي،. 7
تالش در جهت ارتقاي عدالت اجتماعي، ایجاد فرصت هاي برابر، توانمندسازي آحاد . 8
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بیشترین  با هدف جلب  اقتصادي  براي فعاالن  بهبود فضاي اطمینان بخش  جامعه، 
گروه مردم جامعه برای مشارکت در زندگی اقتصادی،

بخش های . 9 و  بخش خصوصی  بین  تبعیض  رفع  جهت  در  مقررات  و  قوانین  اصالح 
دولتی و شبه دولتی در وضعیت مشابه.

ح: تقویت توانمندی و بازدهی نیروی کار

نیروی کار در تمام سطوح به صورت  این است که  اقتصاد مقاومتی  برای  الزام  یک 
جدی و با دستیابی به باالترین سطح بازدهی، فعال شود. برای این کار باید از تمام توانایي های 
سرمایه ی انسانی استفاده شود تا در نهایت بیشترین افزوده از این سرمایه به دست آید. هر 
بیشتری  مقاومت  قدرت  از  اقتصاد  باشد،  داشته  مفیدتری  و  بیشتر  فعالیت  کار،  نیروی  قدر 
برخوردار می شود. وجود حمایت های فعال برای تقویت توانمندی نیروی کاری الزامی است. 

عمده ترین پیام های این محور عبارتند از:
ایجاد یک شبکه ی اطالع رسانی شفاف در مورد بازدهی نیروی کار در ایران در مقایسه . 1

با جهان و استفاده از این شبکه برای ثبت بازدهی نیروی کار ایرانی در تمام سطوح،
ایجاد امکان حضور نیروی کار در شبکه های ارائه ی خدمات فنی به مجموعه ای از . 2

بنگاه های تولیدی،
بخش های . 3 به  نیرو  این  برگشت دادن  و  کار  نیروی  بازآموزی  برای  برنامه ریزی 

تولیدی کشور.

خ: استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید

تولید  ضایع کردن  و  اسراف  برای  عاملی  تولیدی،  ظرفیت های  بی مصرف ماندن 
حداکثر  باید  مقاومتی  اقتصاد  در  تحریم،  مقابل  در  مقاومت  محور  به  عنایت  با  است.  ملی 
بهره برداری از ظرفیت های تولیدی انجام شود. برای این کار باید برنامه ریزی دقیقی وجود 
داشته باشد تا نیازهای بازار در بخش تولید ملی مشخص شود و محصوالت هر بنگاه تولیدی 
در بیشترین حد در این بازار مورد استفاده  قرار گیرد. اصلی ترین پیام های این محور به شرح 

زیر آورده شده است:
برنامه ریزی برای شناخت نیازهای بخش تولید و تالش در مورد تأمین قطعات و لوازم . 1

مورد نیاز بنگاه ها،
اجرای سیاست واگذاری درصدی از سهام بنگاه های تولیدی به کارکنان با هدف ایجاد . 2

انگیزه برای جلب مشارکت آنها در باالبردن ظرفیت های تولید،

اصول کلی حاکم بر  اقتصاد مقاومتي در سیاست هاي کلي
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دریافتی  از  بخشی  مقابل  در  واگذاری می تواند  این  بنگاه های خصوصی،  مورد  در  تبصره: 

کارکنان که به هر دلیل مدیریت بنگاه قادر به پرداخت نیست، انجام شود ولی این 
کار نباید در حدی باشد که کارکنان نتوانند با دریافتی جاری خود زندگی و معیشت 

خویش را تأمین نمایند. 

د: جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و کارخانه های کشور

تداوم فعالیت بنگاه های تولیدی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اصالح فعالیت این 
کارخانه ها موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود. تداوم فعالیت بنگاه های تولیدی 
ایجاد می نماید که  افزوده ای  ارزش  از سوی دیگر  و  اشتغال می انجامد  بقای  به  از یک سو 
می تواند عامل باالرفتن سطح توسعه ی ملی باشد. بروز موج تعطیلی کارخانه ها و واحدهای 
اعتبار حکومت آسیب وارد  به  انسجام اجتماعی جامعه را مخدوش کند و  تولیدی می تواند 

آورد. عمده ترین پیام های این محور عبارتند از:
ایجاد امکان واگذاری مدیریت بنگاه های تولیدی عمومی، شبه دولتی و دولتی با قید . 1

شرط ادامه ی فعالیت بنگاه و پرداخت مزد و حقوق کارکنان در زمان های مقرر و بر 
اساس الگوی مشارکت مدیر در سود بنگاه. دولت باید تضمین بدهد که در صورت 
تحقق شروط ذکرشده در قرارداد، واگذاری قطعی بنگاه تولیدی را به مدیر یا مدیران 

برگزیده بر اساس یک الگوی شفاف و مشخص انجام دهد،
حمایت دولت برای به وجود آوردن امکان تشکیل شبکه های تولیدی و توافق بین . 2

و  کارخانه ها  تعطیل شدن  از  جلوگیری  هدف  با  تولید،  لحاظ  از  مشابه  بنگاه های 
بی کارشدن نیروی کار. در این الگوی مشارکتی، الزم است نحوه ی مشارکت بسیار 
شفاف شود و دولت آمادگی داشته باشد که به بنگاه هایی که با استفاده از این نوع 
مشارکت توانسته اند از تعطیل شدن بنگاه خود جلوگیری کنند، بخشودگی مالیاتی 

ارائه نماید.

ذ: توجه به زندگی مردم جامعه

نباید این انتظار به وجود آید که هیچ چیز در زندگی مردم تغییر نمی کند. امر واقع 
این است که در کوتاه مدت و در جریان باالبردن مقاومت اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها، 
زندگی مردم می تواند با نابساماني هایی مواجه شود. با وجود این، در میان مدت، تعادلی نسبی 
در زندگی برقرار خواهد شد. الزم است دولت به نوعی، حداقل کاالهای اساسی و ضروری مردم 

جامعه را تأمین کند. اصلی ترین پیام های این محور به شرح زیر است:
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تأمین کاالهاي اساسي و ضروري و برقراري امنیت غذایي و دارویي جامعه با هدف . 1
برنامه ریزي  و  از طریق مدیریت  اقتصاد کشور  نگران کننده در  با کمبودهاي  مقابله 
براي  راهبردي  ذخایر  داشتن  و  ضروري  و  اساسي  کاالهاي  به موقع  تأمین  براي 

پوشش دادن به ضربه هاي احتمالي بیروني،
مدیریت مصرف با هدف تأمین حداقل مصرف مورد نیاز تمام آحاد مردم،. 2
گسترش پوشش تأمین اجتماعي براي حمایت از گروه های محروم جامعه و مبارزه . 3

با فقر و ناعدالتی.

ر: تقویت روحیه ی خودباوری و خوداتکایی

فرهنگ سازی برای هدایت نیروهای مختلف، در جهت باالبردن قدرت مقاومت، باید 
و  اقتصادی  فعاالن  تمام  شود.  انجام  خوداتکایی  و  روحیه ی خودباوری  تقویت  چارچوب  در 
معتقد  کشور  نیازهای  تأمین  در  ایرانی  توانایی  و  ایرانی  محصوالت  به  باید  مصرف کنندگان 

باشند. پیام اصلی این محور عبارت است از:
 "جهت دهي به رسانه ها، به ویژه به صدا و سیما، در راستای سالم سازي فضاي عمومي، 

گسترش فرهنگ استقامت و خودباوري و اطالع رساني صحیح و به موقع به مردم".

ز: حداکثرکردن استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کشور

آنها  سرمایه ای  کاالهای  که  دارند  وجود  متعددی  متروکه ی  تولیدی  بنگاه های 
کار  این  برای  شود.  گرفته  به کار  کنونی  فعال  بنگاه های  فعالیت  تداوم  برای  می تواند 
راستا  الزامات است. در همین  از  ارائه ی خدمات نصب دوباره،  و  برنامه ریزی  اطالع رسانی، 
باید الگوهای مشارکتی ویژه به مالکان کاالهای سرمایه ای ارائه شود تا آنها نیز بتوانند آزادانه 
به هیچ  نباید  این جریان  بیندازند.  به کار  تولید  را در چرخه ی  با رغبت، سرمایه ی خود  و 
عمده ترین  باشد.  مالکیت  حقوق  اعتبار  کاهش  یا  مردم  اموال  تصاحب  برای  عاملی  عنوان 

پیام های این محور عبارتند از:
شناسایی بنگاه هایی که به هر دلیل نتوانسته اند سرمایه  خود را در طول سال ها فعال . 1

نمایند. در این راستا الزم است طی یک برنامه ی سریع و دقیق، فهرست ماشین آالت 
و وضعیت آنها مشخص گردد،

ایجاد شبکه های استفاده ی حداکثری از ماشین آالت موجود و انجام خدمت رسانی . 2
برون بنگاهی برای آن دسته از فعاالن اقتصادی که به محصوالت تولیدشده توسط آن 

ماشین آالت نیاز دارند.

اصول کلی حاکم بر  اقتصاد مقاومتي در سیاست هاي کلي
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ژ: پایین آوردن درجه ی آسیب پذیری کشور در جریان مبادالت با خارج

طی سال های اخیر، شرکای تجاری بدون درنظر گرفتن ارتباطات درازمدت بین ایران 
و آن کشورها، برگزیده شده اند. در نهایت، وابستگی ایران به دنیای خارج به شدت افزایش 
یافته است ولی این وابستگی با رابطه ی درازمدت با شرکای تجاری همراه نشده است. این 
الگوی ارتباط با خارج در موارد متعدد عاملی در جهت کاهش مقاومت اقتصاد کشور در مقابل 
انواع ضربه ها محسوب می شود و در هر صورت تحریم یکی از موارد بارزی است که الگوی 
تجاری مورد بحث در مقابل آن بسیار ضربه پذیر می شود. با عنایت به این وضعیت، بازنگری 
جدی در فهرست شرکای تجاری کشور از یک سو و نحوه ی مبادله با خارج از سوی دیگر، 
ضرورت دارد تا درجه ی آسیب پذیری کشور در برابر ضربه های خارجی به پایین ترین حد 
کاهش داده شود. این بازنگری تحت هر شرایط ضرورت دارد ولی در وضعیت تحریم اولویت 

بیشتری می یابد. اصلی ترین پیام های برخاسته از این محور به شرح زیر است:
بازنگری در فهرست شرکای تجاری کشور به ترتیبی که رابطه ی تجاری با پیوندهای . 1

غیرتجاری همراه شود،
جلوگیری از باالرفتن درجه ی وابستگی کشور به یک شریک تجاری خاص به طوری . 2

که به آن شریک امکان تهدید داده شود،
تجاری . 3 و شرکای  ایران  بین  تجاری  مبادالت  با  همراه  مالی  مبادالت  به  ساماندهی 

امکان ضربه پذیری  مالی،  کارآمد  ابزارهای  از  استفاده  با  بتواند  ایران  که  به شرحی 
اقتصاد کشور را در جریان ضربه های مختلف، به کمترین حد محدود کند.

منابع و مآخذ

	قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
	سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی.

	پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری)مد ظله العالی(.
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بررسی تطبیقی ایده اولیه با محورهای اقتصاد مقاومتی

کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و نظام اداری

چکیده
مقاومتی  اقتصاد  اصلی  و محورهای  اولیه  ایده های  بین  ارتباط  برای شناخت 
و  ایده ها  بین  ارتباط  مقاومتی،  اقتصاد  بر  حاکم  نظری  اصول  به  عنایت  با  است  الزم 
محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. در ادامه این ارتباط به تفصیل نشان 

داده می شود. 
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 ایده شماره یک: مشارکت حداکثري فعال، مؤثر و مثمرثمر آحاد جامعه در همه ی ابعاد و سطوح 

اقتصاد با تأکید بر ارتقاء نقش و جایگاه طبقات کم درآمد و متوسط.
ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

 جلب مشارکت عموم مردم،
 جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و کارخانه های کشور،

 حداکثرکردن استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کشور.
پیام های استخراج شده از محور »چ« در ارتباط با ایده شماره یک

چ-1: برنامه ریزی برای گسترش حضور گروه های مختلف مردم در فعالیت های اقتصادی،

چ-2: واگذاری مدیریت سهام عدالت)عرضه شده تا زمان حاضر( به متخصصان با قید محدودیت 
افزایش بازده و سود این سهام از یک سو و پرداخت به هنگام سود سهام از سوی دیگر،

چ-3: ایجاد شبکه های تأمین مالی با مدیریت خصوصی برای تأمین نیازهای گروه هایی از 
مردم که مایلند فعالیت های کوچک خصوصی داشته باشند،

چ-4: اعطای بخشودگی مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی که بتوانند عامل افزایش 
بازدهی فعالیت های اقتصادی شوند. این کار باید بر اساس یک برنامه ی شفاف انجام شود.

چ-5: تقویت امکان حضور گسترده ي فعاالن اقتصادي داخلي در مبادالت و تأمین نیازهاي 
فعالیت هاي اقتصادي به صورتي که کمبود قطعات مورد نیاز ماشین آالت صنعتی از خارج 

به کمترین حد برسد و چرخه ي فعالیت متوقف نشود،
قدرت  باال بردن  براي  عمومي  همدلي  جلب  هدف  با  اجتماعي  سرمایه ي  تقویت  چ-6: 
مقاومت ملي در چارچوب ایجاد روحیه و انگیزه ي جهادي و تعادل اجتماعي براي بسیج 
تمام نیروها و امکانات کشور در مسیر شکوفایي اقتصادي و مقابله با تهدیدهای احتمالي 

گروه هاي متخاصم،
چ-7: شفاف سازي فعالیت ها و به  هنگام سازي اطالعات براي جلب اعتماد عمومي،

چ-8: تالش در جهت ارتقاي عدالت اجتماعي، ایجاد فرصت هاي برابر، توانمندسازي آحاد 
جامعه، بهبود فضاي اطمینان بخش براي فعاالن اقتصادي با هدف جلب بیشترین گروه 

مردم جامعه برای مشارکت در زندگی اقتصادی،
چ-9: اصالح قوانین و مقررات در جهت رفع تبعیض بین بخش خصوصی و بخش های 

دولتی و شبه دولتی در وضعیت مشابه.

ارتباط بین ایده های اولیه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی
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پیام های استخراج شده از محور »د« در ارتباط با ایده های اولیه

با  د-  1: ایجاد امکان واگذاری مدیریت بنگاه های تولیدی عمومی، شبه دولتی و دولتی 
قید شرط ادامه ی فعالیت بنگاه و پرداخت مزد و حقوق کارکنان در زمان های مقرر و بر 
اساس الگوی مشارکت مدیر در سود بنگاه. دولت باید تضمین بدهد که در صورت تحقق 
شروط ذکرشده در قرارداد، واگذاری قطعی بنگاه تولیدی را به مدیر یا مدیران برگزیده بر 

اساس یک الگوی شفاف و مشخص انجام دهد.
پیامهای استخراج شده از محور »ز« در ارتباط با ایده های اولیه

ز-  1: شناسایی بنگاه هایی که به هر دلیل کاالهای سرمایه ای خود را نتوانسته اند در طول 
سال ها فعال نمایند. در این راستا الزم است طی یک برنامه ی سریع و دقیق، فهرست 

ماشین آالت و وضعیت آنها مشخص گردد،
ز-  2: ایجاد شبکه های استفاده ی حداکثری از ماشین آالت موجود و انجام خدمت رسانی 
آن  توسط  تولیدشده  محصوالت  که  اقتصادی  فعاالن  از  دسته  آن  برای  برون بنگاهی 

ماشین آالت را نیاز دارند.

 ایده شماره دو: خوداتکایي در تأمین نیازهاي اساسي جامعه

ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ر: تقویت روحیه ی خودباوری و خوداتکایی،
ذ: توجه به زندگی مردم جامعه.

پیام های استخراج شده از محور »ر« در ارتباط با ایده شماره دو

ر-  1: جهت دهي رسانه ها به ویژه صدا و سیما به سمت سالم سازي فضاي عمومي، گسترش 
فرهنگ استقامت و خودباوري و اطالع رساني صحیح و به موقع به مردم.

پیام های استخراج شده از محور »ذ« در ارتباط با ایده شماره دو

ذ-  1: تأمین کاالهاي اساسي و ضروري و برقراري امنیت غذایي و دارویي جامعه با هدف 
مقابله با کمبودهاي نگران کننده در اقتصاد کشور از طریق مدیریت و برنامه ریزي براي 
تأمین به موقع کاالهاي اساسي و ضروري و داشتن ذخایر راهبردي براي پوشش دادن به 

ضربه هاي احتمالي بیروني،
ذ-  2: مدیریت مصرف با هدف تأمین حداقل مصرف مورد نیاز تمام آحاد مردم،

و  جامعه  محروم  گروه های  از  حمایت  براي  اجتماعي  تأمین  پوشش  گسترش  ذ-  3: 
مبارزه با فقر.
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ایده شماره سه: تجدید آرایش در مبادالت بین المللي و گسترش همکاري ها و مبادالت اقتصادي 

انساني  نیروي  و  اقتصادي  ظرفیت هاي  کلیه ی  فعال سازي  جهت  مورد نظر  کشورهاي  با 
کشور)گسترش ارتباطات تجاري(

ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

 پایین آوردن درجه ی آسیب پذیری کشور در جریان مبادالت با خارج
پیام های استخراج شده از محور »ژ« در ارتباط با ایده شماره سه

ژ-  1: بازنگری در فهرست شرکای تجاری کشور به ترتیبی که رابطه ی تجاری با پیوندهای 
غیرتجاری همراه شود،

ژ-  2: جلوگیری از باالرفتن درجه ی وابستگی کشور به یک شریک تجاری خاص به طوری 
که به آن شریک امکان تهدید داده شود،

ژ-  3: ساماندهی به ساخت مبادالت مالی همراه با مبادالت تجاری بین ایران و شرکای 
تجاری به شرحی که ایران بتواند با استفاده از ابزارهای کارآمد مالی، امکان ضربه پذیری 

اقتصاد کشور را در جریان ضربه های مختلف، به کمترین حد محدود کند.

 ایده شماره چهار: پیش آهنگي دانش با طراحي و ساماندهي چرخه ی  دانش - ثروت با تأکید 

بر تولیدات دانش بنیان

ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ث: تأکید بر فعالیت های دانش بنیان.

پیام های استخراج شده از محور »ث« در ارتباط با ایده شماره چهار

ث-  1: اصالح ساختار اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان با ویژگي های این اقتصاد،

برای اجرایی کردن دستاوردهای حاصل  پیگیری فعالیت های تحقیقاتی و تالش  ث-  2: 
از این تحقیقات. در این راستا الزم است بودجه های تحقیقاتی ارزیابی شود و تحقیقات 

متکی به نوآوری از روش های مختلف تأمین مالی داشته باشد.

ارتباط بین ایده های اولیه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی
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در  آفندي  توانمندي هاي  داراي  و  به هنگام  و  فعال، سریع  هوشمند،  واکنش  پنج:  ایده شماره 

مقابل تحریم ها و فشارهاي اقتصادي

ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ب: توانمندسازی و افزایش کارآیی مدیریت و نظام اداری،

د: جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی و کارخانه های کشور،

ز: حداکثرکردن استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کشور.

 پیام های استخراج شده از محور »ب« در ارتباط با ایده شماره پنج
ب-  3: تغییر در نگرش به برنامه ریزي با اجرایي کردن نظام برنامه ریزي غلطان،

و  کارآیی  افزایش  برانگیزنده ی  عوامل  که  ترتیبی  به  کشور  اداری  نظام  اصالح  ب-  4: 
توانمندی در آن شفاف شود و فعاالن در دستگاه های اداری بتوانند در جریان کاری خود 
اجرای  به ضرورت  باید  مدیران مسئول  کنند.  دریافت  را  برازنده ی عملکرد خود  ترفیع 

اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند.
 پیام های استخراج شده از محور »د« در ارتباط با ایده شماره پنج

د-  2: حمایت دولت برای به وجود آوردن امکان تشکیل شبکه های تولیدی و توافق بین 
بنگاه های مشابه از لحاظ تولید، با هدف جلوگیری از تعطیل کارخانه ها و بی کار شدن 
دولت  و  شود  شفاف  مشارکت  نحوه ی  است  الزم  مشارکتی  الگوی  این  در  کار.  نیروی 
با استفاده از این نوع مشارکت توانسته اند از  آمادگی داشته باشد که به بنگاه هایی که 

تعطیل شدن بنگاه خود جلوگیری کنند، بخشودگی مالیاتی ارائه نماید.
 پیام های استخراج شده از محور »ز« در ارتباط با ایده شماره پنج

انجام  و  کشور  در  موجود  ماشین آالت  از  حداکثری  استفاده ی  شبکه های  ایجاد  ز-  2: 
خدمت رسانی برون بنگاهی برای آن دسته از فعاالن اقتصادی که به محصوالت تولیدشده 

توسط آن ماشین آالت نیاز دارند.

 ایده شماره شش: مدیریت مصرف و بهره وري حداکثري

ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ب: توانمندسازی و افزایش کارآیی مدیریت و نظام اداری،

خ: استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید،

ذ: توجه به زندگی مردم جامعه.
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 پیام های استخراج شده از محور »ب« در ارتباط با ایده شماره شش

ب-  1: شفاف سازی ماهوی روش های گزینش مدیران کشور در دستگاه های اجرایی،

ب-  2: ارزیابی شفاف کارآیی مدیران بخش عمومی کشور و مقایسه ی آن با مدیران مشابه 
بخش خصوصی و مدیران مشابه دوره های پیش از خود،

و  کارآیی  افزایش  برانگیزنده ی  عوامل  که  به ترتیبی  کشور  اداری  نظام  اصالح  ب-  4: 
توانمندی در آن شفاف شود و فعاالن در دستگاه های اداری بتوانند در جریان کاری خود 
اجرای  به ضرورت  باید  مدیران مسئول  کنند.  دریافت  را  برازنده ی عملکرد خود  ترفیع 

اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند.
 پیام های استخراج شده از محور »خ« در ارتباط با ایده شماره شش

خ-  1: برنامه  ریزی برای شناخت نیازهای بخش تولید و تالش در مورد تأمین قطعات و 
لوازم مورد نیاز بنگاه ها،

خ- 2: اجرای سیاست واگذاری درصدی از سهام بنگاه های تولیدی به کارکنان با هدف 
ایجاد انگیزه برای جلب مشارکت آنها در باالبردن میزان استفاده از ظرفیت های تولید.

 پیامهای استخراج شده از محور »ذ« در ارتباط با ایده شماره شش

ذ- 2: مدیریت مصرف با هدف تأمین حداقل مصرف مورد نیاز تمام آحاد مردم.

 ایده شماره هفت: نهادینه کردن فرهنگ استقامت و جهاد اقتصادي

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ر: تقویت روحیه ی خودباوری و خوداتکایی.

 پیام های استخراج شده از محور »ر« در ارتباط با ایده شماره هفت

ر-  1: جهت دهي به رسانه ها، به ویژه صدا و سیما، در راستای سالم سازي فضاي عمومي، 
گسترش فرهنگ استقامت و خودباوري و اطالع رساني صحیح و به  موقع به مردم.

 ایده شماره هشت: سالمت، امنیت و اقتصاد.

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ج: سالمت اقتصادی

 پیام های استخراج شده از محور »ج« در ارتباط با ایده شماره هشت

ج-  1: اطالع رسانی در مورد استانداردهای مصرف محصوالت ایرانی در چارچوبی واقع بینانه،

ارتباط بین ایده های اولیه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی
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ج-  2: شفاف سازی عملیات دولتی به وضعی که نشان داده شود درجه ی اتالف منابع در 
بخش دولتی چقدر است و تالش برای کاهش این وضعیت نابهینه ی موجود. در این راستا 

مبارزه با انحصار و تبعیض ضرورت دارد،
ج-  3: سالم سازي اجرایي فعالیت هاي بخش دولتي و نمایش شفاف روند افزایش سالمت، 

صرفه جویي، تقویت وجدان کاري، انضباط اجتماعي و درست کاري در این بخش،
ج-  4: استفاده از مکانیزم های نظارتی شفاف و سالم برای ردیابی زودهنگام موارد فساد و 

سوءاستفاده ی مالی در فعالیت های اقتصادی.

 ایده شماره نه: بهره مندي عادالنه سهم عوامل از زنجیره ي تولید  - مصرف

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

پ: اصالح زمینه ی فعالیت فعاالن اقتصادی

 پیام های استخراج شده از محور »پ« در ارتباط با ایده شماره نه

اقتصادی  بنگاه های  مالی  تأمین  برای  کشور  داخلی  سرمایه ی  بازار  فعال سازی  پ-  4: 
کارآمد و سرمایه گذاري های خطرپذیر،

هدف  با  اقتصادي  فرآیندهاي  در  فعاالن  از  یک  هر  افزوده ي  ارزش  شفاف سازي  پ- 7: 
حصول اطمینان از سهم بري عادالنه ي متکي به ارزش افزوده در زنجیره ي تولید تا مصرف.

 ایده شماره ده: کاهش حداکثري اتکاء بودجه و تراز تجاري به درآمدهاي نفتي

 ارتباط مهفومي بین  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

پ: اصالح زمینه ی فعالیت فعاالن اقتصادی،

ب: توانمندسازی و افزایش کارآیی مدیریت و نظام اداری.
 پیام های استخراج شده از محور »پ« در ارتباط با ایده شماره ده

پ-  8: کاهش حداکثری ارتباط اقتصاد کشور با ارز و درآمدهای نفتی،

پ-  9: پرهیز از ایجاد درآمدهاي بودجه اي متکي به محدود کردن امکانات و فعالیت هاي 
بخش خصوصي،

فعالیت هاي  به  سرعت بخشیدن  هدف   با  دولت  کارآمدسازي  و  بهینه سازي  پ-  10: 
اقتصادي مؤثر بر افزایش مقاومت ملي با هدف کاهش بار مالي فعالیت هاي دولت به طور 
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جهادي در چارچوب کوچک کردن دولت با استفاده از مکانیزم کاهش بار مالیاتي همراه با 
افزایش واگذاري فعالیت هاي اقتصادي به بخش هاي غیردولتي،

پ-  11: جلوگیري از اجحاف دولت و بخش عمومي به آحاد جامعه با توسل به دالیلی مانند 
تأمین مالي بودجه اي، آزادسازي قیمت ها، منطقي کردن قیمت ها و امثال آن،

پ-  12: هماهنگ سازی تمام سیاست های اقتصادی با هدف ثبات در سطح کالن اقتصاد ملی.

10-3- 2- پیام های استخراج شده از محور »ب« در ارتباط با ایده شماره ده

ب-  1: شفاف سازی ماهوی روش های گزینش مدیران کشور در دستگاه های اجرایی،

ب-  2: ارزیابی شفاف کارآیی مدیران بخش عمومی کشور و مقایسه ی آن با مدیران مشابه 
بخش خصوصی و مدیران مشابه دوره های پیش از خود،

ب-  3: تغییر در نگرش به برنامه ریزي با اجرایي کردن نظام برنامه ریزي غلطان،

و  کارآیی  افزایش  برانگیزنده ی  عوامل  که  به ترتیبی  کشور  اداری  نظام  اصالح  ب-  4: 
توانمندی در آن شفاف شود و فعاالن در دستگاه های اداری بتوانند در جریان کاری خود 
اجرای  به ضرورت  باید  را دریافت کنند. مدیران مسئول  برازنده ی عملکرد خود  ترفیع 

اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند.

 ایده شماره یازده: تکیه بر مسئولیت و مدیریت قوه ی مجریه با هماهنگي و همراهي سایر قوا

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

الف: حفظ ماهیت و هویت اقتصاد.

 پیام های استخراج شده از محور »الف« در ارتباط با ایده شماره یازده

الف-  1: ساماندهی به یک الگوی مفهومی شفاف و اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور بر 
اساس ضوابط قانون اساسی و اسناد باالدستی،

الف-  2: متکی کردن قوانین برنامه ای کشور بر اساس این برنامه،

هدف  با  دولت  در  اقتصادي  جهاد  و  مقاومتي  اقتصاد  مرکزي  پایگاه  تشکیل  الف-  3: 
و  کلي  سیاست هاي  سریع  اجراي  براي  کشور  امکانات  همه ي  بسیج  و  هماهنگ سازي 
برنامه هاي اقتصادي، از جمله سیاست هاي مذکور، تصمیم سازي و تصمیم گیري و جلب 
برنامه هاي  طراحي  و  تهدیدات  با  مقابله  براي  جامعه  عموم  همدلي  و  همراهي  اعتماد، 
اضطراري براي مقابله با حوادث ناشي از گسترش تحریم در قالب طراحي الگوي اقتصاد 

مقاومتي و جهاد اقتصادي.

ارتباط بین ایده های اولیه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی



161 فصلنامه سیاست کالن، سال دوم، شماره دوم، بهار 1392

 ایده شماره دوازده: مبارزه با تورم

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

پ: اصالح زمینه ی فعالیت فعاالن اقتصادی

 پیام های استخراج شده از محور »پ« در ارتباط با ایده شماره دوازده

پ- 1: تدوین سیاست پولی متکی به کنترل تورم و حفظ ارزش واقعی پول ملی، و تعهد 
مقام پولی به اجرایی کردن این سیاست،

پ-  3: پرهیز از افزایش قیمت کاالها و خدماتی که دولت یا بخش عمومی قادر است در 
قیمت آنها مداخله کند،

پ- 12: هماهنگ سازی تمام سیاست های اقتصادی با هدف ایجاد ثبات در سطح کالن 
اقتصاد ملی.

 ایده شماره سیزده: نظارت

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

الف: حفظ ماهیت و هویت اقتصاد

 پیام های استخراج شده از محور »الف« در ارتباط با ایده شماره سیزده

الف-  1: ساماندهی به یک الگوی مفهومی شفاف و اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور بر 
اساس ضوابط قانون اساسی و اسناد باالدستی،

الف-  2: متکی کردن قوانین برنامه ای کشور بر اساس این برنامه،

هدف  با  دولت  در  اقتصادي  جهاد  و  مقاومتي  اقتصاد  مرکزي  پایگاه  تشکیل  الف-  3: 
و  کلي  سیاست هاي  سریع  اجراي  براي  کشور  امکانات  همه ي  بسیج  و  هماهنگ سازي 
برنامه هاي اقتصادي، از جمله سیاست هاي مذکور، تصمیم سازي و تصمیم گیري و جلب 
برنامه هاي  طراحي  و  تهدیدات  با  مقابله  براي  جامعه  عموم  همدلي  و  همراهي  اعتماد، 
اضطراري براي مقابله با حوادث ناشي از گسترش تحریم در قالب طراحي الگوي اقتصاد 

مقاومتي و جهاد اقتصادي.

 ایده شماره چهارده: تقویت جایگاه تولید داخلی

 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ت: احترام به محصوالت ساخت داخل
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پیام های استخراج شده از محور »ت« در ارتباط با ایده شماره چهارده

ت-  1: ایجاد شبکه ی اطالع رسانی عمومی برای معرفی محصوالت ایرانی که از نظر ارزش 
)کیفی و کمی( با محصوالت مشابه خارجی رقابت می کنند،

ت-  2: ملزم کردن بخش عمومی به استفاده ی بهینه از محصوالت ایرانی و جایگزین کردن 
حداکثری محصوالت ایرانی به جای محصوالت خارجی،

ت-  3: فرهنگ سازی برای ارزش گذاری بر محصوالت ایرانی،

ت-  4: ایجاد مکانیزم هاي جایگزیني در مورد اقالم مصرفي و واسطه اي خارجي با شرط 
پایین نیامدن کارآیي.

 ایده شماره پانزده: تقویت سرمایه ی انسانی

1 ارتباط مهفومي بین این  این ایده  و محورهای اقتصاد مقاومتی)ضوابط(

ح: تقویت توانمندی و بازدهی نیروی کار

 پیام های استخراج شده از محور »ح« در ارتباط با ایده شماره پانزده

ح-  1: ایجاد یک شبکه اطالع رسانی شفاف در مورد بازدهی نیروی کار در ایران در مقایسه 
با جهان و استفاده از این شبکه برای ثبت بازدهی نیروی کار ایرانی در تمام سطوح،

ح-  2: ایجاد امکان حضور نیروی کار در شبکه های ارائه ی خدمات فنی به مجموعه ای 
از بنگاه های تولیدی،

ح-  3:برنامه ریزی برای بازآموزی نیروی کار و برگشت این نیرو به بخش های تولیدی کشور.

نگاهی به مطالب فوق نشان می دهد که در مواردی ایده های اولیه مطالبی دارد که 
در بعضی دیگر از ایده ها نیز قابل  ردیابی است. به این ترتیب الزم است سیاست های کلی 
چنان تدوین شود که از تکرار مطالب جلوگیری گردد و مطالب به شفافترین شکل ممکن 
دسته بندی شود. در هر صورت از 15 مورد ایده ی اولیه، 4 مورد ایده ی جدید است)ایدههای 
را پوشش می دهد.  مقاومتی  اقتصاد  ابعاد  از  برخی  نفس خود  در  و 15( که   14 ،13 ،12
به روشنی دیده می شود که بعضی از ایده ها، ابعادی از چند محور اقتصاد مقاومتی را دربر 
گرفته اند. در مواردی هم یک ایده، مطلب مشابهی از یک یا چند محور را به صورت تکراری 
اقتصاد  اوصاف، در سند حاضر تالش شده است که محورهای نظری  این  با  در خود دارد. 
کلی  سیاست های  بندهای  در  مطالب  تکرار  از  تا  باشد  سیاست گذاری  مبنای  مقاومتی 

خودداری شود.

ارتباط بین ایده های اولیه و محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی
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پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد آن

 
این مقاله در سه قسمت به شرح زیر ارایه می شود:

الف: پیش نویس اولیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
ب: نقد و اصالح سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

ج: بازنگری سیاست های کلی پیشنهادی
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الف: پیش نویس اولیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و نظام اداری

برای تدوین پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی از پیام های 
استخراج شده  از محورهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با ایده های اولیه)ارسالی از دفتر مقام معظم 

رهبری(، استفاده شده است. در تدوین سیاست های کلی به موضوع های زیر توجه شده است:
•  رعایت مفهوم ایده های اولیه،	
•  رعایت اصول کلی و مفهوم نظری اقتصاد مقاومتی،	
•  خودداری از تکرار مطالب در حد امکان،	
•  محدودکردن تعداد بندها به   صورتی که هر بند یک موضوع اصلی را پوشش دهد و 	

در عین حال مفاهیم مندرج در هر بند در نفس خود منسجم باشد،
• قلم 	 از  اصلی  مطالب  از  یک  هیچ  که  صورتی  به   سیاست ها  ابعاد  فراگیرکردن   

باشد. نیافتاده 
با عنایت به اصل رعایت عدم تکرار مطالب، بدیهی است که چندین پیام در هر یک 
از بندهای سیاست کلی باید تجمیع شود و در هر صورت مطالب به گونه ای گفته شود که 

تمام خواسته های مندرج در ایده ی اولیه را دربر گیرد. 
تشکیل پایگاه مرکزي اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي در دولت با هدف هماهنگ سازي - 1

و بسیج همه ي امکانات کشور براي اجراي سریع سیاست هاي کلي و برنامه هاي اقتصادي، 
از جمله ی این سیاست ها، تصمیم سازي و تصمیم گیري و جلب اعتماد، همراهي و همدلي 
عموم جامعه براي مقابله با تهدیدات و طراحي برنامه هاي اضطراري براي مقابله با آثار 
حوادث ناشي از گسترش تحریم در قالب طراحي الگوي اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي.

تبصره  1 : الزم است نمایندگاني از قواي مقننه، قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
بخش خصوصي در این پایگاه حضور داشته باشند. در این راستا باید قانون گذاری و تصمیم های 

قوه ی قضاییه با جهت گیري های کلی این سند هم راستا شود.
تبصره  2 : فعالیت پایگاه مورد بحث در چارچوب قوانین موجود است و در صورت نیاز به 
اولویت  این کار در قواي مقننه و مجریه در  یا اصالح قوانین موجود،  تصویب قوانین جدید 

مطلق کاري قرار خواهد گرفت.
تبصره  3: براي تسریع در اجرایي کردن کارآمد این سیاست ها، دولت مکلف است حداکثر 

پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد آن
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را  این سیاست ها  کردن  عملیاتي  براي  الزم  راهکارهاي  ابالغ،  تاریخ  از  ماه  ظرف مدت سه 
تنظیم و پیگیري قانوني را انجام دهد و گزارش آن را براي انجام وظایف نظارتي به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
ساماندهی به یک الگوی مفهومی شفاف برای مدیریت اقتصاد با تکیه بر اصالح ساختار - 2

متکی به اقتصاد دانش بنیان و مستندکردن قوانین به برنامه های اقتصادی و این الگو، 
همراه با تغییر نگرش به برنامه ریزی برای اجرای برنامه ریزی غلطان متکی به آینده نگری 

و واکنش هوشمند در مقابل روندهاي جهاني و دستاوردهای تحقیقاتی،
مکانیزم - 3 از  استفاده  با  کشور  اداری  نظام  و  مدیریت  کارآیی  افزایش  و  توانمندسازی 

شفاف سازی، کارآمدسازی و انتخاب شایسته ی نیروی انسانی،
اصالح سیاست پولی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی در چارچوب کنترل تورم - 4

و حفظ ارزش پول ملی کشور و هماهنگ سازی کلیه ی سیاست های اقتصادی با این 
جهت گیری،

بهینه سازي و کارآمدسازي دولت با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت هاي اقتصادي مؤثر - 5
بار مالي فعالیت هاي دولت به طور جهادي در  با هدف کاهش  افزایش مقاومت ملي  بر 
چارچوب کوچک کردن دولت، کاهش حداکثری وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و 
ارزی و پرهیز از ایجاد درآمدهاي بودجه اي متکي به محدود کردن امکانات و فعالیت هاي 

بخش خصوصي همراه با جلوگیری از اجحاف دولت به سایر فعاالن اقتصادی،
فعال سازی بازار سرمایه ی داخلی کشور برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کارآمد و - 6

سرمایه گذاري های خطرپذیر،
بهبود فضای کسب و کار و اطمینان بخش برای فعاالن اقتصادی با تأکید بر متکی کردن - 7

فعالیت های اقتصادی بر عدالت با مفهوم سهم بری عادالنه ی همه ی دست اندرکاران در 
زنجیره ی تولید تا مصرف، همراه با اصالح قوانین در جهت رفع تبعیض های ناروا،

و - 8 اقتصادی  فعالیت های  سطوح  تمام  در  داخل  ساخت  محصوالت  حضور  گسترش 
ایرانی  محصوالت  بر  ارزش گذاری  برای  فرهنگ سازی  با  همراه  اقتصادی،  بخش های 
دارای کیفیت رقابتی، جایگزینی محصوالت ساخت داخل با محصوالت مشابه خارجی و 

استفاده ی حداکثری بخش دولتی از محصوالت ساخت داخل،
و - 9 آمار  ایرانی،  محصوالت  مصرف  استانداردهای  مورد  در  اطالع رسانی  و  شفاف سازی 

اطالعات عمومی مورد نیاز برای کاهش خطر در فعالیت های اقتصادی و بازدهی نیروی 
کار کشور در سطوح مختلف فعالیت اقتصادی، همراه با جهت دهي رسانه ها، به ویژه صدا 
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و سیما، به سمت سالم سازي فضاي عمومي، گسترش فرهنگ استقامت و خودباوري و 
اطالع رساني صحیح و به موقع به مردم،

در - 10 انحصار  درجه ی  دولت،  و  اقتصادی  مختلف  بخش های  عملکرد  مستمر  ارزیابی 
در  مالی  سوءاستفاده های  و  فساد  ردیابی  عملکردها،  سالمت  اقتصادی،  فعالیت های 

فعالیت های اقتصادی،
گسترش فعالیت و حضور گروه های مختلف مردم در فعالیت های اقتصادی با استفاده - 11

از واگذاری مدیریت سهام عدالت و مدیریت های مشابه در بخش عمومی به متخصصان، 
مالی  تأمین  مردمی  شبکه های  ایجاد  عدالت،  سهام  کارآیی  باالرفتن  شرط  رعایت  با 
فعالیت های  بازدهی  افزایش  برای  مالیاتی  بخشودگی  اعطای  خرد،  فعالیت های  برای 
اقتصادی بخش خصوصی و تقویت حضور این بخش در تأمین قطعات و نیازهای بخش 

سرمایه گذاری در کشور،
با هدف جلب همدلي عموم براي باال بردن قدرت مقاومت - 12 تقویت سرمایه ي اجتماعي 

توانمندسازي  برابر،  ایجاد فرصت هاي  ارتقای عدالت اجتماعی،  ملي و تالش در جهت 
آحاد جامعه، با هدف جلب بیشتر مردم جامعه برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی،

توانمندسازی نیروی کار، در جریان گسترش سهم فعالیت های تولیدی داخلی، همراه با - 13
گسترش سهم بری نیروی کار از بازده تولیدی، ایجاد شبکه های خدمت رسانی تخصصی 
مشترک، با هدف باالبردن استفاده از نیروهای متخصص کشور و تالش در جهت حفظ 

قدرت خرید حاصل از کار،
حمایت از امکان تشکیل شبکه های تولیدی و توافق سازمان یافته بین بنگاه های مشابه - 14

از لحاظ تولید، با هدف تداوم و افزایش تولید،
تأمین کاالهاي اساسي و برقراري امنیت غذایي و دارویي جامعه با هدف مقابله با کمبودها - 15

در اقتصاد کشور از طریق مدیریت و برنامه ریزي براي تأمین به موقع این کاالها و داشتن 
ذخایر راهبردي، همراه با مدیریت مصرف و گسترش پوشش تأمین اجتماعی،

خدمت رسانی - 16 انجام  و  موجود  ماشین آالت  از  حداکثری  استفاده ی  شبکه ی  ایجاد 
برون بنگاهی برای آن دسته از فعاالن اقتصادی که به محصوالت تولیدشده توسط آن 

ماشین آالت نیاز دارند،
بازنگری در فهرست شرکای تجاری کشور با هدف جلوگیری از باالرفتن درجه ی وابستگی - 17

به یک یا چند شریک تجاری با هدف کاهش آسیب پذیری کشور. 

پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد  آن
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ب: نقد و اصالح سیاست های کلی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

وزارت اقتصاد و دارایی

پیش نویس تدوین شده توسط کمیسیون اقتصاد کالن، برای بررسی و اظهار نظر به   
وزارتخانه اقتصاد و داریی ارسال شد. کارشناسان این وزارتخانه پس از بررسی، پیشنهادات ذیل 

را جهت اصالح پیش نویس ارایه نمودند. 
بند دوم این سیاست ها مربوط به خود کفایی در تأمین نیازهای اساسی جامعه می باشد . 1

که در آن "تأمین کاالهای اساسی و ضروری و برقراری امنیت غذایی و دارویی جامعه با 
هدف مقابله با کمبودهای نگران کننده در اقتصاد کشور از طریق مدیریت و برنامه ریزی 
برای تأمین به موقع کاالهای اساسی و ضروری و داشتن ذخایر راهبردی برای پوشش 
به عنوان یک سیاست کلی مطرح شده است. در این  به ضربه های احتمالی بیرونی" 
پیگیری  به ظرفیت محدود آب کشور جهت  توجه  با  توجه است که  خصوص شایان 
سیاست خوداتکایی، استفاده از این عبارت حائز تأثیرات جدی بر ذخائر آب کشور می 
باشد و پیگیری آن نمی تواند وافی به مقصود باشد. از این منظر از یک سو بهتر است 
که کلمه خود اتکایی از ایده اولیه حذف و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخلی با 
توجه به ظرفیت های آب و خاک و منابع ملی ذکر گردد. به عالوه باتوجه به اینکه ایران 
کشوری نیمه خشک به حساب می آید امکان تأمین کلیه کاالهای اساسی در کشور از 
طریق تولید مستقیم ممکن نیست و حضور کشور در تولید کاالهای اساسی در سطح 
منطقه و تجارت آن در سطح بین المللی، می تواند تا حد زیادی آسیب های این حوزه را 
کاهش دهد، پیشنهاد می شود مسأله حضور کشور در تولید منطقه ای کاالهای اساسی 

و تجارت آن در سطح  بین المللی، بدان افزوده شود،
نحوه توزیع کاالها و باالبودن کارایی شبکه توزیع در شرایط اقتصاد مقاومتی جهت . 2

پیشنهاد می شود  رو  این  از  اهمیت می باشد.  مردم حائز  آحاد  غذایی  امنیت  تأمین 
عبارت “افزایش کارایی شبکه توزیع"  به عنوان یک سیاست کلی مدنظر قرار گیرد،

یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی می باشد. از آنجایی . 3
اقتصادی  با سایر بخش های  ارتباط قوی پسین و پیشین  که بخش مسکن دارای 
ایجاد تقاضا برای این کاالها،  با  کشور می باشد، لذا رونق در این بخش می تواند 
کشور  اقتصادی  رشد  نهایتاً  و  بخش ها  سایر  در  اشتغال  و  تولید  افزایش  موجب 
از نیازهای اساسی هر خانوار به شمار  گردد. از سوی دیگر مسکن به عنوان یکی 
رفته و سهم عمده ای از سبد بودجه هر خانوار را تشکیل می دهد. از این رو جا 
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در  ویژه  به  ملی  اقتصاد  در  آن  کارکرد  و  کلی  سیاست های  پیش نویس  در  دارد 
تأیید شود، شرایط کنونی 

در بند سوم مبنی بر گسترش ارتباطات تجاری “ گسترش تعامل سازنده با کشورهای . 4
منطقه بویژه همسایگان با بهره گیری از سیاست هایی مانند شناخت زمینه های همکاری 
با تأکید بر گسترش مبادالت اقتصادی سودآور برای کشور” به عنوان یک سیاست کلی 
مطرح شده است که پیشنهاد می شود به انتهای این سیاست،  عبارت “ توسعه تهاتر و 

معامالت پایاپایی” و “حضور اقتصادی” اضافه شود،
با اولویت تأمین نیاز داخلی به منظور گسترش درآمدهای . 5 توسعه صادرات غیرنفتی 

ارزی و همچنین ممنوعیت واردات کاالهایی که دارای تولید مشابه در داخل کشور 
می باشند. به عنوان یک سیاست کلی در بند سوم مورد نظر قرار گیرد،

ایران با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی همچون کریدور شمال- جنوب و . 6
داشتن 980 کیلومتر مرز استراتژیک و قرار داشتن در مسیر انتقال 75 درصد مخازن 
نفت و گاز جهان، کوتاهترین مسیر را برای انتقال سوخت و کاال در منطقه دارا می باشد. 
لذا در بند 3 می توان موضوع ترانزیت را به صراحت اشاره نمود. ضمن اینکه در بند10 

نیز به عنوان یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی می شود از توسعه ترانزیت نام برد،
نظر به تصویب سیاست های کلی مرتبط با ایده اولیه “پیش آهنگی دانش با طراحی . 7

و ساماندهی چرخه دانش- ثروت- تولید با تأکید بر تولیدات دانش بنیان” در شورای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد زیر در تکمیل سیاست های مصوب، در بند 4 

پیشنهاد می گردد: 
• به 	 کمک  و  محور  نیاز  و  جدید  تولیدی  نمونه های  ساخت  از  حمایت 

تجاری سازی و بازاریابی انبوه برای تولیدات دانش بنیان در سطح بین المللی،
• تعیین ضوابط ارزش گذاری اقتصادی، دانش تولید و توسعه حقوق مالکیت فکری،	
• حامی 	 مالی  نهادهای  و  صندوق ها  میان  تعامل  افزایش  و  توسعه  تجهیز، 

دانش بنیان. محصوالت  تولید  چرخه 
اولیه “بهره وری حداکثری” در . 8 ایده  با  به تصویب سیاست های کلی مرتبط  با توجه 

جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد زیر در تکمیل سیاست های مصوب، 
بند6 اضافه شود:

•  متناسب بودن نظام آموزشی کشور در راستای تأمین نیروی کار ماهر و با 	
کیفیت برای تولید ارزش در کشور،

• اولیت دادن به تأمین مالی سرمایه گذاری های مولد با بهره وری باال و زود بازده،	

پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد آن
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• اثربخشی سازمانی )دربخش های دولتی، عمومی و خصوصی(،	 ارتقاء 
• شاخص های 	 رصد  و  محاسبه،  ارزیابی  منظور  به  کشور  آماری  نظام  توسعه 

بهره وری )درسطوح مختلف ملی، بخشی، دستگاهی و استانی(،
• حمایت از نوسازی و بهسازی خطوط تولید منطبق با فناوری روز.	

در بخش حمل و نقل، حدود 90 درصد جابجایی مسافر و بار از طریق حمل و نقل . 9
جاده ای انجام می شود. با توجه به اینکه این زیربخش نسبت به سایر زیربخش های حمل 
و نقل، درخصوص مسائل و مشکالت ارزی پیش آمده، وضعیت بهتری دارد. لذا با افزایش 
بهره وری در بخش حمل و نقل و استفاده از راهکارهای تشویقی جهت استفاده بیشتر از 
سیستم حمل و نقل عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی می توان در مصرف سوخت 

صرفه جویی نمود. این موضوع را می توان به بند 6 اضافه نمود،
روی . 10 سرمایه گذاری  ضرورت  کشور،  سالمت  نظام  حوزه  در  خارجی  تحریم های 

بدل  الزام  یک  به  را،  کشور  در  دارو  و  پزشکی  تجهیزات  تولید  داخلی  ظرفیت های 
را  داخلی  منابع  اتکای  به  مالی سالمت  تأمین  نظام  ساماندهی  رو  این  از  می سازد، 

بایستی به عنوان یکی از سیاست های کلی در بند 8 مدنظر قرار داد.
و . 11 منابع  بهینه  تخصیص  با هدف  قیمت ها  و  منابع  ارزش گذاری صحیح   “ بند 9  در 

جلوگیری از هدر رفتن آنها و اصالح الگوی تولید- مصرف” به عنوان یک سیاست کلی 
مطرح شده است. با توجه به اینکه عبارت ارزش گذاری قیمت که در سیاست فوق االشاره 
مورد استفاده قرار گرفته است، مصطلح نمی باشد، پیشنهاد می شود، سیاست مذکور به 
صورت زیر اصالح شود “قیمت گذاری صحیح منابع با هدف تخصیص بهینه منابع و 

جلوگیری از هدر رفتن آنها و اصالح الگوی تولید و مصرف”،
مبارزه با فقر مقوله ای است که تأمین اجتماعی تنها یک بعد آن می باشد. سیاست های . 12

مالیاتی، آموزشی، اشتغالزایی و ... در رفع فقر بسیار تأثیر گذار می باشند،  لذا پیشنهاد 
می شود در بند 9 به این مقوله تحت عنوان یک  سیاست کلی جداگانه نگریسته شود،

و . 13 اجتماعی  ثبات  و  پیوند  بحث  در  کلیدی  شاخص های  از  یکی  اقتصادی  عدالت 
موضوع   9 بند  در  درستی  به  رو  این  از  باشد.  می  اقتصادی  پایدار  رشد  همچنین 
است.  قرار گرفته  تولید- مصرف مدنظر  زنجیره  از  تولید  عادالنه عوامل  بهره مندی 
برده  نام  کارکردی  توزیع  عنوان  با  آن  از  که  تولید  عوامل  به هرحال سهم بری  اما 
می شود، در اقتصاد امروزی در بهترین شرایط نیز به توزیع مطلوب درآمد بین آحاد 
جامعه )توزیع مقداری( بگونه ای که شکاف درآمدی بین طبقات مختلف در یک حد 
قابل قبول باشد،  منجر نمی شود و لذا اکثر دولت ها در راستای دست یابی به توزیع 
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باز توزیع درآمد روی می آورند. سیاست های  مناسب درآمد به اتخاذ سیاست های 
باز توزیع درآمد شامل طیف وسیعی از سیاست ها و اقدامات باز توزیع درآمد روی 
می آورند. سیاست های باز توزیع درآمد طیف وسیعی از سیاست ها و اقدامات از 
پرداخت های انتقالی گرفته تا انواع بیمه های اجتماعی و ... را شامل می شود. این 
در حالی است که در این پیش نویس در بند 8 تنها به موضوع نظام تأمین اجتماعی 
اشاره شده است. پیشنهاد می شود موضوع یکپارچه و کارآمدسازی سیاست های باز 

توزیع درآمد در بدن 9 اضافه شود،
بخش مسکن از محدود بخش های اقتصادی می باشد که تأثیر کمتری از تحریم های . 14

بین المللی می پذیرد و با اتخاذ سیاست هایی همچون حمایت از تولید طرح های انبوه 
و صنعتی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده می توان زمینه های افزایش تولید مسکن 
بویژه مسکن ارزان قیمت را فراهم نمود لذا در بند اضافی برای مبارزه با تورم، می توان 

تولید مسکن ارزان قیمت را مطرح نمود.

پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد آن
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ج: بازنگری سیاست های کلی پیشنهادی

کمیسیون مشترک4

و  اقتصاد کالن  پیشنهادی کمیسیون  کلی  اولیه سیاست های  متن  دریافت  از  پس   
نقطه نظرات کارشناسی وزارتخانه اقتصاد و دارایی، کمیسون مشترک این پیشنهادات را مورد 

بررسی قرار داده و متن نهایی پیش نویس سیاست ها را به شرح ذیل تصویب نمود:
.فعال سازی کلیه امکانات و سرمایه های انسانی و علمی موجود کشور و تأمین شرایط . 1

و امکانات کار برای اشتغال مولد در شکل های مختلف از قبیل، وام بدون کارمزد یا 
کارمزد ترجیحی و توسعه مالی خرد وخطر پذیر،

تداوم و اصالح هدفمندی یارانه ها به منظور تأمین منابع تولید و اشتغال بویژه اقشار . 2
کم درآمد و متوسط،

 استفاده از سرمایه دینی و اجتماعی در حمایت از تولید ملی، کار و تالش همگانی و . 3
اصالح الگوی مصرف،

رفع موانع کسب و کار و تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه،. 4
تأمین ساز و کارهای مشارکت مردم و نظارت همگانی برای ارتقاء تولید و اشتغال عمومی،. 5
ارتقاء  تولید با استفاده از دانش پیشرفته و تأمین کاالهای اساسی و ضروری و برقراری . 6

امنیت غذایی و دارویی با هدف مقابله با کمبودها در اقتصاد کشور و داشتن ذخایر 
راهبردی،

شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی نظارت بر بازار و مبارزه . 7
جدی با قاچاق و اسراف و اتالف کاالهای اساسی و قطع وابستگی نیازهای اساسی به 

کشورهای متخاصم،
ارزش . 8 تناسب  به  غیرنفتی  محصوالت  صادرکنندگان  و  صادرات  از  هدفمند  حمایت 

افزوده در راستای  تأمین ارز با:
•  تصویب تسهیالت و مقررات و مشوق های الزم،	
•  حفظ و گسترش خدمات تجارت بین المللی و خدمات زیرساختی ترانزیت،	
• گسترش مبادالت خارجی ریال با پول ملی)ریال پایه( طرف های تجاری کشور،	

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه کشور به منظور تسهیل تولید و صادرات و تأمین . 9
نیازهای ضروری از خارج،

4- کمیسون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.



172

بازارهای . 10 شکل دهی  خارجی،  بازارهای  و  نیازها  با  متناسب  ملی  تولید  برنامه ریزی 
جدید، تنوع بخشی با پیوندهای اقتصادی با کشورها بویژه کشورهای منطقه،

تحریم ناپذیری اقتصاد ایران، با توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای هدف و استفاده . 11
حداکثری از ظرفیت های سازمان های منطقه ای و افزایش پیوندهای راهبردی ایران با 
اقتصاد منطقه و بین الملل و وابستگی متقابل، با مالحظه پرهیز از آسیب پذیری کشور 

به واسطه وابستگی به یک یا چند کشور،
با . 12 تحریم ها  با  مقابله  و  اقتصادی  اهداف  جهت  در  دیپلماسی  از  حداکثری  استفاده 

محوریت وزارت امور خارجه و بگارگیری همه ظرفیت های کشور،
اقتصاد . 13 بر  تکیه  با  اقتصاد  مدیریت  برای  مقاومتی  اقتصادی  الگوی  تدوین  و  طراحی 

دانش بنیان و تبیین الگوی مذکور و فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و انطباق 
قوانین و برنامه های کشور با آن،

بر . 14 تاکید  با  نوآوری  نظام  با طراحی و ساماندهی  اقتصاد ملی  پیش آهنگی دانش در 
تولیدات و صادرات دانش بنیان با حفظ رقابت پذیری اقتصاد، به منظور گسترش سهم 

دانش از بازده تولید،گسترش بازار وکاهش صادرات مواد خام،
دولت به عنوان پایگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی با هماهنگی و همراهی . 15

سایر قوا،  هماهنگ سازی و بسیج امکانات کشور برای اجرای سریع سیاست های کلی 
و مقابله با تهدیدات،  ساز وکارهای الزم را تهیه می نماید،

تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال،  سریع و بهنگام در برابر تحریم ها و فشارهای . 16
اقتصادی دشمن و بی اثر کردن آنها با:

• شناسایی ظرفیت ها و بسیج امکانات علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی 	
به توان آفندی و اقدامات مناسب،

• مالی، 	 خدمات   ، اساسی  کاالهای  درحوزه  بویژه  ملی  اقتصاد  آسیب شناسی 
ارتباطی و انرژی،

• هزینه 	 افزایش  و  جهانی  اقتصاد  روند  پیش بینی  و  دشمن  برنامه های  رصد 
برای دشمن، تحریم ها 

• بررسی و تصویب لوایح مربوط به اقتصاد مقاومتی در اولویت مجلس شورای اسالمی.	

تشویق . 17 الگوی مصرف،  اصالح  اجرای سیاست های کلی  بر  تاکید  با  مدیریت مصرف 
صرفه جویی، مصرف کاالهای داخلی، افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت انرژی و 

گسترش رفاه و تامین اجتماعی،

پیش نویس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی)حماسه اقتصادی( و نقد  آن
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ایجاد . 18 با  اقتصاد  اقتصاد کشور و تقویت رقابت پذیری  اتخاذ رویکرد بهره ور محور در 
بستر رقابت مثبت بین استان ها و مناطق کشور، استفاده از تجربیات سایر کشورها، 
توانمندسازی نیروی کار در جهت گسترش سهم فعالیت های تولیدی داخلی همراه 

با گسترش سهم بری نیروی کار از بازده تولیدی و حفظ قدرت خرید حاصل از کار،
و . 19 آموزشی  علمی،  آن در محیط های  وگفتمان سازی  مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  تبیین 

رسانه ای وتبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی،
ایجاد روحیه و فرهنگ جهادی در تولید، مصرف، سرمایه گذاری، ایجاد ارزش افزوده، . 20

تعمیق  و  بسط  و  وکارآفرینی  اقتصادی  ثبات  بهره وری،  مولد،  اشتغال  ثروت،  تولید 
مبارزه با دشمن در عرصه اقتصاد با استفاده از آموزه های دینی و اعتقادی و معارف و 

تجربیات انقالب اسالمی،
گسترش رویه ها و الگوهای رفتاری جهادی در فعالیت های اقتصادی و طراحی نشان . 21

جهاد اقتصادی،
شفاف سازی و اطالع رسانی در مورد استانداردهای مصرف محصوالت ایرانی،. آمار و . 22

اطالعات عمومی مورد نیاز برای کاهش خطر در فعالیت های اقتصادی و بازدهی نیروی 
کار کشور در سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی،

تقویت نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد و فعالیت های مختلف اقتصادی توسط دولت . 23
و دستگاه های نظارتی در حیطه وظایف قانونی،

پولی، . 24 حوزه های  در  فسادزا  زمینه های  و  فعالیت ها  اقدامات،  از  اقتصاد  سالم سازی 
مالی، تجاری، ارزی و ...

سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف با تاکید بر کاهش واسطه گری و . 25
افزایش سهم دانش و نیروی کار از ارزش افزوده،

 اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی . 26
و تاکید بر مالیات های درآمدی و کاهش مالیات بر مصرف کاالهای تولید داخل،

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشو، راز طریق تحول اساسی در ساختارها و حذف . 27
دستگاه های موازی و هزینه های زاید،

افزودن ساالنه 5 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی . 28
برای تقویت و توانمندسازی نیرو و سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مولد، پرمخاطره و 
ضروری، تولید و زیرساخت های اقتصادی با هدف کاهش هزینه های تولید و افزایش 

اشتغال و صادرات.
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بخش چهارم: گزارش و نقد کتاب
ملي  همایش  از  مختصر  گزارشی  فصلنامه،  از  بخش  این  در 

"اقتصاد مقاومتي" ارایه می گردد.
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گزارش همایش ملي "اقتصاد مقاومتي5"
همایش ملي اقتصاد مقاومتي، به همت قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسیج دانشجویي 
با همکاري دانشکده مهندسي پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و مراکز مطالعات اقتصادي 
ایران برگزار شد. پس از قرائت قرآن  بسیج دانشجویي دانشگاه هاي شریف و علم و صنعت 
دانشکده  سرپرست  و  همایش  دبیر  معیني  علیرضا  دکتر  ایران،  اسالمي  جمهوري  سرود  و 
پرداخت.  سخنراني  ایراد  به  مهمانان،  به  گویي  خوش آمد  عرض  ضمن  پیشرفت،  مهندسي 
معیني در بخشی از سخنان خود به نامه 12 نفر از علماي اصفهان که مربوط به بیش از یکصد 
سال پیش است اشاره کرد که مرتبط با اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی است. 

برای حفظ امانت، عیناً متن نامه این علمای محترم آورده می شود:

: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه)14 جمادي االول( به بعد باید روي کاغذ ایراني   اوالً
بدون آهار نوشته شود، اگر بر کاغذ هاي دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمي نویسیم، 
قباله و حکمي هم که روي کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، 
امضاء نمي نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایراني و کسي را مانع نمي شویم، ماها با این روش 

متعهدیم.
 ثانیًا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستاني یا پارچه دیگر ایراني باشد، متعهد 
شده ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگري را براي اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها 

را معاف دارند.
ثالثًا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده مي شود، قردادیم مهما 
امکن هر چه بدلي آن در ایران یافت نمي کنیم و حرام نمي دانیم لباس هاي غیر ایراني را، اما 
ماها ملتزم شده ایم، حتي المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایراني بنماییم، 
تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده 

داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

5- مطالب این گزارش از سایت "دیدبان" برداشت و توسط عبدالعلی کریمی خالصه و جمع بندی شده است.



 رابعًا: میهماني ها بعد ذلک، ولو اعیاني باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک 
پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسي تکلف دهد، ما را به محضر 
خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهماني مي نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر 

از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.
آیات  که  زیرا  نمي رویم.  او  منزل  به  و  نمي کنیم  احترام  را  وافور  اهل  و  وافوري   خامسًا:  
باهره)ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین - و التسرفوا ان الل الیحب المسرفین - و التلقوا 
بایدیکم الي التهلکه( و حدیث: ال ضرر و الضرار(. ضرر مالي و جاني و عمري و نسلي و دیني 
و عرضي و شغلي آن محسوس و ُمسري است و خانواده ها و ممالک را به باد داده، بعد از این 

هر که را فهمیدیم وافوري است، به نظر توهین و خفت مي نگیریم.

سخنران دیگر این همایش دکتر درخشان استاد اقتصاد دانشگاه عالمه بود. مسعود   
درخشان در اولین همایش ملي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: واژه 
اقتصاد مقاومتي بر این موضوع داللت مي کند که فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي نیروهاي 
متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد. وي با تقسیم فشارها به دو دسته 
داخلي و خارجي اظهار داشت: در راس فشار خارجي تحریم اقتصادي و در بخش داخلي نیز 
فشار همه نیروهایي که زمینه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سیاست هاي فشار خارجي ها 
فراهم مي کنند، وجود دارد. درخشان فشار داخلي را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: یکي از 
این بخش ها ناآگاهي ما اقتصاددانان است که نوعاً در مسیري سیاست گذاري مي کنیم که خاص 

جریان مثلث اقتصاد تهاجمي غرب علیه اقتصاد ما است.
عضو هیئت علمي دانشگاه عالمه طباطبایي اضافه کرد: عامل دوم به بخشي از فعاالن 
مصرفي  کاالهاي  واردات  مسیر  در  که  کساني  همه  من  دید  از  چنانکه  مي گردد.  باز  اقتصادي 
سرمایه گذاري کرده و فعال هستند و همه کسبه و دست اندرکاران و کساني که در توزیع این کاالها 
فعالیت مي کنند، همان نیروهایي هستند که به اقتصاد ملي ضربات جبران ناپذیري وارد مي کنند. 
وي اظهارداشت: دسته دیگري از نیروهاي داخلي که موجب مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتي 
مي شود، شرایط و مقتضیات اقتصادي کشور است که در سیاست هاي گذشته و در راس آن وابستگي 
به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام ریشه دارد. درخشان تاکید کرد: در طراحي الگوي اقتصاد 
مقاومتي همه این موارد باید مد نظر قرار بگیرد. وي در ادامه تصریح کرد: اقتصاد مقاومتي یک 
نظام اقتصادي بسته نیست و چنین دیدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشدآفرین نیست. وي افزود: 
منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي یک اقتصاد فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنانکه 
مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف مي شود. دبیر ستاد 
ویژه تدابیر اقتصادي شوراي عالي امنیت ملي در انتها گفت: ما با اقتصاد مقاومتي مي توانیم تمامي 

خواسته هاي کشور را که رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید دارند، تامین کنیم.
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اساتید  از  خود  که  تجارت  معدن،  صنعت،  وزیر  غضنفري،  دکتر  همایش  ادامه  در    
اقتصادي  کرد  تأکید  و  پرداخت  سخنراني  ایراد  به  هست،  نیز  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه 
مي تواند آسیب پذیر باشد که مبتني بر انبوه مزیت هاي خداداي نباشد؛ در صورتي که اقتصاد 
ما فرصت هاي بي شماري دارد و جنس تحریم ها بیش از آنچه سخت افزاري باشد، نرم افزاري 
است.  وي ادامه داد: موضوع قابل طرح در اقتصاد مقاومتي دانستن چیستي اقتصاد و مسئله 
آسیب پذیر در این ماجرا است؛ در یک نگاه به بازار کسب و کار متوجه مي شویم که اقتصاد، 
سیستمي است با مجموعه المان ها که براي ضربه زدن به ما نمي توانند کل آن سیستم را 
مختل کنند، بلکه باید به اجزاي آن آسیب برسانند. غضنفري با اشاره به هدف اصلي تحریم ها 
گفت: هرگونه گسست میان مردم و مسئوالن هدف تحریم ها است؛ آنها در پي جدا کردن 
مردم از انقالب و ایجاد بدبیني هستند. وي خاطرنشان کرد: تحلیل گران اذعان دارند که هنوز 
نتوانسته اند فشارها را به مردم منتقل کنند؛ آنها باید بدانند اگر دعوا، دعواي هوشمندي است 

و اگر هدف، مسابقه تیزهوشي است، کشوري که به خدا اتکا دارد بدون شک برند مي شود.
پس از پایان سخنراني دکتر غضنفري حضار جلسه با دیدن مستندي با موضوع »داللي    
و سوداگري در اقتصاد ایران و آسیب هاي وارده از آن« همراه با پذیرایي مختصر به استراحت 
پرداختند. شروع برنامه پس از استراحت با ارائه مقاله کریمي دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایي با موضوع »ضرورت حذف ارز واسط از مبادالت تجاري« بود که چکیده آن در 
ادامه مي آید: در این مقاله سعي شده است تحریم هاي بانکي علیه جمهوري اسالمي ایران مورد 
بررسي و ریشه یابي دقیق قرار گیرد. بدین منظور تحوالت تاریخي نظامات پولي بین المللي از بعد 
از جنگ جهاني دوم تا کنون مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده است که استیالي دالر به 
عنوان واحد پول ایاالت متحده چه منافع اقتصادي و سیاسي در طول شصت سال گذشته براي 
این کشور داشته است. همچنین ضمن بررسي مواضع اقتصادهاي مهم و تاثیر گذار جهان علیه 
دالر در شرایط بحران خیر جهاني، مدلي به منظور حذف ارز واسط )دالر، یورو و ...( از مبادالت 

تجاري ج.ا.ایران و ایفاي نقش فعال براي ریال در نظامات پولي آینده جهان ارائه شده است.
پایان بخش نیمروز اول، میزگردي با حضور حجت االسالم و المسلمین معلمي، دکتر    
علي احمدي، دکتر رزاقي و دکتر میرزامحمدي با موضوع »مباحث نظري و مفهومي اقتصاد 
از سایرین  انعکاس سخنان دکتر رزاقي در رسانه ها ملموس تر  این میان  بود. در  مقاومتي« 
بود. ابراهیم رزاقي اظهار داشت: مسائل اقتصاد ایران بسیار فوریت دارد و باید به آن پرداخته 
شود. وي افزود: بعد از جنگ اقتصاد نئولیبرالي سرمایه داري آمریکایي در کشور پیاده شد و با 
اعتماد مسووالن بطور کامل اجرا شد. وي با طرح این پرسش که چطور مي توان در برابر امواج 
این خطر مقاومت کرد گفت: اولین خطر ما مصرف است چنانکه ما هزار میلیارد دالر درآمد 
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نفت را  صرف واردات کرده ایم و 20 تا 30 درصد افراد جامعه اغلب آن را برده اند و االن هم 
بقیه آن را مي خواهند. عضو هیئت علمي دانشگاه تهران گفت: آنچه االن باید بکنیم شناخت 
مشکالت اقتصاد، شناخت تفکر پشت سر سیستم اقتصادي فعلي و شناخت تفکر مصرف کننده 
است. وي تاکید کرد: ما به فرهنگ مبتذل مصرف آلوده شده ایم و نخستین گام، متشکل کردن 
آنهایي است که به این فرهنگ آلوده نشده اند تا ابتدا بتوانند خودشان راحفظ کنند و سپس 

بر بقیه جامعه تاثیر بگذارند.
نیمروز دوم با سخنان بخشي مسئول قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسیج دانشجویي 
دانشجویان  مخصوصاً  و  دانشجویان  ورود  اهمیت  را  خویش  سخنان  محور  وي  شد.  شروع 
بسیجي به عرصه هاي مهم و تأثیرگذار نظام عنوان کرد و بر شکل گیري مراکز مطالعاتي ذیل 

بسیج هاي دانشجویي، براي ورود علمي در مباحث روز و تأثیرگذار در نظام تأکید کرد.
ارائه مقاله با موضوع »چهارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي« موضوع برنامه بعدي بود 
که با ارائه حسین عسکري دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایي انجام 
شد. چکیده این مقاله به دنبال مي آید: جمهوري اسالمي ایران، نظامي است  ایدئولوژیک 
نظامي  ایستادگي چنین  و  ذات وجود  استکبار.  و  نظام سلطه  با  مبارزه  در حال  آرماني،  و 
مخصوصاً در بعد اقتصادي، مستلزم وجود مدلي اقتصادي است که با این شرایط همخواني 
داشته باشد. در این مقاله ابتدا دو مدل اقتصادي غربي و اسالمي که در مقابل حرکت کشور 
قرار دارند بررسي شده و بر مبناي آنها اقتصاد مقاومتي تعریف گردیده و سپس مباني الگوي 
مقاومتي و مدل اقتصادي آن با توجه به دو جهت گیري اسالمي و ایراني تشریح شده است. 
بر مبناي این مباني و مدل هاي اقتصادي بررسي شده، سه سناریو براي حرکت اقتصادي 
براي کشور  این سناریو  اقتصاد مقاومتي،  به شاخصه هاي  با توجه  و  بررسي گردیده  کشور 
برگزیده شده است. در انتهاي مقاله نیز اصول این مدل اقتصادي تشریح گردیده و هر کدام 

توضیح داده شده اند.
به  پرداخت.  مقاله  ارائه  به  اشتر  مالک  دانشگاه  استاد  فرتوکزاده  دکتر  آن  از  پس    
گزارش خبرگزاري فارس، فرتوک زاده گفت: داستان تحریم نفت و گندم و روغن و کنجاله 
اینگونه نیست که این کاالها روي دست بمانند بلکه هدف اصلي تحریم کنندگان این است 
که انگاره هاي مردم را نسبت به کشور عوض کنند و تحریم باید در الیه هاي زیرین جست  
و جو شود. این پژوهشگر افزود: سه مولفه زمینه بازي، زمین بازي و بازیگران مهم است که 
افزود:  فرتوک زاده  باشد.  مقاومتي  اقتصاد  زمینه  یک  اسالمي  جمهوري  اقتصاد  زمینه  باید 
واقع  موثر  بدهیم،  ملي  تولید  از  حمایت  شعار  چه  هر  نباشد  مقاومتي  بازي  زمینه  وقتي 
نمي شود. وي گفت: مسئله علم و صنعت در درازمدت اثر دارد و باید دانشجویان بویژه در 
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دانشگاه علم و صنعت نسبت به مسائل صنعتي و علمي کشور، دید درازمدت داشته باشند. 
فرتوک زاده در بحش دیگري از سخنان خود گفت: در زمان محمدخان قاجار یک گروهي با 
هدایاي شاه نزد یک خان در منطقه ترکمن فرستاده شد اما بعد از یکسال دست از پا درازتر 
رهبري  معظم  مقام  سخنراني  یک  امروزه  اما  نبود  درست  حکومت  زمینه  چون  برگشتند. 

تحول در کشور ایجاد مي کند.
پس از این برنامه، مستندي با نام »خاکریز نفت« پخش شد. موضوع این مستند نقش 
نفت در اقتصاد و بودجه و مسائلي که از قَِبِل برخورد نامناسب با این صنعت، شکل گرفته و 
موجب مشکالت عدیده اقتصادي شده، مي باشد. پس از پخش مستند، برنامه همایش با ارائه 
مقاله ساساني و موضوع »ترانزیت« ادامه یافت. چکیده این مقاله چنین است: هزینه ي پایین 
اعمال تحریم ها بویژه تحریم هاي پولي و بانکي باعث شده تا تحریم پرکاربردترین ابزار دشمنان 
جمهوري اسالمي براي کند کردن روند حرکتي کشور در سال هاي اخیر باشد. لذا باتوجه به تقابل 
مبنایي نظام سلطه با آرمان هاي جمهوري اسالمي ایران ضروري است تا براي مقابله با اقدامات 
خصمانه ي دشمن راهکارها و راهبردهایي تدوین شوند که براي مدت زمان طوالني یا امکان 
اقدام خصمانه را با افزایش هزینه از دشمن صلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهاي اقتصادي 
کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد آسیب هاي احتمالي در صورت بروز هرگونه عمل خصمانه 
جلوگیري شود. ترانزیت بین المللي بار از خاک ایران، به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادي 
صاحبان کاال در کشورهاي متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهاي 
غیر نفتي کشور عالوه بر اینکه باعث افزایش هزینه هاي تهدید و تحریم ایران مي شود، با کمک به 
بهبود ساختارهاي اقتصادي کشور آسیب پذیري این بخش را در مقابل اقدامات خصمانه ي دشمن 
کاهش مي دهد. با فعال سازي مسیر کریدور شمالـ  جنوب و معرفي مزایاي قابل توجه حمل بار 

از این مسیر به صاحبان کاال، مي توان به اهداف فوق الذکر براي ترانزیت دست یافت.
نظام  دبیر مجمع تشخیص مصلحت  رضایي  دکتر محسن  بعدي همایش،  میهمان 
بود. وي تأکید کرد مذاکره با 1+5 مي تواند راهگشایي براي دیپلماسي ایران باشد و افزود 
»خبرگزاري  سیاسي  خبرنگار  گزارش  به  ندارد.  دیپلماسي  با  منافاتي  مقاومتي  اقتصاد 
دانشجو«، محسن رضایي عصر28 اردیبهشت در ادامه همایش ملي اقتصاد مقاومتي که در 
دانشگاه علم و صنعت برگزار شد اظهار داشت: صدسال است که یک پدیده جدید در ارتباط 
با ایران پیدا شده و آن هم مقاومت غرب در برابر پیشرفت ایران است. وي افزود: البته ظاهر 
کار این است که غرب از آزادي، دموکراسي و توسعه در ایران صحبت مي کند اما وراي این 
مسئله اراده بسیار جدي در جلوگیري از پیشرفت ایران وجود دارد. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بیان داشت: از انقالب تا امروز حوادثي که ایران را تهدید مي کرد را به یاد 
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داریم که منشاء همه آنها غرب بود و غرب مایل نیست ایران پیشرفت کند و این مقاومت را 
به اشکال مختلف انجام مي دهد. وي افزود: قبل از انقالب، این مقاومت با اقتصاد استعماري 

و عدم همراهي با ایران بود و امروز نیز شاهد تحریم ها هستیم.
رضایي گفت: از چهار سال پیش غرب تحریم ها را به اوج خود رساند براي اعمال این 
تحریم هاي جدید از شوراي امنیت سازمان ملل اجازه گرفتند که این خود ویژگي تحریم هاي 
جدید بود که آمریکا عالوه بر این تحریم ها، نفت و بانک مرکزي ایران را هم تحریم کرد. یعني 
تحریم هاي فراتر از تحریم هاي شوراي امنیت سازمان ملل. وي با اشاره به هدف اصلي این 
تحریم ها بیان داشت: وقتي درست و عمیق مطالعه کنیم مي بینیم پیشرفت، خطر اصلي ایران 
براي قدرت هاي بین المللي است. پیشرفت ایران باید در یک حدي خاص باشد. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر چنین قصد تاریخي صدساله اي علیه ایران وجود دارد باید 
نحوه اداره اقتصاد خود را عوض کنیم و نگاهي واقعي به اقتصاد کشورمان داشته باشیم. رضایي 
اقتصاد مقاومتي شرایطي  باید گفت  قابل مطالعه است.  زاویه  این  از  اقتصاد مقاومتي  افزود: 
گذرا نیست و مي تواند رویکرد و جهت گیري باشد همچون رویکردي که کشور ما را در زمان 
جنگ نجات داد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز باید اقتصاد مقاومتي 
را کلید بزنیم و آن به این معنا نیست که درهاي اقتصاد را ببندیم و با 1+5 مذاکره نکنیم. 
البته با شرایط ناپایداري که در آمریکا شاهدیم فرصت چنین مسئله اي در آمریکا وجود ندارد 
و این شرایط به معناي اقتدار ماست. وي گفت: هیچ کشوري تاکنون در میزخودش چنین 
مذاکره اي انجام نداده است که تمام دنیا یک طرف و آن کشور نیز در طرف دیگر قرار گیرد 
و مذاکره با 1+5 مي تواند راهگشاي دیپلماسي ایران باشد بنابراین اقتصاد مقاومتي منافاتي 
با دیپلماسي ندارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان تاثیر تغییر ساختار مدیریتي 
در هماهنگي دیپلماسي و اقتصاد مقاومتي بیان داشت: این دو عنصر بدون تغییر در ساختار 
مدیریت کشورمان امکان پذیر نیست، نظام اداري کنوني بسیار ضدمردمي، همراه با سوء ظن 
و بسته است که در زمان رضاخان ایجاد شده است. بنابراین فرهنگ اقتصادي کشور همراه با 
سیستم اداري باید تغییر کند. وي افزود: فرهنگ اقتصادي ما فرهنگ یارانه اي یا مصرفي است، 
هرگاه بحث اقتصاد مطرح مي شود ذهن ها به سمت مصرف مي رود و بخشي از خالقیت عنوان 
نمي شود، اما در صورت تغییر ساختار مي توان با رویکرد و سامان دهي جدید به کار پرداخت. 
در این صورت برنامه ریزي ساده تر خواهد بود و بعد از برنامه ریزي فعالیت ها و پروژه ها شکل 
بود.  خواهد  کشور  ارکان  تمام  در  تحول  و  تغییر  مقاومتي  اقتصاد  مجموع  در  که  مي گیرد 
وي خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر و با وجود همه دانشگاه هاي بزرگ و 

امکانات و سرمایه عظیم، اقتصاد را به نقطه بهینه خود برسانیم.
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پایان بخش برنامه هاي همایش میزگردي با موضوع »مباحث اجرایي و کاربردي اقتصاد 
همکاري هاي  مرکز  پژوهشي  معاون  میرزایي،  مهندس  بخش،  این  مدعوین  بود.  مقاومتي« 
فناوري و نوآوري ریاست جمهوري، دکتر سیف الدین، عضو هیات علمي دانشکده علوم و فنون 
پیشرفته دانشگاه تهران، دکتر شاهمیرزایي عضو شوراي عالي فضاي مجازي و دکتر ایزدخواه 
پژوهشگر اقتصادي بودند. این همایش با قرائت بیانیه پایاني قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان 
بسیج دانشجویي توسط ساالر کیا، به کار خود پایان داد. متن بیانیه پایانی به شرح ذیل است. 

باسمه تعالي
ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمي را در زمینه ي حل مشکالت اقتصادي به همه ي دنیا نشان 
دهیم؛ الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند ببینند که یک ملت در سایه  ي اسالم و با 

تعالیم اسالم چگونه مي تواند پیشرفت کند.)مقام معظم رهبري( 
با بررسي بیانات مقام معظم رهبري در سال هاي اخیر، متوجه مي شویم ایشان اهمیت 
و اولویت ویژه اي براي مسائل اقتصادي قائل شده اند. این موضوع از چند جنبه مورد تاکید 
الگوي  از  نمونه اي  آزادیخواه جهان،  ملت هاي  سایر  به  بتوانیم  باید  ما  اوالً  است:  گرفته  قرار 
در  اسالمي  نظام  توان  دوماً  بدهیم،  نشان  را  اسالمي  اندیشه هاي  بر  مبتني  پیشرفت  موفق 
حل مسائل اقتصادي را به اثبات برسانیم و سوماً بر تهدیدات دشمنان که به شدت معطوف 
مسائل اقتصادي شده است غلبه کنیم. نظام جمهوري اسالمي به دلیل پیگیري آرمان هاي 
قرار  آمریکا  آنها  راس  در  و  جهاني  سلطه گران  نفرت  و  خشم  مورد  همواره  عدالت خواهانه، 
دارد. این زورگویان براي تسلیم کردن ملت ما و پشیمان کردنمان از راهي که آمده ایم، انواع 
فشارهاي سیاسي و فرهنگي را بر کشور ما وارد کرده اند. به طور خاص در این برهه ي زماني، 
تالش هاي دشمنان معطوف مسائل اقتصادي شده است و کشور ما را مورد تحریم هاي مختلفي 

قرار داده اند.
آنها قصد دارند با این تحریم ها، روابط تجاري ما را با سایر کشورها محدود کنند، 
نقل و انتقال کاال و وجوه را در سطح بین المللي با مشکل مواجه کنند، درآمدهاي کشور را 
کاهش دهند، و ما را از دسترسي به بعضي از نیازهاي ضروري کشور که سابقاً از خارج تامین 
به طوریکه حتي  است،  نداشته  سابقه  دنیا  در  تحریم ها  این حجم عظیم  بازدارند.  مي شده 
بخشي از این تحریم ها هر ملتي را به تسلیم وامي دارد. برخي از مسئوالن فکر مي کنند این 
تحریم ها زودگذر است و به دنبال راه حل هاي کوتاه مدت براي پشت سر گذاشتن این دوران 
اینکه تقابل ذاتي و دائمي میان جمهوري اسالمي و سلطه گران جهاني  از  مي گردند. غافل 
محدود به دوره اي خاص نخواهد بود و آنها تا ملت ما را به طور کامل تسلیم نکنند، دست 
از دشمني نخواهند کشید. ضمن اینکه این گونه راه ِحل هاي کوتاه مدت که عمدتاً مبتني 
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فساد  مي شود  باعث  مي باشد،  تحریم ها  زدن  دور  براي  دالل ها  و  واسطه ها  به  باج دهي  بر 
اقتصاد  و  بین المللي تضعیف شود  ابعاد  بیابد، قدرت سیاسي مان در  در کشورمان گسترش 
کشورمان به دست عده اي خاص بیفتد و در نتیجه باعث بروز نارضایتي در مردم خواهد شد. 
در مقابِل این مسئوالن، عده اي از کارشناسان هم هستند که همواره الگوهاي اقتصادي غربي 
الگوها که مبتني بر آزادسازي اقتصادي، جهاني شدن،  را براي کشور تجویز مي کنند. این 
و  ثروتمند  کشورهاي  به  وابستگي  جهاني،  کار  تقسیم  و  موجود  اقتصادي  نظامات  پذیرش 
تالش براي جذب سرمایه هاي خارجي به قیمت سازش با جنایتکاران و سلطه گران مي باشد، 
در  راه حل  بدترین  بلکه  کرد،  نخواهد  برآورده  را  اسالمي  جمهوري  نظام  اهداف  تنها  نه 
چنین شرایطي مي باشد. نظام جمهوري اسالمي با توجه به ویژگي هاي خاص خود در ابعاد 
مختلف از جمله بعد اقتصادي نیازمند الگوهاي ویژه اي مي باشد. این الگوها هم باید منطبق 
بر آرمان ها و عقاید اسالمي ما باشد و هم متناسب با ویژگي هاي بومي کشور طراحي شود. 
داشتن الگوي مناسب پیش شرط پیشرفت و توسعه همه جانبه است. بعضي از ویژگي هاي 

الگوي مناسب براي پیشرفت اقتصادي کشور عبارتند از:
 	•   مشارکت فعال همه  مردم به گونه اي که اقتصاد در دست عده اي محدود قرار نگیرد،

 	•   با توجه به شرایط جنگ و تحریم، طراحي شده باشد،
 	•   باعث افزایش توان نظام در عرصه ي سیاست خارجي و مقابله با سلطه گران شود،

 	•   تضمین کننده ي پیشرفت کشور، توامان با گسترش عدالت اجتماعي باشد،
 	•   تضمین کننده ي شکوفا شدن مزیت هاي بالقوه ي کشور در عرصه هاي مختلف باشد،

 	•   حافظ ثروت هاي ملي کشور از جمله منابع طبیعي و خدادادي باشد.
حرکت به سمت دستیابي به چنین الگویي باید از مدتها پیش شروع مي شده است و از 
کارشناسان و متخصصان حوزه و دانشگاه انتظار مي رود تحقیقات و پژوهش هاي خود را با رویکرد 
دستیابي به چنین الگویي انجام دهند؛ الگویي که رهبري از آن به عنوان »اقتصاد مقاومتي« یاد 
فرموده اند. یکي از مهمترین ابعاد الگوي اقتصاد مقاومتي، حمایت از تولید ملي، با هدف افزایش 
توان رقابتي و صادرات محصول مي باشد. این موضوع ضمن افزایش قدرت دفاعي و پدآفندي 
نظام، باعث تسریع رشد و پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال پایدار مي شود. حمایت از تولید ملي در 

دو حوزه اولویت مي یابد:
و . 1 دارو  غذایي،  از جمله صنایع  دارند  ارتباط  نیازهاي ضروري کشور  با  که  صنایعي 

انرژي: همانطور که دشمنان در موضوع تحریم بنزین نشان دادند، از هیچ کاري براي 
ضربه زدن به نظام ما خودداري نخواهند کرد. لذا مسئولین باید براي تولید این گونه 
محصوالت در داخل کشور یا تامین آنها از طریق شرکاي مطمئن تجاري اقدام نمایند،
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عقب . 2 جبران  براي  کارشناسان  از  بسیاري  اعتقاد  به   :Hi-tech یا  پیشرفته  صنایع 
ماندگي هاي بزرگ کشور، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و صادرات محصول به دنیا تنها 
راه سوار شدن بر موج هاي جدید فناوري است، زیرا در این زمینه ها فاصله ي ما از دنیا 
کمتر است. از این رو الزم است مسئولین اقدامات مناسبي را براي حمایت از تولید 

ملي در این زمینه ها انجام دهند.
در پایان ذکر این نکته الزم است که تحریم ها نه تنها مانع رشد و پیشرفت کشور   
نیازهاي  در  باعث خودکفایي  داده،  نشان  نیز  در گذشته  بلکه همانطور که  نیست،  عزیزمان 
ضروري و همین طور اصالح ساز و کارهاي معیوب اقتصادي خواهد شد. اکنون که رهبر انقالب 
حکم به جهاد در عرصه اقتصاد داده و خط مقدم را تولید ملي قرارداده است، الزم است تا 
مسئولین، کارشناسان و همه  مردم تالش خود را در این جهت معطوف نمایند و بار دیگر به 

دنیا نشان دهند که ملت ایران از آرماني که برگزیده است کوتاه نخواهد آمد.
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