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با عنایت به نامگذاري سال 1396 به نام «اقتصاد 
شعارهاي  انتخاب  و  اشتغال»   – تولید  مقاومتی، 
سنوات قبلی با محوریت موضوع اقتصاد و تاکیدات 
بر  اخیر  سال  چند  در  رهبري  معظم  مقام  مکرر 
نهادینه کردن و عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  بخش  نجات  نسخه  عنوان  به  جامعه  در 
کشور، ضروري است موضوع شعار امسال را دقیق 
تر تحلیل کرده و با یک برنامه ریزي جامع ضمن 
تحقق  در  تسریع  موجب  که  عواملی  موانع،  رفع 

تولید ملی می شوند را به وجود آورد.
توجه به این نکته ضروري است که نامگذاري سالها 
و  نبوده  تشریفاتی  رهبري  معظم  مقام  توسط 
تکرار  حد  در  تشریفاتی  برخورد  آن  با  نبایستی 
کالمی و یا بنر و تیزر تبلیغاتی صورت پذیرد. بلکه 
این عناوین به مثابه بیان استراتژي کالن نظام براي 
سازمانها،  قوا،  همه  که  باشد  می  رو  پیش  سال 
و  بخش خصوصی  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهاي 
تعاونی بایستی فعالیتها و برنامه هاي اجرایی خود را 
براساس آن تنظیم و طراحی نمایند و در پایان هر 
سال گزارش عملکرد کیفی و کمی از میزان تحقق 
مقاومتی،  اقتصاد  تحقق  لذا  نمایند؛  ارائه  را  آن 
تمام  عمومی  بسیج  نیازمند  و  همگانی  مسئولیتی 
ظرفیتهاي کشور است.همفکري و همافزایی هر سه 
قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) و مجموعه نهادهاي 
دولتی، غیردولتی، اتاقهاي بازرگانی صنایع و معادن 
و کشاورزي و بخش تعاونی و خصوصی کشور در 
کنار نخبگان و آحاد ملت الزمه کار بوده و بسیج 
قبیل  از  کشور  معنوي  و  مادي  امکانات  تمامی 
و  بومی، سرمایه هاي خرد  دانش  انسانی،  سرمایه 
کالن و ابزارهاي پیشرفته براي اجرایی و عملیاتی 
راستاي  در  مقاومتی  اقتصاد  هاي  برنامه  نمودن 
برخوردار  اي  ویژه  اهمیت  از  اشتغالزایی،  و  تولید 
استراتژي  صحیح  درك  و  تحلیل  براي  اما  است؛ 
قبل،  سال  شعار  به  نگاهی  است  ضروري  امسال، 
و  اشتغال»   - مقاومی،تولید  «اقتصاد  یعنی 
به ویژه  قوا،  انجام گرفته توسط همه  عملکردهاي 
عرصه  در  غیردولتی  و  دولتی  نهادهاي  و  دولت 

اقتصادي داشته باشیم.

1000 تومان - 16 صفحه

سال اول- فروردین ماه1396

است.  اسالمى  جمهورى  کردن  تهى  درون  از  یا 
در  دشمن  کردن  زمین گیر  براى  تالش  هرگونه 
الهى  درگاه  به  تقرب  همان  درواقع  نظام،  تضعیف 
مخلصانه،  مجاهدت هاى  از  پیامبران  هدف  است. 
تشکیل نظام دینى و اقامه ى حق بود. ... ادامه در صفحه 2

حقوق هاى نجومى و خیانت به آرمان
 هاى انقالب اسالمى

رها  را  دولت  یقه  نجومى  حقوق هاى  موضوع 
نخواهد کرد و همچنان تا برخورد مورد انتظار 

صورت نگیرد.... ادامه صفحه 12

سبک زندگى و
 شبکه هاى اجتماعى

و  شده  نامیده  مدنى الطبع  موجودى  انسان، 
همواره با همنوعانش در ارتباط بوده، در واقع 

این ارتباط ریشه در نیاز... ادامه صفحه 14

نگاه انقالبى و مدیریت جهادى کلید 
رفع محرومیت است

فرمانده کل سپاه با تأکید به اینکه مردم ولى
 نعمت ما هستند، گفت: نگاه انقالبى و مدیریت 
جهادى کلید رفع محرومیت.... ادامه صفحه 16

هدف نهایى از نفوذ سیاسى، 
فرهنگى- نفوذ اقتصادى است

حداقل چهار عرصه براى نفوذ از طرف آمریکا 
وجود دارد: نفوذ اقتصادى، نفوذ سیاسى، نفوذ 

فرهنگى و نفوذ امنیتى ... ادامه صفحه 11

گوهر امنیت ایران در منطقه 
پرتالطم غرب آسیا  

غرورآفرین  ایران  براى  همه  از  بیش  چه  آن 
میل  رغم  على  که  است  ثباتى  مسئله  است، 

آمریکایى ها در ایران.... ادامه صفحه 10

اشتغال با شعار ایجاد نمى شود

مانند نوروز سال هاى گذشته به استان کرمان 
سفر کردم و در جریان این سفر درباره مسائل 

استان کرمان... ادامه صفحه 8

ضرورت تالش براى تحقق اقتصاد 
مقاومتى مد نظر مقام معظم رهبرى

با  رئیس مرکز تحقیقات استراتزیک در دیدار 
فعاالن اقتصادى ضمن آرزوى توفیق براى همه 

دست اندرکاران اقتصادى... ادامه صفحه 6

بررسى موانع اشتغال و تولید

افزایش نرخ تولید و اشتغال مهم ترین ماموریت 
اقتصاد مقاومتى و یکى از الزامات اجرایى شدن 
شعار سال به نظر مى رسد مهم ترین مشکلى که 
و  است  رفاه  و  اشتغال  دارد،  وجود  کشور  در 
دولت کنونى و دولت دوازدهم ... ادامه صفحه 7

در رفع موانع تولید و اشتغال به 
دولت کمک مى کنیم

هوس  سر  از  برخوردهاى  جاى  قضا  دستگاه 
نیست کما اینکه جاى خواهش از متهمان هم 

نیست ... ادامه صفحه3

مجلس به دنبال رفع موانع تولید و 
اشتغال است

تبیین بیانات رهبر معظم انقالب پیرامون نفوذ 
براى  انقالب  پیروزى  ابتداى  در  اقتصادى 

جلوگیرى از آسیب احتمالى... ادامه صفحه 3

نگاهى به علل نام گذارى سال جدید 
اقتصاد مقاومتى – تولید و اشتغال

دشمن هنوز دست از دشمنى در این عرصه بر 
نداشته است و هنوز به دنبال ایجاد مشکالت 

اقتصادى در زندگى مردم.... ادامه صفحه 4

 پیام نوروزى 
به مناسبت آغاز سال 1396

ما  روى  پیش  مهم  انتخابات  دو  جدید  سال 
است؛ همه باید تالش کنیم حضور ما پررنگ تر 

باشد... ادامه صفحه 3

دیدار نوروزى جمعى از مسئوالن کشور با رهبر انقالب
راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمى شود و نتیجه ى بیکارى، 
و  فساد  اعتیاد،  همچون  اجتماعى  آسیب هاى 

مشکالت خانوادگى است.
   امروز جبهه ى بزرگى از دشمنان خبیث در مقابل 
نظام اسالمى قرار دارند که هدف همه ى آن ها نابودى 

   منظور از منع واردات، واردات کاالهایى نیست که 
آن  بلکه  نمى شوند،  تولید  کافى  به قدر  داخل  در 
و  داخلى  کارخانه ى  که  شود  متوقف  باید  وارداتى 
تولید را تعطیل مى کند. نگاه منفى به واردات، ناشى 

از نگاه مثبت به تولید داخل است؛ اگر تولید داخل 
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دیدار نوروزی جمعی از 
مسئوالن کشور
 با رهبر انقالب

واردات  واردات،  منــع  از  منظــور   
ــدر  ــل به ق ــه در داخ ــت ک ــی نیس کاالهای
آن  بلکــه  نمی شــوند،  تولیــد  کافــی 
کــه  شــود  متوقــف  بایــد  وارداتــی 
ــل  ــد را تعطی ــی و تولی ــه ی داخل کارخان
ــه واردات، ناشــی  ــگاه منفــی ب می کنــد. ن
ــه تولیــد داخــل اســت؛  از نــگاه مثبــت ب
ــتغال  ــد، اش ــل راه نیفت ــد داخ ــر تولی اگ
ــکاری،  ــه ی بی ــود و نتیج ــاد نمی ش ایج
ــاد،  ــون اعتی ــی همچ ــیب های اجتماع آس

ــت. ــی اس ــکالت خانوادگ ــاد و مش فس

ــمنان  ــی از دش ــه ی بزرگ ــروز جبه   ام
ــرار  ــالمی ق ــام اس ــل نظ ــث در مقاب خبی
دارنــد کــه هــدف همــه ی آن هــا نابــودی 
کــردن جمهــوری  تهــی  درون  از  یــا 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــت. هرگون ــالمی اس اس
ــف  ــمن در تضعی ــردن دش ــر ک زمین گی
بــه  تقــرب  همــان  درواقــع  نظــام، 
ــران از  ــدف پیامب ــت. ه ــی اس درگاه اله
ــام  ــکیل نظ ــه، تش ــای مخلصان مجاهدت ه

ــود. ــق ب ــه ی ح ــی و اقام دین

معظــم  رهبــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
 21 دوشــنبه   روز  ظهــر  اســامی  انقــاب 
از  جمعــی  نــوروزی  دیــدار  در  فروردیــن 
مســئوالن بخش هــای مختلــف نظــام، بــا تأکیــد 
از فرصت هــا  اســتفاده ی همــگان  لــزوم  بــر 
ــردن  ــعادتمند ک ــردم و س ــه م ــت ب ــرای خدم ب
جامعــه و جوانــان، الزمــه ی رونــق تولیــد و 
ــد  اشــتغال را پیگیــری و نظــارت جــدی خواندن
و خاطرنشــان کردنــد: آن وارداتــی بایــد 
ــی  ــای داخل ــه کارخانه ه ــود ک ــف ش متوق

می کنــد. تعطیــل  را 
ــد  ــک عی ــا تبری ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
امیرالمؤمنیــن  باســعادت  میــاد  و  نــوروز 
و  مســئوالن  ملــت،  بــه  علیه الســام  علــی 
ــال را  ــدن س ــو ش ــاِم ن ــان، پی ــای  آن خانواده ه
گذشــت ُعمــر و لــزوم مراقبــت در بهره گیــری از 
فرصت هــا خواندنــد و افزودنــد: انســان خردمنــد 
ــات  ــاعات و لحظ ــه ی س ــش از هم و عاقبت اندی
بــرای خدمــت و انجــام کار خیــر اســتفاده 
می کند.ایشــان بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن 
ــام اســامی،  ــردم در نظ ــه م ــت ب فرصــت خدم
ــن  ــاب، چنی ــل از انق ــد: قب ــان کردن خاطرنش
ــا  ــعادت ی ــروز س ــا ام ــود ام ــم نب ــی فراه فرصت
ــا مســئوالن اســت  شــقاوت کشــور در دســت م
و ایــن مــا هســتیم کــه می توانیــم بــا تصمیــم و 
عمــل درســت، مــردم و جوانــان را ســعادتمند و 

ــم. ــت کنی ــل بهش اه
ــاوت  ــه ت ــه ب ــا توصی ــاب اســامی ب ــر انق رهب
ــام مبــارک مــاه رجــب و  ــرآن و اســتفاده از ای ق

ــد:  ــد، افزودن ــه خداون ــرب ب ــه ی آن در تق ادعی
خدمــت  در  می تواننــد  مســئوالن 
ــف  ــور مختل ــام ام ــردم و انج ــه م ب
ــا  ــی ب ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــد،  ــه خداون ــت ب ــد قرب ــت و قص نی

ــد. ــل کنن عم
ــای  ــا و خون ه ــه فداکاری ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــظ  ــکیل و حف ــرای تش ــده ب ــمند ریخته ش ارزش
نظــام اســامی، گفتنــد: امــروز جبهــه ی بزرگــی 
ــامی  ــام اس ــل نظ ــث در مقاب ــمنان خبی از دش
ــودی  ــا ناب ــد کــه هــدف همــه ی آن ه ــرار دارن ق
ــامی  ــوری اس ــردن جمه ــی ک ــا از درون ته ی
زمین گیــر  بــرای  تــاش  هرگونــه  و  اســت 
کــردن دشــمن در تضعیــف نظــام، در واقــع 

ــت. ــی اس ــه درگاه اله ــرب ب ــان تق هم
ــران  ــدف پیامب ــه ای، ه ــت اهلل خامن ــرت آی حض
از مجاهدت هــای مخلصانــه را تشــکیل نظــام 
ــان  ــد و خاطرنش ــق خواندن ــه ی ح ــی و اقام دین
کردنــد: در نظــام اســامی بایــد احــکام و ســبِک 
زندگــی اســامی پیــاده شــود و فرهنــگ جامعــه 
آموزه هــای  بــر  منطبــق  ابعــاد،  همــه ی  در 
ــد.رهبر انقــاب، انگیــزه ی اصلــی  قرآنــی باش
فــداکاری در صحنه هــای مختلــف  از  مــردم 
انقــاب اســامی را انگیــزه ی دینــی دانســتند و 
افزودنــد: اگــر انگیــزه ی اســامی وجــود نداشــت، 
ــاع  ــان وارد کارزار دف ــم جوان ــتره ی عظی آن گس
راحــِت  و  خانــواده  از  و  نمی شــدند  مقــدس 

زندگــی خــود نمی گذشــتند.

ــی، در مســئوالن ضعــف  ــا اســتفاده از تاکتیکهــای جنــگ روان   دشــمن تــاش می کنــد ب
و تزلــزل ایجــاد، و احســاس »نمی شــود و نمی توانیــم« را در آنهــا القــا کنــد. 
ــس،  ــاد به نف ــدا و اعتم ــر خ ــوکل ب ــا ت ــد ب ــران بای ــامی ای ــوری اس ــلح جمه ــای مس نیروه
ــد،  ــت بلن ــکار و هم ــا ابت ــد و ب ــش دهن ــود را افزای ــای خ ــا و ظرفیته ــه روز توانایی ه روز ب

ــد.  ــران کنن ــا را جب ــا و خأله کمبوده

  جمهــوری اســامی نشــان داده اســت کــه بــا اینگونــه حرفهــای بی ربــط و کارهــای غلــط، از 
میــدان بــه در نمــی رود و مــردم و مســئوالنی کــه بــه انقــاب اعتقــاد دارنــد، بــا تــوکل بــر خــدا، 
در مقابــل تهدیدهــا و تشــرها عقــب نمی نشــینند، زیــرا اگــر بنــا بــر عقب نشــینی بــود، امــروز 

کشــور دچــار درماندگــی و ورشکســتگی روحــی و تمدنــی شــده بــود.

ــی راهبــردی اســت و آنهــا    کاری کــه آمریکایی هــا کردنــد، اشــتباه و خطای
در حــال تکــرار خطــای گذشــتگان خــود هســتند.  مســئوالن قبلــی آمریــکا داعــش را بوجــود 
آوردنــد یــا بــه آن کمــک کردنــد و مســئوالن کنونــی نیــز در حــال تقویــت داعــش یــا گروهــی 
ــت  ــد گرف ــا را خواه ــان آمریکایی ه ــده گریب ــا در آین ــن گروهه ــر ای ــتند. خط ــر آن هس نظی

ــد.  ــه خاطــر گروههــای تکفیــری امنیــت ندارن همانطــور کــه اروپایی هــا امــروز ب

ـــاط  ـــوریه در نق ـــه س ـــه ب ـــکا در حمل ـــر آمری ـــدام اخی ـــه » اق ـــود دارد ک ـــا وج ـــی تحلیله   برخ
ـــی  ـــاوز، تخط ـــت، تج ـــه جنای ـــد«...، البت ـــاق بیفت ـــه اتف ـــت ک ـــر اس ـــز امکانپذی ـــا نی ـــر دنی دیگ
و تعـــدی کامـــًا از آمریکایی هـــا بـــر می آیـــد و در نقـــاط دیگـــر دنیـــا نیـــز ایـــن کارهـــا 
را کرده انـــد امـــا مســـئله ایـــن اســـت کـــه آنهـــا جـــرأت انجـــام چنیـــن کاری را در کجـــا 

ـــت؟ ـــد داش خواهن
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ــا  ــان ب ــد: امــروز نیــز برخــی جوان ایشــان افزودن
ــور در  ــرای حض ــدس ب ــای مق ــان انگیزه ه هم
ــاع از  ــری و دف ــان تکفی ــا جری ــه ب ــدان مقابل می
حــرم اصــرار می کننــد و این هــا نشــانه هایی 
از فــداکاری و جلوتــر بــودن مــردم از مســئوالن 

اســت.
ــه  ــا اشــاره ب رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن ب
ــی:  ــاد مقاومت ــه اقتص ــد ب ــال جدی ــذاری س نام گ
تولیــد - اشــتغال گفتنــد: بایــد بــر روی تولیــد و 
اشــتغال متمرکــز شــوید و ایــن هــدف صرفــاً بــا 
دســتور دادن مســئوالن ارشــد محقــق نمی شــود 

بلکــه بــه نظــارت و پیگیــری جــدی نیــاز دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا انتقــاد از برخــی 
ابتــدای  ســخنان  از  نادرســت  برداشــت های 
ــری از واردات،  ســال ایشــان درخصــوص جلوگی
واردات  واردات،  منــع  از  منظــور  افزودنــد: 
ــی  ــدر کاف ــی نیســت کــه در داخــل به ق کاالهای
ــد  ــا می توان ــا واردات آن ه ــوند ی ــد نمی ش تولی
بــرای تولیــد داخــل الگــو قــرار گیــرد، بلکــه آن 
ــه ی  ــه کارخان ــود ک ــف ش ــد متوق ــی بای واردات

داخلــی و تولیــد را تعطیــل می کنــد.
ایشــان نــگاه منفــی بــه واردات را ناشــی از نــگاه 
مثبــت بــه تولیــد داخــل خواندنــد و خاطرنشــان 
ــد  ــه و  تولی ــر کارخان ــد اگ ــه بدانن ــد: هم کردن
ــود  ــاد نمی ش ــتغال ایج ــد، اش ــی راه نیفت داخل
بیــکاری، آســیب های اجتماعــی  نتیجــه ی  و 
همچــون اعتیــاد، فســاد، مشــکات خانوادگــی و 

ــت اســت. ــی از نظــام و دول نارضایت

سخنان مهم فرمانده کل قوا  در دیدار نوروزی 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح )1396/1/20(
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حجت االسالم
 حسن روحانی 
در پیام نوروزی

 به مناسبت آغاز 
سال ۱۳۹۶

ســال جدیــد دو انتخابــات مهــم 
ــد  ــه بای ــت؛ هم ــا اس ــش روی م پی
ــر  ــا پررنگ ت ــور م ــم حض ــاش کنی ت

ــد باش
ــاز  ــور در آغ ــس جمه ــی رئی دکترحســن روحان
ــوروزی خــود  ــام ن ــد 1396 و در پی ــال جدی س
افــزود: آنچــه در ســال گذشــته در مهــار تــورم، 
رشــد اقتصــادی و اشــتغال بــه دســت آوردیــم، 
در بیســت و پنــج ســال گذشــته بی نظیــر بــود؛ 
بایــد کاهــش تــورم و همچنیــن رشــد اقتصــادی 

را ادامــه دهیــم.
ــبت  ــه مناس ــوری ب ــس جمه ــام رئی ــن پی مت

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــال 1396 ب ــوروز س ن
عیــد فرخنــده نــوروز را بــه حضــور همــه ملــت 

مسائل روز

بــزرگ ایــران، ایرانیــان خــارج از کشــور و 
ــاس  ــوروز را پ ــه ن ــه ک ــای منطق ــه ملت ه هم
می دارنــد، بــه خانــواده هــای شــهدا، جانبــازان، 
آزادگان و ایثارگــران، تبریــک و تهنیــت عــرض 
می کنــم؛ به ویــژه بــه آنهایــی کــه در ایــن 
ســاعات بــه دلیــل خدمــت بــه جامعــه و 
مــردم، حراســت از مرزهــا، و خدمــات درمانــی 
ــواده  ــار خان ــه در کن ــای آنک ــه ج ــدادی، ب و ام
ــت  ــه مل عزیزشــان باشــند، مشــغول خدمــت ب

ــتند. ــان هس ــز خودش عزی
امســال عیــد بــا برکتــی داریــم؛ بــه دلیــل آنکــه 
بــا میــاد بــا ســعادت فاطمــه اطهر)علیهــا 
ــمانی  ــای آس ــا رحمت ه ــن ب ــام( و همچنی س
و برکت هــای الهــی تقــارن دارد. ان شــاء اهلل 
ــدت،  ــی، وح ــیر همدل ــال در مس ــان س ــا پای ت
اتحــاد، تــاش و فعالیــت بــرای ســربلندی 
ــرای  ــوروز ب ــام ن ــیم. پی ــان باش ــور عزیزم کش
مــا، پیــام زدودن کینه هاســت. پیــام نــوروز 
ــت؛  ــاط اس ــکوفایی و نش ــام ش ــا، پی ــرای م ب
در ایــن ســالی کــه ســال حماســه اســت، 
ســال انتخابــات اســت، بایــد بیــش از همیشــه، 
ــرای  ــت ب ــوروز و طبیع ــای الزم را از ن درس ه

نشــاط و همدلــی و شــکوفایی بیاموزیــم.
ــت های  ــرای سیاس ــال اج ــز س ــال 1395 نی س

»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« و اجرایــی 
شــدن توافــق هســته ای بــود؛ ایــن دو در کنــار 
ــرای مــا نقش آفرینــی مثبتــی  هــم توانســتند ب
از  می دانــم  الزم  اینجــا  در  باشــند.  داشــته 
ــم  ــته ه ــال گذش ــه در س ــز ک ــاورزان عزی کش
افزایــش تولیــدات کشــاورزی و هــم در  در 
خودکفایــی گنــدم، مــا را مفتخــر و ملــت 
را خوشــحال کردیــد و بــه ســفره خودتــان 
ــم.  ــکر کن ــد، تش ــتری دادی ــت بیش ــز برک نی
فــروش محصــوالت  و  تــاش   دلیــل  بــه  و 
کشــاورزی تان، از جملــه گنــدم کــه دولــت 15 
ــه  ــد گنــدم ب ــرای خری هــزار میلیــارد تومــان ب

ــرد. ــت ک ــز پرداخ ــاورزان عزی کش
از شــما کارگــران، از شــما صنعتگــران، متشــکر 
و سپاســگزارم کــه در تولیــدات صنعتی مــان 
رشــد قابــل ماحظــه ای داشــتیم و در برخــی از 
محصــوالت بــه 2 برابــر ســال گذشــته رســیدیم. 
ــی  ــد صنعت ــزار واح ــا، 24 ه ــاش بانک ه ــا ت ب
نیمــه تمــام و یــا واحدهایــی کــه فعــال نبودنــد، 
بحمــداهلل فعــال شــدند و ایــن بــه معنــای رشــد 
اقتصــادی در »ســال اقتصــاد مقاومتــی« اســت. 
ــت  ــت نف ــران صنع ــان و کارگ ــن از مهندس م
تشــکر می کنــم کــه بــا تــاش و کوشــش 

و  نفــت  تولیــد  توانســتند  اعجاب انگیزشــان 
ــر برســانند. ــه دو براب ــات گازی را ب میعان

ــا تــاش  ــا دیپلماســی نفتــی، ب مــا توانســتیم ب
شــما مهندســان و کارگــران، جایــگاه قبلی مــان 
در تولیــد نفــت و گاز و میعانــات را بازپــس 
بگیریــم و ایــن بــه معنــای احقــاق حقــوق 
ــه  ــود ک ــا ب ــن تاش ه ــار همی ــت. در کن ماس
ــند  ــاغ س ــد از اب ــار بع ــتین ب ــرای نخس ــا ب م
چشــم انداز 20 ســاله توســط رهبــر معظــم 
انقــاب کــه بنــا بــود بــه رشــد اقتصــادی 
ــال، در  ــد از 11 س ــیم، بع ــد برس ــت درص هش
ســالی کــه گذشــت، بــه رشــد هشــت درصــدی 

ــم. ــت یافتی دس
در اینجــا الزم می دانــم از پزشــکان و پرســتاران 
ــه  ــکی را ب ــات پزش ــم؛ خدم ــگزاری کن سپاس
ــتاهای دور  ــه روس ــد؛ ب ــهرها بردی ــیه ش حاش
دســت رســاندید و مــردم مــا امــروز بــا هزینــه 
ــوند.  ــان می ش ــتان ها درم ــری در بیمارس کمت
بایــد بــه شــما معلمــان، اســتادان و فرهیختــگان 
کــه باعــث غــرور مــا شــدید و در میــان همــه 
ــد  ــه نخســت در رش کشــورهای پیشــرفته، رتب
علمــی را بــه دســت آوردیــم، خــدا قــوت 
بگویــم. بایــد از شــما ورزشــکاران و هنرمنــدان 

ــی و  ــی و داخل ــارات بین الملل ــل افتخ ــه دلی ب
ــدید،  ــی ش ــرور مل ــث غ ــه باع ــان ک تاش هایت
بــرای  کــه  عزیــز  بانــوان  از  کنــم.  تشــکر 
ــتین بــار یــک بانــوی مــا در المپیــک  نخس
صاحــب مــدال شــد، تشــکر کنــم. همــه اینهــا 
ــال 95  ــا در س ــز م ــردم عزی ــاط م ــب نش موج

شــد.
ــتی هایی  ــا و کاس ــکات، تلخ کامی ه ــه مش البت
نیــز در ســال 95 داشــتیم؛ حادثــه قطــار، حادثه 
آتش ســوزی ســاختمان پاســکو، ریزگردهــا در 
ــه  ــکاتی ک ــیل و مش ــتان ها، س ــی از اس بعض
ــد؛  ــش آم ــا پی ــز م ــردم عزی ــرای برخــی از م ب
ــت اهلل  ــاب، آی ــن انق ــار دیری ــت دادن ی از دس
هاشــمی رفســنجانی. امــا شــما مــردم بــه 
خوبــی جبــران کردیــد؛ همــه جــا حضــور پیــدا 
کردیــد و بــا همدردی تــان، بــا همدلی تــان، 
ــا،  ــییع جنازه ه ــی تان در تش ــور حماس ــا حض ب
توانســتید غم هــا را بزداییــد. بــاز هــم ایــن 
مســیر را مــا بایــد ادامــه دهیــم، بایــد غمخــوار 
ــا  ــر باشــیم ت ــار یکدیگ ــر باشــیم، در کن یکدیگ

ــیم.  ــاهد باش ــربلندتر را ش ــی س ایران
ــرای  ــتر ب ــرفت بیش ــال پیش ــد، س ــال جدی س
ــد،  ــال جدی ــود. س ــد ب ــا خواه ــز م ــت عزی مل
ســال اشــتغال بیشــتر بــرای جوانــان مــا خواهــد 
بــود. مــا بایــد تــاش بیشــتری را انجــام دهیــم 

ــم. ــران کنی ــا را جب و کمبوده
آنچــه در ســال گذشــته در مهــار تــورم، در 
رشــد اقتصــادی و اشــتغال بــه دســت آوردیــم، 
ــد  ــا بای ــود. م ــر ب ــته بی نظی ــال گذش در 25 س
ــادی را  ــد اقتص ــن رش ــورم و همچنی ــش ت کاه

ــم. ــه دهی ادام
توانســتیم در ســه ســال گذشــته در دولــت 
یازدهــم، همــواره مقــدار افزایــش حقــوق و 
دســتمزد بــرای کارکنــان و کارگــران را بیشــتر 
از تــورم قــرار دهیــم؛ کــه بــه ایــن معناســت که 
ــد  ــاه بیشــتری می توانن ــش و رف ــردم در آرام م

ــرار داشــته باشــند. ق
هــم در ســال 95 و هــم در ســال 94، صــادرات 
بــود.  مــا  واردات  از  بیــش  مــا  غیرنفتــی 
ــه  ــه هم ــم ب ــزاد بگویی ــد دســت مری اینجــا بای
ــه  ــا ک ــه صادرکننده ه ــه هم ــا، ب ــان م کارآفرین
ــد  ــد و هســتند. بای ــت بودن موجــب افتخــار مل

ــم. ــه بدهی ــن راه را ادام ای
در ســال جدیــد مــردم مــا بایــد از فضــای 
ــم، دانــش، اطاعــات  ــرای کســب عل مجــازی ب
ــتفاده  ــد اس و کســب و کارشــان، بیشــتر بتوانن
نمونــه  تاش هــای  از  یکــی  ایــن  کننــد. 
دولــت یازدهــم بــود و مــا ایــن مســیر را ادامــه 
ــردم  ــرای م ــد ب ــازی بای ــای مج ــم. فض می دهی

ــد فضــای  ــا نبای ــد، ام ــن باش ــا فضــای ام م
عرصه هــای  همــه  در  مــا  باشــد.  امنیتــی 
فرهنگــی و اجتماعــی بــه دنبــال ایــن هســتیم 
ــد  ــم؛ بای ــار بگذاری ــی را کن ــای امنیت ــه فض ک
فضــای اقتصــادی، فضــای بــرادری، فضــای 
دوســتی و فضــای محبــت را جایگزیــن کنیــم.
ــهروندی،  ــوق ش ــور حق ــته منش ــال گذش در س
ــد.  ــر ش ــد، منتش ــه داده ش ــده ای ک ــق وع طب
ــن  ــد ای ــردم بای ــما م ــک ش ــه کم ــال ب امس
ــزت  ــم. ع ــی کنی ــی و عملیات ــور را اجرای منش
مــردم را بایــد افزایــش بدهیــم. منزلــت مــردم 
ــد  ــه بای ــد. هم ــه باش ــرام هم ــورد احت ــد م بای
بداننــد صاحــب کشــور، ملــت و مــردم هســتند. 
ــهروندی را  ــوق ش ــر حق ــد اگ ــد بدانن ــه بای هم
نقــض کردنــد، هزینــه بســیار ســنگینی را 

ــرد. ــد ک ــت خواهن پرداخ
ســال جدیــد، ســال توســعه حمــل و نقــل 
ــتان  ــج اس ــه پن ــل ک ــم در ری ــود، ه ــد ب خواه
ــه شــبکه ریلــی وصــل خواهــد شــد، هــم در  ب
نــاوگان هوایــی، در زمینــه دریایــی و در زمینــه 

ــف. ــورهای مختل ــا کش ــت ب ترانزی
در ســال جدیــد، 2 انتخابــات مهــم پیــش روی 
ــان  ــم حضورم ــاش کنی ــد ت ــه بای ــت. هم ماس
ــری،  ــارکت حداکث ــد مش ــد. بای ــر باش پررنگ ت
مــورد  قانونــی،  انتخابــات  و  ســالم  رقابــت 
ــته  ــات  گذش ــد. در انتخاب ــا باش ــه م ــر هم نظ
ــی،  ــاظ اخاق ــه از لح ــوده ک ــا ب ــی وقت ه گاه
را  کاســتی ها  آن  داشــته ایم؛  کاســتی هایی 
بایــد جبــران کنیــم. فــرق انتخابــات جمهــوری 
اســامی ایــران بــا دیگــر کشــورها، عمدتــاً بایــد 
ــی  در بحــث اخــاق و فضــای مناســب اجتماع
ــد  ــد. بای ــا باش ــت در برنامه ه ــد رقاب ــد. بای باش
بــه شــخصیت یکدیگــر احتــرام بگذاریــم. بایــد 
تــاش کنیــم انتخاباتــی کــه موجــب ســربلندی 
بیشــتر ملــت ایــران، انتخاباتــی کــه مایــه تــرس 
دشــمنان و مایــه امیــد دوســتان مــا در داخــل 

ــم.  ــزار کنی ــد را برگ ــارج باش و خ
ــه  ــردم، هم ــه م ــان، هم ــورای نگهب ــت، ش دول
ــن وظیفــه  ــر مهــم و در ای ــن ام رســانه ها در ای
هــم  دســت  بــه  دســت  ان شــاء اهلل  مهــم، 
خواهنــد داد و انتخاباتــی باشــکوه را برگــزار 

ــرد. ــم ک خواهی
امیــدوارم کشــور عزیــز مــا در ایــن ســال جدیــد 
آفــات،  گزنــد  از  رو،  پیــش  ســال های  در  و 
ــران،  ــز و ســربلند ای ــردم عزی مصــون باشــد؛ م
بــا نشــاط بیشــتر، بــا وحــدت بیشــتر و بــا رونــق 
اقتصــادی بیشــتر، زندگــی خــود را بگذراننــد و 
خادمــان ملــت بتواننــد خدمــت بیشــتری را بــه 

مــردم انجــام بدهنــد.

ــد  ــع تولی ــع موان در رف
ــت  ــه دول ــتغال ب و اش
کنیــم مــی  کمــک 
دستگاه قضا جای برخوردهای از سر هوس نیست 

کما اینکه جای خواهش از متهمان هم نیست
عالی  مسئوالن  نشست   در  قضاییه  قوه  رئیس 
قضایی با اشاره به  نامگذاری سال جدید از سوی 
مقاومتی؛  »اقتصاد  عنوان  با  انقاب  معظم  رهبر 
با  قضایی  دستگاه  برخورد  اشتغال«،  و  تولید 
مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری 
با  سالم را مورد تأکید قرار داد و گفت: ما قطعاً 
تأمین امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید 
و اشتغال، دولت را در جهت تحقق فرمایش های 

رهبر معظم انقاب کمک خواهیم کرد.
تبریک  با  آملی الریجانی همچنین  آیت اهلل   
ایران  ملت  رهبری،  معظم  مقام  به  جدید  سال 
و همه قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی 
قضاییه  قوه  برای  گذشته  سال  کرد:  تصریح 
سالی توام با توفیقات بسیار و در ضمن پاره ای 
برای  مسئله  این  که  بود  ها  کاستی  و  دشواریها 

یک دستگاه بزرگ امری کاما طبیعی است.
مسئولیت  به  اشاره  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
 15 حدود  به  رسیدگی  و  قضاییه  قوه  سنگین 
میلیون پرونده در کنار خدمات سازمانهای تابعه 
دستگاه قضایی، افزود: بسیاری از کاستی ها که 
از  ناشی  شود  می  ها  نارضایتی  برخی  موجب 

اموری است که در اختیار قوه قضاییه نیست. از 
جمله این مسائل کمبود نیروی انسانی، اعتبارات 
و بودجه است که امیدواریم با مدیریت جهادی و 
تاش بیش از پیش بتوانیم این نواقص را جبران 

کنیم. 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  قضاییه  قوه  رئیس 
در  جدید  سال  هر  های  ویژگی  از  یکی  خود 
مقام  سال  ابتدای  محورهای سخنرانی  را  کشور 
معظم  کرد:  تصریح  و  برشمرد  رهبری  معظم 
می  که  را  امور  مهمترین  هرسال  ابتدای  در  له 
دستگاه  برای  دانست  سال  سیاست  را  آن  توان 
محور  کنند.  می  تبیین  مردم  و  مختلف  های 
انقاب در سال جدید نیز  تأکیدات رهبر معظم 
بود.  اشتغال  و  تولید  و  مقاومتی  اقتصاد  بحث 
هرحال  به  که  است  جهت  این  از  تأکیدات  این 
از مردم دچار آسیب  بسیاری  وضعیت معیشتی 
به  نیاز  ظهور،  و  بروز  برای  استعدادها  است، 
نیز  اسامی  جمهوری  دشمنان  و  دارند  اشتغال 
مأیوس  ایران  ملت  با  مستقیم  رودررویی  از  که 
شده اند در تاش هستند که مردم را نسبت به 
در  را  دلسردسازی  این  راه  و  کنند  دلسرد  نظام 
اساس  بر همین  اند.  یافته  اقتصادی  کمبودهای 
نقاط  این  که  است  مسئوالن  و  مردم  وظیفه 
ضعف و بویژه ابزار دشمن برای ضربه زدن از این 
ناحیه را به خوبی بشناسند و در جهت رفع موانع 

اقتصاد مقاومتی و کاستی ها تاش کنند.
ارائه آمار و  آیت اهلل آملی الریجانی تأکید کرد: 
مهمتر  اما  است  مفیدی  کار  رسمی  گزارشهای 
است.  مردم  برای  ملموس  خروجی  آن،  از 
متأسفانه در بحث تولید و اشتغال با وجود همه 
آنچه  هنوز  است  شده  حاصل  که  پیشرفتهایی 
عمده  و  نشده  محقق  است  مردم  انتظار  مورد 
دلیل آن نیز این است که نظر مسئوالن اجرایی 
و  داخلی  استعدادهای  به  معطوف  باید  چنانکه 
ایمان،  اعتماد،  است.  نشده  مردم  های  سرمایه 
تحرک و پویایی ملت انقابی ما سرمایه عظیمی 
است که نباید از آن غفلت کرد چرا که سرمایه 
از سرمایه  تر  ارزشمند  به مراتب  های اجتماعی 

های مادی است.
 آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به مسئولیت 
دستگاههای مختلف در این زمینه، مسئولیت قوه 
مجریه را از سایر قوا سنگین تر دانست و با اشاره 
به اقدامات قوه قضاییه برای تحقق فرمایش های 
قضایی  دستگاه  کرد:  اظهار  رهبری  معظم  مقام 
برای  را  خود  تاش  تمام  کنون  تا  گذشته  از 
به  قانونی  و  سالم  گذاری  سرمایه  امنیت  تأمین 
کار بسته است و همواره تأکید ما به روسای کل 
دادگستری های سراسر کشور و دادستان ها این 
بوده است که در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، 
امنیت سرمایه گذاری قانونی را تأمین کنند که 
در همین راستا در سراسر کشور بخش های ویژه 
ای در دادگستری ها برای تأمین امنیت سرمایه 
گذاری و رفع موانع تولید و اشتغال در نظر گرفته 

شده است.

برای  دولت  کرد:  تأکید  قضاییه  قوه  رئیس   
به  نیاز  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  تحقق 
جهت  در  قطعاً  ما  و  دارد  قضاییه  قوه  همکاری 
ارتقای تولید و اشتغال و کمک به دولت در این 
هرکاری  خود  قانونی  وظایف  حدود  در  زمینه 
بتوانیم انجام خواهیم داد. مجلس محترم نیز باید 
ثبات در سیاستهای مربوط به تولید و اشتغال و 
حذف قوانین دست و پاگیر را در دستور کار قرار 
دهد تا مسیر تولید برای سرمایه گذاران سهل و 

آسان شود.
 رئیس قوه قضاییه در ادامه برخورد قاطعانه با 
مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت سرمایه گذاری 
دستگاه  برای  مکمل  و  عرض  هم  وظیفه  دو  را 
قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد 
پیش  فساد  و  رشوه  رانت،  با  کشور  اقتصاد  کار 
برود طبیعی است که یک سرمایه گذار معمولی 
بدون قرار گرفتن در چنین چرخه فاسدی نمی 
و  به صورت صحیح  را  خود  اقتصادی  کار  تواند 
دستگاه  گویند  می  برخی  دهد.  انجام  قانونی 
تخلفات  به خاطر  و  روی هوس  از  نباید  قضایی 
کوچک، بگیر و ببند راه بیندازد. ما اساساً چنین 
چیزی نداریم. اگر تخلفی در حد جرم نباشد نه 
کسی را احضار می کنیم و نه اساساً به موضوع 
ورود خواهیم کرد. به هیچ عنوان دستگاه قضایی 
جایی نیست که از سر هوس کسی را احضار کند 
و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری 

عنوان می کنند کامًا نادرست است.
 آیت اهلل آملی الریجانی افزود: می گویند قوه 
قانون  اقدام خاف  مرتکب  که  به کسی  قضاییه 
شده تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه 
اند.  گرفته  اشتباه  دیگر  نهادهای  با  را  قضاییه 
کسی  از  کردن  خواهش  جای  قضایی  دستگاه 

نیست زیرا قانون این اجازه را نمی دهد.
که  افرادی  از  انتقاد  با  قضاییه  قوه  رئیس   
را  انقاب  ضد  های  رسانه  و  ها  سایت  سخنان 
در این زمینه تکرار می کنند تأکید کرد: دستگاه 
و  سالم  گذاری  سرمایه  مانع  تنها  نه  قضایی 
قانونی نیست بلکه با برخورد قاطعانه با مفسدان 
تسهیل  را  سالم  گذاری  اقتصادی مسیر سرمایه 
تثبیت سامت  موجب  این  بر  عاوه  و  کند  می 

رویه دستگاه اجرایی می شود.
پایانی  بخش  در  الریجانی  آملی  اهلل  آیت   
کار  تمدید  تصویب  به  اشاره  با  خود  سخنان 
گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تصریح کرد: 
ملل  سازمان  بشری  حقوق  نهادهای  متاسفانه 
ابزاری برای فشار به کشورهای مستقل شده اند 
و همین نهادها که در تیول قدرتمندان هستند 
اقدامات  یا  صهیونیستی  رژیم  جنایات  مورد  در 
سعودی  عربستان  نظیر  کشورهایی  جنایتکارانه 
در یمن و دیگر مناطق سکوت اختیار کرده اند 
و هیچ واکنشی نشان نمی دهند. بر این اساس 
به نظر می رسد که این نهادهای بین المللی به 

جای حمایت از مظلوم در کنار ظالم قرار دارند.

مجلــس بــه دنبــال 
ــد و  ــع تولی ــع موان رف

ــت ــتغال اس اش
ــت  ــا کیفی ــرای ارتق ــت ب ــش رقاب ــزوم افزای ل

تولیــدات داخــل
ــورای  ــس ش ــس مجل ــی رئی ــی الریجان  عل
اســامی بــا اشــاره بــه فرمایشــات رهبــر معظــم 
بــا عنــوان  نامگــذاری ســال 96  انقــاب و 
ــت:  ــتغال« گف ــد و اش ــی تولی ــاد مقاومت »اقتص
قطعــاً محــور حرکــت ملــت ایــران در ســال 96 
ــوزه  ــن ح ــود و ای ــد ب ــی خواه ــاد مقاومت اقتص
و  حمایــت  کــه  دارد  مختلفــی  بخش هــای 
ــی از  ــی بخش ــدگان داخل ــی از تولیدکنن قدردان

ــت. ــه اس ــن عرص ای

ــزوم  ــر ل   رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب
ــد  ــی تأکی ــد مل ــه عرصــه تولی ــه خــاص ب توج
ــری  ــات موث ــال 95 اقدام ــت: در س ــرد و گف ک
ــز  ــس نی ــت و مجل ــن حــوزه صــورت گرف در ای
مصوبــات بســیار خوبــی در ایــن زمینــه داشــت. 
اقتصــاد  تحقــق  بــرای  کنونــی  در شــرایط 
ــد بانــک هــا زمینــه هــای الزم را  مقاومتــی بای
ــه روســتاها و  فراهــم کــرده و در ایــن عرصــه ب

صنایــع تکمیلــی توجــه خاصــی شــود. از طــرف 
دیگــر وزارتخانــه هــای جهــاد کشــاورزی و 
صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد نــگاه ویــژه ای 
بــه حــوزه اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــند. در 
ســال هــای گذشــته در کشــور بیشــتر بــه حوزه 
ــروش نفــت و گاز توجــه شــده و در  ــد و ف تولی
ایــن عرصــه کمتــر بــه عرصــه معــادن پرداختــه 
شــده اســت کــه قطعــا بایــد توجــه خاصــی بــه 

ــرد. ــن بخــش صــورت گی ای

  رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
ــد در  ــی بای ــد مل ــت از تولی ــرای حمای ــا ب قطع
ــوزه منســوجات  ــژه در ح ــه وی ــه واردات ب تعرف
تجدیدنظــر صــورت گیــرد؛ از طــرف دیگــر 
بایــد رقابــت داخلــی در جهــت بهبــود تولیــدات 

ــد. ــش یاب داخــل کشــور افزای
وی بــر لــزوم توجــه بــه مقولــه صــادرات 
ــت و توجــه  ــا حمای ــت: قطع ــرد و گف ــد ک تأکی
ــش  ــد و افزای ــه حــوزه صــادرات موجــب تولی ب
ــر  ــن رو تدابی ــروت در کشــور مــی شــود از ای ث
ــوده  ــدی ب ــوارد کلی ــاب از م ــر معظــم انق رهب
کــه توجــه و اجــرای آن موجــب تقویــت چرخــه 

ــود. ــی ش ــد در کشــور م تولی
مجلــس بــرای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی 

تــاش جــدی را در پیــش گرفتــه.
ــرای  ــی اظهــار داشــت: مجلــس ب علــی الریجان

تــاش  مقاومتــی  اقتصــاد  اهــداف  تحقــق 
ــی از  ــت و یک ــه اس ــش گرفت ــدی را در پی ج
ــع  ــع موان ــه رف ــن زمین ــش در ای مأموریت های

ــت. ــتغال اس ــد و اش تولی
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بــه روســای 
مرکــز  رئیــس  و  اقتصــادی  کمیســیون   6
ــا در  ــت داده ام ت ــس مأموری ــای مجل پژوهش ه
ــه منظــور  ــای منســجم ب ــه برنامه ه ــت ارائ جه
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و رفــع موانــع تولیــد و 

ــد. ــام دهن ــات الزم را انج ــتغال اقدام اش
الریجانــی تأکیــد کــرد: ایــن کمیســیون ها 
وقــت  اســرع  در  و  برنامه ریــزی  بــا  بایــد 
جلســات فشــرده ای را بــرای بررســی ایــن 
ــه  ــج آن را ب ــد و نتای ــزار کنن ــات برگ موضوع

اطــاع مــردم نیــز برســانند.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
ــرش و توســعه  ــه پ ــاز ب ــروز کشــور نی ــرد: ام ک
ــه  ــا روحی ــد ب ــذا بای در حــوزه اقتصــادی دارد ل
انقابــی بــه ســمت جلــو حرکــت کــرده تــا ایــن 

ــود. ــی ش ــور اجرای ــم در کش مه
ایشــان ســرمایه گذاری در روســتاها، اتخــاذ 
گلخانــه ای،  طرح هــای  بــرای  معافیت هایــی 
ــروک در  ــادن مت ــای مع ــی، احی ــع تبدیل صنای
کنــار روســتاها را از جملــه برنامه هــای مجلــس 
شــورای اســامی در ســال جدیــد عنــوان کــرد.
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تولید - اشتغال

مقاومتی:  اقتصاد  سال  در 
تولید - اشتغال چه کنیم؟

  نویسنده: دکتر حجت اهلل عبدالملکی
 نقش دولت در تقویت تولید ملی و اشتغال بسیار مهم 
است، اما نمی شود روی دولت حساب کرد. ما مردم 
برای تقویت تولید ملی )که نتیجه خودکار آن افزایش 

اشتغال نیز هست( می توانیم شش اقدام انجام دهیم:
 اقدام اول( تقویت بازار: با خرید کاالی ایرانی- تجار 
و بازرگانان عزیز نیز به جای واردات تاش کنند برای 
تقویت صادرات- تولیدکنندگان عزیز نیز تاش کنند 
با قیمت کمتر و کیفیت بهتر محصول خود را عرضه 

کنند؛
تأمین سرمایه: مدیران محترم شعب  اقدام دوم( 
بانکی- که از متن ملت هستند- فقط به تولیدکنندگان 
واقعی وام بدهند. مردم هم سرمایه های خرد خود را 

تجمیع کنند برای سرمایه گذاری، ولو اندک؛
اقدام سوم( تأمین مواد اولیه مناسب: از خام فروشی 
خودداری کنیم. همچنین تأمین کنندگان مواد اولیه، 
قطعات و تجهیزات برای صنایع پایین دستی خود 
بیشتر تاش کنند. تولید بیشتر، با کیفیت باالتر و 

قیمت کمتر؛
اقدام چهارم( تأمین نیروی کار مناسب: کارکنان 
عزیز در همه بخش ها، ضمن ارتقاء سطح مهارت های 
خود، با اخاص و روحیه جهادی، بهره وری و کیفیت 

کار خود را باال ببرند؛
عزیزان  فن آوری:  و  دانش  تأمین  پنجم(  اقدام 
تقویت  برای  دانشجویان-  و  استادان  دانشمند- 
فن آوری در واحدهای اقتصادی بسیج شوند. می توانیم 
واحدهای تولیدی اقوام و دوستان خود را شناسایی و 
برای تقویت فن آوری در آنها به صورت جهادی دست 

به کار شویم؛
اقدام ششم( تقویت فرهنگ تولید: ضرورت و ارزش 
تولید ملی را به گفتمان و باور عمومی تبدیل کنیم .با 

گفتار و با رفتار خود .
 همه اینها در سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی مورد 

تأکید قرار گرفته است.
همه می دانیم که سیاست های اقتصادی لیبرال، ضد 
تولید و ضد اشتغال نفعی نخواهد داشت، لذا متن 
ملت مسلمان ایران با روحیه جهادی شعار امسال 

را محقق خواهند نمود... ان شاء اهلل

نام گذاری  علل  به  نگاهی 
عنوان:  به  جدید  سال 
و  تولید   – مقاومتی  اقتصاد 

اشتغال

بر  عرصه  این  در  دشمنی  از  دست  هنوز  دشمن 
مشکات  ایجاد  دنبال  به  هنوز  و  است  نداشته 
اقتصادی در زندگی مردم ایران است. تاش جدی 
مردم  برای  اقتصادی  مشکات  ایجاد  در  دشمن 

ایران یکی از علل تکرار شعار سال است.
  رهبر معظم انقاب اسامی از ابتدای رهبری 
خویش هر سال را با تاکید بر یک شعار محوری 
و یک تذکر خاص به همه مردم و مسئوالن آغاز 
نموده اند. در سالهای اولیه یعنی از سال 1369 تا 
سال  نام گذاری  و  سال  شعار  دقیق  عنوان   1377
صورت نمی گرفت اما رهبر معظم انقاب اسامی 
با تاکید بر یک عنوان خاص و توجه دادن مردم به 
آن عنوان تاش می کنند تا در هر سال مهمترین 
نیازهای کشور مورد توجه مردم قرار گیرد و از سال 
1378 این کار به صورت تعیین شعار دقیق برای 
سال انجام شده است. شعار سال 1396 که اکنون 
در روزهای آغازین آن قرار داریم »اقتصاد مقاومتی، 
به  نگاهی  است.  شده  تعیین  اشتغال«  و  تولید 
فهرست کامل شعارهای سال تعیین شده در طول 
این دوران نشان دهنده  ی آن است که رهبر معظم 
انقاب در هر سال نیاز اصلی کشور را مورد توجه 
قرار داده اند و نکته قابل توجه دیگر این است که 
در طول دهه ی اخیر رنگ غالب بر شعارهای سال 
اقتصادی بوده است. البته شعارهای سال های اخیر 
از مباحث سیاسی و فرهنگی و.   .. خالی نبوده ولی 
به خصوص از سال 1388 به بعد غالب شعارهای 
سال و بخش عمده ی محتوای آنها اقتصادی بوده 
است. در مورد شعار سال جاری عاوه بر توجه به 
مضمون و محتوای آن باید به این سؤال جواب داد 

که چرا رهبر معظم انقاب اسامی در سال 1396 
تقریبا همان شعار سال 1395 را با تاکید بر یک 

بخش خاص از اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده اند.
  سنت حسنه ی تعیین شعار سال  

 تعیین شعار سال در ایران اسامی از سوی رهبران 
انقاب سابقه ای طوالنی ندارد. اگر بخواهیم اولین 
بار و تقریبا تنها موردی که امام راحل عظیم الشان 
ملت ایران سالی را به تلویح نامگذاری کرده اند پیدا 
کنیم به سال 1360 هجری شمسی می رسیم که 
نیازهای  به  توجه  با  و  تلویح  به  امام  این سال  در 
شدیدی که در ابتدای همان سال تشخیص داده 
بودند سال 1360 را سال حاکمیت قانون و لزوم 
گذاری  نام  این  البته  نامیدند.  قانون  به  پایبندی 
قانون  به  با توجه  اما  نبود  به صورت رسمی  سال 
شکنی های فراوان رئیس جمهور وقت که بنی صدر 
بود و با توجه به این که کشور به سمت یک جنگ 
سیاسی  نیروهای  میان  شدید  درگیری  و  داخلی 
امام راحل در آخرین روزهای  و.   .. پیش می رفت 
سال 1359 نیاز کشور را پایبندی کامل به قانون 
می دیدند و از همین رو در اولین روز سال 1360 
در پیام نوروزی خویش بر حاکمیت قانون تاکید 
کردند. این بخش از پیام نوروزی اما در صحیفه ی 

ایشان به صورت زیر آمده است:

  سال حاکمیت قانون   
 و من امیدوارم که خداوند این سال را سال رحمت، 
سال برکت، سال صفا، سال برادری، سال برابری، 
قرار بدهد؛ و تمام ملت و دولت و دست اندرکارها 
به  را  کشور  این  هم  با  و  باشند  مجتمع  تماماً 
سامتی و سعادت، همه چیزهایی که احتیاج دارد 
تهیه کنند و کارسازی کنند و از کارهای ناشایستی 
این الزمه یک  و  واقع می شود،  هم که در کشور 
انقاب است، جلوگیری کنند؛ و مملکت ما در سال 
آینده و در این سال، در همین سالی که هستیم، 
مملکتی باشد که قانون فقط حکم کند. هیچ کس 
غیر قانون حکم نکند و تمام مجری قانون باشند؛ 
و کسی در حدود غیر قانونی عمل نکند، و همه در 
)ره(؛  )امام خمینی  حدود خودشان عمل کنند.« 

01 فروردین 1360(
سیر تحوالت سال 13600 نشان داد که چقدر این 
تاکید امام به جا بوده است  و کشور در آن سال 
تا چه حد نیازمند پایبندی به قانون بوده است. در 
آن سال حرکت های غیر قانونی بنی صدر در نهایت 
اسفند   14 از  که  شد  داخلی ای  جنگ  به  منجر 
1359 بخش هایی از ان آغاز شده بود و در نهایت 
بنی صدر در خرداد همان سال بر کنار شد. موجی 
گروهک ها  غیرقانونی  حرکت های  اثر  در  ترور  از 
کشور را فرا گرفت و در نهایت منجر به ترور آیت 
اهلل خامنه ای در 6 تیر، شهادت آیت اهلل بهشتی و 

یارانش در 7 تیر، ترور رجایی و باهنر در 8 شهریور 
و صدها ترور دیگر در کشور شد. همه ی این ها البته 
در عمل نکردن به نکته ای که امام خمینی مطرح 
کرده بودند و عدم پایبندی به قانون صورت گرفت.

 آغاز نام گذاری مستمر سال ها 
اهلل  آیت  حضرت  اسامی  انقاب  معظم  رهبر   
خامنه ای، از ابتدای رهبری خویش هر سال را با 
تاکید بر یک شعار محوری و یک تذکر خاص به 
همه مردم و مسئوالن آغاز نموده اند. در حالی که 
امام راحل  حتی در برخی از سالهای اول انقاب 
سال  فقط  و  بودند  نداده  نیز  نوروزی  پیام  حتی 
1360 را با یک شعال و عنوان خاص تلویحا تعیین 
کرده بودند. اما مقام معظم رهبری از اولین نوروزی 
که در جایگاه رهبری نظام اسامی قرار گرفتند به 
این کار اقدام جدی کردند. در سالهای اولیه یعنی 
از سال 1369 تا 1377 عنوان دقیق شعار سال و 
نام گذاری سال صورت نمی گرفت اما رهبر معظم 
انقاب اسامی با تاکید بر یک عنوان خاص و توجه 
دادن مردم به آن عنوان تاش می کنند تا در هر 
سال مهمترین نیازهای کشور مورد توجه مردم قرار 
تعیین  به صورت  کار  این  از سال 1378  و  گیرد 

شعار دقیق برای سال انجام شده است. 
 توجه رهبری به نیازهای اصلی کشور 

طول  در  شده  تعیین  سال  شعارهای  به  نگاهی   
رهبر  که  است  آن  دهنده  ی  نشان  دوران  این 
معظم انقاب در هر سال نیاز اصلی کشور را مورد 
توجه قرار داده اند و با دوراندیشی یک رهبر فرزانه 
نیازهای اصلی کشور را محور شعار خود قرار داده و 
مردم و مسئوالن را به آن متوجه کرده اند. به عنوان 
مثال در اوج دوران سازندگی وقتی خطر فراموشی 
سال  ایشان  است  داشته  وجود  اجتماعی  عدالت 
1372 را تاکید بر عدالت اجتماعی قرار داده اند و 
در اوج دوران حمله به میراث امام خمینی و وقتی 
و  اندیشه  و  امام خمینی  افرادی می خواستند  که 
آرمان های ایشان را به موزه  بفرستند رهبر معظم 
انقاب اسامی با دوراندیشی سال 1378 را سال 
کردند.  گذاری  نام  علیه  اهلل  رحمت  خمینی  امام 
طول  در  که  می کنیم  مشاهده  رابطه  درهمین 
دهه ی اخیر رنگ غالب بر شعارهای سال اقتصادی 
بوده است. البته شعارهای سال های اخیر از مباحث 
سیاسی و فرهنگی و.   .. خالی نبوده است ولی به 
خصوص از سال 1388 به بعد غالب شعارهای سال 
و بخش عمده ی محتوای آنها اقتصادی بوده است.

قبل  سال  به   1396 سال  شعار  چرا   
نزدیک است؟

 در مورد شعار سال جاری عاوه بر توجه به مضمون 
و محتوای آن باید به این سؤال جواب داد که چرا 
رهبر معظم انقاب اسامی در سال 1396 تقریبا 

همان شعار سال 1395 را با تاکید بر یک بخش 
خاص از اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده اند. چنان که 
می دانیم شعار سال گذشته نیز »اقتصاد مقاومتی 
»اقتصاد  نیز  امسال  شعار  و  بود  عمل«  و  اقدام 
است  نام گذاری شده  اشتغال«  و  تولید  مقاومتی 
فرمودند:  مورد  این  در  نیز  انقاب  معظم  رهبر  و 
 - تولید  مقاومتی:  »اقتصاد  را  امسال  شعار  »من 
اشتغال« قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان 
کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی 
است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. 
مطالبه ی من و مطالبه ی مردم از مسئولین عزیز و 
محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز 
و  بدهند  انجام  برنامه ریزی  با  را  کارها  و  بشوند 
ان شاءاهلل در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم 
گزارش کنند«. در جواب به این سؤال بسیاری در 
همین چند روز گذشته بر این نکته تاکید کرده اند 
که این امر نشان می دهد که در تحقق شعار سال 
گذشته کوتاهی صورت گرفته است و اهداف مورد 
نظر از آن شعار سال محقق نشده است. این سخن 
البته تا حدی بیان گر واقعیت است. یعنی در انجام 
شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل الزم و مورد نظر 
صورت نگرفته است و آن گونه که باید اهداف مورد 
نظر محقق نشده  است. البته این بدان معنی نیست 
که هیچ اقدام مثبتی نیز صورت نگرفته و باید آن 
اقدامات مثبت صورت گرفته را نیز مطرح کرد و 
که  آنگونه  در مجموع شعار سال 1395  اما  دید. 
باید به سرانجام نرسیده است. رهبر معظم انقاب 
اسامی در بیان همین نکته در پیام نوروزی نکاتی 
با اشاره به  انقاب اسامی  را متذکر شدند: رهبر 
 95 سال  نامگذاری  در  عمل«  و  »اقدام  بر  تأکید 
و انجام کارهای خوبی که مسئولین گزارش آن را 
کارهای  میان  زیادی  فاصله  البته  گفتند:  داده اند، 
انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و 
آمارهای مثبت و منفی را باید در مجموع مشاهده 
را  مقاومتی«  »اقتصاد  نام  به  توجه  ایشان،  کرد. 
به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه حل و 
عاج وضع کنونی، افزودند: عاج، در تقسیم کردن 
اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز 
همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این 
نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال 

بویژه اشتغال جوانان.

  نکته دیگری که شاید در تکرار بخشی از شعار 
سال دخیل بوده باشد این است که دشمن هنوز 
دست از دشمنی در این عرصه بر نداشته است و 
هنوز به دنبال ایجاد مشکات اقتصادی در زندگی 
ایجاد  در  دشمن  تاش جدی  است.  ایران  مردم 
از  یکی  نیز  ایران  مردم  برای  اقتصادی  مشکات 

علل تکرار شعار سال است.

برای  عملیاتی  راهکارهای 
تحقق شعار سال 

 نویسنده: سید مصطفی میرسلیم
حد  در  فقط  سال  عنوان  بخواهیم  اگر 
باید  چه  شود،  عملیاتی  و  نماند  شعار 

بکنیم؟
1- برخورد با قاچاق: مقدار کاالهای قاچاق موجود 
در بازار و مغازه ها در حدی است که گویی کشور 
کا منطقه آزاد است! و هیچ مرزی وجود خارجی 
ندارد؛ گویی همه عوامل دست به دست هم داده اند 
تا ورود کاالی قاچاق را تسهیل کنند و در حاشیه آن 
خودشان هم به نان و نوایی برسند! البته ضررهایی 
که با قاچاق گریبان مردم ما را می گیرد فقط جنبه 
مواد  و  مهمات  و  اسلحه  قاچاق  ندارد؛  اقتصادی 
امنیتی خطرناک است؛  از نظر  منفجره و محترقه 
قاچاق مواد مخدر از نظر اجتماعی و افزایش اعتیاد 
مصیبت بار است؛ قاچاق کاالهای مستهجن و مبتذل 
از نظر فرهنگی فاجعه انگیز است….کجا است آن 
اقتدار و اراده و عرضه ای که از مرزهای ما پاسداری 
کند و عناصر قاچاقچی و دسته های همراه آنها را 
دستگیر کند؟ کجاست آن محاکمی که تحت تأثیر 
وسوسه و رشوه و اعمال نفوذ قرارنگیرد و بی محابا به 

مجازات و قلع و قمع چنان خائنانی بپردازد؟
2- جلوگیری از واردات بی رویه: بسیاری از اجناسی 
که در مغازه ها مشاهده می شود کاالی قاچاق نیست 
و از گمرک عبور کرده و طبق مقررات وارد شده است 
تولیدات  جایگزین  بازارشکنی  ترفند  مبنای  بر  اما 
داخلی و موجب تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های 
تولیدی ما شده اند. این چه مقرراتی است که اجازه 
کاالهای  و  دامی  و  می دهد محصوالتت کشاورزی 
صنعتی و پوشاک و …. که قابلیت تولید بالفعل آنها 
در کشور وجود دارد به بهانه های واهی نظیر اشباع 
بازار وارد شود؟ آیا کیفیت آن کاالهای وارداتی که 
اغلب از ته انبارهای خارجی جمع می شوند بهتر از 
محصوالت داخلی است؟ اگر آری چرا با آموزش و 
پژوهش موجبات ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی را 
نه چرا جلو سودجویی آن  اگر  فراهم نمی کنیم؟ 
خودشانند  جیب  فکر  به  فقط  که  واردکنندگانی 
نمی گیریم؟ تا کی باید شاهد رو به انقراض رفتن 

صنایع نساجی خودمان باشیم؟ …
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اقتصاد مقاومتی

اقتصـاد مقاومتـی دنبال 
؟ چیست

 دکتر محمدرضا جهان بیگلری
اساسی  پایه ی  دو  بر  مقاومتی  اقتصاد  ستون های 
اصاح قوانین و مدیریت قوی و کارآمد استوار است. 
اقتصادی،  توسعه ی  و  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  با 

مشکل بیکاری به طور حتم حل خواهد شد.
حوزه های  تشخیص  به معنی  مقاومتی  اقتصاد 
نفوذ و فشار و متعاقباً تاش برای کنترل و بی اثر 
تبدیل  آرمانی،  شرایط  در  و  تأثیرها  آن  کردن 
چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای 
وابستگی های  باید  مقاومتی،  اقتصاد  به  رسیدن 
و  داخلی کشور  تولید  بر  و  یابد  کاهش  خارجی 
تعریف  در  شود.  تأکید  خوداتکایی  برای  تاش 
خنثی  برای  مقاومت  ضرورت  مقاومتی،  اقتصاد 
کردن فشارها و عبور از سختی ها برای رسیدن به 
نقاط مثبت ملی، نیاز است. اقتصاد مقاومتی در 
اصل بازسازی ریشه ها و ستون های اقتصاد کشور 
حساسی  و  کلیدی  نکات  است؛  گرفته  هدف  را 
نکته بینانه  و  صحیح  کارشناسی  نظرات  با  که 
تهیه شده است. مقام معظم رهبری با اباغ مفاد 
اقتصاد مقاومتی به دولت در شرایط سخت رکود 
اقتصادی کشور، استحکام پایه های اقتصاد کشور 
و رشد در چارچوب مسیر اصاحی و تداوم رشد 
با  که  رشدی  داده اند.  قرار  مدنظر  را  شاخص ها 
اجتماعی  و  سیاسی  تاطم های  کوچک ترین 
تحت تأثیر قرار نگیرد و ضعف نشان ندهد و راه 
نفوذ دشمنان و بدخواهان در جریانات اقتصادی 
غربی،  رهبران  از  بسیاری  اذعان  به  باشد.  بسته 
در  کشورها،  قدرت نمایی  و  حاضر  عصر  جنگ 
اقتصاد  در  نفوذ  یعنی  است؛  اقتصادی  زمینه ی 
اقتصادها.  نبض  گرفتن  دست  به  و  کشورها 
سهام  خرید  طریق  از  می تواند  مسئله  این  حال 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  بزرگ،  شرکت های 
اعتباری  خطوط  یا  وام  اعطای  ملی،  و  بزرگ 
فاینانس، فروش تجهیزات مصرفی یا ماشین آالت 
و مواردی دیگر که کشور را وابسته به خود کند، 

اقتصادی  فعالیت های  رصد  بیفتد. مطمئناً  اتفاق 
عوامل  از  یکی  کشورها،  دیگر  اقتصاد  تضعیف  و 
بسیار مهم در سیاست کشورهاست. حتی در مورد 
باهم دوست و هم پیمان هستند.  کشورهایی که 
تجربه نشان داده که وابستگی اقتصادی از اهمیت 
بسیار باالیی در روابط سیاسی برخوردار است. لذا 
در اقتصاد مقاومتی تمامی موارد لحاظ شده است. 
بر این اساس، تفسیر کوتاهی ارائه خواهیم کرد از 
موارد آورده شده در این اصل اساسی اقتصاد کشور:

و  امکانات  کلیه ی  فعال سازی  و  شرایط  1.تأمین 
انسانی و علمی کشور  منابع مالی و سرمایه های 
به منظور توسعه ی کارآفرینی و به حداکثر رساندن 
مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با 
تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر 
ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

و  پیاده سازی  دانش بنیان،  اقتصاد  2.پیشتازی 
اجرای نقشه ی جامع علمی کشور و سامان دهی 
نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی 
کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت 
اول  رتبه ی  به  و دستیابی  و خدمات دانش بنیان 

اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
با  اقتصاد  در  بهره وری  رشد  دادن  قرار  3.محور 
تقویت عوامل تولید توانمندسازی نیروی کار، تقویت 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق 
و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع 

در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
هدفمندسازی  اجرای  ظرفیت  از  4.استفاده 
و  اشتغال  تولید،  افزایش  جهت  در  یارانه ها 
ارتقای  و  انرژی  مصرف  کاهش  بهره وری، 

شاخص های عدالت اجتماعی.
5.سهم بری عادالنه ی عوامل در زنجیره ی تولید تا 
مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش، به ویژه 
با افزایش سهم سرمایه ی انسانی از طریق ارتقای 

آموزش، مهارت، خاقیت، کارآفرینی و تجربه.
و  کارآمد  انسانی  نیروهای  توسعه،  دوران  در 
زنجیره ی  در  توجهی  قابل  نقش  ماهر  و  خاق 
برنامه ریزی  متأسفانه  ولی  دارد،  تولید  و  اقتصاد 
نیستیم و دستگاه های  را شاهد  صحیح آموزشی 
دولتی و حتی بخش خصوصی به این مورد توجه 
نمی دهند. همچنین عدم شفافیت  نشان  خاصی 

قوانین کار، طرفین کارفرما و کارگر را با یک ترس 
کاذب از یکدیگر مواجه می سازد؛ یعنی نه کارفرما 
قوانین  در  را  کاری  و  شغلی  امنیت  کارگر،  نه  و 
هزینه ی  نیست  حاضر  کارفرما  پس  نمی بینند. 
بپردازد و کارگر هم تمام  آموزش برای کارگر را 
توان و خاقیت خود را به کار نمی بندد و هر دو به 
بهره وری در تولید لطمه می زنند. لذا بازنگری در 
امور،  این  ایجاد شفافیت در  و  قوانین کسب وکار 
و  آموزش  یارانه ی  پرداخت  است. همچنین  الزم 

مهارت هم می تواند مثمر ثمر واقع شود.
کاالهای  و  نهاده ها  داخلی  تولید  افزایش   .6
اساسی )به ویژه در اقام وارداتی( و اولویت دادن 
به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد 
تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف 

کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
ذخایر  ایجاد  و  درمان  و  غذا  امنیت  7.تأمین 
راهبردی با تأکید بر افزایش کّمی و کیفی تولید 

مواد اولیه و کاال.
8.مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های 
کلی اصاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای 
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و 

رقابت پذیری در تولید.
اسراف،  از  جلوگیری  و  مصرف  بهینه ی  مدیریت 
باعث ارتقای کیفیت محصوالت و تأمین نیاز داخل 
و رشد صادرات می شود. کشور ما از لحاظ الگوی 
مصرف، دچار مشکات زیادی است که می بایست 

فرهنگ سازی در این راستا انجام پذیرد.
9.اصاح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشور با هدف 
پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در 

اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
اقتصاد  آسیب پذیر  و  کلیدی  نکات  از  یکی 
مقاومتی، اصاح تقویت و شفافیت در نظام مالی 
و بانکی کشور است. چند سالی است دولتمردان 
کنند،  اصاح  را  بانکداری  قانون  می کنند  تاش 
ولی سیستم بانکی در تصویب این قانون مقاومت 
در  باألخص  و  حاضر  حال  در  چراکه  می کند؛ 
شرکت داری  به سمت  بانک ها  یازدهم،  دولت 
پیش رفته اند و اصالت و رسالت وظایف بانکداری 
خأل های  از  به نوعی  و  سپرده اند  فراموشی  به  را 
اقتصادی خود،  اهداف  پیشبرد  قانونی در جهت 
اقتصادی  و  ملی  منافع  گرفتن  نظر  در  از  فارغ 
نظام  مدیران  تقویت  می کنند.  استفاده  کشور، 
شیوه های  از  استفاده  و  آموزش  طریق  از  بانکی 
نوین جهانی و استفاده از مدیران صاحیت دار در 
الزام  یک  به عنوان  بانک ها  مدیریتی  قسمت های 
لذا اصاح  رعایت شود.  انتصاب ها  در  می بایست 
الگوی  با  بانکی  جامع  برنامه ی  تدوین  و  قوانین 
اقتصاد  اهداف  پیشبرد  برای  ایرانی-اسامی 

مقاومتی، الزم و ضروری به نظر می رسد.
صادرات  از  هدفمند  و  همه جانبه  10.حمایت 
با  و  ارزش افزوده  به تناسب  خدمات  و  کاال ها 
از طریق تسهیل مقررات  ارزآوری مثبت  خالص 
خدمات  گسترش  الزم،  مشوق های  گسترش  و 
زیرساخت های  و  ترانزیت  و  خارجی  تجارت 

برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق  نیاز  مورد 
با  متناسب  ملی  تولید  برنامه ریزی  صادرات، 
نیازهای صادراتی، شکل دهی به بازارهای جدید 
و  کشور ها  با  اقتصادی  پیوند های  تنوع بخشی  و 
سازوکار  از  استفاده  منطقه،  کشورهای  به ویژه 
در  مبادالت  تسهیل  برای  تهاتری  مبادالت 
صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد 
ایران در  پایدار سهم  با هدف گسترش  صادرات 

بازارهای هدف.
ویژه ی  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه ی  11.توسعه ی 
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
12.افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری 
پیوندهای  توسعه ی  طریق  از  کشور  اقتصاد 
با  مشارکت  و  همکاری  گسترش  و  راهبردی 
به ویژه همسایگان،  کشورهای منطقه و جهان و 
از  حمایت  جهت  در  دیپلماسی  از  استفاده 
ظرفیت های  از  استفاده  و  اقتصادی  هدف های 

سازمان های بین المللی و منطقه ای.
13.مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، 
ایجاد تنوع در روش های فروش، مشارکت دادن 
بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات گاز، 

برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی.
کشور  گاز  و  نفت  راهبردی  ذخایر  14.افزایش 
به منظور اثرگذاری در بازارهای جهانی نفت و گاز 
تولید  توسعه ی ظرفیت های  و  بر حفظ  تأکید  و 

نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک.
تکمیل  طریق  از  ارزش افزوده  15.افزایش 
توسعه ی  گاز،  و  نفت  صنعت  ارزش  زنجیره ی 
)براساس  بهینه  بازدهی  دارای  کاالهای  تولید 
شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات 
برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی 

با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
کشور  عمومی  هزینه های  در  16.صرفه جویی 
ساختارها،  در  اساسی  تحول  بر  تأکید  با 
منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های 

موازی و غیرضروری و هزینه های زائد.
افزایش سهم  با  دولت  درآمدی  نظام  17.اصاح 
و  درآمدی  نظام  اصاح  مالیاتی:  درآمدهای 
مالیاتی از سال های گذشته در دستورکار دولت ها 
دقیق  کارشناسی  عدم  به دلیل  ولی  گرفته،  قرار 
در فرایند تصویب ها، همیشه با مشکاتی روبه رو 
بوده است. عدم کارآمدی این قانون و کلی بینی، 
یکی از معضات اساسی اقتصاد و باألخص بخش 
گرچه  مالیاتی  نظام  اصاح  است.  کشور  تولید 
به تازگی صورت گرفته، ولی مشکات پیش روی 

اقتصاد کشور را بیشتر کرده است.
18.افزایش ساالنه ی سهم صندوق توسعه ی ملی 
قطع  تا  گاز  و  نفت  صادرات  از  حاصل  منابع  از 

وابستگی بودجه به نفت.
صندوق توسعه ی ملی از نظام آیین نامه ای خارج 
برای  دولت  پس انداز  صندوق  به  تبدیل  و  شده 

درصورتی که  است،  شده  کشور  مشکات  حل 
در  کند.  دنبال  می بایست  را  دیگری  اهداف 
از  ملی  توسعه ی  صندوق  می بایست  بند  این 
یک  به عنوان  و  دولت خارج شود  زیرمجموعه ی 
اصل  در  دهد.  ادامه  خود  کار  به  مستقل  نهاد 
و  حفظ  ملی،  توسعه ی  صندوق  ایجاد  فلسفه ی 
منابع  فروش  از  حاصل  ارزی  منابع  از  حراست 
خدادادی کشور برای مواقع ضروری است که در 
به عنوان تسهیات  اقتصاد کشور،  راستای بهبود 
بخش  به  بانکی،  سیستم  سوی  از  تضمین شده 

خصوصی پرداخت می شود.
و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  19.شفاف سازی 
زمینه های  و  فعالیت ها  اقدامات،  از  جلوگیری 

فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...
جدا  را  خود  اقتصاد  از  کشور  بانکی  سیستم 
و  است  گرفته  پیش  در  دیگری  روش  و  کرده 
کمتر سراغ اجرای تکالیف ملی و دولتی می رود، 
که  است  عمومی  نهاد  یک  بانک  درصورتی که 
می بایست عاوه بر در نظر گرفتن منافع خود و 
سهامداران و سپرده گذاران، به اقتصاد کشور نیز 
فرمایشی  مدیران  برخی  متأسفانه  رساند.  یاری 
دارند.  هراس  بانکی  نظام  در  شفافیت  ایجاد  از 
عدم شفافیت باعث ایجاد رانت و ثروت اندوزی از 
قوانین،  اجرای  از  فرار مدیران  بیت المال،  طریق 
دادن امکانات ویژه جهت ثبات مدیریتی و حفظ 
موقعیت ها، ایجاد رقابت پذیری ناسالم در اقتصاد، 
به هر میزان و هر شخص و  پرداخت تسهیات 

به نوعی هرج ومرج اقتصادی می شود. 
20.تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، 
تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری 
و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به 

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
21.تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن 
به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و 

تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
سیاست های  تحقق  برای  است  مکلف  22.دولت 
کلی اقتصاد مقاومتی، با هماهنگ سازی و بسیج 
پویای همه  امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول 
دارد: شناسایی و به کارگیری ظرفیت های علمی، 
فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان پدافندی و 
اقدامات مناسب، رصد برنامه های تحریم و افزایش 
هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی 
از طریق تهیه ی طرح های واکنش هوشمند، فعال، 
سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختال های 
داخلی و خارجی. تا به امروز در این زمینه ها، اقدام 

خاصی را شاهد نبوده ایم.
و  توزیع  نظام  روان سازی  و  23.شفاف سازی 
نظارت  شیوه های  روزآمدسازی  و  قیمت گذاری 
دولت  در  باألخص  اخیر،  سال های  در  بازار:  بر 
شاهد  قوی،  نظارت  عدم  به دلیل  یازدهم، 
به هم ریختگی و نابسامانی در این مسئله هستیم. 
نظام  در  رانت  ایجاد  فروش،  بازار  در  آشفتگی 
مهمی  بسیار  موارد  قیمتی،  ثبات  عدم  و  توزیع 
هستند که دولت می بایست اقداماتی ضروری در 

راستای کنترل آن ها انجام دهد.
کلیه ی  برای  استاندارد  پوشش  24.افزایش 
محصوالت داخلی و ترویج آن: در دولت یازدهم، 
نقش استاندارد با مدیریت ضعیف این سازمان بسیار 
وارداتی  بی کیفیت  و کاالهای  کم رنگ شده است 
را  مصرف کنندگان  داخل،  تولیدی  محصوالت  و 
سازمان  ساختار  است.  ساخته  روبه رو  مشکل  با 
استاندارد و پژوهشکده های زیرمجموعه با گمارده 
شدن مدیرانی بی تجربه و سفارشی، کارایی الزم را از 
دست داده است. عدم حمایت دولت از استاندارد ها، 
در  تقریباً  است.  برده  بین  از  را  الزم  انگیزه های 
قوی تر  شاهد  دولت ها  تغییر  با  کشورها،  تمامی 
شدن استانداردسازی هستیم، ولی در کشور ما روند 
معکوس را شاهد بوده ایم. استاندارد سازی محصول 
و مدیریت می تواند نقش مؤثری در بهره وری تولید 

داشته باشد.
تدوین اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی داللت 
اصلی  شاخص های  از  یکی  ملی  تولید  و  دارد 
سال  دو  در  می شود.  محسوب  زمینه  این  در 
کارخانه ها  محصوالت  تولید  ظرفیت های  اخیر، 
پروانه های  و  جدید  تأسیس  جوازهای  و 
دولت  یافته اند.  کاهش  به شدت  بهره برداری، 
می بایست با نگاهی ویژه در جهت اصاح قوانین 

و رفع مشکات پیش رو، اقدام کند.
مدیریت کارآمد، شاخص دیگری از رشد اقتصادی 
است. متأسفانه در دولت یازدهم شاهد فاجعه ی 
استفاده  موارد،  این  از  یکی  هستیم.  مدیریتی 
بازنشسته  یا  و  بی تجربه  یا  ضعیف  مدیران  از 
کشور  اقتصاد  مدیریتی  حساس  پست های  در 
مشاور  به عنوان  باتجربه ها  درصورتی که  است. 
در  می توانند  کارآموز  به عنوان  کم تجربه ها  و 
در  روش  این  بگیرند.  قرار  شایسته  مدیران  کنار 
اقتصادی  نظر  از  توسعه یافته  کشورهای  اکثر 
جمهور  محترم  ریاست  طرفی  از  است.  مرسوم 
و  شمرده  کم ارزش  را  انتقادها  سخنرانی ها،  در 
انتقادات  این  به  توجهی  خواسته اند  مدیران  از 
و  کنترل  معرض  در  که  مدیری  باشند.  نداشته 
انتقاد نباشد و نظارت عمومی بر عملکرد او تأثیری 
نداشته باشد، هیچ انگیزه ای برای کار کردن ندارد 
امکانات مجموعه برای  از  و بیشتر سعی می کند 
رفاه شخصی خود استفاده کند و ریسک های کاری 
را قابل پذیرش نمی داند. در اصل بخشی از رکود 

اقتصادی، از اینجا شروع می شود.
ستون های اقتصاد مقاومتی بر دو پایه ی اساسی 
استوار  کارآمد  و  قوی  مدیریت  و  قوانین  اصاح 
توسعه ی  و  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  با  است. 
اقتصادی، معضل بیکاری به طور حتم حل خواهد 
مقاومتی،  اقتصاد  اجرای  بدون  تورم  مهار  شد. 
ریشه کنی  قابل  تورم  چراکه  ندارد؛  ارزشی  هیچ 
نیست و به سرعت به جایگاه اولیه اش برمی گردد 
و حتی می تواند با سرعتی مهارناشدنی به پیش 
برود. زمانی تورم مهار می شود و به رشد اقتصادی 
دست خواهیم یافت که ستون های محکمی برای 

اقتصاد کشور پایه ریزی کنیم. 

بــا مدیریــت نیروهــای انقابــی و مومــن در 
ــد. ــم ش ــروز خواهی ــادی پی ــگ اقتص جن

اقتصاد مقاومتی
 راهبرد ماست.

رئیسه شورای مرکزی جبهه  نایب رئیس هیأت 
اقتصاد  گفت:  اسامی  انقاب  نیروهای  مردمی 
مقاومتی راهبرد ما در جنگ اقتصادی است که 

دشمن به ما تحمیل کرده است.
هیأت  رئیس  نایب  عادل  حداد  غامعلی   
نیروهای  مردمی  جبهه  مرکزی  شورای  رئیسه 
نوروزی  فرمایشات  به  اشاره  با  اسامی،  انقاب 
و  انقابی  متدین،  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
مردمی  جبهه  برنامه  و  مسئوالن  بودن  کارآمد 
حقیقت  داشت:  اظهار  اهداف،  این  تحقق  برای 
ما  انقاب  با  سلطه  نظام  دشمنی  که  است  این 
تمام نشده و این دشمنی هشت سال به صورت 
را  اقتصادی  و سپس جنگ  بود  تحمیلی  جنگ 

آغاز کردند.
در  اقتصادی  جنگ  اینکه  بیان  با  عادل  حداد 
سال های اخیر با دستاویز تحریم شدت بخشیده 
مدد  به  که جنگ  همان طور  افزود:  است،   شده 
ایثارگر  و  پرتحرک  و  مؤمن  و  انقابی  نیروهای 
کرد،  را حفظ  استقال خود  و کشور  اداره شد 
اگر مدیریت کشور  اقتصادی هم  این جنگ  در 
و  پرتحرک  و  مؤمن  و  انقابی  نیروهای  دست 
پیروز  اقتصادی  این جنگ  در  ما  باشد،  ایثارگر 

خواهیم شد.
رئیسه شورای مرکزی جبهه  نایب رئیس هیأت 
کرد:  تأکید  اسامی،  انقاب  نیروهای  مردمی 
اقتصادی  جنگ  در  ما  راهبرد  مقاومتی  اقتصاد 
و  است  کرده  تحمیل  ما  به  دشمن  که  است 
انقابی  همان طور که در جنگ نظامی نیروهای 
نیز  اقتصادی  جنگ  در  شدند،  شکست  مانع 
نیروهای انقابی باید مدیریت کشور را در دست 

داشته باشند.
وی همچنین درباره برنامه جبهه مردمی در این 
زمینه، تأکید کرد: جبهه مردمی نیروهای انقاب 

اسامی کامًا در این مسیر حرکت می کنند.



چهارشنبه 23 فروردین 1396  14 رجب  1438  سال اول   شماره 2
6

اقتصادی

حداکثری  تالش  ضرورت 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
مد نظر مقام معظم رهبری

 دکتــر والیتــی رئیــس مرکــز تحقیقات 
ــادی  ــاالن اقتص ــا فع ــدار ب ــتراتژیک در دی اس
دســت  همــه  بــرای  توفیــق  آرزوی  ضمــن 
ــی بخــش  ــدرکاران اقتصــادی کشــور در تمام ان
ــور در  ــزون کش ــرفت روزاف ــعه و پیش ــا ، توس ه
ــاله و  ــت س ــداز بیس ــم ان ــند چش ــتای س راس
دســتیابی بــه رتبــه اول منطقــه در زمینــه هــای 
مختلــف را از ضــرورت هــای انکارناپذیــر دانســت 
و گفــت : مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــاغ  ــد و اب ــد نمودن ــا تاکی ــه باره ــن زمین در ای
ــل 44  ــی، اص ــاد مقاومت ــای اقتص ــت ه سیاس
ــون اساســی، اســناد باالدســتی و ... همــه در  قان
ایــن جهــت مــی بایســت محقــق و اجرایــی گردد 
و گــزارش هــای ارائــه شــده درایــن دیدار نشــانه 
مثبتــی از عــزم جــزم در ایــن اســتان و سراســر 
کشــور بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف اساســی 

ــم دارد. و مه

ــه  ــا دســتیابی ب ــه ت ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
شــرایط مطلــوب و تعییــن شــده در حــوزه 
اقتصــادی و ایجــاد رشــد اقتصــادی بــرای 
ــزرگ  ــردم ب ــوم م ــتغال عم ــاه و اش ــن رف تامی
ــود دارد  ــی وج ــه فراوان ــامی فاصل ــران اس ای
ــده  ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــتیابی ب ــت : دس گف
ــا  ــخت ام ــود س ــکات موج ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــه کــه شــاهد  دســت یافتنــی اســت و همانگون
هســتیم علیرغــم همــه توطئــه هــا و دشــمنی 
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــر علی ــا ب ه
برنامــه  رهبــری،  هــای  هدایــت  و  تدابیــر 
ــت  ــف، هم ــای مختل ــت ه ــای دول ــزی ه ری
ــف  ــی وص ــادی و همراه ــاالن اقتص ــزم فع و ع
ــه  ــیاری از برنام ــق بس ــردم در تحق ــر م ناپذی
ــروز  ــم و ام ــته ای ــق داش ــداف توفی ــا و اه ه
بــه عنــوان مســتقل تریــن کشــور  ایــران 
ــه و  ــذاری را در منطق ــر گ ــش تاثی ــان نق جه
ــی  ــه م ــد ک ــر چن ــار دارد ه ــان در اختی جه
ــه  ــت و ب ــاء وضعی ــد و ارتق ــرای رش ــت ب بایس
ــع ، مشــکات و حــل معضــل  ــع موان ــژه رف وی
برنامــه  و  تــاش  پیــش  از  بیــش  بیــکاری 

ــود. ــزی نم ری
ــامی  ــگاه آزاد اس ــاء دانش ــت امن ــس هیئ رئی
ــادی  ــت اقتص ــی از وضعی ــه های ــه نمون ــا ارائ ب
ــم  ــت : علیرغ ــه گف ــورهای منطق ــی کش برخ
ــاش  ــزی و ت ــه ری ــرورت برنام ــر ض ــد ب تاکی
انــداز  بیشــتر بــرای دســتیابی بــه چشــم 
ــن  ــه ای ــد ب ــور بای ــاله کش ــت س ــعه بیس توس
ــبختانه در  ــه خوش ــرد ک ــاره ک ــم اش ــه ه نکت
بســیاری از برنامــه هــا و فنــاوری هــا بــی 
ــه اهــداف مــد نظــر  ــد در حــال حاضــر ب تردی
دســت یافتــه ایــم امــا بــرای اقتــدار در منطقــه 
بایــد برنامــه ریــزی در همــه حــوزه هــا نمــود.

دکتــر والیتــی مجموعــه هــای فعــال اقتصــادی 
ــعه و پیشــرفت  ــتغال و توس ــه اش ــه در زمین ک
بــه  را  کشــور موفقیــت هــای چشــمگیری 
ــد را فرصــت مغتنمــی دانســت تــا  دســت آورن
ــز  ــادی را نی ــر اقتص ــای دیگ ــش ه ــوان بخ بت
ــه  ــد ب ــه بای ــرد و البت ــب ک ــت ترغی ــه فعالی ب
ــم در  ــی ه ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه ه زمین
ــژه  ــه وی ــادی توج ــای اقتص ــت ه ــار فعالی کن
نمــود کــه تاکیــد مقــام معظــم رهبری)مدظلــه 
فرهنگــی  پیوســت  بــا  ارتبــاط  در  العالــی( 
بــرای پــروژه هــای اقتصــادی در همیــن راســتا 

اســت.
دکتــر والیتــی همچنیــن در خصــوص ظرفیــت 
هــای فــراوان خارجــی و ضــرورت گســترش و 

تبــادل در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد.
ــامی  ــگاه ازاد اس ــای دانش ــت امن ــس هیئ رئی
ــش  ــای پی ــه ه ــی از برنام ــه برخ ــن ب همچنی
ــرای  ــن دانشــگاه ب ــگاه ای ــاء جای ــرای ارتق رو ب
و  تحقیقــات  تــر  نزدیــک  و  بهتــر  ارتبــاط 
پژوهــش بــا صنعــت و اقتصــاد بــه ویــژه 

ــرد. ــاره ک ــز اش ــان نی ــش بنی ــاد دان اقتص

در حوزه اقتصادی با مشکالت 
عدیده ای مواجه هستیم

دیدار  در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل    
ایران  تفکر  کانون های  شبکه  اعضای   جمعی  با 
نیروهای  به  کشور  امروز  داشت:  اظهار  )ایتان( 
برخوردار  خوبی  دانش  از  هم  که  فرهیخته ای 
باشند و هم نسبت به ملت خود، ارزش های انقاب 
نیازمند  باشند،  اسامی و پیشرفت کشور متعهد 
رویش های  اسامی،  انقاب  برکات  از  است.یکی 
به ویژه  اسامی  انقاب  پیروزی  از  است، پس  آن 
شهامت ها،  به دنبال  تحمیلی،  جنگ  از  پس 
ما  بچه های  که  مجاهدت هایی  و  شجاعت ها 
و  ایثار  و  شهادت  وجود  با  داشتند  جبهه ها  در 
که  داشتیم  بسیاری  رویش های  ازجان گذشتگی، 
گام های  دانش افزایی  و  فناوری  عرصه  در  این ها 
خوبی برداشته اند و نیروهای دلداده به ارزش های 

نظام و انقاب هستند.
مهم ترین شعار انقاب اسامی، اسام خواهی 

است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه مهم ترین 
به  عمل  و  اسام خواهی  اسامی  انقاب  شعار 
همه  کرد:  تأکید  است،  دینی  ارزش های  و  دین 
هزینه هایی که ما در سطح عالم می پردازیم برای 
آن است که این شعار و خواسته آرمان الهی پابرجا 
بماند. وی تصریح کرد: آنچه می تواند کشور را در 
جهت این آرمان خواهی حفظ کند استقال است.

دم زدن از یک نظام کارآمد و اثرگذار بدون 
استقال اقتصادی امکان پذیر نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: 
این استقال در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی، 
یک  از  زدن  دم  اما  دارد  وجود  وغیره  اقتصادی 
بدون  عالَم  در  اثرگذار  و  کارآمد  مستقل،  نظام 
نیست.ما  امکان پذیر  اقتصادی  استقال  داشتن 
در حوزه های مختلف خوب پیش رفتیم، در حوزه 
سیاسی، عزت آفرینی و افتخار خوب پیش رفتیم 
از  برخی  و  سیاسی  حوزه  در  که  میزانی  به  اما 
حوزه ها پیش رفتیم، در حوزه اقتصادی پیشرفت 
نداشتیم.در حوزه اقتصادی با مشکات عدیده ای 
مواجه هستیم و این نقطه آسیب ماست که ممکن 
سوءاستفاده  نقطه  همین  از  ما  دشمنان  است 
بلندمان  اهداف  از آرمان ها و  اینکه  برای  کنند و 
دست برداریم، فشارهایی از این طریق وارد کنند.

است  ممکن  اینکه  احساس  کرد:  تصریح  وی 
شد  سبب  باشد  اثرگذار  ما  کشور  بر  تحریم ها 
کامًا  هم  این  شود،  تمدید  و  وضع  تحریم ها 
روشن است که اگر این ها تجربه کردند و دیدند 
که یک روش روی ما اثرگذار است، از آن دست 
بر نمی دارند. عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید 
کرد: اگر آن ها احساس کنند که دایره تحریم ها را 
هرچه تنگ تر کنند، ملت ما ممکن است زودتر به 
ستوه بیاید و صبرش تمام شود و مسئوالن ما به 
خواسته های آن ها تن بدهند، طبیعی است که در 
بیاید یا  اروپا  هر دولت یا حزبی که در آمریکا و 
برود، یک برداشت و جمع بندی دارند و ما باید به 

آن ها ثابت کنیم که جمع بندی آن ها غلط است.
پادزهر تحریم ها اقتصاد مقاومتی است

جمع بندی  اینکه  اثبات  راه  اینکه  بیان  با  وی 
اتفاق  عمل  و  اقدام  عرصه  در  است  غلط  آن ها 
تحریم ها  این  پادزهر  و  نسخه  گفت:  می افتد، 
حکیمانه  بسیار  که  شد  تعریف  مقاومتی  اقتصاد 
سمت  به  فرمودند  انقاب  رهبر  هوشمندانه  و 
حفظ  تکان ها  مقابل  در  را  کشور  که  اقتصادی 
کند، حرکت کنید. اقتصادی که به دست توانای 
جوانان ما گره هایش باز شود، هم از درون برخیزد 
تجربیات  از  باشد،  داشته  بیرون  به  نگاهی  هم  و 
و پیشرفت های آن ها در حوزه تکنیک و فناوری 
زایش  این  باشد،  درون زا  کامًا  اما  کند  استفاده 
درون زا  است.اگر  مهمی  بسیار  موضوع  درون  از 
می تواند  شود  متولد  و  آفریده  درون  از  و  باشد 
این کارها را بکند و این توانستن دیده می شود، 
کشور  در  جوانان  که  ارزشمندی  کارهای  به ویژه 
شکل دادند.باید به توانمندی جوانان اعتماد کرد، 
رده  انقاب  ابتدای  از  کردند،  امام)ره(  که  کاری 
مدیرانی که سرکار آمدند، چه در حوزه اجرایی و 
چه در حوزه سپاه و کمیته و خیلی از بخش ها، از 
جوانانی بودند که اآلن ممکن است به سادگی آن 

کارها به جوانان سپرده نشود.
پیشرفت  جوانان  به  امام)ره(  اعتماد  نتیجه 

کشور بود
آن  نتیجه  و  کردند  اعتماد  جوانان  به  امام)ره( 
اعتماد، این شد که کشور علی رغم همه تهدیدات 
بیان  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت  رفت.  پیش 
اینکه امروز رهبر معظم انقاب هم اعتماد دارند و 
بارها به دولت مردان تأکید می کنند که به جوانان 
به یک  اعتماد کنید، گفت: ما در حوزه هایی که 
نیروی معتقد، متدین دلداده به انقاب، دارای یک 
نتیجه اش شده  کردیم  اعتماد  نو  اندیشه  و  طرح 
ارزشمند، حوزه  فناوری  و  علم  رویان، حوزه های 

هوا و فضا و کارهای ماندگار.

چرا رهبر انقالب از 
پیشرفت اقتصاد مقاومتی 

راضی نیستند؟
خامنه ای  امام  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
 1392 ماه  بهمن   29 در  مدظله العالی 
»سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« را به رؤسای 
قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اباغ 
با  و  بی درنگ  »اجرای  به  را  قوای کشور  و  کرده 
زمان بندی مشخص« این سیاست ها ملزم کردند. 
»رفع  عامل  را  سیاست ها  این  اجرای  ایشان 
مشکات اقتصادی کشور« و »عقب نشینی دشمن 
در زمینه ی جنگ تمام عیار اقتصادی« علیه ملت 
این  اباغ  از  سال  سه  گذشت  با  دانستند.  ایران 
نشدن  اجرایی  از  انقاب  معظم  رهبر  سیاست ها، 
ناراضی  دقیق  و  کامل  صورت  به  سیاست ها  این 
بوده و طی تذکرات متعددی این موضوع را اعام 
»مطالبات  طرح  با  رهبری  معظم  مقام  کرده اند. 
اجرای  به  را  مسئولین  زمینه،  این  در  مشخص« 
زبانی«  »تکرار  از  پرهیز  و  سیاست ها  این  دقیق 
مسئله ی اقتصاد مقاومتی فراخواندند. در ادامه به 
بررسی موضوع اعام نارضایتی رهبر معظم انقاب 
از اجرایی نشدن این سیاست ها، دالیل این موضوع 

و مطالبات ایشان در این زمینه پرداخته ایم.
 خشنود نیستم

می  تکرار  زیاد  هم  مقاومتی  اقتصاد  اسم 
شود من البّته خیلی خشنود نیستم از مقدار 
پیشرفت این فکر و این بنیان مهم در کشور.

 این عبارات رهبر معظم انقاب اسامی حکایت 
عملیاتی سازی  روند  از  ایشان  نارضایتی  از 

سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیشرفت آن دارد. 
البته اعام ناخشنودی از نحوه ی عملکرد مسئوالن 
و کارگزاراِن کشور در تحقق سیاست های اقتصاد 
آیت اهلل  حضرت  سخنان  این  در  تنها  مقاومتی 
پیام  در  ایشان  نمی خورد.  چشم  به  خامنه ای 
نوروزی نیز نسبت به انجام نشدن کاِر الزم برای 
با  و  نارضایتی کرده  ابراز  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 
مقاومتی«  »اقتصاد  سیاست های  اعام  به  اشاره 
از آن به عنوان »زیرساخت فکری و نظری برای 

ایجاد تولید و اشتغال« نام بردند.
سخنان  به  اشاره  ضمن  انقاب  معظم  رهبر 
پیشین خود درباره ی مسئله ی اقتصاد و اباغ این 
زمینه ی  در  آمده  به عمل  سیاست ها، تاش های 
مسائل اقتصادی را »کافی« ندانسته و از ضرورت 
اقتصاد  مسئله ی  در  جدیدی«  »نَفس  دمیدن 
سخن گفتند:در طول این سالها همیشه تاشهایی 
شده است لکن کافی نیست. آنچه ما میخواهیم 
باید یک نَفس جدیدی به  این است که  بگوییم، 
برای کشور  اقتصاد مقاومتی  این کار داده بشود. 

ضروری است. 
 با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی افتد

رهبر  تذکرات  و  نارضایتی ها  اعام  این  دلیل  اما 
اجرای  زمینه ی  در  مسئوالن  به  انقاب  معظم 
دقت  با  چیست؟  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
در بیانات حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 
مدظله العالی می توان پاسخ این سؤال را »فقداِن 
اقدام و عمل الزم« در این زمینه و بسنده کردن 
و  شعاری  »برخورد  کلمه  یک  در  و  »حرف«  به 
برهه های  در  ایشان  دانست.  موضوع  با  سطحی« 
گوناگونی به صراحت این موضوع را اعام کرده و 
مسئوالن را به اقدام جدی و »فراتر رفتن از حرف 
و شعار« فراخواندند. رهبر معظم انقاب »حمایت 

ندانسته و  این سیاست ها را کافی  از  و ستایش« 
روزی  از  فرمودند:   و  شدند  الزم  اقدام  خواستار 
که سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعام شده است و 
ذکر آن مکّرر گفته شده است، مسئولین مختلف 
مختلف،  دستگاه های  محترم،  مجلس  -دولتی ها، 
مسئوالن گوناگون- در مقام حمایت و ستایش از 
این سیاستهای اقتصاد مقاومتی برآمده اند و مکّرر 
میگوید  من  به  بنده  تجربه ی  لکن  شده،  گفته 
کافی  کردن  تعریف  نیست؛  کافی  ستایش  که 
می آیند،  افرادی  بله،  است.  الزم  حرکت  نیست؛ 
جلسات  در  یا  عمومی  منبرهای  در  می نشینند، 
خصوصی از مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی 
را بیان می کنند و غالباً هم درست است، اّما خب 
را  مقاومتی  اقتصاد  کرد.  عمل  کرد،  اقدام  باید 
ن َعلی  َغیِر  جّدی بگیرید. باید عمل کرد: َو ال ِممَّ
َعَمٍل یَتَِّکل؛ این جور نباشد که به زبان بگوییم، در 

عمل ُکند حرکت بکنیم.
 باید در اقتصاد مقاومتی همدلی باشد 

و آن را باور کنید
از  پرهیز  درباره ی  انقاب  معظم  رهبر  تذکرات 
ضرورت  و  مقاومتی  اقتصاد  با  شعارگونه  برخورد 
اقدامات عملی جدی مسئوالن در این سالها  نیز 
نگرانی خود درباره ی  از  ایشان  یافته است.  ادامه 
مقاومتی  اقتصاد  مسئله   درباره   همدلی«  »نبود 

سخن گفتند:
در کشور  مقاومتی، خوشبختانه  اقتصاد  مورد  در 
هم زبانی هست، ]اّما[ مشکل ما در همدلی است؛ 
نباشد...  همدلی  باشد،  هم زبانی  ترسد  می  آدم 
این هم زبانی هست، همدلی هم باید انجام بگیرد 
مقاومتی  اقتصاد  مسئله ی  به  دندان  بُن  از  یعنی 
حّل  کلید  که  کنیم  باور  شود؛  آورده  باور  باید 

مشکات کشور در داخل است.
این روند اعام نارضایتی رهبری از انجام نگرفتن 
اجرایی سازی  برای  ضروری  و  الزم  اقدامات 
به  کردن  بسنده  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
تکرار زبانی موضوع همچنان ادامه یافت که نشانگر 
»عدم تغییِر رفتار مسئوالن مرتبط« در این زمینه 
است. رهبر انقاب در دیدار با اقشار مختلف مردم 
جدی  اقدامات  دیگر  بار   94 شهریور  اواسط  در 
اقتصاد  شدند:همین  خواستار  را  موضوع  این  در 
مقاومتی که سیاستهای آن اباغ شده است و بر 
و  عملّیاتی  و  عملی  کار  به صورت  و  زمین  روی 
بدون  و  تمام تر  هرچه  شّدت  با  باید  هم  اجرائی 
گرفته  انجام  که  بشود.کارهایی  دنبال  وقت  فوت 
در زمینه ی اقتصاد مقاومتی، بعضی هایش کارهای 
گزارش  که  کارهایی  از  بعضی  است.  مقّدماتی 
شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست. 
زمینه ی  در  کارنامه ی دستگاه ها  آمده جزو  اینها 
بعضی  نیست.  این  درحالی که  مقاومتی؛  اقتصاد 

اقتصاد  بندهای  به  اصًا  ارتباطی  هم  کارها  از 
مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست. 

برای  مسئوالن  از  رهبری  مطالباِت   
اقدام عملی

چند  در  انقاب  معظم  رهبر  بیانات  به  نگاه  با 
سال اخیر و به خصوص پس از اباغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی می توان به این نکته پی برد که 
خود  انتظارات«  و  »مطالبات  روشنی  به  ایشان 
در  را  گوناگون  دستگا ه های  و  گانه  سه  قوای  از 
ساخته  مشخص  اباغی  سیاست های  چارچوب 
مدیران  و  مسئوالن  »وظایف  کرده اند.  اعام  و 
کشور« کامًا مشخص است و اگرچنانچه عزم و 
و  خواسته  اجرای  برای  راسخی  و  جدی  اراده ی 
مطالبه ی رهبر انقاب و مردم وجود داشته باشد، 
مقابل  در  کشور  و  شده  پیاده  مقاومتی  اقتصاد 

فشارها مصونیت می یابد.
 دو صد گفته چون نیم کردار نیست

معظم  رهبر  نامه ی  انتشار  از  پس  دیگر  از سوی 
درباره ی  رئیس جمهور  به  اسامی خطاب  انقاب 
ایشان  دیگرباره ی  تأکید  و  برجام  اجرای  الزامات 
بر »جّدی گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی اقتصاد 
شده  نیز  حساس تر  بسیار  موضوع  مقاومتی« 
و  ظلم  رفع  باب  از  چند  هر  تحریمها  است:رفع 
لیکن  است،  کار الزمی  ایران  ملّت  احقاق حقوق 
گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضات 
کنونی جز با جّدی گرفتن و پیگیری همه  جانبه ی 
اقتصاد مقاومتی میّسر نخواهد شـد. امید است که 
مراقبت شود که این مقصود با جّدیّت تمام دنبال 
شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توّجه ویژه 

صورت گیرد.
پس از اتمام مذاکرات چندین ساله  ی هسته ای، 
مردم در انتظاِر اقدامات جدی و اثرگذار از سوی 
برای  دولت  مسئوالن  به خصوص  و  مسئوالن 
گشایش  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای 
وظایف  هستند.  خود  اقتصادی  وضعیت  در 
و  بوده  شفاف  کامًا  زمینه  این  در  مسئولین 
تذکرات رهبر معظم انقاب درباره ی فراتر رفتن 
و  برنامه ریزی  و  موضوع  با  شعاری  برخورد  از 
اقدام جدی در این حوزه، چندین بار تکرار شده 
است. »عالِم بی عمل« بودن از منظر عقل و دین 
نیز  ما  ملِت  فرهنگ عمومی  در  و  نکوهش شده 
»دو صد گفته چون نیم کردار« هم تلقی نشده 
است. حال باید منتظر ماند و دید در سال اقتصاد 
مدیران  و  مسئوالن  اشتغال،  تولید-  مقاومتی: 
گذشته  رویه ی  اصاح  در  عملکردی  چه  کشور 
جدی  اقدام  و  برنامه ریزی  به  آوردن  روی  و 
که  داشت؟  خواهند  سیاست ها  این  تحقق  برای 
فرصت ها  )علیه السام(  امیرالمؤمنین  فرموده   به 

چون ابر در گذرند.



7چهارشنبه 23 فروردین 1396  14 رجب  1438  سال اول   شماره 2
تولید ملی

تقویت تولید داخلی، ستون 
فقرات اقتصاد مقاومتی

کشـور مـا علـی رغـم بهـره منـدی از منابـع و 
روبـه  مشـکالتی  و  مسـائل  بـا  غنـی  امکانـات 
انقـالب در دیدارهـای  اسـت. رهبـر معظـم  رو 
مختلـف راهکارهایـی را بـرای مقابلـه با مسـائل 
وضـع  بهبـود  و  کشـور  اقتصـادی  مشـکالت  و 
معیشـت مـردم ارائه کرده انـد. ایشـان معتقدند 
اقتصـادی  مشـکالت  جملـه  از  مشـکالت  حـل 
کشـور در گـرو تقویـت تولیـد داخلـی و عمـل 
بـه سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی می باشـد. از 
ایـن رو در ایـن نوشـته سـعی شـده اسـت تولید 
داخلـی و ارکان آن در کالم مقـام معظم رهبری 

شـود. تبیین 

 راه کارهـای حـل مشـکالت اقتصادی 
کشـور در بیـان مقام معظـم رهبری

الـف: حل مشـکالت کشـو، نیازمند اقـدام عملی 
است.

ب: حـل مشـکالت کشـور، در درون کشـور و بـا 
تقویـت تولیـد داخلـی صـورت می گیرد.

مشـکالتی کـه وجـود دارد اوالً با گفتـن و حرف 
زدن حـل نمی شـود؛ اقدام و ابتـکار و عمل الزم 
اسـت. ثانیاً ]حل [ مشـکالت مجموعـه  اقتصادی 
کشـور را در درون کشـور باید پیدا کرد؛ سـتون 
فقـرات هم عبارت اسـت از تولید؛ سـتون فقرات 
اقتصـاد مقاومتـی کـه ما عـرض کردیـم، عبارت 

اسـت از تقویت تولیـد داخلی 
 تحریـم دشـمنان بـر علیـه ملـت مـا کارسـاز 

نیسـت
ذیـاًل بـه برخـی پیشـرفتهای چشـمگیر کشـور 
اشـاره مـی شـود. ایـن پیشـرفت ها نشـان از آن 

دارد کـه تحریـم دشـمنان کارسـاز نیسـت.
زیسـتی،  نظامی؛علـوم  صنایـع  در  پیشـرفت 
دانـش  نانو؛صنایـع  فناوری؛فنـاوری  زیسـت 

ای. هسـته  بنیان؛سدسازی؛مسـائل 
ممکـن اسـت بعضـی بگوینـد ایـن مسـأله  تولید 
همیشـه  مـا  -و  کنیـد  مـی  تکـرار  شـما  کـه 
تولیـد،  مسـأله   روی  کنیـم  مـی  تکیـه  مرتبـاً 
هـم در اظهـارات عمومـی، هـم در جلسـات بـا 
مسـئوالن - لوازمـی دارد؛ بـا وضـع کنونـی کـه 
تحریـم هسـت و فشـارهای بیـن  المللی هسـت، 
رونـق تولید و تقویـت تولید تحقق پیـدا نخواهد 
کـرد. بنـده انـکار نمی کنم کـه ایـن تحریمهای 
ظالمانـه  ای که دشـمنان ملت ایران و دشـمنان 
انقـالب بـر ملـت ایـران تحمیل کـرده  انـد تأثیر 
دارد؛ بالشـک بـی  تأثیـر نیسـت، منتهـا ایـن را 
مـن انـکار مـی کنـم کـه ایـن تحریمهـا بتوانـد 
جلـوی یک تالش عمومی سـازمان  یافتـه  برنامه  
ریـزی  شـده برای رونـق تولیـد را بگیـرد؛ این را 
مـن قبـول نـدارم. بنـده نـگاه می کنم به سـطح 

کشـور، مـی بینـم در بخشـهای مختلفـی کـه 
اتفاقـاً در بعضـی از این بخشـها فشـار دشـمنان 
و تحریـم و امثال ذلک شـدیدتر هم بوده اسـت، 
بـه  خاطر همـت مسـئوالن و کارگـران و جوانان 

عالقمنـد، تولیـد پیـش رفته اسـت. 

حـل  راه  داخلـی  تولیـد  تقویـت    
مشـکالت تمامـی 

یکـی از مهمتریـن مشـکالت کشـور مشـکالت 
اقتصادی می باشـد. مشـکالت اقتصادی با توجه 
بـه منابـع و امکانات داخل کشـور و تقویت تولید 
داخلـی حـل می شـود. به عبـارت دیگـر تقویت 
تولیـد داخلـی عـالوه بـر اینکه تمامی مشـکالت 
کشـور از جملـه مشـکالت اقتصـادی را حل می 
کنـد، موجبـات عـزت و بـی نیـازی کشـور را در 

تمامـی حـوزه هـا فراهم مـی نماید.

  ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی
1.سرمایه  گذاری برای تولید

دارنـد،  امـکان  کـه  کسـانی  و  سـرمایه  گـذار 
بایسـتی سـرمایه گـذاری کنند. سـرمایه  گذاری 
کـه فکـر نیـاز کشـور را می کنـد و پـول را نمی 
بـرد در راه داللـی و کارهـای پردرآمـد و مضـر 
بـرای کشـور صـرف کنـد و مـی  آید صـرف می 
ایـن کارش حسـنه  کنـد در سـرمایه  گـذاری، 

اسـت، بنابرایـن سـرمایه  گـذار نقـش دارد.
 2.انجـام کار متقن و محکم در مسـائل گوناگون 

کاری
کارگـر درسـتکار نقش دارد. کارگری که سـختی  
هـای کار را تحمـل مـی کند -کار سـخت اسـت 
از امـور سـخت در  دیگـر؛ کار جسـمانی یکـی 
زندگـی اسـت - کارگـری که عمر خـود را، وقت 
خـود را، نیـروی خـود را صـرف مـی کند تـا کار 
را تمیـز از آب دربیـاورد، دارد عبـادت مـی کند؛ 

این حسـنه اسـت. 
 3.مصرف کننده تولیدات داخل

مصـرف  کننـده   باانصـاف،  کننـده   مصـرف  
باوجـدان هـم مـی توانـد همیـن  جـور بـه تولید 
کشـور کمـک کنـد؛ دنبـال اسـم و رسـم نروند، 
دنبـال بَِرنـد نرونـد ایـن حرفـی که حـاال مرتب 
تکـرار مـی کننـد: بَِرنـد، بَِرنـد - دنبـال مـارک 
نرونـد؛ دنبـال مصلحـت بروند. مصلحت کشـور، 
مصـرف تولیـد داخلـی اسـت، کمـک بـه کارگر 

ایرانـی اسـت. 
 .4مبارزه با قاچاق

یکـی دیگـر از ارکان، دسـتگاه مبـارزه  بـا قاچاق 
اسـت. مسـأله  مبـارزه  بـا قاچـاق را ایـن  همـه 
مـا تأکیـد کردیـم؛ دولتهـای مختلـف از  سـالها 
پیـش همیـن  طـور مرتـب آمـده  انـد رفتـه  اند؛ 
خـب، ایـن کار یـک کاری اسـت که بایـد تحقق 
پیـدا کنـد و این هم ممکـن اسـت؛ نگویند نمی 
شـود، کاماًل می شـود؛ جلـوی قاچـاق را به  طور 

بگیرند.  قاطـع 

بـه تولیـد  از آسـیب زدن واردات  .5جلوگیـری 
داخلـی

یـک رکن دیگر، دسـتگاه  هـای متولـی وارداتند. 
این دسـتگاه  هـا هم بایسـتی نگاه کننـد. بعضی 
از چیزهـا هسـت کـه در اختیـار دولـت نیسـت؛ 
بخـش خصوصـی فعالیـت مـی کنـد و چـاره  ای 
هـم نیسـت، لکـن دسـتگاه  هـای دولتـی مـی 
تواننـد بـا نظـارت هدایـت کننـد؛ کاری بکننـد 
کـه مسـأله  واردات بـه تولید داخلی لطمـه نزند.

توسـط  داخلـی  کاالی  مصـرف  6.تبلیـغ   
رسـانه ها و  تبلیغـی  دسـتگاه های 

دسـتگاه  هـای  مسـئولیت  مسـأله   هـم  یکـی 
تبلیغی و رسـانه  ها اسـت. رسـانه  هـا هم همین 
 جور؛ صدا و سـیما، دیگران، بایسـتی روی مسأله  
مصـرف داخلـی و تولید داخلی بـه معنای واقعی 

کلمـه کار کننـد؛ اینهـا تأثیـر مـی گذارد.
 7.ثبات قوانین اقتصادی در مجلس

یـک مسـأله مسـأله  ثبـات در قوانیـن اسـت که 
ایـن بـه عهده  مجلس اسـت. مراقب باشـند مدام 
قوانیـن مربـوط بـه مسـائل اقتصـادی  از جملـه 
مسـائل مربـوط بـه کار را هـر روز عـوض و بدل 
نکننـد کـه بشـود آن کسـانی کـه مـی خواهنـد 

برنامـه  ریـزی کننـد، برنامـه  ریـزی کنند
 8.فرهنـگ سـازی توسـط متولیـان فرهنگی در 

نکوهـش بیـکاری و فرار از کار سـخت
بهـر حـال متولیـان فرهنگـی کشـور در نکوهش 
بیـکاری و کـم  کاری و فـرار از کار سـخت، برای 
کار فرهنگـی برنامـه  ریـزی کننـد. آقاجـان! کار 
سـخت را بایـد قبـول کـرد. اگر کار سـخت را ما 
بـه خودمـان تحمیـل نکنیـم، قبـول نکنیـم، به 
جایـی نمـی رسـیم؛ فقط دنبـال  کار آسـان که 
نمی شـود رفت؛ باید انسـان کار سـخت را قبول 

کنـد؛ در هـر جایـی که هسـت.
 9.اقدام عملی برای مبارزه با فساد

متولیـان مبـارزه  بـا فسـاد هـم در ایـن زمینـه 
نقـش دارنـد. حـاال اسـم فسـاد زیـاد آورده مـی 
شـود. حـرف زدن راجـع به فسـاد که فایـده  ای 
نـدارد؛ با »دزد دزد« گفتن، دزد از دزدی دسـت 
بایـد رفـت، وارد شـد. مسـئوالن  برنمـی دارد؛ 
بـه   راجـع  کـه  نیسـتند  کـه  روزنامـه  کشـور، 
فسـاد حـرف مـی زننـد. بلـه، روزنامـه راجـع به 
فسـاد ممکن اسـت حـرف بزنـد، من و شـما که 
مسـئول هسـتیم بایـد اقـدام کنیم؛ حـرف دیگر 
چیسـت؟ وارد بشـوید؛ ]اگر[ بلدیم اقـدام کنیم، 
جلـوی فسـاد را به  معنـای واقعی کلمـه بگیریم.

اینهـا وظایـف ما اسـت؛ اینهـا وظایف بخشـهای 
مختلـف مـا اسـت. ایـن عـالج مشـکل اقتصادی 
کشـور اسـت کـه مشـکل اقتصـادی کشـور اگـر 
بخواهـد حـل بشـود، بایـد روی تولیـد متمرکـز 
شـد. همـه به همین شـکلی کـه عـرض کردیم، 
مسـئولیتها  بعضـی  البتـه  دارنـد؛  مسـئولیت 
سـنگین  تـر اسـت، بعضـی سـبک  تـر اسـت اما 

همـه این  جـوری مسـئولند. 

بررسی موانع اشتغال و تولید
مهم ترین  اشتغال  و  تولید  نرخ  افزایش 
ماموریت اقتصاد مقاومتی و یکی از الزامات 

اجرایی شدن شعار سال

کارشناس  شاه ویسی  ساسان  دکتر   
مسائل اقتصادی درباره  چگونگی تحقق اهداف 
اشتغال« گفت:  ـ  تولید  مقاومتی:  سال »اقتصاد 
مهم ترین مشکلی که در کشور  نظر می رسد  به 
وجود دارد، اشتغال و رفاه است و دولت کنونی 
و دولت دوازدهم باید رویکرد اصلی سال جاری 

خود را به این زمینه معطوف کنند.
ایشان با اشاره به رکود عمیقی که سال گذشته 
وجود داشت، تصریح کرد: با رکودی که در سال 
و  اشتغال  داشت،  وجود  اقتصاد  بخش  در   95
این  رفع  برای  دید،  را  آسیب  بیشترین  رفاه 
ایجاد  مناسب  زیرساخت های  باید  معضل 
از  بهره مندی  برای  را  موجود  منابع  و  کرد 

ظرفیت های داخلی به کار بگیریم.
با  اشتغال  بخش  در  این که  بیان  با  شاه ویسی 
چالش روبه رو هستیم و در بخش رفاه در شرایط 
بحرانی قرار داریم، افزود: زمانی می توانیم رفاه را 
با اشتغالی  برای مردم تأمین کنیم که یک فرد 
که دارد، بتواند نیازهای اقتصادی خانواده خود را 
رفع کند، اما اکنون یک فرد شاغل مجبور است 
بعد از ساعت کاری خود دوباره در جای دیگری 
مشغول به کار شود و جای فرد بیکار دیگری را 
بگیرد. اگر میزان حقوق و دستمزد افراد را در حد 
و اندازه ای در نظر بگیریم که بتواند امرار معاش 
استراحت  ساعت  در  نیست  نیازی  دیگر  کند، 
خود مجبور به انجام کار دوم شود. در این صورت 
بخشی از مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد. وی 

همراه  به  را  رفاه  باید  شغل  این که  بر  تاکید  با 
داشته باشد، گفت: بهره مندی از سیاست های 
کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، 
بهترین نقشه راه برای تأمین شغل و رفاه در 

جامعه است.
اقتصادی  مسائل  کارشناس  ویسی  شاه  ساسان 
و  دارد  وجود  اقتصاد  زمینه  در  نگاهی  گفت: 
می  همه  شود  می  مشخص  هدف  که  زمانی 
آن  به  راه  ترین  و سریع  ترین  ارزان  از  خواهند 
برسند در صورتی که چیزی که مورد نظر مقام 
معظم رهبری بود در زمینه اقتصاد مقاومتی این 
نبوده است. برخی اعتقاد داشتند با تغییر کیفیت 
و کمیت ها می توان به این خواسته دست یافت 
نقص  با  توسعه  چهارم  برنامه  اینکه  بر  توجه  با 
اجرا شد و برنامه پنجم توسعه هم اصال اجرا نشد 
و  علم  جایگاه  باالدستی  اسناد  در  صورتیکه  در 

فناوری کشور در منطقه مشخص شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود تفاوت 
نظری بین مدیران و کارشناسان گفت: باید بین 
های  ماموریت  به  ها  سیاست  تبدیل  برای  افراد 
به  توجه  با  بیاید  وجود  به  واحد  نگاه  این  کلی 
اشتغال  و  کار  و  بهبود فضای کسب  برای  اینکه 

قانون داریم، پس چرا عمال اتفاقی نمی افتد؟ 
او افزود: چرخ می چرخد اما به سنگینی و درجا و 
در گام نخست باید رویکرد مدیریتی حاصل شود 
و  عنصر تفکر جهادی لحاظ شود. موانع اولویت 
گفت:  کشور  در  اشتغال  و  ملی  تولید  به  دهی 
بخشی از موانع قوانین و مقررات هستند و 
ملی  تولید  از  عدم حمایت  آن  دیگر  بخش 
های  سیاست  و  اشتغال  و  صادرات  برای 

دیگر بر می گردد. 
می  کنیم  رفتار  گذشته  شکل  به  اگر  افزود:  او 
توان گفت در این نظامات نمی توانیم اولویت را 

تورم در اقتصاد ایران

هیات  عضو   - خدابخشی  اکبر  دکتر   
علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

از وعده صد روزه دولت تدبیر و امید در مهار تورم 
و گذشت نزدیک به چهار سال تالش دولت تدبیر 
و امید، آنچه به ظاهر بیشتر جلوه می کند کاهش 
تورم است. این روزها با وضعیتی که بر بخش های 
بر  عالوه  است،  شده  حاکم  اقتصادی  مختلف 
شاخص  مهم ترین  به عنوان  که  تورم  کاهش 
عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید خودنمایی 
می کند، رشد منفی بخش های تولیدی، وضعیت 
اقتصادی  بخش های  به  را  رکود  نگران کننده 
تحمیل کرده اگر چه رشد اقتصادی 9 ماه ابتدای 
سال 95 مطابق گزارش مرکز آمار 7 درصد اعالم 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  کاهش  است.  شده 
اعالم  به رغم  دولت  سوم  و  دوم  سال های  طی 
تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های 
اخیر از سوی مرکز آمار ایران این سوال را در ذهن 
تداعی می کند که با وجود تورم تک رقمی اعالم 
شده در سبد کاالیی خانوار، شاهد تورم بیش از 
خانوار  ضروری  و  مصرفی  کاالهای  22درصدی 
شده  اعالم  تورم  است  ممکن  چه  اگر  هستیم. 
از 10  تورم کمتر  ایران یک  آمار  مرکز  از سوی 
درصد را در سبد کاالیی خانوار نشان دهد ولی از 
دیدگاه کارشناسی، اگر ضریب اهمیت گروه های 
کاالیی را در تورم دو سال اخیر مورد بررسی قرار 
دهیم متوجه خواهیم شد که کاهش تورم طی دو 
سال اخیر پیش از آنکه در نتیجه روابط منطقی 
تاثیر  نتیجه  در  باشد  کالن  اقتصاد  پارامترهای 
بیش از حد بازار برخی از گروه های کاالیی است 
بعد مصرفی  باالیی در  اهمیت  دارای ضریب  که 
هستند. برای مثال با توجه به رکود حاکم در بازار 
با  تنها  نه  این گروه کاالیی  ساختمان و مسکن، 
افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه گاهی با کاهش 
قیمت هم همراه بوده است. بنابراین با توجه به 
اینکه ضریب اهمیت ساختمان و مسکن با بیش از 
50درصد دارای باالترین ضریب اهمیت در میان 
گروه های کاالیی قرار دارد، کاهش قیمت یا ثبات 
در قیمت های ساختمان و مسکن می تواند قیمت 

کل سبد کاالیی خانوار را تحت تاثیر قرار دهد.
همانند  وضعیتی  نیز  خودرو  کاالیی  گروه  البته 
ضریب  داشتن  با  و  دارد  مسکن  کاالیی  گروه 
قابل  تاثیر  خانوار،  مصرفی  سبد  در  باال  اهمیت 
توجه کاهش قیمت خودرو را بر غیر واقعی نشان 
نتیجه  در  می کند.  منعکس  عمومی  تورم  دادن 
با وجود اعالم نرخ تورم تک رقمی طی ماه های 
ایران، مستندات این  گذشته از سوی مرکز آمار 
مرکز از تورم 18 تا 32 درصدی کاالهای ضروری 
دو  در  استراتژیک  و  حساس  مصرفی  خدمات  و 
کاهش  اعالم  بنابر این  دارد.  حکایت  اخیر  سال 
این  مردم  که  است  حالی  در  تورم  نرخ  رسمی 
خود  رفاهی  وضعیت  در  چندان  را  نرخ  کاهش 
مرکز  گزارش  اینکه  به رغم  نمی کنند.  احساس 
سبد  در  تورم  نرخ  متوسط  کاهش  از  ایران  آمار 
انواع کاالها و خدمات مصرفی مردم خبر می دهد، 
ولی بررسی جزئیات نرخ تورم در گروه کاالها و 
خدمات مهم مصرفی مردم در دو سال اخیر نشان 
از رشد قابل توجه قیمت ها در کاالها و خدمات 
اساسی مردم دارد، به گونه ای که تورم حدود حتی 
بر  بوده ایم.  برخی کاالها شاهد  را در  32 درصد 
در  تورم  نرخ  ایران،  آمار  مرکز  مستندات  اساس 
گروه های کاالیی میوه و خشکبار در دو سال اخیر 
باالی 32 درصد، نرخ تورم نان و غالت به 2/ 28 
درصد و در محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده 
2/ 30 درصد گزارش شده است.همچنین متوسط 
نرخ تورم شیر، پنیر و تخم مرغ طی این دو سال 
7/ 26درصد، سبزیجات 8/ 25 درصد، قندوشکر 
و شیرینی ها 27 درصد، روغن ها و چربی ها باالی 
حدود  هم  سفید  و  قرمز  گوشت  و  درصد   20
16درصد، کاالهای غیر خوراکی و خدمات باالی 
و  برق  آب،  کاالیی،  گروه  این  در  و  درصد   32
سوخت با تورم 55 درصد رکورد شکسته است. از 
طرفی با اجرای طرح سالمت، کاهشی در هزینه 
بهداشت و درمان مشاهده نمی کنیم. به طوری که 
نرخ خدمات بهداشت و درمان طی دو سال اخیر 
تورم 34 درصدی را نشان می دهد. عالوه بر این 
گروه کاالیی سوخت و انرژی به رشد 45 درصدی، 
و  هتل  در  و  درصدی   36 نقل  و  خدمات حمل 
رستوران 4/ 35 درصد و در نرخ خدمات آموزش 
هم شاهد تورم باالی 33درصد در دو سال اخیر 
شده  اعمال  سیاست های  ناکارآمدی  بر  بوده ایم. 
در اقتصاد ایران طی نزدیک به چهار سال دولت 
تدبیر قطعیت می بخشد. حال باید منتظر بمانیم 
تا اینکه اثرات رکودی حاکم بر اقتصاد نشانه های 
نمایان  اقتصاد  چهره  بر  را  گسیخته  افسار  تورم 
از  حمایتی  سیاست های  به  پرداختن  با  یا  کند 
رخسار خسته  از  رکود  و  تورم  نشانه های  تولید، 

و پریشان اقتصاد ایران زدوده شود. 

به اشتغال و تولید ملی دهیم.
کارها  در  باید  گفت:  اقتصادی  کارشناس  این 
کاری  شود  اینچنین  اگر  و  شود  تعریف  اولویت 
گرفته  هایی  تصمیم  مواردی  در  ولی  نکو  است 
نبود  ها  و سیاست  ها  برنامه  در مسیر  که  شده 
بوده  مقطعی  و  شخصی  دیدگاه  اساس  بر  بلکه 

است.
او افزود: نمایندگان مجلس ظرف مدت 6 ماه به 
یافتند و  بهبود فضای کسب و کار دست  قانون 
باید پرسید این قانون در کجا است امروز؟ و باید 
فرماندهی  ستاد  و  باشد  اول  اولویت  جزء  امروز 
اقتصاد مقاومتی باید یک ستاد فرعی حمایت از 

تولید و اشتغال را تعیین کند.
سال  به  را   96 سال  توانیم  می  ما  گفت:  او 
به  کنیم  تبدیل  کار  و  بهبود کسب  و  شکوفایی 
شرطی که مردم احساس مسئولیت کنند و دولت 

هم موظف است شرایط را فراهم کند.
مولفه ای  مهم ترین  داد:  ادامه  اقتصاددان  این 
باید  که  اقتصادی  یک  برای  که مطرح می شود، 
حمایت گری و حمایت از آن شکل بگیرد، بحث 
تولید است، اقتصادی می تواند مقصد خودش را 
معلوم کند که روی ظرفیت های تولیدی خودش 
خدمات(  و  کشاورزی  صنعتی،  تولید  از  )اعم 
از  و  کند  ظرفیت سازی  و  سرمایه گذاری  بتواند 
محل ارزش افزوده آن اقتصاد بزرگ تری را شکل 
که  هست  بزرگ تر  اقتصاد  این  دامن  از  و  دهد 
می شود رفاه نسبی و منطقی در اقتصاد را حاکم 

و به عبارتی سفره خانوار را رنگین تر کرد.
شاه ویسی بیان کرد: حضرت اقا اشاره کردند که 
اقتصاد  واژه  ذیل  در  که  نیست  آن  بحث  دیگر 
انجام  را  خودمان  کارهای  بخواهیم  مقاومتی 
واژگان  و  تعاریف  و  معانی  با  صرفا  و  بدهیم 
نظر  به  همین  برای  کنیم،  کار  مقاومتی  اقتصاد 
که  تفاوت هایی  همه  با   1396 سال  می رسد 
رکن  یک  در  باشد  داشته   95 سال  با  می تواند 
در  که  دارد  مساعی  اشتراک  موکدا  و  به شدت 
لفظ و معنی دیگر مشکلی با اقتصاد مقاومتی به 
دلیل تکرارها، مطالبات، شناخت میدانی نداشته 
باشیم و چه اندیشمندان در حوزه اقتصاد و چه 
سیاستمداران در حوزه دولت، چارچوب های آن 
را به شکل کامل شناختند. در بعضی از حوزه ها 
حتی توانستیم قوانینی را برای اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  باید   96 سال  در  و  برسانیم  تصویب  به 
در  مهم تری  منظور  یک  با  را  خودش  مقاومتی 
مهم ترین  از  یکی  شاید  که  ملی  اقتصاد  بحث 
نیز  آن  دهد.  وفق  هست،  آن  ماموریت های 
که  افزایشی  است،  کشور  در  تولید  نرخ  افزایش 
در گرو مصرف کاالی ایرانی است. جابه جا کردن 

کاالی خارجی با کاالی ایرانی است. 

به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
کاالی  جای  به  ایرانی  کاالی  کردن  جایگزین 
یکی  شاید  که  ملی  اقتصاد  کرد:  عنوان  خارجی 
از مهم ترین ماموریت های آن، افزایش نرخ تولید 
در کشور است، افزایشی که در گرو مصرف کاالی 
ایرانی و جابه جا کردن کاالی خارجی با کاالی 

ایرانی است.
نقش  و  اشتغال  ابزار  برای  باید  ما  گفت:  او 
ریزی  برنامه  کشور  اقتصاد  در  آن  هدف  و 
اشتغال  افزایش  برای  هم  کشورها  دیگر  کنیم، 
در کشورشان اهداف خاصی را دنبال می کنند و 
چین هم نیروهای کار خود را در زمان های الزم 

بین صنعت و کشاورزی منتقل می کنند.
به  اشتغال  گذاری کالن  درسیاست  ما  افزود:  او 
این شکل رفتار نکردیم و چنین برنامه ریزی ای 
دانشگاه  در  که  افرادی  برای  مثال  ندادیم  انجام 
آموزش می بینند مشخص نشد در چه حرفه ای 

به آنها نیاز است.
ایشان در ادامه گفت: اینکه ما در اقتصاد مقاومتی 
بنا را بر این داریم که اقتصادمان در سطحی قرار 
بگیرد که یک اقتصاد خوداتکا، خودکفا، مستقل 
بتواند شکل دهد که در  و در عین حال پویا را 
مهندسی  در  که  ظرفیت هایی  طراحی  و  تغییر 
اقتصاد ملی با آن مواجه هستیم، چالش هایی را 
بتواند برقرار کند. چه بسا وقتی درباره اقتصاد ملی 
صحبت می کنیم، بتوانیم ظرفیت های اثرگذار آن 
را در داخل مهندسی اقتصاد ملی شکوفا کنیم. 
رشد  نرخ  که  است  این  مولفه  برجسته ترین 

اقتصادی ما باید متوازن شود. 
داشته  کارکرد  باید  ما  آماری  نظام  افزود:  وی 
باید  ملی  اقتصاد  در  ما  هدف  جامعه  باشد، 
ما،  اقتصاد  داریم  انتظار  ما  بشناسد،  را  خودش 
یک اقتصاد مردمی و درون زا باشد. صرف نظر از 
فراموش کرد که  را  این محیط  نمی توان  این که 
اقتصاد در ارتباط با بیرون از محیط خودش باید 
باید  اما  را،  تا برون زایی  را تعبیر کند  برونگرایی 

به اقتصاد مقاومتی دسته بندی منطقی بدهیم.
از این لحاظ که چه بسا می شد در طی یک یا دو 
سال تمام مطالبات سیاست های اقتصاد مقاومتی 
شناسایی شود، اقتصاد مقاومتی که چه بسا یک 
داروی شفابخش برای اقتصاد پر آسیب و تنش 
ملی کشور هست، اما به نظر مقام معظم رهبری 
را  بندی  اولویت  و  دسته بندی  یک  که  رسید 
عملی  و  اقدام  است  قرار  اگر  که  دهیم  صورت 
حاصل شود، براساس این اولویت بندی ها، منطق 
و ظرفیت خودش را در دستگاه های دولتی، قوای 
نظام )مجلس شورای اسالمی، قوه قضائیه و نهایتا 
ذی نفعان اقتصاد( و آحاد مردم بتوانند خودشان 

را در یک رابطه مستقیم و منطقی قرار دهند.
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اشتغال

شــعار  بــا  اشــتغال 
نمی شــود.  ایجــاد 

بایــد کارهــای بزرگــی بــرای ایجــاد شــغل 
انجــام شــود

 اســحاق جهانگیــری اظهــار  داشــت: 
ــال های  ــوروز س ــد ن ــز مانن ــد نی ــال جدی در س
ــردم و در  ــفر ک ــان س ــتان کرم ــه اس ــته ب گذش
جریــان ایــن ســفر دربــاره مســائل اســتان 
کرمــان بــا اســتاندار بحــث و تبــادل نظــر 

. می کنیــم
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال 1396 از 
ســوی رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا عنــوان 
اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال بیان داشــت: 
ــن  ــی از اصلی تری ــتغال یک ــد و اش تولی
ــوری  ــام جمه ــش روی نظ ــای پی چالش ه
اســالمی اســت و بــا مســأله بیــکاری بــه 
ــان مواجــه هســتیم. ــژه بیــکاری جوان وی

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد:
 بایـــد کارهـــای بزرگـــی بـــرای ایجـــاد شـــغل 
انجـــام شـــود و ســـاالنه یـــک میلیـــون و 200 
ــازار  ــای کار وارد بـ ــروی جویـ ــر نیـ ــزار نفـ هـ
می شـــوند و اشـــتغال مســـأله ای نیســـت کـــه 
ــی  ــورت احساسـ ــه صـ ــعار و بـ ــا شـ ــوان بـ بتـ
بـــا آن برخـــورد کـــرد، بلکـــه نیـــاز بـــه 

تولیـــد اســـت.  ســـرمایه گذاری و 
جهانگیری ابراز داشت:

ـــوردار  ـــزایی برخ ـــت به  س ـــی از اهمی ـــد داخل تولی
اســـت و بایـــد بـــر روی فرهنـــگ مـــردم کار شـــود 
تـــا از کاالهـــای ایرانـــی اســـتفاده کننـــد و بداننـــد 
ــای  ــه معنـ ــی بـ ــای داخلـ ــتفاده از کاالهـ اسـ
و  کارگاه هاســـت  در  جوانـــان  به کارگیـــری 
ـــاد  ـــای ایج ـــه معن ـــی ب ـــتفاده از کاالی خارج اس
ــت. ــایر کشورهاسـ ــان سـ ــرای جوانـ ــغل بـ شـ

جلوگیـــری از ورود قاچـــاق کاال بـــه کشـــور امـــری 
ـــاد  ـــه اقتص ـــاق کاال ب ـــرا قاچ ـــت، زی ـــروری اس ض
ـــد واردات کاال  ـــد و بای ـــه وارد می کن ـــور لطم کش
ـــی  ـــدات داخل ـــرای تولی ـــم و ب ـــت کنی را مدیری

ـــیم. ـــب باش ـــای مناس ـــال بازاره ـــه دنب ب

ـــوزه  ـــگری را ح ـــور گردش ـــس جمه ـــاون رئی مع
ــد و  ــتغال خوانـ ــاد اشـ ــرای ایجـ ــبی بـ مناسـ

افـــزود: 
ــاز دارد،  ــی نیـ ــرمایه کمـ ــه سـ ــگری بـ گردشـ
امـــا شـــغل زیـــادی ایجـــاد می کنـــد و بایـــد 
ـــگران  ـــه گردش ـــم ک ـــت کنی ـــمتی حرک ـــه س ب

خارجـــی وارد کشـــور شـــوند.
ــاره بـــه ســـخنان رهبـــر  ــا اشـ جهانگیـــری بـ
ــال  ــدای سـ ــالمی در ابتـ ــالب اسـ ــم انقـ معظـ

ــرد:  ــح کـ ــد تصریـ ــورد تولیـ ــاری در مـ جـ
ــت و  ــتغال اسـ ــاز اشـ ــرمایه گذاری پیش نیـ سـ
ــتیم  ــور هسـ ــرمایه گذاری در کشـ ــد سـ نیازمنـ
ـــود و  ـــن ش ـــرمایه گذاری تامی ـــع س ـــد مناب و بای
ســـاالنه بـــه 10 میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری 
خارجـــی در کشـــور نیـــاز داریم.بخـــش خصوصـــی 
بایـــد وارد میـــدان اقتصـــادی شـــود و زمینـــه 
ـــی  ـــادی، فرهنگ ـــای اقتص ـــبی را در حوزه ه مناس
ـــم  ـــی فراه ـــش خصوص ـــرای بخ ـــی ب و بین الملل

ـــم. کنی

تولید و اشتغال؛ کلید 
پیشرفت همه جانبه

»اقتصـاد مقاومتـی: تولیـد - اشـتغال« شـعاری 
بـود کـه رهبـر معظـم انقالب بـرای سـال 1396 
برگزیدنـد؛ شـعاری کـه نشـانگر نـگاه راهبـردی 
اقتصـاد در جهـت پیشـرفت  بـه مقولـه  ایشـان 
اسـت. بـا پیگیـری این راهبـرد و تالشـی مجدانه 
در مسـیر آن رونـق تولیـد و کسـب و کار میسـر 

شـد. خواهد 
هـر سـال در نخسـتین لحظـات سـال نـو، مقـام 
معظـم رهبـری در پیامـی بـه عموم مـردم ایران، 
بـا نام گذاری سـال جدید، مسـیر حرکت یکسـاله  
کشـور را مشـخص می کنند. امسـال نیـز همانند 
سـال های گذشـته رهبـر معظم انقالب اسـالمی 
در نخسـتین دقیقه  هـای پـس از تحویل سـال نو 
بـا مـردم سـخن گفتنـد. ایشـان ضمـن تبریـک 
میـالد حضـرت فاطمه زهرا سـالم اهلل علیها وعید 
نـوروز، بـا اشـاره به »همـت جوانانـه« و »حرکات 
مومنانـه فراگیـر«، ایـن دو ظرفیـت چشـمگیر را 
شـعار  سـازی  پیـاده  بـرای  مهـم  پشـتوانه هایی 
سـال یعنی »اقتصـاد مقاومتی: تولید - اشـتغال« 
دانسـتند و از همـه مسـئوالن و مـردم خواسـتند 
تـا بر ایـن نقـاط کلید هدف گـذاری سـال تمرکز 

. کنند

رهبـر معظـم انقـالب اقتصـاد مقاومتـی را یـک 
مجموعـه دانسـتند کـه اگـر فقـط در زیـر نـام 
بگیـرد،  قـرار  توّجـه  مـورد  مقاومتـی  اقتصـاد 
ممکـن اسـت چندان منشـأ اثـر نباشـد. از این رو 
ایشـان عـالج را در ایـن مسـأله دانسـتند که این 
مجموعـه را بـه نقـاط مهم تقسـیم کنیـم و برای 
هـر نقطه ی کلیـدی و مهّمی یک فصلـی از زمان 
را قـرار بدهیـم. مقـام معظـم رهبـری همچنیـن 
فرمودنـد که اقتصـاد مقاومتی عنوان کلّی اسـت، 
بعـد تولیـد و اشـتغال؛ ایـن مجموع نقاطی اسـت 

کـه بایسـتی همـه بـر روی آن متمرکـز بشـوند.
در زمینـه طرح شـعار سـال و ضرورت های تحقق 

آن به ذکـر چند نکتـه می پردازیم:
انقـالب در واپسـین روزهـای  1- رهبـر معظـم 
اقتصـاد  بهمـن مـاه 1392، سیاسـت های کلـی 
مقاومتـی را ابـالغ کردنـد. ایشـان سیاسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی را در 24 بنـد و بـا هدف 
تأمیـن رشـد پویا و بهبـود شـاخص های مقاومت 
اقتصـادی و دسـتیابی به اهداف سـند چشـم انداز 
بیست سـاله، با رویکـردی جهـادی، انعطاف پذیر، 
فرصـت سـاز، مولـد، درون زا، پیشـرو و برون گـرا 

کردند. ابـالغ 
همچنین ایشـان شـعار سـال 1395 را بـه عنوان 
سـال »اقتصـاد مقاومتی؛ اقـدام و عمـل« معرفی 
کردنـد و امسـال را نیـز بـا عنـوان »اقتصـاد 
مقاومتـی: تولید - اشـتغال« نـام نهادند.

ایـن دغدغـه معظم لـه نشـانگر نگـرش راهبردی 
بـه تولیـد و پیشـرفت همـه جانبه کشـور اسـت. 
عـالج  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  سـان  همـان 
اقتصـاد را در ایـن دانسـتند کـه نقطـه کلیدی را 
درسـت شناسـایی کنیم. ایشـان در همین زمینه 
فرمودنـد: ایـن نقطـه  ی کلیـدی عبـارت اسـت از 
تولیـد، تولید داخلی؛ و اشـتغال و عمدتاً اشـتغال 
جوانـان؛ اینهـا آن نقـاط کلیـدی اصلـی اسـت. 
اگـر مـا توانسـتیم روی ایـن دو نقطـه متمرکـز 
بشـویم و کارهـا را بـر این اسـاس برنامـه  ریزی و 
دسـته بندی بکنیـم، تصـور این اسـت کـه کار به 
میـزان زیـادی جلو خواهـد رفـت و موفقیت  های 

چشـمگیر و محسوسـی پیـش خواهـد آمد.
2- همـان گونـه کـه گفتـه شـد، مقـام معظـم 
رهبـری بـر نقـاط تولید و اشـتغال تاکیـد کردند. 
ایـن مسـأله گویـای آن اسـت کـه تحقـق اهداف 
اقتصـاد مقاومتـی با توجـه به ایـن دو نقطه امری 

شـدنی و در دسـترس خواهـد بـود.
درواقـع می توان میان اشـتغال و تولیـد رابطه ای 
منسـجم و همسـو دیـد؛ بـه عبارتی دیگـر هرچه 
تولید بیشـتر شـود، اشـتغال نیـز رونـق می گیرد 
و هرچـه از میـزان تولید داخلی کاسـته شـود، بر 
خیـل بیـکاران افزوده خواهد شـد. پـس توجه به 
ایـن دو مقولـه کلیـدی امری شایسـته و بایسـته 

است.
می  توانـد  زمانـی  کشـور  پیشـرفت  ایـن،  بنابـر 
جامـه عمـل بپوشـد کـه تولیـد داخلی بـه عنوان 

از  گیـرد.  قـرار  اولویـت  در  اشـتغال زا  مقولـه ای 
ایـن رو تحقـق این مسـأله امری دوسـویه اسـت؛ 
بخشـی بـه سـاختار و بخشـی دیگـر بـه کارگزار 
بـاز می گـردد. در بخـش سـاختاری، کشـورها بـا 
اقتصـادی  برنامه ریزی هـای  و  سیاسـت گذاری 
سـعی می کننـد، اقتصـاد ملـی خـود را تقویـت 
کـرده و رشـد و پیشـرفت را محقـق سـازند. از 
طرفـی دیگر مـردم می توانند نقشـی بسـیار مهم 
را عهـده دار شـوند کـه مهم تریـن آنهـا خریـد 

کاالهـای تولیـد داخلـی اسـت.
در ایـن میـان گامـی کـه از جانب مردم برداشـته 
می شـود، مکملـی بـرای ریل گذاری هایـی اسـت 
انجـام  کشـور  پیشـرفت  بـرای  دولت هـا  کـه 
می دهنـد. بنابـر ایـن حرکـت قطـار توسـعه بـا 
همیـاری سـاختار و کارگزار امری شـدنی اسـت.

از مهم تریـن مزیت هـای حمایـت از تولید داخلی 
کشـور  صنعـت  و  اقتصـادی  چرخه هـای  رونـق 
اسـت. ارجحیـت تولیـد داخلـی بـا خـود رونـق 
کسـب و کار را بـه همـراه مـی آورد. رفـع بیکاری 
نیـز درمانـی بهتـر از تقویت توان داخلـی و تولید 
ملـی ندارد. تجربه کشـورهای مختلـف گویای آن 
اسـت کـه اشـتغال زایی با بـاور به تولیـد داخلی و 
توجـه بـه ظرفیت هـای ملـی محقق شـده اسـت.

زمانـی  داخلـی  تولیـد  کـه  اسـت  گفتنـی   -3
می توانـد تـداوم و قوام داشـته باشـد کـه مصرف 
کاالهـای تولید داخلـی اولویت پیدا کنـد. درواقع 
بـا مصرف هـر کاالی داخلی اشـتغال رونق گرفته 

و از نـرخ بیـکاری کاسـته می شـود.
از ایـن رو یکی از تأکیـدات رهبر معظم نقالب در 
طـول سـال های گذشـته که بارها توسـط ایشـان 
اسـت.  داخلـی«  مطـرح شـده، »مصـرف کاالی 
توجـه  بارهـا  مختلـف  مناسـبت های  در  ایشـان 
بـه مصـرف کاالهـای داخلـی را مطـرح فرموده و 
مـورد تأکیـد قـرار داده انـد. برخـی از مهم تریـن 
دالیـل مصـرف کاالی داخلـی در بیانـات معظـم 
لـه را می تـوان در نکته هایـی همچـون »ایجـاد 
اقتصـادی و سیاسـی«، »ایجـاد کار و  اسـتقالل 
اشـتغال«، »افزایـش ابتـکارات تولیدکننـدگان«، 
و  تـورم«  کاهـش   « ملـی«،  ثـروت  افزایـش   «

»کنتـرل نقدینگـی« مـورد اشـاره قـرار داد.
فعاالنـه نخبـگان  بـه نظـر می رسـد حضـور   -4
اقتصـادی، برنامه ریـزی منسـجم و ایجـاد فضـای 
تولیـد  عرصـه  در  مطمئـن  سـرمایه گذاری 
از  جانبـه  همـه  حمایت هـای  کنـار  در  داخلـی 
شـعار  بخـش  تحقـق  می توانـد  تولیدکننـدگان 
سـال باشـد. از طرفـی دیگـر بایـد مشـوق هایی 
بـرای تولید کننـدگان ایجـاد شـود تا با فـارغ بال 
بیشـتری در عرصـه تولیـد داخلی فعالیـت کنند.

دکترین دگرگونی در 
ساختار اشتغال

استادیار  حاجی حیدری  حامد  دکتر    
علوم  دانشکده ی  علمی  هیأت  عضو  و 

اجتماعی دانشگاه تهران

در نقطه ای از تاریخ مسائل کشورمان ایستاده ایم، 
مسأله  همان  ما،  محوری  مسأله  آن  در  که 
خاص  جوانان«،  اشتغال  عمدتاً  و  »اشتغال 
سال  از  که  بزرگی  بحران  از  نیست.  ما  کشور 
1376/1997 آغاز شده تا کنون، اغلب کشورهای 
دنیا، اسیر عدم توازن در ساختار اشتغال شده اند 
و این، محوری ترین مؤلفه از بحران جهانی اقتصاد 
را تشکیل می دهد. مفهوم این دعوی آن است که 
دیگر نمی شود به قاعده بسیاری از مسائل پیشین 
از روی دست دیگران ببینیم و مشکل خود را به 
شیوه ای »روشنفکرانه«، با راه حل های »دیگران« 

حل کنیم. نیاز به »ابداع راه حل« داریم.
تأمل  این منظور، مهم ترین مقدمه منطقی  برای 
آن است که باید با بازبینی صورت مسأله، مسیر 
این  کنیم.  باز  مسأله«  »ذات  کشف  به سمت  را 

یک منش اصولی است که از حکمت اسالمی ما بر 
می آید، و اال فلسفه مدرن که خود بخشی از علت 
وقوع مشکل امروز ماست، راه برون رفت مطمئنی 
به دست نمی دهد؛ چراکه بدون توجه به ذات امور، 
صرفاً خواستار پیدا کردن هم شکلی های تکرارپذیر 
است و به ریشه ها توجه بایسته ای ندارد. پس باید 
مناظر  راه  این  در  و  کنیم  کشف  را  مسأله  ذات 
مختلف اهالی علوم انسانی نیاز هست تا هر کس 
دیدگاه خود به موضوع را براندازد و از میان این 
برجسته  نحو  به  را  خود  وسط«،  »حد  گفتگوها، 

نشان دهد.
تاریـخ وقـوع و آغـاز بحران، فی نفسـه یـک نقطه 
راهنمـا برای جسـتن راه حل اسـت: سـال 1997. 
ثمردهـی  بـه  انقـالب دیجیتـال  ایـن سـال،  در 
تحـوالت  آغـاز  ایـن  و  بـود،  رسـیده  اقتصـادی 
زنجیـره ای در رکـود و ضعـف و فطور در اشـتغال 
گردیـد. انقـالب دیجیتال در دهـه 1990 متوقف 
نشـد و به طـور متوسـط، هـر سـه سـال، شـاهد 
ظهـور و بـروز یـک انقـالب اجتماعـی مبتنـی بر 

تحـوالت عظیـم در فّنـاوری دیجیتـال بودیـم.
شدید  پیشبرد  با  دیجیتال،  متوالی  انقالب های 
شدن  »خودکار  همان  یا  »اتوماسیون«  روند 
متغیر  مهم ترین  بر  مستقیم  تأثیری  وظایف«، 
اقتصاد مدرن آدام اسمیتی، یعنی متغیر »کار« بر 
جای گذاشت. از زمان انتشار کتاب »منشأ ثروت 
اقتصادی  تحلیل های  که  بود  اسمیت  آدام  ملل« 
به  طبیعی  منابع  یا  تجارت  مانند  متغیرهایی  از 
به  و  گرداندند  روی  اقتصاد  مبنایی  متغیر  عنوان 
موضوع »کار« به مثابه منشأ ثروت ملل معطوف 
شدند. بدین ترتیب، سه متغیر »بهره وری نیروی 
کار«، »تورم« و »رکود« مبنای همه تحلیل های 
راست گرای  و  چپ گرا  مکاتب  از  اعم  اقتصادی 
علم اقتصاد را تشکیل دادند. حاال یک اتفاق مهم 
افتاده است؛ این که در اثر وقوع انقالب دیجیتال، 
دیگر »کار« انسانی، منشأ ثروت ملل نیست. حاال 
دیگر، بخش اعظم کاری که در اقتصاد منجر به 
تولید کاال می شود، نه از جانب »کار انسانی«، که 

از جانب »کار ماشینی« استحصال می شود.
نکته این است که این تحوالت، آن قدر سریع و 
شتابان صورت گرفت که مجالی برای تجدید نظر 
نیامد.  فراهم  اقتصادی  تحلیل های  در  »اصولی« 
علوم  مجموعه  هنوز  که  است  این  من  برداشت 
این  پذیرش  در  اجتماعی  علوم  به ویژه  و  انسانی 
است  تردید  اقتصاد دچار  علم  ذات  در  دگرگونی 
و همین که هنوز کوشش می شود، مسائل اقتصاد 
عمدتاً با سه متغیر »تورم«، »رکود« و »بهره وری 
نیروی کار« تحلیل شود، نشان می دهد که ما در 
شناسایی و پذیرش این ذات جدید دچار مشکل 

هستیم.
یک  معادالت،  مجدد  ساختن  متوازن  برای 
اشتغال  میان  باید  این که  است.  اساسی  نکته، 
باید  کرد.  برقرار  موازنه  ماشین،  اشتغال  و  انسان 
کار  بازده  بر  انسانی  تسلط  برای  فرمول هایی  به 
ماشینی تأکید نمود. این در یک سوی به معنای 

در  ماشینی«  کار  »بهره وری  تأثیر  مطالعه  لزوم 
گشایش هایی  و  مضایق  لحاظ  و  »رکود«  وقوع 
کار  »بهره وری  سمت  به  جانب  این  از  که  است 
سوی  در  بود.  خواهد  می شود  معطوف  انسانی« 
ماشینی،  کار  عواید  عادالنه  توزیع  به  باید  دیگر، 
همچون توزیع عادالنه عواید کار انسانی اندیشید. 
آن چه امروز به خطر افتاده هر دو غرض متعارف 
و  کار  نیروی  متوازن  بازار  است:  اقتصادی  فکر 
محصول کار، و همچنین توزیع عادالنه ثروت؛ و 
آن چه در ذات و جوهر، این دو غرض را به مخاطره 
تولید  در  ماشین ها  محاسبه سهم  »عدم  افکنده، 

ثروت ملل« است.
ماشین ها  مداخله  و  حضور  تأثیر  محاسبه  برای 
باید  تحلیل،  عمیق تر  سطح  یک  در  اقتصاد،  در 
آماده باشیم که میان »کار به مثابه تعب و رنج«، 
و  شویم،  قایل  تمایز  مثابه خالقیت«،  به  »کار  و 
اول،  بخش  ماشین ها،  بپذیریم  تا  گردیم  آماده 
باید  و  شوند،  عهده دار  را  دوم  بخش  انسان ها،  و 
فرآیندهای مدون و صحیحی برای توزیع بهره وری 
کار ماشین ها، میان انسان های خالق تعبیه گردد. 
علوم  در  موضوعات  از  انبوهی  این جا،  در  البته 
اجتماعی نوین الزم به طرح است که در رأس آن 
مسأله »کنترل« انسانی بر ماشین ها قرار دارد، که 
ارائه یک بسته عملیاتی جامع، منوط به حل این 
مسائل است، ولی با مفروض گرفتن وقوع راه حل با 
کلیدواژه »خالقیت«، فی الحال تمرکز ما بر تحلیل 
»کار/خالقیت« خواهد بود. به گمان من، رسالت 
فعاالن  و  نخبگان  و  متفکران  دولت ها،  اصلی 
اجتماعی در حال حاضر، پیدا کردن راه حل هایی 
برای توزیع خالقیت در جامعه، به منظور اعمال 
کنترل بر عملکردهای ماشین هاست. به تبع آن، 
توزیع ثروت ناشی از عملکردهای ماشینی مطرح 
و  نخبگان،  دولت ها،  اصلی  رسالت  پس  است. 
فعاالن اجتماعی دو نکته است: »توزیع خالقیت« 
کنترل  توزیع  معنای  به  این  ثروت«.  »توزیع  و 
این طرح  با  بود.  ماشین ها هم خواهد  بر  انسانی 
انسانی  علوم  میراث  که  می شود  روشن  مبحث 
گیرد،  قرار  بازبینی  مورد  مجدداً  باید  کالسیک، 
ولی خطوط کلی در دو مسیر »توزیع خالقیت« و 

»توزیع ثروت« متمرکز است.
دو  در  ما  تأمل  تبعات  »اشتغال«،  ابرمبحث  در   
موضوع »توزیع خالقیت« و »توزیع ثروت«، نشان 
دو  به  باید  را  انسانی  اشتغال  بازار  که  می دهد 
کارفرمادار«  یا  استخدامی  »اشتغال  اصلی  حیطه 
تقسیم  کارآفرین«  یا  خویش فرما  »اشتغال  و 
بر  خودکار،  ماشین های  ظهور  اصلی  تأثیر  کرد. 
است،  کارفرمادار«  یا  استخدامی  »اشتغال  بخش 
یا  خویش فرما  »اشتغال  در  انسانی  خالقیت  و 
کارآفرین« خود را نشان می دهد. روند کلی تحول 
»اشتغال  مالحظه  قابل  کاهش  اشتغال،  بازار  در 
و  بود،  و خواهد  بوده  یا خویش فرما«  استخدامی 
این است که بحران عظیم رکود در اقتصاد جهانی 
از سال 1997 را تبیین می کند. هر راه حلی برای 
به  معطوف  باید  دامنه دار،  اقتصادی  بحران  این 

محدود  فرصت های  توزیع  برای  راهی  جستن 
راندن  و  کارفرمادار«  یا  استخدامی  »اشتغال 
یا  خویش فرما  »اشتغال  سمت  به  انسانی  کار 

کارآفرین« باشد.
و  جوانان«  »اشتغال  میان  تمایز  توزیع،  این  در 
به  ماجراست.  حل  کلید  برومندان«  »اشتغال 
حضور  با  اشتغال  بازار  فزاینده  پیچیدگی  دلیل 
اشتغال،  مسیر  آغاز  در  باید  جوانان  ماشین ها، 
مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند و پس از ده الی 
پانزده سال که به مسیرهای اشتغال آگاه شدند، 
مادام العمر  کارآفرینانه ی  و  خویش فرما  کار  وارد 
غامض  است که درک سهم  این  استدالل  شوند. 
ماشین ها در تولید ثروت، برای جوانان دشوار است 
و نمی توان از غاطبه آنان انتظار داشت که پس از 
توان  عالی،  و  عمومی  تحصیالت  دوران  گذران 
اعمال خالق نیروی کار خود و کنترل ماشین ها را 
داشته باشند. بدین ترتیب، باید دوران دستیابی به 
بلوغ انسانی به هدف کنترل عملکردهای ماشینی 
را گسترش داد. طرح کلی آن است که دولت ها 
و مصلحان اجتماعی، باید پس از دوران تحصیل، 
یک دوره »کار استخدامی« را برای جوانان تدارک 
شروع  برای  پشتیبانی  دریافت  ضمن  تا  ببینند 
دوران کار و خالقیت، فرصت بیابند تا مسیرهای 

کارآفرینی را کشف کنند و در آن ها جا بیفتند.
زندگی«  »سیر  کلی  طرح  در  چه  آن  واقع،  در 
همین  می گیرد،  قرار  نظر  تجدید  مورد  مدرن 
یک  از  زندگی«  »سیر  کلی  طرح  این که  است. 
عالی-کار  عمومی-آموزش  »تحصیالت  شمای 
شمای  یک  به  استخدامی-بازنشستگی«  عموماً 
»تحصیالت عمومی-آموزش عالی متنوع و خالق 
و کوتاه مدت-کار استخدامی و کارفرمادار به مدت 
و  خویش فرما  یادگیری  و  سال-کار  پانزده  تا  ده 
مادام العمر« تغییر خواهد کرد. مفهوم صریح این 
طرح آن است که افراد پس از گذران تحصیالت 
عالی کوتاه مدت که  آموزش  و یک دوره  عمومی 
طی آن، فرد به مجامع علمی و تخصصی در یک 
منابع  به  دستیابی  روش  و  می شود  وارد  رشته 
آماده  می آموزد،  را  علمی  معتبر  قرارگاه های  و 
استخدام می شود. و در جریان آزمون های منظم 
و  کارگری  کارفرمادار  مشاغل  وارد  استخدامی 
تا  ده  که  دوره  یک  طی  فرد  می شود.  کارمندی 
دوره  یک  از  کارآفرینان،  حمایت  با  ساله،  پانزده 
مقدماتی کار استخدامی بهره مند می شود تا طی 
با  پایه،  دستمزد  از  بهره مندی  ضمن  مدت،  این 
شود.  آشنا  خود  تخصصی  حیطه  در  کارآفرینی 
از  بهره مندی  با  فرد،  دوره،  این  انقضای  از  پس 
کار  بازار  وارد  اجتماعی،  تأمین  پایه  میزان  یک 
مشاغل خالق و کارآفرین می شود، و یک فرآیند 
خویش فرمای  اشتغال  و  خالقیت  یادگیری، 
مادام العمر و اختیاری را آغاز می نماید. این، شمای 
کلی طرحی است که در آن بازار اشتغال به طور 
کلی، با تمرکز به بازار اشتغال جوانان، دگرگونی 
ساختاری خواهد یافت و با شرایط جدید منطبق 

خواهد شد.

اشتغال و تولید زنجیره ای 
به هم پیوسته

ــرمایه  ــل و س ــد داخ ــه تولی ــه ب ــی ک ــا زمان ت
گــذاری بهــا داده نشــود بــه طــور قطــع اقتصــاد 
مقاومتــی و اشــتغال حاصــل نخواهــد شــد، اگــر 
ــه  ــتغال را ب ــرد اش ــرار گی ــا ق ــی مبن ــد مل تولی
همــراه خواهــد داشــت و در واقــع اشــتغال 
ــته  ــم پیوس ــه ه ــره ای ب ــل زنجی ــد داخ و تولی

ــتند. هس
ــد ،اقتصــاد  ــکار انداختــن چــرخ هــای تولی ــا ب ب
رونــق مــی گیــرد و معضــل اشــتغال رفــع مــی 
گــردد، نــام  گــذاری ســال1396 »ســال اقتصــاد 
مقاومتــی؛ تولیــد ،اشــتغال« پــس از محــور بودن 
ــب نام گــذاری  هــای چنــد ســال  اقتصــاد در غال
ــر، نشــان دهنده اهمیــت و اولویــت اساســی  اخی
ــای  ــر مبن ــادی ب ــکالت اقتص ــل مش ــل و فص ح
یــک نقشــه راه بلندمــدت، یعنــی سیاســت 
ــی اســت ، اقتصــاد  ــی اقتصــاد مقاومت ــای کل  ه
مقاومتــی یــک شــعار مقطعــی و گــذرا نیســت؛ 
اقتصــاد مقاومتــی در واقــع ریشــه در اعتقــادات 
و ارزشــهای دینــی مــا دارد و از ایــن رو اقتصــاد 
مقاومتــی نــه یــک رویکــرد و هدفگــذاری گــذرا 
ــرای  ــرد همیشــگی ب ــک رویک ــه ی ــی ک و مقطع
رهبــر  ارزشــمند  بیانــات  اســت،  کشــورمان 
انقــالب حضــرت امــام خامنــه ای )دام عــزه( 
همــواره بایدرمــورد توجــه مســووالن نظــام قــرار 
گرفتــه و انشــاء اهلل بهتــر از ســال هــای گذشــته 
و بــا قــدرت بــرای تحقــق ایــن برنامــه هــا تــالش 
مضاعــف صــورت گیــرد ،یکــی از دغدغــه هــای 
معظــم لــه بیــکاری، اشــتغال جوانــان و افزایــش 
تولیــد داخلــی اســت، بنابرایــن رهبــری بــا 
ــاص،  ــی خ ــی و دور اندیش ــن بین ــت، روش درای
ایــن ســال را بــه نــام اقتصــاد مقاومتــی تولیــد و 

ــد. اشــتغال نامگــذاری کردن
ــعار  ــردن ش ــی ک ــه اجرای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــدام  ســال گذشــته یعنــی اقتصــاد مقاومتــی؛ اق
ــع مــردم نبــود، نام گــذاری  و عمــل در حــد توق
اقتصــاد  به عنــوان  جدیــد  ســال  مجــدد 
مقاومتــی تاکیــدی بــر ضــرورت اجرایــی شــدن 
ــد اســت  ــه امی ــق آن اســت ک ــای تحق راهکاره
مجلــس و دولــت در ایــن زمینــه مجاهــدت 
ــور  ــه کش ــا ک ــند. از آنج ــته باش ــتری داش بیش
ــع  ــانی و مناب ــروی انس ــر، نی ــر ذخای ــا از نظ م
خــدادادی بســیار ثروتمنــد و غنــی اســت؛ 
ــجم و  ــزی منس ــه ری ــک برنام ــا ی ــوان ب ــی ت م
ــای  ــاخصه ه ــاس ش ــر اس ــی و ب ــت اصول مدیری
اقتصــاد مقاومتــی گامــی بــزرگ در جهــت رفــع 

ــت. ــور برداش ــادی کش ــکالت اقتص مش
بیــکاری عــالوه بــر آثــار ســوء اقتصــادی، زمینــه 
ســاز آســیب هــای اجتماعــی فراوانــی نیــز مــی 
ــد  ــی مانن ــیب های ــع آس ــور قط ــه ط ــد و ب باش
ــکاری  ــاد، ســرقت، طــالق و ...از معضــل بی اعتی
تأثیرپذیرنــد، بنابرایــن اگــر مســئولین در زمینــه 
تولیــد اقدامــی انجــام دهنــد و تولیــد کننــدگان 
و آنهایــی کــه ســعی در راه انــدازی کارگاههــای 
تولیــدی دارنــد را مــورد حمایــت و توجــه قــرار 
دهنــد عــالوه بــر کاهــش معضــل بیــکاری، 
آســیب هــای اجتماعــی نیــز کمتــر خواهــد شــد.
ــت  ــد، آرامــش و امنی ــود اشــتغال و تولی ــا بهب ب
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــی شــود، ت ــن م ــه تامی جامع
تولیــد داخــل و ســرمایه گــذاری بهــا داده نشــود 
ــتغال  ــی و اش ــاد مقاومت ــع اقتص ــور قط ــه ط ب
ــا  ــی مبن ــد مل ــر تولی ــود، اگ ــی ش ــل نم حاص
قــرار گیــرد ایجــاد اشــتغال را بــه همــراه داشــته 
ــه  و در واقــع اقتصــاد و تولیــد داخــل زنجیــره ب
ــد  ــه خروجــی آن بای ــم پیوســته ای اســت ک ه
اشــتغال جوانــان باشــد و بــه همیــن دلیل اســت 
کــه مقــام معظــم رهبــری در ســال جــاری نیــز 
بحــث اقتصــاد مقاومتــی را بــه عنــوان سیاســت 
و رویکــرد مدیــران در برنامــه ریــزی و اجــرا 

ــد. مطــرح مــی کنن



9چهارشنبه 23 فروردین 1396  14 رجب  1438  سال اول   شماره 2
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الزامات سیاست خارجی 
ایران در عصر جدید

 دولت بعدی چه اولویت هایی دارد؟
در این چند سال اخیر پرونده های متعددی 
باز شده که ضروری است دولت  در منطقه 
جدید )سوای از اینکه چه کسی زعامت آن 
را در دست دارد( به آن توجه جدی نشان 
دهد. یکی از مهم ترین پرونده ها به خصومت 
دولت سعودی علیه ایران و تالش این کشور 
ایران  برای نفرت افکنی در منطقه نسبت به 

برمی گردد.
سوای از این موضوع که چه کسی پیروز انتخابات 
دوازدهم ریاست جمهوری شود و متعاقباً زعامت 
از  برخی  به  توجه  بگیرد،  دست  در  را  دولت 
بعدی،  دولت  ترجیحی  امور  به عنوان  اولویت ها 
بسیار اهمیت دارد که در اینجا تالش خواهد شد 

به برخی از آن ها اشاره شود.
در  مفتوح  پرونده های  رجوع  و  رفع   

منطقه
از  )سوای  بعدی  دولت  که  موضوعاتی  از  یکی   
اولویت  در  را  آن  بایستی  سیاسی(  جناح بندی 
است  منطقه  مفتوح  مسائل  به  توجه  دهد،  قرار 
ایران درگیر آن هاست. برای مثال، پرونده ی  که 
عربستان سعودی و رفتارهای ضدایرانی عربستان 
برای  و  گیرد  قرار  دقیق  بررسی  مورد  بایستی 
علی رغم  فعلی  دولت  شود.  ارائه  راه حل  آن 
به  توجه  اولویت  درباب  که  سخنانی  از  بسیاری 
مسائل منطقه ای، در شعارهای انتخاباتی بر زبان 
می آورد، هیچ دستاوردی برای کم کردن میزان 
هزینه های تحمیلی از ناحیه ی عربستان به ایران 

ساختگی  منازعات  موضوع  کلی  به طور  و  نکرد 
عربستان سعودی را »ندید«.

در برساخت این رویکرد خصمانه ی دولت سعودی، 
برخی از عوامل مادی و ذهنی دخیل بوده اند که 
ارائه ی  تا در  به آن پرداخته شود  ضروری است 
راه حل دقیق دچار انحراف نشویم. از جمله عوامل 
نسبت به  عربستان  هراس  به  شکل دهنده  مادی 
ایران  معنوی  نفوذ  و  »حضور  به  می توان  ایران 
که  است  مدعی  سعودی  کرد.  یاد  منطقه«  در 
سوی  از  »طایفه گرایی«  ایجاد  برای  حضور  این 
ایران است و هدفی جز از بین بردن وحدت عربی 
ندارد. این گزاره بیش از ده ها بار توسط مقامات 

سعودی تولید و بازتولید شده است.
این ذهنیت شده  به  چه چیزی سبب شکل دهی 
می تواند  ذهنیتی  چنین  اساساً  آیا  و  است؟ 
به  علل  این  از  یکی  بی تردید  باشد؟  صحیح 
برمی گردد.  منطقه  برای  آمریکایی ها  طرح های 
آمریکایی ها در تالش اند تا ایران را تبدیل به یک 
و منطقه ای  بین المللی  ناهنجار در سطح  بازیگر 
کنند. برای رسیدن به این امر نیز از هیچ تالشی 
ایجاد  تالش ها  این  از  یکی  نمی کنند.  کوتاهی 
است؛  روشن  نیز  هدف  است.  ایران  از  هراس 
صهیونیستی  رژیم  امنیت  سالح،  فروش  اقتصاد 
دستیابی  برای  تالش  فارس.  خلیج  در  منافع  و 
به این سه، سبب شده است تا ایجاد واگرایی در 
منطقه را در اولویت خود قرار دهند. به دلیل اینکه 
هم گرایی  طبل  بر  منطقه  در  که  بازیگری  تنها 
ایران  می کوبد،  منطقه ای  مشکالت  رفع  برای 
برای  آمریکایی ها  مانع  بزرگترین  بنابراین  است، 
ایجاد این واگرایی نیز ایران است. آمریکای ها با 
مهندسی معکوس ایجاد »خصم« در منطقه غرب 
را  ایران  تا  می کنند  تالش  آفریقا  و شمال  آسیا 
بازنمایی  منطقه  مشکل  بزرگ ترین  عنوان  به 
برای  یک  درجه  دشمن  یک  به  تبدیل  و  کرده 

کردن  درگیر  کنند.  فارس  خلیج  حاشیه  اعراب 
موضوعی  ایران،  به  فارس  خلیج  حاشیه  اعراب 
امنیت  تامین  هدف  به  را  آمریکایی ها  که  است 
رژیم صهیونیستی نزدیک تر می کند. ضمن اینکه 
برای حضور  آن ها  تا  این موضوع سبب می شود 
نیز  محکمی  توجیهات  فارس  خلیج  منطقه  در 
برهم  برای  ایران  تالش  نیز  آن  و  باشند  داشته 
سو  یک  از  عربی  کشورهای  آب ها  امنیت  زدن 
سو  دیگر  از  دنیا  نفت  انتقال  و  انرژی  منابع  و 
است. همچنین از این موضوع، موضوع ثالث خود 
یعنی چرخیدن چرخ های اقتصاد فروش سالح به 
کشورهای هراسان از ایران را نیز پی گیری کرده 

و از این بابت انتفاع فراوانی را کسب می کنند.
بنابراین در شکل گیری این فضای ذهنی عربستان 
برجسته سازی  در  آمریکا  نقش  ایران،  به  نسبت 
ایران به عنوان یک »تهدید« بسیار حائز اهمیت 
است و به دلیل تعیین کننده بودن عربستان بین 
اولین  فارس،  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 
برای  تالش  می رسد،  ذهن  به  که  موضوعی 
خنثی سازی این سیاست آمریکا با برجسته نمایی 
نقش واقعی ایران از یک سو و مطرح سازی نقش 
امنیت منطقه  آمریکایی ها در برهم زدن نظم و 
از  آمریکا  واقعی  هدف  برجسته سازی  واقع  به  و 
حضور در منطقه و تالش برای هراساندن کشورها 
باید پرداخت. موضوعی که  ایران از دیگر سو  از 
آمریکایی ها  اقناع سازی  ابزار  به  تبدیل  خود 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  سالح  فروش  برای 
تامین  ساختگی  مسئله  می شود.  و  شده  فارس 
امنیت مردم منطقه، در سال های اخیر به عنوان 
هم سبب  منطقه  ملت های  برای  ابزار  مهمترین 
سالح  خرید  برای  فراوان  نفتی  دالرهای  صرف 
شده است و هم حضور آمریکایی ها را در منطقه 

تداوم بخشیده است.
 این مهندسی آمریکایی بایستی توسط جمهوری 

اسالمی در گام اول، خنثی شود. تنها بهره بردار 
آمریکایی ها  منطقه  در  امنیت  تامین  موضوع 
هستند که هم هدف بلند مدت آنها یعنی تامین 
را  رژیم صهیونیستی  امنیت  و  منطقه  در  منافع 
استمرار  را  خود  صنایع  هم  و  می کنند  تامین 
بخشیده و چرخ های اقتصاد خود را می چرخانند.

ابزار  از  استفاده  برای  تالش  گام  یک  عنوان  به 
رسانه برای فشار بر دولتمردان سعودی می تواند 
را  سعودی  دولت  مهار  که  باشد  موضوعی 
استفاده  بعدی  گام  در  کند.  عملیاتی  می تواند 
و  می تواند  نیز  کشور  نرم  قدرت  ظرفیت های  از 
مورد  ایران  با  منطقه  مردم  همسویی  برای  باید 
بهره برداری قرار گیرد. این موضوع از این جهت 
اهمیت دارد که قابلیت هژمونیک ایران را یک بار 
دیگر برای مردمی که بیشترین همبستگی را با 
این کشور دارند عرضه خواهد کرد و هزینه های 
رساند.  خواهد  ممکن  حداقل  به  را  سازی  اقناع 
بایستی  عربستان هم  منازعات ساختگی  پرونده 
گیری  پی  مورد  عربستان  حاکمیتی  سطح  در 
منطقه  دیپلماسی  قابلیتهای  و  گیرد  قرار  جدی 
ای ایران برای مهار عربستان مورد استفاده قرار 
به  عمومی  افکار  سطح  در  بایستی  هم  و  گیرد 
عنوان عوامل و عناصر بازدارنده رفتار سعودی ها 
در سطح منطقه مورد پی گیری قرار گیرد. این 
بعد دوم همان مزیت نسبی ایران نسبت به دولت 
سعودی در سطح منطقه ای در طول تاریخ بعد 

از انقالب اسالمی در ایران بوده است.
 از دیگر پرونده های مفتوح در منطقه که رویکرد 
شود،  حساس  آن  به  نسبت  باید  منطقه  مردم 
علیه  آن  خصمانه  اقدامات  و  بحرین  موضوع 
سیاست های  از  یکی  است.  کشور  این  شیعیان 
شیعیان  مردم  برابر  در  ایران  دولت  منفعالنه 
به  نسبت  اخیر،  دیپلماسی  دوره  در  منطقه 
خلیفه  آل  رژیم  است.  بوده  بحرین  شیعیان 
در  سعی  ممکن  روش های  ترین  بی رحمانه  با 
محدود کردن آزادی های مردم در این منطقه را 
دارد و مانع از بروز ابتدائی ترین حقوق از جمله 
حق تجمع و آزادی بیان و اجتماعات را می دهد. 
سوای از ایکه دیپلماسی دولت در این خصوص 
بسیار در انفعال به سر می برده است و می برد، آن 
که  است  این  دارد  اهمیت  این خصوص  در  چه 
هیچ ابتکار عملی نیز از ناحیه ددیپلماسی برای 
فشار بر حکومت آل خلیفه به منظور باز داشتن 
از اعمال ناقض حقوق بنیادین بشر در این کشور، 

ترتیب داده نشده است.
 ترکیه دیگه کشوری است که در سال های اخیر، 
مبنای  یک  عنوان  به  را  ایران  علیه  پروایی  بی 
سیاست خارجی خود مورد پی گیری قرار داده 
است. هر از چند گاهی با متهم کردن ایران به راه 
اینگونه اظهار می کند  انداختن جنگ طایفه ای 
تهران  در  باید  را  منطقه  مشکالت  علت  که 
جستجو کرد. این مواضع خصمانه و نپخته دولت 
اردوغان بدون هیچ واکنش از ناحیه دولت مواجه 
پرونده  است  شده  سبب  موضوع  همین  و  شده 

دولت  در  ایرانی  ضد  اظهارات  و  اقدامات  از  ای 
دلیل  به  آن  اعظم  بخش  که  شود  باز  اردوغان 
اهمال نسبت به طرح این موضوعات توسط دولت 
این شرایط قطعا مسئله  استمرار  بوده است. در 
کم توجهی دیپلماسی دولت بی تاثیر نبوده است.

نیازمند  همه  و  است  باز  منطقه  پرونده های   
ایران برای رفع و رجوع خاتمه  دیپلماسی فعال 
توجه  که  بعدی  تک  دیپلماسی  این  با  هستند. 
خود را صرفا به مسئله هسته ای و حل مشکالت 
آن  که  داده؛  قرار  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  با 
آمدن  کار  روی  با  و  مواجه شده  با شکست  هم 
دونالد ترامپ تمام رشته های آن پنبه شده است، 
نمی توان مشکالت منطقه را حل کرد. مشکالت 
منطقه خود به خود حل و رفع نمی شود، نیازمند 
تالش جدی و در خورد هم در حوزه حاکمیتی و 
هم در حوزه رسانه ای و در سطح افکار عمومی 
است. هیچ مشکلی در سیاست خارجی خود به 

خود حل نمی شود.
رویکرد  به  نیاز  ای  منطقه  مفتوح  پرونده های 
سیاست  حوزه  در  فعال  افرادی  و  فعاالنه 
و رفع مسائل  بدون آن ها حل  دارد که  خارجی 
پرونده های  این  که  صورتی  در  نیست.  ممکن 
آسیب زای  بازیگران  برای  یا  نشود  بسته  مفتوح 
تعریف نشود،  یا مهار  بازدارنده  منطقه سیاستی 
منطقه  برای  را  تری  جدی  بسیار  آسیب های 
در پی خواهد داشت که جبران آن به دشواری 

خواهد بود.
ای  مفتوحه  مسئله های  نشدن  حل  صورت  در 
که بسیاری از آن ها را آمریکایی ها باز کرده اند، 
بایستی منتظر ایجاد مناقشات سخت تر از ناحیه 
دولت های خصم علیه ایران بود. سیاست دونالد 
ترامپ، اخذ تامین های مالی برای مشروعیت بقا 
انتخاباتی خود  او در وعده های  در منطقه است. 
نیز این مسئله را بیان کرد که »دولتهای عربی 
پول  آمریکا  به  امنیتشان  تامین  برای  بایستی 
ترامپ سبب شده  این سیاست  پرداخت کنند« 
برای  منطقه  مقامات  آمدهای  و  رفت  تا  است 
برای  دالر  پرداخت  منظور  به  او  کردن  مجاب 
حضور آمریکا در کنار آن ها پر رنگ تر شود. طی 
سفر  آمریکا  به  سلمان  بن  محمد  اخیر  روزهای 
دستور  در  نیز  را  موضوع  احتماال  و  است  کرده 
کار خود قرار داد که آمریکاییها در تامین مسائل 
مالی حمایتشان از دولت های عربی حاشیه خلیج 
فارس دچار مشکل نخواهند شد و دولت سعودی 

این مسئله ر ا تضمین مالی خواهد کرد.
نه  منطقه  در  مطروحه  موضوعات  این  بنابراین   
تنها خود به خود حل و رفع نمی شوند، بلکه به 
پیچیده  اقتصاد  و  دفاعی  صنایع  ماهیت  دلیل 
آمریکایی ها که با ناامنی و آشوب در منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا در پیوند وثیق است نیز، دائم 
خواهد  افزوده  منازعات  این  گستره  و  حجم  بر 
شد. کما اینکه در این نزدیک به چهارسالی که 
با آمریکایی ها  دیپلماسی گفت و گوی دولتی ها 
فعال بوده است نیز از حجم و گستره آن کاسته 

نشده است، بلکه افزوده شده است.
در  دولت  دیپلماسی  که  است  شده  گفته  بارها 
این سالها، شبیه به دیپلماسی ای است که تمامی 
حوزه ها را رها کرده و صرفا به موضوعات مربوط 
است.  شده  محدود  ایران  ای  هسته  پرونده  به 
هر  به  که  بوده  این  برای  تالش  که  گونه ای  به 
نحوی این پرونده مختومه شود حتی با تعجیل 
بوده است  نتیجه ای که ممکن  به  در دستیابی 

داشته باشد.
  فرجام سخن

 پرونده هایی که در منطقه مفتوح است، بسیار 
این  به  پرونده ها  این  اعظم  بخش  است،  زیاد 
آلترناتیوی  دولت  که  است  شده  مفتوح  دلیل 
نیز  آن  عمده  بخش  و  است  نداشته  آن ها  برای 
به این دلیل است که تمرکز دولت برای حل و 
فصل موضوع هسته ای خالصه شده و به صورت 
ناخواسته توانی برای پرداخت به سایر مسائلی را 
که ایران به آن ها درگیر بوده است، نداشته است. 
شده  سبب  هسته ای  مسئله  حل  بر  تمرکز  این 
است تا به هر ترتیبی دولت در حل این مسئله و 
پرونده تعجیل کند. مسائل و پرونده های دیگر را 
به حال خود رها کند. از جمله مسائل دیگری که 
مفتوح بوده و دولت هیچ توجهی به آن نداشته 
شود،  توجه  آن ها  به  که  است  این  مستلزم  و 
مسائلی است که آمریکایی ها در رابطه عربستان 
و ایران آن را به وجود آورده اند. بی تردید یکی 
از مشکالت در این رابطه این بوده که حاکمان 
فاقد  و  نپخته  افرادی  سعودی  دولت  در  جدید 
تجربه و جنگ طلب بوده اند که تصور اشتباهی 
نسبت به نقش و نفوذ ایران در سطح منطقه ای 
اما از دستکاری و تالش آمریکایی ها  اند.  داشته 
برای رساندن و کشاندن سعودی ها به این موضع 
داشت.  توجه  آن  به  باید  و  گذشت  نباید  نیز 
آمریکایی ها به دو دلیل مایل به خصمانه کردن 
نخست  اند:  بوده  سعودی  و  ایران  بین  رابطه 
برای  تالش  و  منطقه  در  خود  حضور  تداوم 
مرزهای خودش  به  ایران  مهار  و  کردن  محدود 
ارتش عربستان، یعنی  )همان طور که سخنگوی 
کسی که جنگ علیه یمن را هدایت می کند به 
اشاره کرد و گفت »انتظار دارد دولت  این مهم 
جدید آمریکا ]اشاره به انتخاب دونالد ترامپ به 
ایران را به  عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا[، 
پشت مرزهایش برگرداند.«( دومین دلیل حضور 

آن ها نیز مسئل اقتصادی آن ها است.
 اگر این دو موضوع به خوبی به مردم منطقه و 
ای  پرونده  این  شاید  شود  گفته  آن ها  حاکمان 
که بیهوده باز شده است بسته شود. هیچ پرونده 
بازی خود به خود بسته نمی شود و نیازمند همت 
دولتها برای ارتفاع آن است. موضوعی که در این 
ناتوان  از اعمال آن  چند سال، دیپلماسی دولت 
بوده و شرایط منطقه و نگاه دولتمردان را هر روز 
نسبت به روز قبل، در خصوص جمهوری اسالمی 

خصمانه تر کرده است.

منافع ملی اولویت سیاست 
خارجی

منافع ملی هر کشور متناسب با شرایط و بستر 
رشد آن منافع تعریف می شود، این منافع اولویت 
الگوی  دولت ها  کشورهاست.  خارجی  سیاست 
امضای  همکاری،  همگرایی،  دشمنی،  و  دوستی 
اسناد بین المللی و هر چیزی که مربوط به روابط 
براساس همین منافع ملی  را  بین الملل می شود 

بایستی ترسیم کنند.
ترامپ  دونالد  آمدن  کار  روی  از  ماهی  چند 
می گذرد و در همین چند مدت ، طوفانی به پا 
برخی  کنار  در  وقتی  اخیر  اتفاقات  است.  کرده 
از اقدامات نسنجیده و افکار نامتناسب با شرایط 
در  نظر می رسد  به  قرار می گیرد،  توان کشور  و 
برای  بعد  مراحل  در  و  برای دولت  اول  درجه ی 
دموکراسی  لیبرال  سیستم  که  کسانی  از  برخی 
آمریکایی برایشان یک آرزوی دست نیافتی است، 
درس ها، نکته ها و پندهایی داشته باشد. این ها که 
جزء مفروضات ادبیات روابط بین الملل و سیاست 
خارجی هستند، با زبان ساده بیان شده اند و برای 
و  فکری  مبانی  فهم  به  نیاز  آن ها،  به  بردن  پی 
فلسفی نیز نیست. در این یادداشت تالش خواهد 
شد تا به چند نکته که ورای این اتفاقات می توان 

به آن ها پرداخت، اشاره کرد.
اقتصادی  وضعیت  نباید  هیچ گاه   .1  
کشور را به وضعیت سیاسی و اجتماعی 

افراد در کشورهای دیگر تقلیل داد.
 این یک اصل اساسی در مملکت داری است. هیچ 
دولتمردی نباید وضعیت معیشتی مردم خود را 
در  دولتمردان  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  به 
کشورهای دیگر گره بزند. هر کشور و جامعه ای 
ملی  محذورات  و  مقدورات  با  متناسب  بایستی 
خود برنامه ی توسعه و پیشرفتش را تعریف کند، 
به صاحبان قدرت  نزدیکی  یا  براساس دوری  نه 
اندازه  از  بیش  کردن  حساب  کشورها.  سایر  در 
روی باراک اوباما، سبب شد تا با روی کار آمدن 
ترامپ، همه ی برنامه هایی که برخی برای بهبود 
فرایند  چارچوب  در  ایران  اقتصاد  توسعه ی  و 
بودند،  آن  پی  در  شدن،  جهانی  تعریف شده ی 
زیر سؤال رفته و وضعیت متالطم و آشفته ای در 
پس آن برای برخی از سیاست ها به وجود آمد. 
اقتصاد  که  بود  شده  توصیه  بارها  درصورتی که 
مملکت نبایستی به تمایالت سیاسی کشورهای 

دیگر گره بخورد.
2. اقتدار یک کشور از درون مرزهای آن 

بیرون می آید.
و  خارجی  سیاست  در  اساسی  اصل  یک  این   

کشور  یک  اقتدار  که  است  بین الملل  روابط 
از  نه  و  می شود  منبعث  آن  مرزهای  درون  از 
از  دارد،  مؤلفه هایی  اقتدار  مرزها.  از  بیرون 
عمق  سیاسی،  رهبری  ایدئولوژی،  مردم،  جمله 
فرامادی. هیچ یک  عوامل  و  استراتژیک، جغرافیا 
یا  وابسته  اقتدار  بنیادین  مؤلفه های  این  از 
هر  نیست.  کشور  مرزهای  از  خارج  از  منبعث 
در  باشد،  داشته  را  ابعاد  این  تمام  که  کشوری 
شدن  شناخته  رسمیت  به  نیازمند  بعدی  گام 
این ابعاد توسط سایر کشورها می شود؛ موضوعی 
»جامعه پذیری«  با  بین المللی  سطح  در  که 
اما  می شود.  یاد  آن  از  کشورها  »حساسیت«  و 
کشورهای  حساسیت  و  جامعه پذیری  موضوع 
قدرت  درجه ی  و  عمق  نسبت به  آن هم  دیگر، 
مسئله ی  است.  متأخر  مسئله ای  دیگر،  کشور 
ابتدایی »موجودیت« چنین قدرتی در این ابعاد 
اقتصادی،  سیاسی،  قدرت  که  کشوری  است. 
فرهنگی و اجتماعی ندارد، چیزی برای عرضه در 
شناخته  رسمیت  به  متعاقباً  و  بین المللی  سطح 
داشت.  نخواهد  کشورها  سایر  توسط  آن  شدن 
ملتی بزرگ و گرامی است که مقیاس های بزرگی 

را جامه ی عمل پوشانده باشد.
بیرون  از  نباید  را  عزتشان  کشورها   .3

گدایی کنند.
 از دل نکته ی قبلی می توان به این نکته رسید که 
کشورها عزتمندی خود را از بیرون از مرزهایشان 
گدایی نمی کنند. رابطه ی بین عزت یک کشور و 
توانمندی داخلی آن کشور رابطه ی تقارن است. 
توسط مردمش  و  توانمندی داشت  اگر کشوری 
شمرده  نیز  عزتمند  شد،  شناخته  رسمیت  به 
حتی  نداشت،  توانمندی  کشور  اگر  اما  می شود. 
رسانه ای  نوین  ابزارهای  با  را  خود  مردم  اگر 
متقاعد کرد که او را به رسمیت بشناسند، چیزی 
بخش  داشت.  نخواهد  عزتمندی  و  عرضه  برای 
دیگری از مسئله ی عزتمندی به این برمی گردد 
یک  به  تبدیل  را  ملی  عزت  نباید  کشورها  که 
»مسئله« برای سایر کشور ها کنند؛ به گونه ای که 
چنین تصور شود که این کشور در این موضوع 
نقطه ضعف  این  به واسطه ی  و  دارد  نقطه ضعف 
آن صورت، مسیر  در  باج گرفت.  آن  از  می توان 
الزاماً  و  به عزت ملی، یک مسیر دشوار  رسیدن 

وابسته به تمایالت کشورهای دیگر می شود.
بر  اساس  و  اصل  بین الملل  نظام  در   .4

واقع گرایی است.
بین الملل،  نظام  قواعد  و  اصول  از  دیگر  یکی   
از  هیچ چیزی  بستر  در  این  است.  واقع گرایی 
نهادهای بین المللی و توافقات در نظام بین الملل 
منافع  است،  فهم  قابل  آنچه  نیست.  فهم  قابل 

بین الملل  نظام  در  کشورها  محور  منافع،  است. 
است. معمای منافع در سیاست خارجی کشورها 
یعنی هر کشوری به دنبال رساندن منافع خود به 
از  آمریکایی ها  چرا  اینکه  است.  ممکن  حداکثر 
خلیج فارس  به  را  خود  اطلس  اقیانوس  آن سوی 
را  کنشگران  سایر  می کنند  تالش  و  کشانده اند 
رهبری  منطقه  این  در  آمریکا  که  کنند  متقاعد 
منافعشان است.  پیگیری  به واسطه ی  می خواهد، 
در  را  خود  چرا  آمریکایی ها  اینکه  همچنین 
سال های اخیر به چین و دریای چین رسانده اند 
و تالش می کنند برای پکن دردسر درست کنند، 
به خاطر پیگیری منافع آن هاست. لذا منافع مرز 
از منافع ملی باشد،  نمی شناسد. هرجا که بویی 
کشورها بایستی به دنبال آن بروند. این اصل نظام 

بین الملل واقع گراست.

ابزار  بشر  و حقوق  بین الملل  5. حقوق 
سایر  با  بازی  برای  دولتمردان  دست 

دولت ها محسوب می شوند.
و  باشد  ملی  منافع  آن  محور  که  نظامی  در   
قدرت  میزان  بیشترین  کند  تالش  کشوری  هر 
به عنوان  بین الملل  حقوق  کند،  تحصیل  را 
روابط  در  کشورها  قدرت  محدودکننده ی 
قدرت های  دست  در  ابزاری  اساساً  بین المللی، 
کشورهای  علیه  و  هم  بر  فشار  برای  بزرگ 
کوچک تر محسوب می شود تا آن ها را با نظرات 
و  بین الملل  حقوق  هرجا  کنند.  همسوتر  خود 
شاخه های آن همچون حقوق بشر و بشردوستانه 

قرار  تضاد  در  بزرگ  کشورهای  ملی  منافع  با 
می گیرد، این کشورها ترجیح می دهند اولویت را 
به منافع ملی خود دهند. به واقع نظام بین المللی 
یا  بین الملل  حقوق  که  است  کرده  ثابت  فعلی 
اساساً واقعیت خارجی ندارد و یا واقعیت خارجی 
داشتن آن اگر »هیچ« نباشد، به سختی می توان 
یک  با  نبود،  این گونه  اگر  گفت.  سخن  آن  از 
تمام دستاوردهای حقوق  ترامپ،  دونالد  امضای 

بین الملل و حقوق بشر زیر سؤال نمی رفت.
واقع گرایانه  نتیجه ی  یک  همگرایی   .6

نیست و منطق منافع محور دارد.
 هماهنگی، همگرایی و همکاری کشورها در نظام 
آن ها صورت می گیرد.  منافع  براساس  بین الملل 
نشان دهنده ی  اروپا  اتحادیه ی  از  انگلیس  خروج 
این موضوع است. انگلیسی ها تا زمانی که تصور 

منفعت  آن ها  برای  اروپا  اتحادیه ی  می کردند 
پاس  را  آن  اصول  و  کرده  شراکت  آن  با  دارد، 
منافع  بردند  پی  اینکه  به محض  اما  می داشتند، 
منطقه ای  نهاد  این  از  جدایی  پس  از  انگلیس 
حاصل می شود، بانگ رحیل سر دادند و بر طبل 
در  نیز  ترامپ  را  اتفاق  همین  کوبیدند.  خروج 
آن سوی دنیا تکرار کرد. ترامپ ادعا کرده حتی 
غرب  به عنوان دستاورد  ناتو  در  آمریکا  ماندن  با 
و  بیشتر  و  است  مخالف  نیز  امنیتی  در حوزه ی 
از آن حتی ادعا کرده می خواهد کشورش  فراتر 
را از سازمان ملل متحد نیز خارج کند. بنابراین 
کشورها تا جایی باهم همگرایی خواهند کرد که 

به منافعشان آسیبی وارد نشود.
بهترین  که  کرد  فرض  باید  همیشه   .7
سخت ترین  می توانند  دوست ها 

دشمنان باشند.
است  این  بین الملل  روابط  دیگر  قاعده ی  یک   
که دوستی و دشمنی دائمی در آن وجود ندارد. 
منافع محور،  نگاه  همین  بودن  حاکم  به دلیل 
توافقات  و  دوستی ها  که  کرد  فرض  نمی توان 
منافع  تخم مرغ های  بنابراین  بمانند.  باقی  دائماً 
کشور  یک  سبد  در  نباید  کشور  یک  ملی 
سند  یک  سبد  در  حتی  شود،  گذاشته  خاص 
بین الملل،  سیاست  در  دوستان  بهترین  خاص. 
تبدیل  ملی،  منافع  اصل  بودن  حاکم  به دلیل 
از  سوای  شد.  خواهند  دشمنان  سخت ترین  به 
را  دشمن  نباید  هیچ گاه  عاقل  دولتمرد  اینکه 
دوست تصور کند. یکی از اشتباهات دولتمردان 
بود  این  توافق هسته ای،  پیش آمده ی  فضای  در 
ایران است  آمریکا خیرخواه  که تصور می کردند 
و می توانند دست دوستی خود را به سمت او دراز 
کنند. آسیب این موضوع در کمتر از سه سال از 
آغاز مذاکرات مشاهده شد. دونالد ترامپ آسیب 

این نوع نگاه است.
کشور  یک  متحدان  و  هم پیمانان   .8

باید متنوع باشند و نه شبیه به هم
بایستی  خود،  بین المللی  روابط  در  کشورهای   
تنوع در گزینش هم پیمانان را از اولویت های خود 
قرار دهند. به دلیل حاکم بودن همان الگویی که 
و  دوستی ها  ناپایداری  یعنی  شد،  گفته  پیش تر 
بایستی  دولت ها  بین الملل،  روابط  در  دشمنی ها 
از  را  خود  هم پیمانان  و  دوستان  کنند  تالش 
یک  وظیفه ی  این  برگزینند.  مختلف  طیف های 
دیپلماسی کارآمد و فعال است. در میان شرکای 
بین المللی یک کشور بایستی هم انواع اقتصادی 
و  نظامی  انواع فرهنگی،  باشد، هم  وجود داشته 
تا  می کند  کمک  کشورها  به  تنوع  این  امنیتی. 
امکان کنشگری و سرریز  در بحران های متنوع، 
دامنه ی  به این ترتیب  و  دهند  افزایش  را  بحران 
منافع  برای  ممکن  میزان  کمترین  به  را  بحران 

ملی خود تبدیل کنند.
بایستی  را  رهبران سیاسی کشورها   .9

با تمام ابعاد شخصیتی آن ها شناخت.
 رهبران سیاسی کشورها را نباید صرفاً با توجه به 
اظهاراتشان در دوره ی رقابت های انتخاباتی و یا با 
توجه به موقعیتشان به عنوان رئیس جمهور و یک 
مقام رسمی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. عالوه 
بر این، برای شناخت یک رهبر سیاسی، بایستی 
به تمام تمایالت سیاسی، فکری، فرهنگی و روانی 
او توجه داشت. شناخت یک رهبر سیاسی صرفاً 

تحلیل  قابل  رسمی  نهاد  یک  در  او  جایگاه  با 
نیز  شخصیت  روان شناسی  به  توجه  نیست. 
برای شناخت شخصیت یک رهبری بسیار حائز 
سیاسی،  رهبر  یک  شناخت  برای  است.  اهمیت 
تا  گرفته  روان شناسان  زبده ی  تیم  از  بایستی 
کار بست  به  را  و جامعه شناسان  سیاست مداران 
قرار  پیگیری  بهتر مورد  و  بیشتر  این موضوع  تا 

گیرد و به نتیجه ی مفیدتری نائل شود.
کشورهای  سیاسی  رهبران   .10
آن ها  جامعه ِی  چکیده ی  دموکراتیک 

محسوب می شوند.
جایگاه  صرفاً  کشورها  سیاسی  رهبران  جایگاه   
رهبری نیست. آن ها همچنین به عنوان نماینده ی 
جامعه شان نیز بایستی مورد شناخت قرار گیرند. 
دونالد  که  کرد  ادعا  نمی توان  به راحتی  مثاًل 
ترامپ محصول بخشی )آن هم بخش بزرگی( از 
جامعه ی آمریکا نیست و او یک تافته ی جدابافته 
شبیه  آمریکا  جامعه ِی  از  زیادی  بخش  است. 
که  است  دلیل  همین  به  هستند.  ترامپ  دونالد 
او اینک رئیس جمهورشان است. ترامپ محصول 
نمی دانند  که  آمریکاست  سردرگم  جامعه ی 
از  واقع گرایانه چیست.  زندگی  یک  از  سهمشان 
یک سو »گیرافتادگان رسانه ها« هستند که دائم 
ابعاد  برایش  نهاده و دائم  نام  ابرقدرت  را  آمریکا 
غیرواقعی قدرت را متصور می شوند و ذهن مردم 
را با این غیرواقعی بودن قدرت آلوده می کنند و 
با  را  محذوراتشان  و  توانایی  نسبت به  تصورشان 
گزاره های غیرواقع گرایانه پر می کنند و آن ها نیز 
منتهی  تصدیق  به  تصور  این  دارند  انتظار  دائماً 
شود و از دیگر سو، خود را غریو فالکت و بدبختی 
از  برای  شورش  به  دست  یک سو  از  می بینند. 
و  می زنند  ثروتمندان  سلطه ی  برداشتن  میان 
سرمایه داری  با  ضدیت  جنبش  نام  به  جنبشی 
موسوم به اشغال وال استریت را تشکیل می دهند 
تبعیض  اشکال  تمام  رفتن  بین  از  خواستار  و 
اجتماعی و اقتصادی می شوند و از دیگر سو، به 
یک نامزد جمهوری خواه اعتماد می کنند و به او 
سرمایه گذاران  از  یکی  اساساً  که  می دهند  رأی 
این  می شود.  محسوب  کشور  این  ثروتمندان  و 
آن هم  آمریکاست؛  جامعه ی  از  بخشی  تناقض، 

بخش الینفک این جامعه.
به کشور  یک کشور  از  ملی  منافع  تعریف  البته 
دیگر متفاوت است و این تعریف بیشتر مسئله ای 
و  همسان  و  واحد  موضوعی  تا  است  بسترمند 
به راحتی نمی توان ادعا کرد که یک تعریف واحد 
از منافع ملی نزد همه ی اعضای نظام بین الملل 
اینکه  است،  مراد  آنچه  بااین حال  دارد.  وجود 
بین الملل  مسائل  تمام  بر  کشور  هر  ملی  منافع 

اولویت دارد.



چهارشنبه 23 فروردین 1396  14 رجب  1438  سال اول   شماره 2
10

امنیت ملی

گوهر امنیت ایران در منطقه 
پرتالطم غرب آسیا  

ایران غرورآفرین است،  برای  از همه  آن چه بیش 
مسئله ثباتی است که علی رغم میل آمریکایی ها 
سناریوهای  از  یک  هیچ  و  یافته  سیطره  ایران  در 
ایران تبدیل به عمل  آمریکایی ها برای بی ثباتی 
نشده است و به راحتی می توان گفت ایران با ثبات 

ترین کشور در منطقه است.
به  خطاب  خویش  نوروزی  پیام  در  انقالب  رهبر 
مردم ایران در خصوص دستاوردهایی که جمهوری 
اسالمی در سال 1395 تحصیل کرده است، بیان 
داشتند »اگر بخواهیم یک ارزیابی ای بکنیم از سالی 
که گذشت -سال 95- باید بگوییم آن سال هم مثل 
داشت،  غمهایی  و  شادی ها  دیگر  سالهای  همه ی 
تلخی ها و شیرینی هایی داشت؛ منظور تلخی ها و 
شیرینی های مربوط به ملّت است، مسائل شخصی 
سال  در  داشتیم  شیرینی  هم  نیست.  نظر  مورد 
گذشته، شادی داشتیم که این شادی ها مربوط است 
به عّزت ملّی، امنّیت ملّی، هّمت جوانانه در میان 
ملّت ایران و حرکات مؤمنانه ی فراگیر در همه جای 
کشور؛ هم تلخی هایی داشتیم که عمدتاً مربوط به 
مسائل اقتصادی و اجتماعی است که اشاره ای به آنها 
خواهم کرد.   ..  امنّیت کشور در این محیط پُرتالطم 
منطقه ای بلکه بین المللی، یک شاخص بسیار عمده 
ما،  اطراف  امروز  بود.  ایران  ملّت  برای  بزرگی  و 
کشورهایی که همسایگان ما هستند: از شرق کشور 
و جنوب شرقی کشور، تا شمال غربی کشور، کشورها 
دچار ناامنی هستند، منطقه دچار ناامنی است، ملّت 
پایدار را  امنّیت  ایران بحمداهلل در طول سال یک 

تجربه کرد.
آمدن  وجود  به  دالیل  از  بخشی  به  مجال  این  در 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  امنیتی  دستاوردهای 

سطح منطقه ای و بین المللی اشاره داشته باشیم:
فرهنگی،  تاریخی،  دالیل  به   آسیا  غرب  منطقه ی 
طول  در  انرژی،  عظیم  منابع  وجود  و  ژئوپلیتیک 

قرون اخیر همواره مورد تهدید و تجاوز قدرت هایی 
خارج از این منطقه بوده و همین موضوع سبب شده 
است تأمین امنیت در اولویت دولت های این منطقه 
قرار گیرد و دولت های این منطقه به عنوان بازیگران 
از مرزهای خویش و  برای حفاظت  سیاسی اصلی 
مختلف عمل  به گونه های  تهدیدات،  برابر  در  دفاع 

نمایند.
پیوستن به یکی از قطب های قدرت )عده ای به سمت 
شرق کمونیست و برخی به سمت غرب لیبرال( برای 
از  یکی  خارجی،  تهدیدات  برابر  در  امنیت  تأمین 
رویه های رایج بود که کشورهای این منطقه در پیش 
گرفتند و این اتصال، زمینه ی تجهیز این کشورها به 
آخرین سالح های تولیدی این قطب های قدرت را 
فراهم می نمود. البته در عوض، کشورهای این منطقه 
نیز منابع طبیعی و باألخص نفت خود را به منظور 
تأمین امنیت و بقای خویش، به این قطب های قدرت 

تحویل می دادند.
 دالیل فروپاشی رژیم پهلوی 

 ایران نیز به عنوان یکی از کنشگران همیشه فعاِل 
حکومت  دوره ی  از  خاص  به صورت  آسیا،  غرب 
شکل گیری  از  پس  و  دوم  پهلوی  دست نشانده ی 
آغاز  و  بین الملل  عرصه ی  در  دوقطبی  فضای 
جنگ سرد، دست کم به دو دلیل ضعف اقتصادی 
و شکنندگی سرمایه ی اجتماعی حاکمان پهلوی، 
برای تأمین امینت خود، بیش از گذشته به غرب 
و مخصوصا آمریکا وابسته شد. از این زمان به بعد، 
ایران تبدیل به »متحدی قابل اعتماد« برای بلوک 
غرب و آمریکا شد و این اعتماد سبب سرازیر شدن 
تجهیزات نظامی به ایران و اعطای نفت در عوض 
و  سیاسی  قدرت  به  اتکا  با  ایران  ازاین رو  شد.  آن 
تسلیحاتی غرب، بقای خویش و امنیت مرزهایش را 
پی می گرفت. اما اتکا به اتحاد با بلوک غرب، تجهیز 
شدن به مدرن ترین تسلیحات تولیدی بلوک غرب و 
درآمدهای هنگفت نفتی که سبب شکل گیری دولت 
نیازهای  تأمین  از  فاصله گرفتن  و  ایران  در  رانتیر 
مردم شد، به تدریج سرمایه ی اجتماعِی شکننده ی 
پهلوی را شکننده تر کرد و زمینه را برای شورش 
از  و بخشی  فراهم ساخت  عمومی علیه حاکمیت 
دالیل الزم برای وقوع انقالب اسالمی را ایجاد کرد. 
به یک اعتبار و از منظر بحث حاضر، می توان گفت 
بود  نکته  این  نشان دهنده ی  اسالمی  انقالب  وقوع 
که واجد بودن قدرت سخت از یک سو و شکنندگی 
دیگر،  سویی  از  نرم  قدرت  و  اجتماعی  سرمایه ی 
و  مسلح  دولت  یک  فروپاشی  زمینه ساز  می تواند 

مجهز و برخوردار از حمایت قطب های قدرت شود.
 با فروپاشی رژیم پهلوی، حاکمیت جدید در ایران، 
منطقی متفاوت از دوران گذشته در پیش گرفت. در 
منطق جدید، با اتکای به شعار »نه شرقی، نه غربی«، 
در حوزه ی تأمین امنیت و برای مواجهه با تهدیدات، 

هر دو قطب قدرت به مثابه ی غیر یا دیگری و حتی 
ضد برای حاکمیت جدید به شمار آمدند و ازهمین رو 
اتکای به این دو برای مقابله با تهدیدات، به کلی نفی 
شد و مسیر اتکا به ظرفیت های خود، نقطه ی تمرکز 
به صورت  نرم  و  قدرت سخت  تولید  و  گرفت  قرار 
نفی دو قطب  قرار گرفت.  کار  هم زمان در دستور 
برای  تا  داشت  برآن  را  اسالمی  جمهوری  قدرت، 
تأمین امنیت مرزهای خود، استفاده از ظرفیت های 
درونی را در پیش گیرد و در این مسیر، از یک سو 
انواع جنگ افزارهای  ابتدا به مونتاژ و سپس تولید 
از  با بهره گیری  از سوی دیگر،  نظامی دست زد و 
ظرفت سرمایه ی اجتماعی و قدرت نرم خویش، با 
تشکیل هسته های مقاومت مردمی، که بارزترین آن 
تشکیل نیروهای بسیجی بود، زمینه را برای تأمین 
امنیت فراهم نمود. اتکای به این دو عنصر، در کنار 
از جمهوری  مردم  توده های  از حمایت  بهره گیری 
اسالمی و رهبری آن، مدل جدیدی از روش تأمین 
امنیت را فراهم نمود. این نکات را باید دالیل موفقیت 
مختلف  تهدیدات  و  عراق  حمله ی  برابر  در  ایران 
دهه های بعد از آن دانست. همین مسئله هم ایران را 
به امن ترین کشور در ناامن ترین منطقه ی دنیا تبدیل 

کرده است.
قدرت  در عرصه ی  فربه شدن  باید گفت  ازاین رو   
سخت و نحیف شدن قدرت نرم و سرمایه ی اجتماعی 
برای هر حاکمیتی به همان اندازه خطرناک است که 
نحیف شدن قدرت سخت و فربه شدن قدرت نرم؛ 
چراکه در حالت اول، حاکمیت پلیسی و سرکوبگر، 
که نتیجه ای جز سقوط ندارد، شکل می گیرد و در 
سازوبرگ  از  خالی  دستان  با  مردمانی  دوم،  حالت 
تهدیدات  برابر  در  اندکی  مقاومت  توان  نظامی، 
دشمنان خود دارند. لذا حاکمیتی را می توان موفق 
نرم  و  قدرت سخت  به صورت هم زمان  که  دانست 
خویش را افزایش دهد و میان آن ها توازن برقرار کند.

قدرتی  نبود  و  بین الملل  محیط  بودن  آنارشیک   
را  باشند  آن  تابع  ملل  و  دول  همه ی  که  مرکزی 
نظریه های  از  بسیاری  قدرمشترک های  از  می توان 
روابط بین الملل به شمار آورد. در این محیط آنارشیک 
که در آن تهدید نظامی، شمشیر داموکلسی است 
که همواره خطر فرود آمدنش وجود دارد، بازیگران 
مستقل را وامی دارد تا با اتکای به ابزارهایی که واجد 
آن ها هستند، تهدیدات را به حداقل و تأمین امنیت 
جمهوری  برسانند.  حداکثر  به  را  خویش  مرزهای 
اسالمی نیز به عنوان یکی از کنشگران مستقل و فعال 
در محیط آنارشیک بین الملل، چاره ای جز بهره گیری 
از این روش ها ندارد و ضعف در هرکدام از این موارد، 
با  را  آن  جغرافیایی  امنیت  و  سیاسی  حاکمیت 
تهدیدات جدی مواجه می نماید. با عنایت به نکات 
مزبور، می توان عناصر ذیل را به مثابه ی حصارهای 
امنیتی و سپر دفاعی ایران در برابر تهدیدات امنیتی 

دانست که به اجمال به آن ها اشاره می شود:
11. دارا بودن نسبِی سرمایه ی اجتماعی و داشتن 
قدرت نرم: عنصر »ایمان« را می توان کلیدی ترین 
منظر  از  که  دانست  اسالمی  نرم جمهوری  قدرت 
دینی نیز قابل تأمل است. قرآن خطاب به مسلمانان 
باشید:  داشته  ایمان  اگر  پیروزید  شما  می فرماید 
»و انتم االعلون ان کنتم مؤمنین«. پس جمهوری 
اسالمی می بایست برای تأمین امنیت بیشتر، هرچه 
بیشتر به سمت تبدیل شدن به »جامعه ی اسالمی«، 
پنج گانه ی  مراحل  از  حلقه  چهارمین  به عنوان 
دستیابی به تمدن اسالمی، حرکت کند. جامعه ی 
آن،  اصلی  کنشگران  که  جامعه ای  یعنی  اسالمی 
عناصر »مؤمن و متعبد و انقالبی« اند. ازاین رو باید 
گفت کاهش قدرت نرم جمهوری اسالمی و تشکیک 
یا تضعیف هرکدام از این عناصر قدرت نرم، به تدریج 
فرسایش حصارهای امنیتی کشور را در پی خواهد 
بسیج،  نیروی  که  آن ها  دلیل،  همین  به  داشت. 
ایران  اجتماعی جامعه ی  نیروی  ایمانی ترین  یعنی 
را تضعیف یا تقبیح می کنند، خواه ناخواه در جهت 

کاهش قدرت نرم کشور قدم برمی دارند.
قدرت  قدرت سخت:  از  بهره گیری حداکثری   .22
سخت دست کم دارای دو بخش است. یکی تشکیالت 
و  هستند  امنیت  تأمین  متکفل  که  نهادهایی  و 
برای  نهادها  این  که  تجهیزاتی  و  ابزارها  دیگری 
انجام عملیات آفندی و پدافندی در اختیار دارند. در 
بحرانی ترین منطقه ی جهان، بدون واجد بودن قدرت 
نظامی، دولت ها و حتی کشورها با بحران موجودیت 
مواجه خواهند بود. در محیط آنارشیک بین الملل نیز 
قدرت نظامی، بازوی امنیتی هر کشور برای تأمین 
امنیت در برابر تهدیدات خارجی محسوب می شود. 
جمهوری اسالمی نیز به عنوان یک »بازیگر مستقل« 
از چشم انداز قدرت های بین المللی، همواره سایه ی 
تهدید و جنگ نظامی را باالی سر خود دارد و چنین 
حاکمیتی بدون واجد بودن قدرت نظامی مستحکم، 

مورد تهدید و تجاوز قرار خواهد گرفت.
امنیت  تأمین  موجب  که  است  عوامل  همین   
مرزهای  یک سو  از  است.  شده  کشور  منطقه ای 
تا  و  شده  گسترده  ایران  مرزهای  از  فراتر  امنیتی 
عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و... امتداد یافته، 
و از سویی دیگر قدرت نرم جمهوری اسالمی نیز 
صدور  انقالب«،  »صدور  مانند  مفاهیمی  بستر  در 
ارزش ها و نفوذ در بین عامه ی مردم در کشورهای 
منطقه، ظهور و بروز پیدا کرده است. هر دو وجه 
این مسئله، تأمین امنیت جمهوری اسالمی را در 
پی داشته و خواهد داشت. آن هم در شرایطی که نه 
تنها بسیاری از کشورهای منطقه، در بی امنی به سر 
می برند، بلکه سایه ی تهدید و ناامنی، تا قلب اروپا نیز 

کشیده شده است.
 ثبات در منطقه آشوب 

متمادی  های  سال  شد،  اشاره  که  همانگونه   
است که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا درگیر 
مناقشات بیرونی و درونی است. از جنگ اعراب و 
آن جنگ های دوم  از  پیش  و  رژیم صهیونیستی 
و اول جهانی گرفته تا شرایط فعلی. مجموعه ای 
از درگیری ها و مناقشات نظامی و غیر نظامی در 
منطقه حکم فرما بوده که خسارت های فراوانی را بر 
امنیت ملی کشورهای منطقه بار کرده و این درگیری 
ها در قرن بیست و یکم نه تنها کاسته نشده است، 

بلکه بر عمق و گستره آن نیز افزوده شده است.
یک پای ثابت درگیری ها در منطقه غرب آسیا و 
شمال آفریقا نیز غربی ها بوده اند، در دوره ای از 
تاریخ، انگلیسی ها و در دوره ای نیز آمریکایی ها، 
برای  ای  المصالحه  وجه  را  منطقه  امنیت  و  ثبات 
انتفاع اقتصادی بیشتر خود قرار داده و با استمساک 
به بحران زایی در منطقه، از یک سو نفت منطقه را به 
غارت برده اند و از دیگر سو بر مصرف سالح هایشان 
در منطقه افزوده اند و انبارهای سالح خود را خالی 
از سالح کرده اند. در شرایط فعلی نیز منطقه درگیر 
بحران های متوالی است که سبب ساز یک بخش )و 
آن هم بخش عمده آن( آمریکایی ها هستند و بدون 
تردید بی ثباتی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
را باید در اتاق های فکر و اندیشکده های وابسته به 
وزارت امور خارجه و پنتاگون مورد رهگیری قرار داد.

 یکی دیگر از حربه هایی که آمریکایی ها در این دو 
دهه گذشته )عالوه بر مسئله نفت و فروش سالح 
های خود( به آن می اندیشند و دائم سناریوهایی 
را برای آن تداعی و عملی می کنند، مسئله وحشت 
زایی از ایران است، در همین چند روز پیش بود که 
آمریکایی ها )در سطح اندیشه ای( این موضوع را 
بازنمایی کردند که اگر داعش از عراق بانگ رحیل 
رسد.  می  منطقه  در  ابرقدرتی  به  ایران  دهد،  سر 
پیش از این نیز ابراز می داشتند اگر صدام از عراق 
برود، این ایران است که به ابرقدرتی میرسد. آن ها 
سایر  و  ترکیه،  قطر،  کویت،  امارات،  عربستان،  در 
کشورهای اسالمی، ایران را به یک بازیگر آشوب در 
منطقه برساخت می کنند و بدین ترتیب به واسطه 
را  مشکالتی  غیرواقعی  ساخت  و  زایی  آشوب  این 
ترتیب می دهند که در آن صرفا انتفاع آمریکایی ها 

تحصیل می شود.
 اما از همه این مسائل گذشته، آن چه بیش از همه 
برای ایران غرورآفرین است، مسئله ثباتی است که 
علی رغم میل آمریکایی ها در ایران سیطره یافته و 
هیچ یک از سناریوهای آمریکایی ها برای بی ثباتی 
ایران تبدیل به عمل نشده است و به راحتی می 
توان گفت ایران با ثبات ترین کشور در منطقه است. 
دستاورد ثبات و امنیت در این منطقه دستاوردی 
بسیار بزرگ محسوب می شود و نشان دهنده هزینه 
هایی است که ایران در منطقه غرب آسیا داده و می 

دهد و به طور کلی موضوعی نیست که به راحتی به 
دست آمده باشد.

 اما در شکل گیری این ثبات، عواملی دست داشته 
و  به عملکرد مثبت  توان  از آن جمله می  اند که 
صحیح نیروهای نظامی کشور اشاره کرد، همچنین 
از این  نظام محاسباتی دقیق و کاربردی نیز یکی 

عوامل است که در جلوتر به آن اشاره خواهد شد.
  نظام محاسباتی دقیق 

 بی تردید در شکل گیری امنیت در محیط پیرامونی 
هستند،  دخیل  عواملی  )دولت-ملت(،  بازیگر  یک 
نیروی نظامی کارآمد، یکی از مهمترین این عوامل 
است، برای مثال کشوری که نیروی کارآزموده ای 
نداشته باشد، تصور »پیروزی« را دارد، اما »توان« 
تحصیل  در  بنابراین  ندارد،  را  پیروزی  »اقتدار«  و 
بود.  ناتوان خواهد  امنیتی  و  نظامی  موفقیت های 
در ایران نیروهای نظامی هم تصور پیروزی را دارند، 
تا  است  همین، سبب شده  را.  پیروزی  اقتدار  هم 
در هر نبرد منطقه ای )چه از زمان دفاع مقدس و 
چه نبردهایی که برای بیرون راندن تروریست ها از 
منطقه دارند( دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته 
باشند و در همه آن ها »موفق« عمل کنند. اما عالوه 
بر این، یک فاکتور بسیار مهم نیز در این مهم دخیل 
است و آن محاسبات دقیق و صحیح نخبگان عالیه 
نظام، خصوصات در سطح رهبری نظام است. رهبر 
انقالب با محاسبه دقیق تحوالت در منطقه، مدیریتی 
را در ایران و فراتر از آن در سطح منطقه ای و جهان 
اسالم به وجود آورده اند که شاهد افزایش روزافزون 
سطح و ابعاد قدرت ایران و در سطحی فراتر در سطح 
جهان تشیع هستیم. بدین ترتیب نه تنها کوچکترین 
گزندی به ایران در تاریخ تحوالت چند دهه اخیر بعد 
از استقرار نظام جمهوری اسالمی نیامده است، بلکه 
در حوزه نفوذ ایران، شاهد گسترده شدن عمق نفوذ 
ایران و حوزه استراتژیک این کشور فراتر از مرزهای 

خود نیز بوده ایم.
  فرجام سخن 

از  یکی  خویش  نوروزی  پیام  در  انقالب  رهبر   
دستاوردهای نظام اسالمی در سطح منطقه ای و 
بلکه بین المللی را داشتن امنیتی دانستند که هیچ 
یک از کشورهای منطقه از آن برخوردار نیستند. بی 
تردید برای تحصیل این امنیت عوامل متعددی نقش 
داشته اند و از رشادت های نیروهای کارآمد نظامی 
نمی توان غافل شد، اما یکی از موثرترین ابزارها برای 
تحصیل این امنیت داشتن نظام محاسباتی و تصمیم 
گیری شفاف، قاطع و صحیح است. علت عدم ارتکاب 
و  رقبا  توسط  نظامی  خطای  و  محاسباتی  اشتباه 
خصم های ایران در سطح بین المللی و منطقه ای، 
داشتن قطعیت نسبت به پاسخ و ضربه دوم و مهلک 
ایران و همین قطعیتی است که از سران جمهوری 

اسالمی اطالع دارند.
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دشمن شناسی،نفوذ

هدف نهایی از نفوذ 
سیاسی، فرهنگی و امنیتی 

نفوذ اقتصادی است

 

 عادل پیغامی
حداقـل چهـار عرصه بـرای نفوذ از طـرف آمریکا 
وجـود دارد: نفـوذ اقتصادی، نفوذ سیاسـی، نفوذ 
فرهنگـی و نفـوذ امنیتـی و هـدف نهایـی بـرای 
نفـوذ، مسـئله اقتصـاد اسـت؛ چـرا کـه آمریـکا 
در ایـران دو دسـته منافـع اقتصـادی دارد. نفوذ 
بـرای آمریـکا و غرب یک دسـته منافع مسـتقیم 
و یـک دسـته منافـع غیرمسـتقیم دارد. منافـع 
غیرمسـتقیم، بحـث تمدنـی را شـامل می شـود 
کـه اگـر آمریـکا بتوانـد انقـالب اسـالمی را مهار 
را  خـود  تمـدن  می توانـد  بلندمـدت  در  کنـد، 
تضمیـن کنـد و تمدن غـرب را رو به جلـو ببرد. 
امـا بـرای آن هـدف نهایـی کـه گفتـه شـد در 
هـر صـورت از هـر چهـار مجـاری نفوذ اسـتفاده 
می کنـد. در هـر کـدام از این چهـار مجاری یک 
سـری محورهـا وجـود دارد. هـر کـدام از ایـن 
محورهـا مصادیقـی دارد کـه مصادیـق می توانـد 

داخلـی و خارجـی باشـد.
مسـئله  سیاسـی،  نفـوذ  محورهـای  از  یکـی 
انتخابـات اسـت. بحـث مـا نفـوذ عناصر وابسـته 
بـه مجلـس اسـت کـه چـه برنامـه ای بـرای آن 
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد؟در بحثهـای 
سیاسـی تـام آن می تـوان گفـت: بـرای نفـوذ در 
انتخابـات، قطعـاً از عناصـر اقتصـادی و عناصـر 
فرهنگـی هـم اسـتفاده می کننـد، خـود محـور 
سیاسـی هـم مطـرح هسـت. نمایندگانـی را که 
می خواهنـد بـه مجلـس بفرسـتند، نمایندگانـی 
باشـند کـه  آمریـکا  منافـع  پیگیـر  کـه  باشـند 
این خود نسـل سـوم اسـتعمار اسـت. نسـل اول 
اسـتعمار حمله نظامی و اشـغال بود، نسـل دوم، 
کودتـا بـود و نسـل سـوم، الگـوی نفـوذ خزنـده 

اسـت کـه افـرادی را در مراکـز تصمیـم گیـری 
و تصمیـم سـازی بگمارنـد کـه اینهـا در واقع آن 
منافـع را پیگیـری کننـد. ظاهـر ایـن افـراد هم، 
ظاهـر صالحی اسـت. اینهـا از ابزارهـای مختلفی 
می تواننـد اسـتفاده کننـد. در نفـوذ اقتصادی دو 

مسـیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم وجـود دارد.
وجـود  راه  چهـار  نفـوذ  مسـتقیم  مسـیر  بـرای 
انـرژی  بخـش  در  کاال.  حضـور  فـروش  دارد:  
نخبـگان  )مغزهـا،  انسـانی  منابـع   . .خرابـکاری 
و…( و بـرای مسـیر غیرمسـتقیم سـه راه وجـود 

علمـی،  دیپلماسـی  دارد: 

دیپلماسـی  عمومـی،  دیپلماسـی   
رسـمی

ایـن  حـال می تـوان تحلیـل کـرد کـه چگونـه 
هفـت راه )البتـه حداقـل هفـت راه( بـه جریـان 
انتخابـات، بـرای نفـوذ دادن افـراد وابسـته بـه 

می کنـد. کمـک  خودشـان، 
جریـان  بـه  بیشـتر  غیرمسـتقیم  مسـیر  بحـث 
راه هـای  توضیـح  در  اسـت.  مرتبـط  انتخابـات 
به ترتیـب می تـوان گفـت: مسـیر غیرمسـتقیم، 

 دیپلماسی علمی:
علـوم  نـگاه  تأثیـر  تحـت  افـراد  حضـور  یعنـی 
انسـانی غربـی در مجلـس، یعنـی آمریکایی هـا 
این طـور القـا کردند کـه یک علمی، یـک مبنای 
دانشـی دارنـد کـه بر همـه مبانـی در دنیـا غلبه 
دارد از جملـه بر مبانی اسـالمی )عـدم اعتقاد به 

علـوم انسـانی بومی و اسـالمی(
اصلـی، سـبک  دیپلماسـی عمومـی مسـئله  در 
نظـر  مـد  مـدل  دو  اینجـا  در  اسـت.  زندگـی 

آنهاسـت.
• برجسـته کـردن سـبک زندگـی آمریکایـی یـا 
غربـی بـرای نماینـدگان: یعنـی اگـر نمایندگانی 
کـه بـه مجلـس رفتنـد یـا خواهنـد رفـت، افراد 
آمریکایـی  فکـری،  به لحـاظ  دست نشـانده 
نباشـند، بعـداً زندگـی اینهـا را بـه آن سـمتی 
ببرنـد کـه مـد نظر خودشـان اسـت که خـود به 
خـود ایـن افـراد در جبهـه ای می روند کـه منافع 

آمریـکا را پیگیـری کننـد.
• برجسـته کـردن سـبک زندگـی غربـی بـرای 
چـه  توده هـا  مطلـوب  زندگـی  سـبک  توده هـا: 
سـبکی اسـت کـه لبـاس آن سـبک را تـن نامزد 
اینهـا همـه  بیـاورد.  رأی  تـا  بکننـد  انتخاباتـی 
منـوط بـه این اسـت کـه سـبک زندگـی چگونه 
شـکل گرفته باشـد. طـرف غربی تـالش می کند 

کـه سـبک زندگـی خـودش را برجسـته کنـد.

 دیپلماسی رسمی:
صـورت  کشـور  در  دیپلماتیکـی  جریـان  یـک 
می گیـرد کـه به نفـع کاندیداهایـی کـه طرفـدار 
منافـع آمریـکا هسـتند تمـام شـود تـا آنهـا رأی 
بیاورنـد، به عنـوان مثـال: آمریکا نشـان بدهد که 

در جریان دیپلماسـی دوسـتدار آمریکا، فشـارها 
روی ایـران و تحریم هـا را کـم کرده اسـت یعنی 
آمریـکا  بـا  دیپلماسـی  ببینیـد  مـردم،  بگویـد 
جـواب می دهـد، پس بـه کسـانی رأی دهید که 
شـعار نگوییـد مـرگ بـر آمریـکا سـر می دهنـد. 
ایـن احتمـال هـم وجـود دارد کـه آمریکایی هـا 
بـه  منتهـی  هفته هـای  در  را  گشایشـی  یـک 
بگوینـد  مـردم  بـه  تـا  کننـد  ایجـاد  انتخابـات 
دیپلماسـی بـا آمریـکا جـواب داد و آنهایـی کـه 
گفتمانشـان ارتباط با آمریکاسـت بـه مجلس راه 

کنند. پیـدا  
چندملیتـی  شـرکت های  مسـتقیم،  مسـیر  در 
مسـئله مهمـی اسـت. شـرکت های چندملیتـی 
یعنـی یـک سـری شـخصیت های حقوقـی کـه 
کشـورهای  در  دارنـد،  آمریـکا  بـه  وابسـتگی 
بـه  اینهـا شـروع  و  مختلـف مسـتقر می شـوند 
اسـتخدام کـردن افـرادی از خـود آن کشـورها 
می کننـد و آنهـا را بـا فکـر مـد نظـر خودشـان 
پـرورش می دهنـد. از آنهـا حمایـت مالـی هـم 
می کننـد و آنهـا می رونـد و در جایـگاه تصمیـم 
ماننـد  می گیرنـد،  قـرار  گیـر  تصمیـم  و  سـاز 
شـرکت هایی کـه در آنهـا حضور آمریـکا چندان 
بـه چشـم نمی آیـد ولـی سـهامدار عمـده آنهـا 
آمریکاییهـا هسـتند. ایـن شـخصیت ها، چنیـن 
می دهنـد،  نفـوذ  کشـورها  در  را  شـرکت هایی 
به عنـوان مثـال: یک شـرکتی کـه تولیـد کننده 
کـه  به طـوری  اسـت  الکترونیکـی  تجهیـزات 
شـرکت  ایـن  اسـت،  آمریکایـی  آن  سـی درصد 
وارد ایـران می شـود، نمایندگی ایجـاد می کند و 
ممکـن اسـت خط تولیـد هم ایجـاد کنـد. برای 
فـروش محصوالتـش در بـازار شـروع بـه نیـرو 
گرفتـن می کنـد، مثاًل در شـهرهای بـزرگ دفتر 
مرکـزی ایجـاد می کنـد و بـرای دفتـر مرکـزی 
خـود افـراد جهت دار به لحاظ سیاسـی اسـتخدام 
می کنـد. اینهـا را از نظـر فکری تقویـت می کند. 
می کنـد.  برگـزار  آموزشـی  کارگاه  آنهـا  بـرای 
کنـار بازاریابـی ایـن افـراد به مـرور بـا تفکـرات 
تحـت  بیشـتر  و  می شـوند  آشـنا  آمریکایی هـا 
تأثیـر قـرار می گیرنـد. از طـرف دیگـر بـه آنهـا 
حقـوق خـوب هـم می دهنـد و به اصطـالح آنهـا 
را نمک گیـر می کننـد و تـوان مالی آنهـا را برای 
رقابـت انتخاباتـی بـاال می برنـد و آنهـا راحت در 

می شـوند. پیـروز  انتخابـات 

در ایـران معمـوالً نگاهی که نسـبت بـه انتخابات 
وجـود دارد نـگاه اقتصـادی اسـت نـه سیاسـی 
ولـی در جریـان نفوذ، اصـل نظام، ریشـه، اصول 
و مبانـی آن مـد نظر اسـت.اینجا شـفافیت مالی 
نماینـدگان مطـرح می شـود که هر کـدام از آنها 
روشـنگری کنـد کـه بـرای تبلیغات خـود چقدر 
و از کجـا هزینـه کرده اسـت.این قضیه دو هدف 
را دنبـال می کنـد: یکـی اینکـه باعث هوشـیاری 
مـردم می شـود و دوم اینکه از ریخـت و پاش در 

انتخابـات جلوگیـری می کند.

گام های سه گانه
 پروژه نفوذ

ــه  ــت ک ــي اس ــد ماه ــن واژه  چن ــوذ«... ای »نف
در ادبیــات سیاســي کشــور پررنــگ شــده 
فشــرده  مذاکــرات  حیــن  درســت  اســت. 
ــران  هیئــت دیپلماتیــک جمهــوري اســالمي ای
ــاي  ــده فعالیت ه ــر پرون ــر س ــروه 5+1 ب ــا گ ب
صلح آمیــز هســته اي کشــورمان بــود کــه رهبــر 
معظــم انقــالب هشــدارهایي در خصــوص ایــن 
ــه  ــه را ب ــر جامع ــا نظ ــد ت ــه کردن ــده ارائ پدی
ــه ممکــن اســت از نشســت  ســمت خطــري ک
ــک  ــرف دیپلماتی ــارج از ع ــت هاي خ و برخاس

ــد.  ــب کنن ــود، جل ــور ش ــه کش متوج
ــته  ــوزان نگذش ــه ل ــی از بیانی ــد وقت ــوز چن هن
بــود کــه رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد: »نکته 
بعــدي کــه بــه مســئوالن محتــرم تذکــر دادیــم 
ــن اســت  ــم، ای ــه شــما هــم عــرض مي کنی و ب
کــه بــه  هیچ وجــه اجــازه داده نشــود کــه آنهــا 
بــه بهانــه نظــارت، بــه حریــم امنیتــي و دفاعــي 
کشــور نفــوذ کننــد، مطلقــاً. مســئوالن نظامــي 
کشــور بــه  هیچ وجــه مــأذون نیســتند کــه 
ــا بازرســي و ماننــد اینهــا،  ــه نظــارت ی ــه بهان ب
بیگانــگان را بــه حریــم و حصــار امنیتــي و 
ــي  ــا توســعه دفاع ــد ی ــي کشــور راه بدهن دفاع
کشــور را متوقــف کننــد. توســعه دفاعــي و 
ــت  ــم مل ــت محک ــور، مش ــي کش ــي دفاع توانای
ــان  ــتي همچن ــت و بایس ــي اس ــه نظام در عرص

ــود.«  ــر ش ــد و محکم ت ــم بمان محک
ــئله  ــاد مس ــته اي ، ابع ــق هس ــس از تواف ــا پ ام
یافــت،  افزایــش  رهبــري  کالم  در  »نفــوذ« 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمي در ســخنان 
ــوج  ــت در آن م ــه قاطعی ــي ک ــا لحن ــود، ب خ
ــاز هــم در خصــوص »مســئله نفــوذ«  مــي زد، ب
تحذیــر دادنــد: »نیــت آنهــا ]امریکایي هــا[ 
ایــن بــود کــه از ایــن مذاکــرات و از ایــن 
ــوذ در  ــراي نف ــد ب ــدا کنن ــق، وســیله اي پی تواف
ــن  ــتیم و ای ــن راه را بس ــا ای ــور. م ــل کش داخ
ــه نفــوذ  راه را به طــور قاطــع خواهیــم بســت، ن
ــازه  ــورمان اج ــا را در کش ــادي امریکایي ه اقتص
ــه  ــا را، ن ــي آنه ــوذ سیاس ــه نف ــم داد، ن خواهی
ــي  ــوذ فرهنگ ــه نف ــا را، ن ــي آنه ــور سیاس حض

ــا را.« آنه

 تالش براي استحاله
اما این تذکرات درخصوص پروژه نفوذ در حالي 
این  بیانگر  کشور  سیاسي  تاریخ  مرور  که  است 
حقیقت است که پروژه نفوذ، مربوط به سال هاي 
نخستین  روزهاي  در  ریشه  بلکه  نیست  اخیر 
که  روزهایي  دارد؛  اسالمي  انقالب  پیروزي 
امریکایي ها مي کوشیدند با بهره گیري از نیروهاي 
داخلي خود بتوانند همچنان جاي پاي خود را در 
ایران محکم نگه دارند. این موضوعي بود که پس 
از تسخیر النه جاسوسي ایاالت متحده در تهران 
اثبات  به  نیز  امام  خط  پیرو  دانشجویان  توسط 
رسید و اسناد مکشوفه از این محل نشان داد آنها 
روي چهره هاي مختلفي براي تحقق اهداف خود 
سرمایه گذاري کرده بودند. این پروژه در سال هاي 
پس از پیروزي انقالب در قالب راهبردي جدید 
از مسیر  با موضوعات فرهنگي نمود پیدا کرد و 
بهره گیري از مدل هاي فرهنگي به دنبال استحاله 
معظم  رهبر  که  موضوعي  برآمدند؛  نظام  فکري 
انقالب در آن سال ها نام تهاجم فرهنگي و سپس 

ناتوي فرهنگي روي آن گذاشتند. 

 کارکردهاي سه گانه نفوذ
به  دوره  این  در  که  نفوذ  پروژه  جدید  مدل  اما 
شده  منتقل  بین المللي  و  سیاسي  موضوعات 
دیپلماتیک  گفت وگوهاي  در پس  بار  این  است، 
همان هدف اولیه در خصوص سرنگوني جمهوري 
واقعیت  یک  این  مي کند.  دنبال  را  اسالمي 
برخاست هاي  و  نشست  تمام  رغم  به  که  است 
هنوز  غرب  دنیاي  و  ایران  میان  دیپلماتیک 
امریکا  و  ایران  اسالمي  تقابلي جمهوري  ماهیت 
تغییر نکرده است. اگرچه در پروژه جدید به نظر 
مي رسد امریکایي ها به دنبال پروژه اي بلندمدت تر 
و  مي گردند  ایران  اسالمي  جمهوري  پیرامون 
تصمیم ندارند در کوتاه مدت به هدف غایي خود 
آنجاست که  این میان موضوع اصلي  برسند. در 
دنبال  به  مهم  گام  سه  در  امریکایي  نفوذ  پروژه 

زمینگیر کردن جمهوري اسالمي ایران است. 

با  گفت وگو  عادي سازي  نخست،  گام   
امریکا

ایـران و  نشسـت و برخاسـت هاي مکـرر میـان 
امریـکا بر سـر مذاکرات هسـته اي حـاال به دیگر 
عرصه  هـا نیـز سـوق پیـدا کـرده و دیگـر کسـي 
متعجـب  امریکایـي  ایرانـي-  گفت وگوهـاي  از 
نمي شـود، ایـن در حالـي اسـت که قبل از سـال 
92 درز خبـر مالقـات یـک مقـام دسـت چنـدم 
وزارت خارجـه ایـران بـا یـک مقـام امریکایـي، 
شـاید انقالبي بزرگ در رسـانه هاي جهـان ایجاد 
مي کـرد. نمونـه بـارز ایـن مدعـا گفت وگوهـاي 
سـفراي ایـران و امریـکا در عـراق بر سـر امنیت 
ایـن کشـور بـود کـه آن زمـان هیاهـوي زیـادي 
بـه پـا کـرد. در همیـن حـال بـه نظـر مي رسـد 
عـادي شـدن گفت وگوهـاي ایرانـي- امریکایـي 

ایـن خطـر را بـراي کشـور ایجاد مي کنـد که در 
برخـي مـوارد براي حفـظ خط ارتباطـي مقامات 
از  عقب نشـیني  بـه  مجبـور  ایـران  کشـور،  دو 
خطـوط قرمـز خـود شـود و ایـاالت متحـده در 
ایـن مسـیر همـواره مي کوشـد از راه گفت وگـو 
ایـران دیکتـه کنـد؛  بـه  را  خواسـته هاي خـود 
موضوعـي کـه مي توانـد نتایجـي همچـون گـذر 
از خطـوط قرمـز بـزرگ جمهوري اسـالمي و زیر 
پـا گذاشـتن آرمان هـا را به همراه داشـته باشـد. 

 گام دوم، ساختن ایران غیر الهام بخش
انقالب شکوهمند اسالمي توانسته  از  ایران پس 
به رغم تمامي تحریم ها و فشارهایي که در قالب 
بود،  شده  وارد  آن  به  تحریم  و  تحمیلي  جنگ 
بلکه  کند  حفظ  را  خود  ارضي  تمامیت  نه تنها 
پله هاي ترقي را یکي پس از دیگري طي کند و 
به الگویي منطقه اي و الهام بخش براي کشورهاي 
مدل  امروز  که  الگویي  شود؛  تبدیل  مسلمان 
و  مي کند  صادر  مختلف  کشورهاي  به  را  خود 
انقالب هاي بي شماري به تأسي از انقالب اسالمي 
ایران شکل گرفته است. امروز به خوبي بر همه 
واضح است که موج بیداري اسالمي که بسیاري 
از کشورهاي منطقه را فرا گرفته است،  متأثر از 
ایران  چنانچه  حال  است.  ایران  اسالمي  انقالب 
عقب  نشیني  خود  اصول  تمامي  از  یکباره  به 
امریکایي شود،  پذیرش سلطه  به  و مجبور  کند 
نزد  ایران  اسالمي  جمهوري  وجهه  تمامي  قطعاً 
اینکه  کما  مي شود.  مخدوش  منطقه  مسلمانان 
جمهوري  موقعیت  درک  با  نیز  غرب  دنیاي 
همواره  جهان،  مسلمانان  میان  در  اسالمي 
کوشیده است، این چهره را مخدوش و ایران را از 
محوریت الهام بخشي مسلمانان جهان خارج کند. 

  گام سوم، ایران مصرف زده
حـوزه سـومي کـه پـروژه نفـوذ مي توانـد بـراي 
کشـورمان خطر آفرینـي کنـد، حـوزه اقتصـادي 
اسـت. اقتصـاد ایـران پـس از 13 سـال تحریم و 
انباشـت میلیاردها دالر سـرمایه کشـور در داخل 
و خارج کشـور بـه یکباره با درهاي بـازي مواجه 
مي شـود کـه بـه دنبـال بـازار مصـرف ایـران و 
تغییـر سـبک زندگـي ایرانیـان هسـتند. این در 
حالـي اسـت کـه در طـول 13 سـال گذشـته، 
مـردم توانسـته اند بـا شـرایط تحریمـي خـود را 
وفـق دهنـد و حتـي اقـدام بـه تولیـد نیازهـاي 
خـود در داخـل کشـور کننـد. حال ایـن درهاي 
گشـوده باعـث مي شـود شـرکت هاي چندملیتي 
بـه یکبـاره بـه بـازار هیجـان زده ایـران یـورش 
بـزرگ  و  کوچـک  صنایـع  تنهـا  نـه  و  بیاورنـد 
کشـور را تعطیـل کننـد بلکـه مـردم ایـران را به 
محصـوالت خـود وابسـته نماینـد؛ وابسـتگي اي 
کـه در ادامـه مي توانـد جریانـي دنبالـه رو غـرب 
در کشـور خلـق کنـد و باعـث کاهـش قـدرت 

جهانـي جمهـوري اسـالمي ایـران شـود.
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اشرافی گری

حقوق های نجومی و 
خیانت به آرمان های 

انقالب اسالمی
را  دولت  یقه  نجومی  حقوق های  موضوع 
رها نخواهد کرد و همچنان تا برخورد مورد 
انتظار صورت نگیرد، استخوان در گلوی آنان 

خواهد ماند.
صادقانه  خدمت  به  نظام  مسؤوالن  دادن  توجه 
بهره برداری های  و  منفعت جویی ها  از  دوری  و 
نسبت  تذکر  و  قدرت  به  مادی  نگاه  و  شخصی 
توصیه ها  از  یکی  اشرافی،  روحیه ی  از  دوری  به 
سالیان  طول  در  انقالب  رهبر  جدی  مطالبات  و 
پایان  از  پس  سال های  در  است.  بوده  متمادی 
دفاع مقدس و ورود کشور به دوران سازندگی نیز 
شاهد تأکیدات مکرر ایشان در زمینه ساده زیستی، 
مردم داری، پرهیز از تجمل گرایی و... کامال مشهود 
بوده است. معظم له در موضوع فیش های نجومی 
نیز در نخستین واکنش در خطبه های نماز عید 
روند  می تواند  که  داشتند  مهمی  بیانات  فطر 
برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فسادها در 
عرصه های دیگر را متحول کند.ایشان در بخشی 
از بیاناتشان با اشاره به این که این طور نباشد که ما 
سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و 
به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره 

این حقوق ها و برداشت ها بیان کردند:
و  غیرمنصفانه  برداشت های  حقوق ها،  این   
ظالمانه از بیت المال است . این برداشت ها نامشروع، 
گناه و خیانت به آرمان های انقالب اسالمی است .

اگر  و  بشود  برگردانده  باید  نامشروع  دریافتهای 
اگر  بشوند.  مجازات  کرده اند،  بی قانونی  کسانی  
سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این ها را 
از این کارها برکنار بکنند.در واقع رهبر انقالب در 
مورد برخورد با عامالن دریافت حقوق های نجومی، 

و  عزل  الف(  شده اند:  برخورد  نوع  سه  خواستار 
بیت المال  از  آنچه  برگرداندن  کردن   ب(  برکنار 

به صورت نامشروع خارج شده است   ج( مجازات .
بنابراین رهبری به صراحت بیان کرده اند که صرف 
عزل و یا استعفای این مدیران نمی تواند عدالت را 
اجرا کند و در صورتی که این مدیران  بی قانونی 
نشان  بیانات  این  شوند.  مجازات  باید  کرده اند، 
می دهد، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق های 
گسترده مشخص کند که کدام یک از این مدیرها 
نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه  بی قانونی 
نیز کرده اند و کسانی را که بی قانونی انجام داده اند، 
رهبر  صراحت  کنند.  محکوم  مجازات  اشد  به 
انقالب در پیگیری موضوع فیش های حقوقی نشان 
می دهد که مسؤوالن در برخورد با این پدیده فقط 
نباید به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با 
پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم 
دستبرد زده اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به 
عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست 
که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود! هرچند 
فیش های  صاحب  مدیران  »فقط«  روزها  این 

حقوقی نامتعارف عزل یا برکنار می شوند.
فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سال های 
گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه ای 
نیز در فرمان هشت ماده ای در  انقالب  که رهبر 
اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به 
همه مسؤوالن گوشزد کردند. از آن سال ها بیش 
از بیست سال می گذرد و هر روز وجهی دیگر از 
شهرام  روزگاری  می کند؛  خودنمایی  پدیده  این 
میلیاردی،  هزار  سه  اختالس  روزگاری  جزایری، 

روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش های حقوقی!
انحای  در  اقتصادی  فساد  در  تنوع  و  تعدد  این 
با پدیده فساد اقتصادی  گوناگون نشان می دهد، 
زمان  طول  در  بلکه  است.  نشده  جدی  برخورد 
موارد  برخی  در  و  سیستماتیک  اقتصادی  فساد 
متأسفانه نهادینه شده است. در واقع اگر ریشه ای 
و غیر شعاری با این پدیده برخورد نشود، در آینده 

نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگری از 
فساد خواهیم بود.

در همین فقره فیش های نجومی که با هشیاری 
مجازی  شبکه های  وجود  هم چنین  و  رسانه ها 
یکی  به  تبدیل  به تدریج  اجتماعی  شبکه های  و 
فساد  مهم  مصداق های  هم چنین  و  سوژه ها  از 
عزل  برخورد،  تنها  است،  شده  تبدیل  اقتصادی 
واقع  در  است.  بوده  اجباری  استعفای  یا  و  افراد 
و  گرفته  غیرمتعارف  حقوق  سال ها  که  مدیری 
تعدی به بیت المال کرده است، فقط تنها مجازاتی 

که می شود این است که از آن کار عزل می شود.
دیدار  در  انقالب  رهبر  که  است  حالی  در  این 
رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در ماه مبارک 
رمضان به موضوع حقوق های کالن اشاره و تأکید 
کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم 
به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از 
استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای 
پاک دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی 

بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون 
اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این 
موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً 
به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطالع مردم 
رسانده شود.رهبر انقالب اسالمی گفتند: بر اساس 
اطالعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی 
مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است 
از  اندکی  تعداد  به  مربوط  کالن،  دریافتی های  و 
هم  اندک  موارد  همین  با  باید  که  است  مدیران 

برخورد قاطعانه انجام شود.
فیش های  معضل  مورد  در  انقالب  معظم  رهبر 
روند  می تواند  که  داشتند  مهمی  بیانات  حقوقی 
برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فسادها در 
در  انقالب  کند.رهبر  متحول  را  دیگر  عرصه های 
را  بیت المال  از  برداشت هایی  چنین  بیاناتشان 
نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهای انقالب اسالمی 
گذشته،  در  موضوع،  این  در  افزودند:  و  دانستند 

باید  که  است  شده  غفلتهایی  و  کوتاهی ها  قطعاً 
جبران شود اما مسؤوالن باید موضوع حقوق های 
نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و این گونه 
به  به پا و بعد هم قضیه  نباشد که سر و صدایی 

فراموشی سپرده شود.
ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید 
دریافت های نامشروع بازگردانده شود و افرادی که 
مرتکب  بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که 
زیرا  برکنار شوند،  قانون سوءاستفاده کرده اند،  از 
آنان لیاقت حضور در مراکز و مسؤولیتها را ندارند.

این که  بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
این  از  تا  دارند  تالش  اسالمی  نظام  دشمنان 
کنند،  ایجاد  نظام  ضد  بر  مستمسکی  موضوع، 
گفتند: افرادی که دریافتهای نامشروع داشته اند در 
مقایسه با مدیران پاک دست نظام، اندک هستند 
باید  و  است  عیب  و  مضّر  نیز،  اندک  همین  اما 
برطرف شود. ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت 
حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از »مستی 
اشرافی گری« دانستند و تأکید کردند: هنگامی که 
در جامعه، »اشرافی گری، اسراف و تجمل«، ترویج 
می شود، نتیجه آن بروز پدیده های زشتی همچون 

دریافتهای نامشروع است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد 
جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسأله عزل 
باید  به بیت المال  اموال  بازگرداندن  و برکناری و 
در دستور کار مسؤوالن باشد، زیرا افکار عمومی 
نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری 
الزم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسالمی کاسته 
کاهش  خامنه ای،  آیت اهلل  شد.حضرت  خواهد 
تأکید  و  فاجعه خواندند  را  نظام  به  اعتماد مردم 
کردند: مسؤوالن باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، 
اعتماد مردم را حفظ کنند.هم چنین رهبر معظم 
انقالب در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور 
به رهبر معظم انقالب مبنی بر درخواست همکاری 
عمومی  نهادهای  و  دستگاه ها  همه  مشارکت  و 
امور  در  به ویژه  انضباط  ایجاد  در  دولت  با  کشور 
مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر 
مدار قانون، پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه ها 
غیرمتعارف  پرداخت های  به  نسبت  موظفند 
با موارد تخلف  حساسیت نشان دهند و قاطعانه 
ضوابط  است  موظف  هم  دفتر  کنند.  برخورد 
مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود 

مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

 وظیفه رهبری : جلوگیری از انحراف در 
مسیر نظام 

نجومی«  بحث »حقوق های  مطرح شدن  از  پس 
در جامعه، رهبر معظم انقالب اسالمی نسبت به 
به  »هجوم  آن را  و  کرده  موضع گیری  مسأله  این 
ارزش ها« دانستند. رهبر انقالب چند روز پس از 
این و در خطبه های عیدفطر به شکل صریح تری 
به این موضوع پرداخته و ضمن »نامشروع و گناه« 
دانستن این برداشت ها، از آن به عنوان »خیانت به 

آرمانهای انقالب اسالمی« تعبیر کرده و خواستار 
عزل و برکناری افراد متخلف شدند.

اما چرا رهبری نسبت به این موضوع که مسؤولیت 
آن به دولت و دستگاه های اجرایی و... برمی گردد، 
و  موضع گیری  و  داده  نشان  واکنش  این گونه 
»وظیفه ی  درسِت  فهم  کردند؟  مطالبه گری 
رهبری« در نظام اسالمی پاسخ این سؤال را روشن 
که  است  آن جایی  رهبری  »وظیفه ی  می سازد: 
احساس کند یک حرکتی دارد انجام می گیرد که 
این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می کند. 
بیاید در میدان  اینجا وظیفه ی رهبری است که 
و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ 
پدیده ی  با  اگر  واقع  در  باشد.«  جزئی  مورد  ولو 
به  نامشروع  برداشت های  و  نجومی  حقوق های 
این مسأله  نشود  مبارزه  قاطعانه  و  شکل صحیح 
نظام  حرکتِی  مسیر  در  انحراف  موجب  می تواند 
برخی  به  توجه  بهتر،  درک  برای  شود.  اسالمی 

نکات ضروری است:

  دونگاه به قدرت: خدمت یا طعمه 
در یک تقسیم بندی کالن در حکومت های گوناگون 
دو نوع جهت گیری و نگاه نسبت به »قدرت« وجود 
دارد. در حکومت اسالمی »قدرت« فرصتی برای 
»خدمت به بندگان خدا« است، هیچ کارگزار نظام 
اسالمی حق ندارد خود را با »اشراف« مقایسه کرده 
و بدتر از آن با »روحیه ی اشرافی گری و کاسبی« با 
مسؤولیت برخورد کند. در این نگاه قدرت به هیچ 
عنوان »طعمه« و انقالب به مثابه سفره و فرصتی 
برای بهره برداری شخصی نیست: »پذیرفته نیست 
که مامور عالی رتبه ی نظام جمهوری اسالمی، مثل 
کاسبی  یک  را  خود  مسؤولیت  کاسبیها،  بقیه ی 
حساب کند. مسؤولیتهای واال در نظام جمهوری 
اسالمی، کاسبی و سرمایه نیست که انسان برای 
اداره ی دنیای خود به دنبال آن برود. مسؤول نظام 
اشراف  و  اعیان  به  ندارد  حق  اسالمی  جمهوری 
آن ها  با  را  خود  زندگی  و  کند  نگاه  پولدارها  و 
ماموریت، طعمه  این  اسالمی،  نظام  بسنجد... در 
نیست؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه 

بر گردن انسان است.
در این نگاه: »قدرت، هدف نیست؛ وسیله ای است 
برای این که انسان بتواند به اهداف واال برسد.« و 
وجود  »فلسفه  هستند:  مردم«  »نوکر  مسؤوالن 
بنده و امثال بنده و دیگرمسؤوالن، خدمت است. 
ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبار و آبروی 
ما به این است. اسالم این را برای ما معّین کرده 

است.« 
بر  حاکم  نگاهِ  خالف  بر  درست  نگاه  این 
حکومت های طاغوتی است که در آن ها »یک وزیر، 
یک مدیرکل و یک رئیس، از زندگیهای آن چنانی 
حکومت های  در  امروزه  که  نگاهی  برخوردارند. 

لیبرال سرمایه داری تجلی یافته است.
برخورد  که  است  اعتقادی  مبانی  این  به  باتوجه 
و  مادی  »نگاه  و  اشرافی گری«  »روحیه ی  با 

منفعت جویانه به قدرت« از سالیان دور مورد توجه 
رهبری قرار گرفته است؛ چنان که پس از دوران 
هشدار  موضوع  این  به  نسبت  نیز  مقدس  دفاع 
داده اند: »عّده ای، سازندگی را با ماّدیگرایی، اشتباه 
چیز  ماّدیگری  است،  چیزی  سازندگی  گرفته اند. 

دیگری است.

  اشرافی گری مانع تحقق عدالت 
چون  پدیده ای  از  صحبت  انقالب  رهبر  وقتی 
یک  به  واقع  در  می کنند  اشرافی گری«  »مستِی 
»روحیه« و »شیوه و سبک حکومت داری« اشاره 
حقوق های  زشت  پدیده ی  که  روحیه ای  دارند. 
از  ناشی  »آسیب های  است:  آن  از  ناشی  نجومی 
را کأنّه درست نمی شناسیم؛  اشرافی گری  مستی 
جامعه  در  تجّمل  و  اسراف  اشرافی گری،  وقتی 
به  قضایا  این  بشود،  ترویج  و  باشد  داشته  وجود 
همه  و  می آید  به وجود  و  می آید  پیش  دنبالش 
به دست  طعمه ای  یک  که  هستند  این  دنبال 
بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم ها را از 
این مال های حرام پُر کنند. روحیه ی اشرافی گرِی 
مسؤوالن از همین نگاه مادی و طاغوتی به قدرت 
نشأت می گیرد و آفت ها و مصیبت های زیادی را 
»ازجمله  می کند:  تولید  اسالمی  جامعه ی  برای 
چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در 
جامعه ُکند می کند، نمود اشرافی گری در مسؤوالن 
باالی کشور است... عیب اّوِل اشرافی گری، اسراف 
که  است  این  آن  و  است  بدتر  دوم  عیب  است... 
فرهنگ سازی می کند؛ یعنی چیزی برای مسابقه 

دادن همه درست می کند.« 

اعتماد  کاهش  یا  کشور  پیشرفت    
مردم؟

پیشرفت انقالب و کشور با اتکاء به روحیه ی انقالبی 
و کار جهادی بوده: »ما از اول انقالب، هر کار بزرگی 
به  اعتماد  برکت  به  بدهیم،  انجام  توانسته  ایم  که 
نفس و بلندپروازی و کار جهادی بوده است.« و تنها 
راه پیشرفت ایران اسالمی نیز همین روحیه است: 
»راه پیشرفت ایران اسالمی، احیاء روحّیه ی انقالبی 
»هرجور  البته  است.  مجاهدت  روحّیه ی  احیاء  و 
بلکه: »روحّیه ی جهادی  نیست.«  کاری، جهادی 
یعنی کار را برای خدا انجام دادن، کار را وظیفه ی 
خود دانستن، همه ی نیروها را در راهِ کارِ درست 
به میدان آوردن.« حال دو راه پیش روی خواص، 
اگر مسؤوالن  است.  کارگزاران کشور  و  مسؤوالن 
اشرافی گری را در پیش بگیرند، عالوه بر توقف روند 
پیشرفت کشور باید بیش از پیش شاهد پدیده هایی 
چون حقوق های نجومی و »کاهش اعتماد مردم به 
نظام«  بود؛ در صورتی که با انقالبی گری و روحیه و 
کار جهادی عالوه بر پیشرفت کشور اجر »باالترین 
عبادت ها« را کسب می کنند: »شاید هیچ عبادتی 
باالتر از عبادت مسؤولی نیست که به خاطر تالش و 
خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیت خود 

صرف نظر می کند.«
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هشدار پرتکرار
رهبر معظم انقالب اسالمی در پنج ماه اخیر، چهار 
دیدار با فعاالن عرصه ی علم داشته اند. در همه ی این 
دیدارها »پیشرفت علمی« یکی از نکات مورد تأکید 
محورهای  از  یکی  موضوع  این  است.  بوده  ایشان 
اصلی گفتمان سازی و مدیریت کالِن رهبر معظم 
انقالب اسالمی در بیش از یک دهه ی اخیر بوده 
است. با اقبالی که این موضوع در حوزه ی عمومی 
دستگاه های  از  فراتر  کشور  علمی  حرکت  یافت، 
درخشانی  ثمرات  و  نتایج  و  شد  پیگیری  دولتی 
به دست آمد: »حرکت علمی تبدیل شد به یک 
گفتمان؛ یعنی کار، منحصر نماند در چند دستگاه 
دولتی؛ یعنی بین دانشگاه ها و دانشجوها؛ شد یک 
گفتمان عمومی... تبدیل شده به یک فضای عمومی 
این  است.  باارزش  این خیلی  عمومی؛  و خواست 
گفتمان را حفظ کنیم. از رهگذر دستاوردهای این 
جنبش علمی بود که در عرصه ای چون هسته ای 
در  بلند  گامی  و  تولید شد  »قدرت«  برای کشور 
مسیر ارتقا و تثبیت »اقتدار ملّت ایران« برداشته 
گردش  که  شدند  ناچار  امروز  قدرت،  شش  شد: 
کنند؛  تحّمل  کشور  در  را  سانتریفیوژ  هزار  چند 
ناچار شدند ادامه ی این صنعت را در کشور تحّمل 
توسعه ی  و  تحقیقات  ادامه ی  شدند  ناچار  کنند؛ 
این صنعت را تحّمل کنند... این معنایش چیست 
جز اقتدار ملّت ایران؟ این بر اثر ایستادگی ملّت، 
مقاومت ملّت، و بر اثر شهامت و ابتکار دانشمندان 

عزیز ما است.
سه عامل  مأیوس کردن دشمن

ایران  با  سلطه گر  و  مستکبر  قدرت های  دشمنی 
اسالمی نیز برای جلوگیری از تثبیت و قدرت یابی 
الگویی است که در آن پیشرفت های  علمی توأمان 
کنید...  تصّور  »شما  می شود:  دنبال  معنویّت  با 
یک کشوری با این خصوصّیات: با علم پیشرفته، 
با صنعت پیشرفته، با یک جمعّیت 150 میلیونی 
معنویّت،  از  برخورداری  با  و  میلیونی،   200 یا 
یعنی دنبال سلطه نیست، دنبال زورگویی نیست، 
دنبال تحمیل حرف خودش به دیگران نیست، به 
مظلومین کمک می کند، و در مقابل ُگنده گویی های 
زورگوهای دنیا می ایستد؛ یک کشور این جوری را 
تصّور کنید؛ ببینید این چقدر برای استکبار جهانی 
سنگین است! همه ی تالشی که امروز میشود در 
مواجهه ی با جمهوری اسالمی، برای این است که 
چنین روزی پیش نیاید.به همین دلیل است که 
در فضای  امروز کشور، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
روحّیه ی  »حفظ  و  مقاومتی«  اقتصاد  کنار  »در 
یکی  عنوان  به  را  پیشرفته«  »علم  انقالبی گری«، 
از مولفه های اساسی اقتدار ملّی معرفی کرده و بر 
ضرورت »از دست ندادن شتاب پیشرفت علمی« به 
جد تأکید می کنند.  چراکه تنها در صورت تحقق 
این سه عامل فوق دشمن »مأیوس« شده و دست 
از دشمنی برمی دارد: »کاروان علم شتاب خود را از 
دست ندهد، در علم پیشروی کنیم، همه چیز به 

علم وابسته است.
شتاب پیشرفت علمی تنزّل کرده است

بر این اساس کم شدن شتاب پیشرفت علمی کشور 
بر  دشمن  دشمنی  راه  می تواند  اخیر،  برهه ی  در 
ما را هموار کند و در مسیر قدرت مند شدن ملت 
جهانی  عرصه ی  در  کشور  اقتدار  تثبیت  و  ایران 
خلل جدی ایجاد کند. نکته ای که مورد انتقاد رهبر 
ایشان در تیر ماه  انقالب قرار گرفته و باعث شد 
94 و در دیدار اساتید دانشگاه نسبت به آن هشدار 
داده و جلوگیری از کاهش این شتاب را از مسئوالن 
مطالبه نمایند: »رسیدن ما به رتبه ی باالی علمی، 
ناشی از شتاب فوق العاده ی کار بود. طبق آمارهای 
سیزده  کشور،  در  علمی  پیشرفت  شتاب  جهانی، 
برابِر متوّسط جهان بود؛ این را مراکز آمارِی علمی 
دنیا اعالم کردند که ما هم مکّرر قباًل اعالم کردیم. 
این شتاب، امروز کم شده... علی الّظاهر از رتبه ی 
درست  -این  نکردیم  تنّزل  پانزدهم  یا  شانزدهم 
است- اّما بایستی ترّقی میکردیم؛ یعنی آن شتاب 
کم  امروز  شتاب  این  میکرد؛  پیدا  ادامه  بایستی 
شده... کاری کنید که شتاب رشد علمی فروکش 
نکند. رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه ی همین 
هشدار بحث »حاشیه سازی ها« در فضای دانشگاه ها 
را مورد توجه قرار داده و به صورت جدی نسبت به 
سیاسی کاری و حاشیه سازی تذکر دادند: »محیط 
نگه  برکنار  حاشیه سازی ها  از  را  کشور  علمی 
نشود،  سیاسی کاری  نشود،  سیاست بازی  دارید... 
حاشیه سازی نشود. این حاشیه سازی ها به کار اصلی 
که عبارت است از کار علم و پیشرفت علم با همه ی 
خصوصّیاتی که این مسئله دارد، لطمه می زند. در 
ادامه همین روند و به دلیل افت سرعت پیشرفت 
علمی کشور، رهبر انقالب بار دیگر در دیدار خود 
با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت  در شهریور 
ماه نسبت به این مسئله تذّکر دادند: نگذارید شتاب 
علمی در دهه ی دّوم چشم انداز... کم بشود... این 
به نظر من خیلی مسئله ی مهّمی است. خب، علم 

زیرساخت اصلی کشور است. 

هفت باور مهم در خالقیت 
و نوآوری در کالم رهبری

بـرای تحقـق و عینیـت بخشـیدن بـه فرمایـش 
و  نـوآوری  خصـوص  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
شـکوفایی بایـد دسـت کم 7 بـاور و اعتقـاد را در 
وجـود افـراد زنـده کـرد تـا بـه ایـن موفقیـت در 

همـه عرصه هـا دسـت یافـت. 
 1. ایمـان قـوی بـه انجـام کار و عـدم اعتقـاد 
محدودیت هـا،  بـه  اعتقـاد  محدودیت هـا:  بـه 
انسـان را محـدود می کنـد. راه صحیـح آن اسـت 
کـه محدودیت هـا را نادیـده انگاریـم و بـا ایمـان 
قـوی و تـوان بیشـتر بـه عمـل برخیزیـم. اگر به 
امـکان انجـام امـری ایمـان قوی داشـته باشـید، 
بـه ظـن قوی بـه انجـام آن موفـق خواهید شـد. 
هـر حادثـه ای دارای دلیـل و مقصودی اسـت که 
بـه مصلحـت ماسـت. انسـان های موفـق و نـوآور 
عقیـده دارنـد کـه در بطن هـر بدبختـی و حادثه 
ناخوشـایند، دانـه ای اسـت که روزی ثمـر خواهد 

داد و منافـع بسـیار بـه بـار خواهـد آورد. 
 2. چیـزی بـه نـام شکسـت وجـود نـدارد: این 

بـاور تقریبـاً از بـاور قبلـی نتیجـه می شـود و بـه 
همـان اندازه مهم اسـت. ذهـن بسـیاری از مردم 
به گونه ای اسـت که غالباً از شکسـت می ترسـند. 
افـراد خـالق  و نـوآور شکسـت را نمی بیننـد و به 
آن اعتقـاد ندارنـد و آن را بـه حسـاب نمی آورند. 
انسـان های موفـق کسـانی نیسـتند کـه هرگـز 
شکسـت نخورنـد، بلکـه اگـر نتیجـه بـه دسـت 
آمـده مـورد انتظـار آن هـا نباشـد، از آن عبـرت 
و درس می گیرنـد. آن گاه ایـن آموخته هـا را در 
راهـی دیگـر بـه کار می زننـد. کارهـای نـو و تازه 
می کننـد و نتایـج تـازه می گیرنـد. واقعیـت آن 
اسـت که توماس ادیسون »شکسـت را شکست و 
جهـان را روشـن کـرد.« می گویند پـس از 9999 
بـار سـعی کـرد کـه المـپ بـرق را اختـراع کنـد 
و نتوانسـت، کسـی از او پرسـید: »خیـال داری 
بـرای 10 هزارمیـن بـار شکسـت بخـوری؟ وی 
جـواب داد: من شکسـت نخـورده ام بلکـه یک راه 
دیگـر را کشـف کرده ام کـه به اختـراع المپ برق 
منتهـی نمی شـود.« لذا وی کشـف کـرده بود که 
بعضـی راه هـا، به نتایجـی دیگر منجـر می گردند. 
پیروزمنـدان، رهبـران، قدرتمنـدان و آنـان کـه 
شـخصاً نیرومندنـد، همـه می داننـد کـه هـر گاه 

در کاری نتیجـه دلخـواه به دسـت نیامد، آن خود 
دسـتاوردی اسـت. پـس اعتقـاد بـه شکسـت، از 
راه هـای مسـموم کننده ذهـن اسـت و بزرگ ترین 
عامـل جلوگیرنـده آدمـی از خالقیـت و نـوآوری، 

ترس از شکسـت اسـت. 
تدریـس  کارش  کـه  شـولر«  »رابـرت  دکتـر 
شـیوه های مثبـت تفکـر اسـت، سـؤال بزرگـی را 
مطـرح می سـازد: »اگـر می دانسـتید کـه در هیچ 
می کردیـد؟  چـه  نمی خوریـد،  شکسـت  کاری 
ایمـان داشـتید کـه هرگـز شکسـت  اگـر واقعـاً 
نمی خوریـد قطعاً یک رشـته کارهای تـازه را آغاز 
می کردیـد و بـه نتایـج قـوی و مطلـوب تـازه ای 
می رسـیدید. بهتـر نیسـت کـه اکنون هـم همان 
کارهـا را بکنیـد؟! آیا این تنها راه رشـد نیسـت؟« 
بنابرایـن راه رسـیدن بـه نوآوری و شـکوفایی این 
اسـت کـه کلمـه شکسـت را قلـم گرفتـه، سـعی 
کـرد از هـر تجربـه ای نتیجـه جدیـدی آموخـت. 
 3. مسـئولیت هـر اتفاقـی را به گـردن بگیرید: 
یکـی از صفاتـی کـه میان رهبـران بـزرگ و افراد 
موفق مشـترک اسـت این اسـت که فکر می کنند 
دنیـای خودشـان را خودشـان می سـازند. قبـول 
مسـئولیت یکـی از بهتریـن معیارهـای توانایـی و 

بلـوغ شـخص اسـت؛ به عـالوه ایـن بـاور موجب 
پشـتیبانی و تقویـت باورهـای دیگر می شـود. اگر 
بـه شکسـت اعتقـاد نداشـته باشـید و بدانیـد که 
حتمـاً بـه نتایـج دلخـواه خـود می رسـید، کافـی 
اسـت قبول مسـئولیت کنید و بدانیـد که چیزی 
را از دسـت نمی دهیـد و همـه چیـز را به دسـت 
کننـد  مسـئولیت  قبـول  کـه  آن هـا  می آوریـد. 
نیرومندنـد و آنـان که از زیر بار مسـئولیت شـانه 
بـه ضعـف می رونـد. خداونـد  رو  خالـی کننـد، 
می فرمایـد: و ال تـزر وازره وزر اخری )اسـراء/15( 
نگیـرد؛  دوش  بـه  را  دیگـری  بـار  هیچ کـس  و 
یعنی هر کسـی مسـئولیت کارهای خـودش اعم 
از افـکار و رفتـار و اعمـال را بـه دوش دیگـران 

نینـدازد و خـودش بایـد بـه گـردن بگیرد. 
 4. بـرای بهره بـردن از چیـزی شـناخت کامـل 
آن الزم نیسـت: بسـیاری از مـردان موفـق بر این 
عقیده انـد بـرای این که چیـزی را مورد اسـتفاده 
قـرار دهنـد، لزومی نـدارد همه چیـز را درباره آن 
بداننـد. اگر کسـانی را کـه در رأس قدرتند، مورد 
مطالعـه قـرار دهیـد متوجـه می شـوید کـه آن ها 
تـا حـدودی کـه کارشـان ایجـاب می کنـد، در 
زمینه هـای گوناگـون اطالعاتی دارنـد اما در همه 
زمینه هـا متخصـص نیسـتند و به کلیـه جزئیات 
سـازمان خـود نیـز آگاهـی ندارنـد. از جمله اصل 
اسـالمی »مـا ال یدرک کله ال یتـرک کله« تقریباً 
همیـن معنـا را می رسـاند. »آنتونـی رابینـز« در 
ایـن زمینـه تأکیـد می کنـد: اگـر دربـاره نیـروی 
بـرق از شـما سـؤال کنـم معمـوالً اطالعات شـما 
صفـر یـا در حـد کمی اسـت. مع ذلک شـما کلید 
بـرق را می زنیـد و چـراغ روشـن می شـود. پـس 
افـراد موفـق لزومـاً از حیـث علم و دانش سـرآمد 
نیسـتند. می تـوان همـه عمـر را صـرف مطالعـه 
ریشـه کـرد و می تـوان طـرز چیـدن میـوه را یاد 
گرفـت. بنابرایـن افراد نـوآور و خـالق در مصرف 
زمان خسـت نشـان داده و هـر موقعیتی را جهت 
تشـخیص  در  و  می سـنجند  بیشـتر  بهـره وری 
مهـارت  غیرضـروری  و  ضـروری  دانسـتنی های 

دارند. 
بزرگ ترین سرمایه شما، دیگرانند: کسانی   .5 
یافته اند  دست  درخشانی  موفقیت های  به  که 
و  احترام  قوی  دارای حس  استثناء  بدون  تقریباً 
به دیگرانند. درونمایه کتاب های  تحسین نسبت 
جدید بازرگانی از »قبیل نوآوری و آغازگری«، »در 
دقیقه ای«  یک  »مدیر  و  بهروزی«  جست وجوی 
این است که هیچ موفقیت پایداری بدون احساس 
صمیمیت و یگانگی با مردم به وجود نمی آید و راه 
موفقیت آن است که گروه موفقی را تشکیل دهیم 
آیات  در  کنند.  همکاری  یکدیگر  با  بتوانند  که 
تعاون  بر مشورت،  فراوان  تأکید  روایات  و  قرآنی 

و محبت با یکدیگر حاکی از آن است که باور به 
این مسأله و عمل نمودن به آن در شکوفایی و 
بالندگی استعدادهای نهفته انسان ها بسیار مؤثر و 
راه گشاست. »آنتونی رابینز« در این باره می گوید: 
چه  با  می دانند  که  هستند  کسانی  موفق،  افراد 
زبانی از دیگران بپرسند »چگونه می شود این کار 
را بهتر انجام داد؟« یا »چطور می شود این عیب 
نتایج  به  است  ممکن  »چگونه  یا  کرد؟«  رفع  را 
بهتر رسید؟« آن ها می دانند که یک فرد هر قدر 
هم که باهوش باشد، مشکل است که به تنهایی 
کارآمد  گروه  یک  استعدادهای  مجموع  با  بتواند 

برابری نماید. 
کلیدهای  از  یکی  است:  تفریح  نوعی  کار،   .6  
بین  سازنده  پیوندی  که  است  این  موفقیت 
دوست  که  چیزهایی  و  می کنیم  که  کارهایی 
داریم به وجود آوریم. آیا کسی را می شناسید که 
با انجام کارهایی که از آن نفرت دارد به موفقیتی 
بزرگ نایل شده باشد؟ افراد موفق شغل و حرفه 
خود را جزء تفریحات خود می دانند و با این نگاه 
از کارشان لذت می برند و ضمن یادگیری مطالب 
تازه به نوآوری و کشف راه های جدید می پردازند. 
کار  که  کنید  فکر  اگر  می کند:  تأکید  »رابینز« 
برای  وسیله ای  و  و مشقت محض  یعنی زحمت 
چیزی  زیاد  احتمال  به  خانواده،  معاش  تأمین 
بیش از آن هم گیرتان نخواهد آمد. بنابراین الزمه 
این مسأله مهم  باور داشتن  نوآوری و شکوفایی 

است که کار را نوعی تفریح بدانیم. 
 7. هیـچ توفیـق پایـداری، بـدون پشـتکار بـه 
دسـت نمی آیـد: افـراد موفق بـه نیروی پشـتکار 
عقیـده و ایمـان دارنـد. اگـر بـه افـرادی کـه در 
هـر زمینـه موفـق شـده اند بنگریـد می بینید که 
آنـان لزومـاً بهتـر، باهوش تـر، سـریع تر و قوی تـر 
جدیـت  و  پشـتکار  بلکـه  نبوده انـد  دیگـران  از 
قـرآن مجیـد می فرمایـد:  داشـته اند.  بیش تـری 
»و ان لیـس لالنسـان اال مـا سـعی و ان سـعیه 
سـوف یری ثم یجزیـه الجزاء االوفـی« )نجم/41، 
40، 39( »و ایـن کـه بـرای آدمـی جـز سـعی و 
کوشـش او نخواهـد بـود و ایـن که پاداش سـعی 
و تـالش انسـان به زودی دیده می شـود، سـپس 
در آخـرت بـه او پـاداش کافـی خواهـد رسـید.« 
بـر اسـاس ایـن آیـات سـعی و تـالش و پشـتکار 
انسـان هـم در دنیـا و هـم در آخـرت بـه ثمـر 
خواهـد نشسـت. تـو گویـی خداونـد می خواهـد 
بفرمایـد تمـام هویـت انسـان را سـعی و تالش او 
رقـم می زنـد. این نکتـه از آیه »و مـن اراد االخره 
و سـعی لهـا سـعیها و هـو مؤمـن« )اسـراء/19( 
بـه خوبـی فهمیـده می شـود کـه پشـتکار آثار و 
بـرکات دنیـوی و اخـروی زیـادی را در بـر دارد. 
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سبک زندگی

سبک زندگی و
 شبکه های اجتماعی

انسان، موجودی مدنی الطبع نامیده شده و همواره با 
همنوعانش در ارتباط بوده، در واقع این ارتباط ریشه 
نیاز  دارد، همین  اجتماعی  ارتباطات  به  او  نیاز  در 
سبب شکل گیری اجتماعات انسانی، شهرها و جوامع 
شده و در گذر زمان و ادوار زندگی انسان متحول و 
متطور گشته است. بشر، در دوره های گوناگون برای 
تسهیل ارتباطات اجتماعی خود دست به اختراعاتی 
از جمله، تلفن، تلگراف، تلوزیون، ماهواره و اینترنت 
زده است. شبکه های اجتماعی که زاده وب2 هستند، 
از همین دست است. حضور در اجتماع یک رابطه دو 
مختصات  تمام  با  فرد  سمت  یک  از  است،  سویه 
فردی خویش، اخالق، تربیت، روحیات و استعداد 
و توانایی هایش بر اجتماع خود تأثیر می گذارد و از 
سوی دیگر، از جامعه خود رنگ می پذیرد و ترکیب 
این دو ـ خصوصیات فردی و اکتسابات اجتماعی 

-سبک زندگی او را می سازد.
 مولفه های سبک زندگی چیست؟

برخی متفکران کالسیک شیوه تغذیه، خودآرایی )نوع 
پوشاک و پیروی از مد(، نوع مسکن )دکوراسیون، 
معماری و اثاثیه(، نوع وسیله  حمل ونقل، شیوه های 
مؤلفه های  از  را  تفریح  و  فراغت  اوقات  گذران 
سبک زندگی دانسته اند. در این زمینه می توان به 
درجمع بندی  او  کرد.  اشاره  »ُگرُدن«  تقسیم بندی 
زندگی  مطالعه سبک  در  را  مهم  عامل  چند  خود، 
لباس،  نوع  مصرف،  الگوهای  می شمرد:  بر 
نقاط  به  مربوط  الگوهای  و  نگرش ها  نحوه صحبت، 
عقالنیت،  مانند  فرهنگ  در  عالقه مندی  تمرکز 
و  هنرها  آموزش،  میهن پرستی،  خانواده،  دین، 
ورزش ها. برخی متفکران دیگر )مانند پارسونز( نیز 
جنبه هایی از سبک زندگی را معرفی می کنند که 
ناشی از فناوری هاست، مانند خودرو، وسایل خانگی، 

تلویزیون، کامپیوتر
 اینترنت و سبک زندگی

تأثیری  اجتماعی  شبکه های  خاصه  و  اینترنت 
به  نیز  زنان  دارد.  افراد  زندگی  سبک  بر  مستقیم 

که  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  بخشی  عنوان 
روز به روز بر تعدادشان اضافه می شود از این تأثیر، 
اجتماعات  تأثیر  تحت  ناخودآگاه  و  نیستند  دور 
مربوط به این شبکه ها قرار می گیرند. نتایج آخرین 
که  است  آن  بیانگر  در کشور  انجام شده  پژوهش 
میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و 
سبک زندگی جوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد. 
معتقدند  زنان  و 41/3 درصد  مردان  30/6 درصد 
به  است  توانسته  اینترنتی  اجتماعی  های  شبکه 
میزان باالیی در نوع ادبیات افراد جامعه موثر باشد. 
همچنین 49/5 درصد زنان و 41/4 درصد مردان بر 
این باور هستند که عضویت در شبکه های اجتماعی 
اینترنتی در مقادیر متوسط به باال توانسته است بر 

سبک پوشش ایشان در جامعه موثر باشد.
بر گزاره  بدین ترتیب رسانه های اجتماعی مبتنی 
انسان  روی  پیش  را  تازه  جهانی  لیبرالیسم،  های 
قرار داده اند، جهانی که بودن در آن گاهی نبودن 
در جهان واقعی را به دنبال خواهد داشت و گاهی 
به علت تسریع در انجام کارها زمان بیشتری برای 

واقعی بودن در اختیار انسان خواهد گذاشت.
بر اساس پژوهش های انجام شده در 7 کالنشهر 
کشور، تبلیغات رسانه ای، شبکه های ماهواره ای و 
اینترنت، عامل 80 درصد تغییر در سبک زندگی و 
غربی شدن سبک زندگی خانواده های ایرانی بوده 

است.
 شبکه های اجتماعی و فرصت ها

شکل گیری و تقویت خرد جمعی: یکی از شاخصه 
پدیدار  مجازی،  اجتماعی  های  شبکه  مهم  های 
جریان  به  جمعی  خرد  است.  جمعی  خرد  شدن 
سیال و پویای قوه تفکر و ذهن کاربران حاضر در 
مثابه  به  که  می شود  اطالق  هایی  محیط  چنین 
یک پردازشگر عظیم، اطالعات را پردازش و پایش 
قدرت  کامپیوترها که  ابر  دنیای  کند. همانند  می 
منفرد  پردازشگر  ترکیب چندین  از  آنها  پردازشی 
حاصل می شود. نیروی تفکر و ذهن کاربران شبکه 
های اجتماعی به مدد تعامالت اجتماعی اینترنتی و 
بهره گیری از ابزارهای اینترنتی با یکدیگر ترکیب و 
همراه می شوند و نیرویی عظیم با قدرت پردازشی 
به صورت  ایده ها  بیان  امکان  آورد.  باال پدید می 
های  سلیقه  و  افکار  ها،  ایده  با  آشنایی  و  آزادانه 
از  بازخورد  ارسال  اجتماعی،  های  شبکه  دیگران: 
با  کاربران  همگامی  و  همکاری  و  مخاطب  سوی 
همدیگر را تسهیل کرده و آنها را به مشارکت در 

بحث ها تشویق می کند.
عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد مختلف 
ارتباط  متفاوت،  فرهنگهای  و  گوناگون  جوامع  از 
مجازی مستمر با دوستان و آشنایان، تبلیغ و توسعه 
ارزشهای انسانی و اخالقی در عرصه جهانی، توسعه 

مشارکت های مفید اجتماعی

افزایش سرعت در فرآیند آموزش و آموزش های 
مجازی

 شبکه های اجتماعی و تهدیدها
شبکه های اجتماعی و استرس در زنان

شبکه های اجتماعی تأثیری غیرقابل باور بر زندگی 
زنان در جامعه گذاشته است. به گفته دانشمندان، 
استفاده از »فیس بوک«، »توییتر« و دیگر شبکه های 
اجتماعی آنالین بر میزان اضطراب و استرس زنان 
افزوده و اعتماد به نفس آنها را به شکل قابل تأملی 
کاهش داده است. به نظر پژوهشگران فرقی نمی کند 
یا  باشد  نفر  چند  فیس بوک  در  دوستانتان  تعداد 
چقدر دوستان خوبی باشند؛ حتی فرقی نمی کند به 
چه دلیلی به فیس بوک سر زده اید، نتیجه یکسان 

است، فیس بوک حالتان را بهتر نمی کند.
این  هدایت  که  اجتماعی  روانشناس  کروس  اِتِن 
توانستیم  ما  می گوید:  داشته  عهده  بر  را  تحقیق 
لحظه به لحظه در طول روز نشان دهیم، خلق افراد 
بر اساس وقتی که در فیس بوک می گذرانند، باال و 
پایین می شود. با همه اینکه گمان می رود اینترنت، 
و جامعه می کشاند  افراد  میان  به  را  کاربران خود 
و به فعالیت های جمعی و ارتباطات گروهی دامن 
می زند، اما به دلیل پتانسیل اینترنت برای پنهان 
نگه داشتن هویت فردی به گسترش فردیت و تقویت 
قابلیت های فردی و از طرف دیگر به حس انزواطلبی 

و احساس تنهایی دامن می زند.
امروز«  »مادران  پژوهش  در  که  مادری  از 7000 
از  استفاده  مورد  در  درصد   42 کرده اند،  شرکت 
شبکه اجتماعی پینترست )Pinterest( دچار استرس 
می شوند، چرا که نمی توانند از نظر مهارت و تخیل 
تنها  اما  کنند.  رقابت  شبکه  این  کاربران  سایر  با 
پینترست نیست که باعث بروز استرس در مادر ها 
 20 حدود  پژوهش ها  آخرین  براساس  می شود. 
درصد از 1632 فرد بزرگسال امریکایی که در این 
پژوهش شرکت کرده اند، معتقدند که بیش از همه ی 
شبکه های اجتماعی، فیس بوک بیشترین اثر منفی را 
بر احوال آن ها دارد، و 20 درصد دیگر می گویند که 
این سایت باعث اضطراب آن ها می شود. این روشن 
است که وقتی شما تصاویر تعطیالت دوستانتان را 
می بینید که به جایی سفر کرده اند که شما توان 
مالی سفر به آن جا را ندارید یا استتوس های همیشه 
شادمان آن ها را می خوانید احساس خال بکنید. اما 
تاثیر این شبکه  اجتماعی استرس زا بر زنان متفاوت 

از مردان است.
زنان نسبت به هر فرد آنالین دیگری، تعدی ها و 
اغلب  آن ها  می کنند.  تجربه  را  بیشتری  ظلم های 
اذیت های  و  آزار  و  سایبری  مزاحمت های  قربانی 
)اگر  جوان  زنان  از  تن  هزاران  و  هستند  آنالین 
میلیون ها نفر نباشند( احساس می کنند که نمی توان 
هیچ کاری در این زمینه انجام داد. آلیس مارویک 

استادیار رشته ارتباطات و رسانه در دانشگاه فوردهام 
با  شما  »وقتی  که:  است  عقیده  این  بر  نیویورک 
فرهنگی زندگی می کنید که در آن نگاه به زنان 
جوان کامال جنسی است، این تعجب برانگیز نیست 
که وقتی به زنان جوان ابزاری را برای تعیین هویت 
همان  در    ابزار  آن  از  آن ها  می دهید،  خودشان 
خشونت هایی  اوقات  اکثر  کنند.«  استفاده  مسیر 
که علیه زنان در فضای اینترنت وجود دارد نه تنها 
باعث استرس می شود که موجب به وجود آمدن 
صدمات روانی و احساسی جدی می شود. این واقعا 
ناراحت کننده است که فکر کنید صدمات جدی از 
استفاده از شبکه های اجتماعی گمراه کننده می تواند 
بوجود بیاید، اما متاسفانه ما دائما شاهد این مسائل 

هستیم.
 شبکه های اجتماعی و روابط آزاد

ویژه  به  اینترنتی  محیط های  که  است  واضح  پر 
شبکه های اجتماعی به گسترش روابط می انجامد، 
هویتی  افراد  به  اینترنت  هویت جدید!  با  روابطی 
نامعلوم می بخشد، نظارتی، همچون نظارت دنیای 
باعث  نیست، و همین دالیل  بر آن حاکم  واقعی 
روابط شوند.  آزادی  نوعی  افراد دچار  که  می شود 
دختران جوان با ورود به دنیای مجازی به راحتی 
غیرهمجنسان  از  گسترده  جماعتی  با  می توانند 
خود ارتباط داشته باشند، ارتباطی که به دلیل نبود 
هیچ قانون خاص و هیچ نیروی کنترل کننده ای 
شکل و هویت تازه ای به خود می گیرد ارتباطی که 
در دنیای واقعی به دالیلی همچون ترس از آبرو، 
خانواده، جامعه، دین و … هرگز امکان شکل گیری 
آن به این شکل و شمایل وجود ندارد، در شبکه 
های مجازی به سادگی رخ میدهد و رفته رفته بر 
سبک روابط افراد تأثیری منفی خواهد گذاشت و 
این نوع ارتباط گسترده و آزاد با جنس مخالف را به 

شکل عادی درخواهد آورد.
 شبکه های اجتماعی و روابط زوجین

به  اکسفورد  دانشگاه  دانشمندان  اخیر  در تحقیق 
این نتیجه رسیدند که زوج هایی که از فیس بوک 
آسیب  رابطه شان  می کنند  استفاده  ارتباط  برای 
می بیند. دکتر مجید ابهری رفتار شناس و رئیس 
قوه  خانواده  نهاد  از  صیانت  بنیاد  مدیره  هیئت 
قضاییه از تاثیر 80 درصدی ماهواره و اینترنت در 
اختالفات  داد.  خبر  ایرانیان  زندگی  سبک  تغییر 
زناشویی،رواج روابط فرازناشویی و روابط غیر مجاز 
را تنها بخشی از آسیب های شبکه های ماهواره 
اینترنتی دانست و خاطر نشان  ای و سایت های 
کرد: سردی بین زوج ها، انزواطلبی، کاهش روابط 
عاطفی و روابط خانوادگی نیز از دیگر آسیب هایی 
است که شبکه های ماهواره ای بر خانواده های ما 
تحمیل کرده است همچنین شبکه های اجتماعی 
می شود،  فرازناشویی  روابط  گیری  شکل  باعث 

شبکه های اجتماعی به واسطه دالیلی که در باال ذکر 
شد، »شما«ی نامحرم را تبدل به »تو« می کند و و 
این »تو« گاه تا آنجا پیش می روند که به زوال بنیان 

های خانواده می انجامد.
  حیازدایی

ایرانی در به روز کردن آلبوم های  رقابت دختران 
از عکس های متنوع برهنه و نیمه  شخصی خود 
برهنه شبکه های اجتماعی به ویژه فیس بوک را 
به محلی برای تبلیغ مدهای خیابانی و آرایش های 
جدید در میان ایرانیان تبدیل کرده است که با توجه 
به عادی شدن این امر در میان زنان دختران دیگر 
بحثی از حیا در میان این کاربران به میان نمی آید 
و درد آور تر از همه این است که کاربران با کمال 
افتخار از تیب و وضعیت ظاهری خود حرف می زنند 
و عکس های نیمه عریان خود را با دیگر کاربران به 

اشتراک می گذارند!
 تبلیغات ضد دینی و القای شبهات

مانند سایر  نیز  اینترنتی  اجتماعی  در شبکه های 
از  اهداف  با  مغرض  های  گروه  و  افراد  ها،  رسانه 
پیش تعیین شده و با شیوه های مخصوص، اقدام به 
تبلیغات ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی می 
نمایند. گاه پس از تحقیق و ریشه یابی در می یابیم 
که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه ها، 

دین زدایی و حمله به مقدسات بوده است.
 نقض حریم خصوصی

امکاناتی  و  ابزارها  اجتماعی  های  شبکه  معموال 
آنها  تا  دهند  می  قرار  خود  کاربران  اختیار  در  را 
بتوانند تصاویر و ویدیو های خویش را در صفحه 
قرار دهند. همین طور کاربران می  شخصی خود 
توانند اطالعات شخصی خود را نیز در این شبکه 
ها قرار دهند. در اغلب شبکه های اجتماعی برای 
حفظ حریم خصوصی افراد راه کارهایی ارائه شده 
است، ولی این راهها کافی نیستند، مشکالتی از قبیل 
ساخت پروفایل های تقلبی در شبکه های اجتماعی 
و عدم امکان کنترل آنها به دلیل حجم باالی این 
هرزنامه ها باعث می شود که افرادی با پروفایل های 
تقلبی به شبکه های اجتماعی وارد شوند و با ورود 
به حریم های خصوصی افراد مورد نظر، تصاویر و 
اطالعات آنها را به سرقت برده و شروع به پخش 
تصاویردر اینترنت کنند. پر واضح است که بیشتر 
قربانیان نقض حریم خصوصی، زنان هستند. گزارش 
های زیادی در این مورد وجود دارد که نشان میدهد 
زنان در شبکه های اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار 
میگیرند و در معرض آزار و اذیت های زیادی قرار 

می گیرند.
 تأثیرات منفی رفتاری

هر شبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطی خاص خود را 
دارد، یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصر به 

فردی را برای خود برگزیده است. فرد با عضویت در 
شبکه های اجتماعی درگیر نوعی خاصی از فرهنگ 
ارتباطاتی می شود که شامل: برخورد، تکیه کالم، 
و  شخصیتی  تیپ  رفتار،  مخصوص،  اصطالحات 

ظاهری و …. است.
 فاصله گرفتن از دنیای واقعی

کامپیوترهای  پشت  در  گذراندن  وقت  ساعت ها 
شخصی و گشت وگذار در فضای مجازی و گپ وگفت 
و تعامل با دوستان اینترنتی و گم شدن میان انبوهی 
از دنیای  باعث فاصله گرفتن  از اخبار و اطالعات، 
گاه حس می شود که قسمت هایی  و  واقعی شده، 
زندگی  فدای  افراد،  شخصی  زندگی  از  جدی 
زنان که  به خصوص در مورد  مجازی شان می شود. 
نقش های جدی و حساس در خانواده به عهده دارند.

 حس خودشیفتگی
و  ماری جوانا  که  می کند  تایید  بررسی ها  نتایج 
کاذب  حس  ایجاد  باعث  اندازه  یک  به  فیس بوک 
در  که  حالی  در  می شوند  و خودشیفتگی  خوشی 
طبق  نمی کنند.  بهتر  را  کاربران  زندگی   واقعیت، 
نتایج این مطالعه در دانشگاه میشیگان، هرچه کاربر 
با مشکالت روانی  فیس بوک جوان تر باشد، بیشتر 

مواجه می شود.
 مصرف گرایی

گروهای تبلیغی مربوط به مد و لباس، دیدن انواع 
خوراکیهای متفاوت، تبلیغات رستورانها، صف های 
طوالنی مربوط به خرید آخرین برندها، همه و همه 
قلقلک میدهد، طبق  را  افراد  حس مصرف گرایی 
پژوهشها یکی از الویتهای فعالیت زنان در اینترنت 
و شبکه های اجتماعی خریدهای آنالین و عضویت 
در گروهای تبلیغی و مد و لباس است، این ماجرا که 
به مصرف گرایی افراد دامن میدهد، پیامدهای منفی 

دیگری را نیز در پی خواهد داشت.
 تأثیرات جسمی

فراتر از تأثیراتی مانند آرتروز، چاقی، افزایش تحریک 
پذیری، تضعیف حافظه، پرخاشگری، گوشه نشینی و 
… پیچیدگیهای این عصر بر روی عملکرد مغز انسان 
 :)Giedd(نیز اثر داشته است، به گفته پرفسور گید
کرده،  دریافت  را  اطالعات  ما  امروز  که  شیوهای 
خودمان را سرگرم می کنیم و تعامل مان با دیگران 
در ده سال گذشته بیش از پانصد سال گذشته تغییر 
کرده  است. … نوجوانان امروز به طور متوسط حدود 
یازده و نیم ساعت را با رسانه ها سپری می کنند، که 
این مقدار بیشتر از شش ساعت و نیم همین پنج 
سال پیش است. در نتیجه  فعالیت های کودکان و 
نوجوانان به میزان زیادی تغییر کرده اند. مغز نوجوان 
در ظرفیت فوق العاده خود را برای انطباق با محیط 
اطراف آن )نسبت به کودکان و بزرگساالن( متمایز 

است.
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ــای  ــع و راهکاره موان
اصــالح الگــوی مصــرف
بــی گمــان مصــرف، بــه خــودی خــود نــه تنهــا 
پدیــده ای ناپســند نیســت کــه بســیار بایســته 
و الزم اســت؛ چــرا کــه مصــرف، یکــی از شــیوه 
ــه  ــرای پاســخگویی ب ــر ب ــن ناپذی هــای جایگزی
نیازهــای طبیعــی و غریــزی انســان اســت کــه 
بــدون آن، حیــات مــادی و معنــوی انســان 
هــا دســتخوش آشــفتگی و نابســامانی خواهــد 
ــود  ــف خ ــذت و لط ــان، ل ــت انس ــد و معیش ش
ــت  ــه اینجاس ــا نکت ــد داد؛ ام ــت خواه را از دس
ــودش  ــی خ ــکل طبیع ــرف ش ــی مص ــه گاه ک
ــوان  ــه عن ــه ب ــای آنک ــه ج ــت داده، ب را از دس
یــک پدیــده حیاتــی در خدمــت انســان باشــد، 
انســان بــه خدمــت او در مــی آیــد. بدیــن گونــه 
ــه  ــود و هم ــی ش ــل م ــدف تبدی ــه ه ــیله ب وس
ــا  ــد ب ــه بای ــان ک ــوی انس ــادی و معن ــوای م ق
مصــرف درســت بــه اوج تکامــل و تعالــی برســد، 
ــی در سراشــیبی ســقوط  ــر مصــرف زدگ ــر اث ب
ــی  ــواع تباه ــه ان ــن زمین ــرد. همچنی ــرار گی ق
هــا و ناهنجــاری هــا فراهــم مــی آیــد. مصــرف 
ــی ســبک زندگــی  یکــی از شــاخص هــای اصل
محســوب مــی شــود بــه طــوری کــه بعضــی از 
ــه معنــای  صاحــب نظــران، ســبک زندگــی را ب
نحــوه مصــرف و کیفیــت و کمیــت آن دانســته 
انــد. لــذا الگــوی مصــرف نقــش تعییــن کننــده 
ای در ســبک زندگــی انســان هــا دارد و از آنجــا 
کــه اســالم در ایــن زمینــه »بایدهــا و نبایدهــا« 

ــت و  ــرده اس ــه ک ــادی ارائ ــای زی ــه ه و توصی
ــی  ــان بین ــر جه ــی ب ــی را مبن ــوی متفاوت الگ
خــود معرفــی مــی کنــد لــذا مــی تــوان ســبک 
زندگــی ویــژه ای را در ایــن حــوزه بــرای جامعــه 
ــش رو  ــتار پی ــرد. نوش ــتنتاج ک ــهروندی اس ش
موانــع و راهکارهــای اصــالح الگــوی مصــرف را 

ــرار داده اســت. ــورد تحلیــل و بررســی ق م
 موانع اصالح الگوی مصرف

اسراف
ــر  ــش از ه ــرف، پی ــوی مص ــالح الگ ــرای اص ب
چیــز بایــد از اســراف بــه دور بــود. جامعــه 
اســرافکار نــه تنهــا هرگــز بــرای اصــالح الگــوی 
مصــرف توفیــق نخواهــد یافــت؛ بلکــه همــواره 
در معــرض تهیدســتی و فقــر مــادی و فرهنگــی 

ــرار دارد.  ق
هدر دادن و تلف کردن مال

ــا هــدر  در حقیقــت، اصــالح الگــوی مصــرف، ب
دادن و تلــف کــردن مــال، ناممکــن اســت. اهــل 
بیــت)ع( در راســتای ســامان دادن بــه مصــرف 
بیهــوده  از هــدر دادن  را  آنــان  پیروانشــان، 
ــی  ــت از دارای ــه مراقب ــته، ب ــان بازداش اموالش

ــد. ــه کردن ــان توصی هایش
تجمل پرستی

ــریفات،  ــه تش ــتی و روی آوردن ب ــل پرس تجم
یکــی از موانــع جــدی بــر ســر راه اصــالح 
پرســتی،  تجمــل  اســت.  مصــرف  الگــوی 
ــل  ــه حاص ــت ک ــرف اس ــزم مص ــر هی ــی ب آتش
آن چیــزی جــز بازمانــدن از تولیــد و پیشــرفت 

ــت. ــادی نیس ــای اقتص ه
مدگرایی

مدگرایــی و مدپرســتی، مانعــی جدیــد بــر ســر 

راه اصــالح الگــوی مصــرف اســت. ذهــن انســان 
بــر اثــر درگیــر شــدن بــا مدپرســتی، از اندیشــه 
ــه هــای  ــژه در زمین ــه وی ــده ب هــای پیــش برن
اقتصــادی بــاز خواهــد مانــد، و هــر روز دریچــه 
ای جدیــد از مصــرف گرایــی بــه ســوی انســان 
گشــوده خواهــد شــد. امــروزه مــد بــه یکــی از 
ــل  ــا تبدی معضــالت فرهنگــی جامعــه دینــی م
شــده اســت. شــکل هــای مختلــف از کشــورهای 
ــود و  ــی ش ــه م ــرعت وارد جامع ــه س ــی ب غرب
ــان  ــژه جوان ــه وی ــه ب برخــی گــروه هــای جامع
و نوجوانــان بــا شــور و شــوق خاصــی آن را 
مــی پذیرنــد. دامنــه گســترش ایــن حرکــت بــه 
گونــه ای اســت کــه همــه جنبــه هــای زندگــی 
افــراد از رنــگ لبــاس گرفتــه تــا بلنــد و کوتــاه 
ــبک  ــی س ــه و حت ــوی روزان ــو، گفتگ ــردن م ک

زندگــی را در بــر مــی گیــرد. 
الگوپذیری نادرست از بیگانگان

از اصــول تاکیــد شــده در آمــوزه هــای دینــی، 
پرهیــز از الگــو قــرار دادن بیگانــگان و بــه ویــژه 

دشــمنان جامعــه اســالمی اســت. 
 راهکارهای اصالح الگوی مصرف

احساس مسئولیت در مصرف
فایــده بــزرگ احســاس مســئولیت، اصــالح 
رفتــار انســان و تنظیــم آن براســاس شــرع 
ــئول  ــود را مس ــه خ ــانی ک ــت. انس ــل اس و عق
ــدار  ــی بی ــه حکــم آنکــه از وجدان ــد، ب مــی دان
ــی  ــود زیان ــه خ ــه ب ــت، ن ــوردار اس و آگاه برخ
مــی رســاند و نــه بــه دیگــران، و همــه کارهــای 
ــرای ســامان بخشــیدن و شــکوفایی دنیــا و  او ب
ــق  ــرای تحق ــذر ب ــن رهگ ــت؛ از ای ــرت اس آخ
مصــرف«  الگــوی  »اصــالح  بــه  بخشــیدن 

پیــش از هــر چیــز بایــد بــه پــرورش احســاس 
ــورت  ــه ص ــازی آن ب ــگ س ــئولیت و فرهن مس

ــم. ــه بپردازی ــج، در جامع ــان رای ــک گفتم ی
مدیریت درست

از پیامدهــای گماشــته شــدن افــراد نامتخصــص 
ــال، خــرج تراشــی  ــت الم ــالف بی ــا، ات در کاره
بیهــوده و هــدر دادن ســرمایه هــای ملــی 
کشــور اســت، کــه هــر کــدام از ایــن پیامدهــا 
بــه تنهایــی مــی توانــد آســیب قابــل توجهــی به 
پایــه هــای اقتصــادی کشــور وارد آورد. نداشــتن 
تخصــص در کارهــا، بــه ویــژه در کارهــای 
اقتصــادی، یــا بــه عقیــم مانــدن آنهــا، آن هــم 
ــال  ــت الم ــراوان از بی ــه ف ــس از صــرف هزین پ
ــم  ــدان محک ــل فق ــه دلی ــا ب ــد، و ی ــی انجام م
کاری و کیفیــت مــداری برآمــده از نداشــتن 
تخصــص، بارهــا و بارهــا آن عمــل و پــروژه 
ــر ایــن  ــر اث ــار نیــز ب تکــرار مــی شــود و هــر ب
ــی  ــدر م ــه ه ــی ب ــروت مل ــرار، بخشــی از ث تک
ــواره  ــا را هم ــن تکراره ــی از ای ــه های رود؛ نمون
ــا،  ــان ه ــی خیاب ــال کش ــازی، کان ــاده س در ج
ــازیها و...  ــا، سدس ــان ه ــذاری خیاب ــدول گ ج

ــاهدیم. ش
کیفیت مداری و محکم کاری

دربــاره  بخشــی  کیفیــت  و  کاری  محکــم 
ــه  ــه ب ــر آنک ــزون ب ــادی، اف ــهای اقتص پژوهش
اســتفاده کننــده ایمنــی مــی بخشــد، عمــر ایــن 
ــرای  ــد. آری، ب ــی کن ــز دراز م ــا را نی ــروژه ه پ
ــور  ــه در خ ــد هزین ــت بای ــا کیفی ــای ب کاره
توجهــی کــرد؛ امــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم 
ــه،  ــن هزین کــه کیفیــت شایســته برآمــده از ای
ــام آور  ــت و سرس ــای هنگف ــه ه ــع از هزین مان
ــی خواهــد شــد کــه حاصــل  ــاره کاری های دوب

ــت. ــت اس ــی کیفی ــای ب ــام کاره انج
ــم  ــداری و محک ــت م ــاس، کیفی ــن اس ــر ای ب
کاری در کارهــا در ردیــف عوامــل اصالحــی 
الگــوی مصــرف قــرار گرفتــه، بــه تعدیــل، 
بهبــود مصــرف و حفــظ ســرمایه هــای کشــور از 

ــد.  ــد انجامی ــن خواه ــدر رفت ه
میانه روی و اعتدال

اســالم در کنــار اصــل توصیــه بــه بهــره وری و 
اســتفاده از نعمتهــا، پیروانــش را از فــرو لغزیــدن 
در افــراط و تفریــط در مصرف باز داشــته اســت. 
ــود در  ــر خ ــم ســختگیری ب ــگاه اســالم، ه از ن
اســتفاده از نعمتهــای حــالل خــدا نارواســت، و 
هــم زیــاده روی و اســراف در مصــرف؛ چــرا کــه 
ــای  ــخص از لذته ــدن ش ــروم مان ــه مح ــی ب اول
ــی  ــت، و دوم ــی اوس ــق طبیع ــه ح ــی ک حالل
ــه  ــاختن پای ــرزان س ــوال و ل ــدر دادن ام ــه ه ب
هــای اقتصــادی شــخص و جامعــه مــی انجامــد. 

اســالم، الگــوی مصــرف را بــا میانــه روی اصــالح 
مــی کنــد؛ نــه بــا افــراط و تفریــط در مصــرف.

رعایــت اولویــت هــا در تخصیــص درآمــد و 
ــرف مص

ــه الگــوی مصــرف مناســب،  ــرای دســتیابی ب  ب
و جلوگیــری از نارســایی هــا و تضییــع حقــوق 
افــراد، امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت. 
ضــرورت ایــن کار بــرای افــرادی کــه درآمــدی 
ــد.  ــی یاب ــری م ــد، نمــود بیــش ت محــدود دارن
از دو  اولویتهــای تخصیــص درآمــد  تعییــن 

ــی مــی شــود: جنبــه ارزیاب
نخســت از نظــر نــوع و مقــدار کاالهــای مصرفی 
و خدمــات و دوم  تعییــن اولویــت هــا براســاس 

افــراد و گــروه هــای مصــرف کننــده
براســاس آمــوزه هــای دینــی در شــرایط عــادی، 
ــان در  ــخصی انس ــای ش ــدی ه ــن نیازمن تامی
اولویــت اســت. پــس از آنکــه نیازهــای اولیــه و 
اساســی فــرد تامیــن شــد، رفــع نیازهــای پــدر 
ــد، همســر و آن گاه خویشــاوندان  و مــادر، فرزن
نیازمنــد و ســپس ســایر نیازمنــدان و نیــز 
امــور  و  اجتماعــی  خدمــات  در  مشــارکت 
ــرد.  ــی گی ــدی جــای م ــه، در مراحــل بع خیری
ــا در  ــم کاری در کاره ــداری و محک ــت م کیفی
ــرار  ردیــف عوامــل اصالحــی الگــوی مصــرف ق
ــظ  ــرف و حف ــود مص ــل، بهب ــه تعدی ــه، ب گرفت
ــد  ــن خواه ــدر رفت ــور از ه ــای کش ــرمایه ه س

ــد. انجامی
کار و تالش

آیــات و اخبــار فراوانــی در آمــوزه هــای دینــی، 
دربــاره توصیــه بــه کار و آثــار مثبــت بســیار آن 
آمــده اســت. صــرف نظــر از آثــار معنــوی کار و 
ــان از  ــظ انس ــرورش روح و حف ــش آن در پ نق
بســیاری از لغــزش هــا، کار، رمــز اصلــی توســعه 
اقتصــادی شــخص و جامعــه اســت. بــی گمــان 
اگــر مصــرف، هماهنــگ بــا کار و تــالش نباشــد، 
پیامــد آن فقــر و تهیدســتی خواهــد بــود، 
ــوی  ــالح الگ ــه اص ــه دغدغ ــی ک ــرای کس و ب
مصــرف را دارد، کار و کوشــش از اولویــت هــای 
الزم بــرای شــکل دهــی بــه ایــن سیاســت 

ــود. اقتصــادی خواهــد ب
ــت.  ــادی آن اس ــر اقتص ــر کار، اث ــن اث بارزتری
ــعه  ــد و توس ــده کار در رش ــن کنن ــش تعیی نق
اقتصــادی و فقرزدایــی، بــر کســی پوشــیده 
بــر  افــزون  بیــکاری و کــم کاری،  نیســت. 
ــش  ــر و کاه ــون فق ــی همچ ــردی منف ــار ف آث
ــر اقتصــاد ملــی  درآمــد، پیامدهــای ناگــواری ب
ــر جــای مــی گــذارد. کاهــش تولیــد کاهــش  ب
ــی کســادی در نتیجــه  ــت نوع تقاضــا و حاکمی
کاهــش درآمــد افــراد بیــکار، و در پایــان، رکــود 

ــرمایه  ــش س ــادی و کاه ــای اقتص ــت ه فعالی
ــن  ــه ای ــرای دوره هــای بعــد، از جمل گــذاری ب

پیامدهاســت. 
ــی از مصــرف    بطــور خالصــه، الگوی
کــه مدنظــر اســالم اســت، دارای 

ــت: ــر اس ــای زی ــی ه ویژگ
ــه  ــم ناظــر ب *مصــرف، در نظــرگاه اســالمی ه
ــر لــذت تمتــع  رفــع نیــاز اســت و هــم ناظــر ب
ــا  ــی ه ــن ویژگ ــر دوی ای ــا ه ــا؛ ام از نعمــت ه
بایــد بــرای تعالــی انســانی و ارتقــای شــخصیت 
ــع و  ــد. تمت ــد باش ــت خداون ــه رضای ــل ب در نی
ــط  ــی، فق ــی جوی ــرد تعال ــدون رویک ــذاذ ب الت
بــرای اشــباع غرایــز اســت و در ایــن بــاره 
تمایــزی میــان انســان و ســایر حیوانات نیســت. 
*در ایــن الگــو، مصــرف کننــده مصــرف را 
عملــی پایــان یافتــه و مصــرف شــونده را تمــام 
شــده تلقــی نمــی کنــد؛ بلکــه در قبــال مصــرف 
ــواع مصــرف شــونده هــا کــه  شــونده و همــه ان
ــای  ــت ه ــز )نعم ــه چی ــرگاه، هم ــن نظ در ای
بیشــمار(، مســئول اســت و ایــن مســئولیت 
نــه تنهــا مســئولیتی اجتماعــی و ایــن جهانــی، 
ــه  ــه جانب ــی و هم ــئولیتی آن جهان ــه مس بلک

اســت.
*مســئولیت در قبــال همــه نعمــت ها، مســتلزم 
تــالش بــرای رســیدن بــه بهتریــن تخصیــص در 
اســتفاده از ایــن نعمــت هــا و منابــع اســت؛ بــر 
ــت  ــف اس ــلمان موظ ــان مس ــاس، انس ــن اس ای
ــره شــناخت خــود از نعمــت هــا را وســعت  دای
بخشــد و بــر دانــش خــود بیافزایــد و هــم 
ــد و  ــا، مقاص ــت ه ــم از نعم ــن فه ــاس ای براس

ــد. ــری را برگزین ــال ت اهــداف متع
ــم  ــی ه ــای اله ــت ه ــر نعم ــز از تبذی *پرهی
ــب  ــه مناس ــت ب ــر نعم ــاص ه ــتلزم اختص مس
ــرای  ــالش ب ــتلزم ت ــم مس ــد و ه ــن مقص تری
ــش  ــداف پی ــق اه ــد و تحق ــه مقاص ــیدن ب رس
بینــی شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر در 
ــتفاده از  ــی اس ــه اثربخش ــالمی، ب ــگ اس فرهن
ــت. ــده اس ــری ش ــدی ت ــه ج ــا توج ــت ه نعم
*پرهیــز از اســراف بــه معنــای ایــن اســت کــه 
همــه مقاصــد تعییــن شــده را تحقــق بخشــیم، 
ــف  ــلمان موظ ــان مس ــر، انس ــارت دیگ ــه عب ب
ــه از هــر  اســت همــواره دغدغــه اســتفاده بهین
ــن  ــد؛ ای ــته باش ــا را داش ــت ه ــزان از نعم می
ــق  ــن تحق ــه ضم ــود ک ــی ش ــث م ــه باع دغدغ
ــت  ــظ و نگهداش ــده در حف ــن ش ــد تعیی مقاص
ــرای نســل  ــع، ســرمایه هــا و نعمــت هــا ب مناب
هــای پیاپــی، اهتمــام شــود و شــکر نعمــات بــه 

ــود. ــای آورده ش ج

تالش رهبر انقالب براي 
اصالح الگوي مصرف

 ،1370 سال  نخستین  روزهای  از  انقالب  رهبر 
بین  در  تزویر  و  زر  نبرد  شروع  با  همزمان 
دادند. هشدار  قضیه  این  به  نسبت   ، مسئوالن 

مسئوالن  رفاه  نوبت  »دیگر  که  روزهایی  همان 
نشینی  کاخ  به  رجایی  نشینی  کوخ  و  رسید   «
از صدا  ایشان در سال 82 حتی  ها تبدیل شد. 
در جهت  تا  خواستند  وزیران  هیئات  و  سیما  و 
به  و  بردارند  جدی  گام  مصرف  الگوی  اصالح 
مبارزه با تبیلغ های مصرف گرایانه بپردازند، که 
در  ای  نتیجه  مسئولین  توجهی  بی  با  متاسفانه 

برنداشت. 
در اینجا مهمترین نکاتی که در البالی سخنان 
رهبر فرزانه انقالب راجع به اصالح الگوی مصرف 

آورده اند، تقدیم می گردد:
به  زندگی  می گوید  امیرالمؤمنین  برادران!   
سمت زهد باید برود. امروز در جمهوری اسالمی، 
سمت  به  زندگی  که  بکنیم  احساس  ما  اگر 
است؛  انحراف  این  بالشک  می رود،  اشرافیگری 
حرکت  زهد  سمت  به  باید  ما  ندارد.  بروبرگرد 
بکنیم. … مردم هم نباید اسراف و تجمل گرایی 
مخصوص  فقط  زهد  که  نیست  این طور  بکنند. 
که  گران قیمت  مهریه های  این  باشد.  مسؤوالن 
برای عقدهای دخترهایشان می گذارند، خطاست. 
نمی گویم حرام است، اما پدیده ی بد و زشتی در 
جامعه است؛ زیرا ارزشهای انسانی را تحت الشعاع 

ارزش طال و پول قرار می دهد. 

 من به خانمهای مسلمان، به خانمهای جوان 
سراغ  می کنم:  عرض  خانه دار  خانمهای  به  و 
به جان  خوره  مثل  غرب  که  مصرف گرایی  این 
جوامع دنیا و از جمله جوامع کشورهای درحال 
جمله  از  و  پیشرفت  به  رو  کشورهای  و  توسعه 
کشورما انداخته است، نروید. مصرف باید در حّد 

کسانی  خانمهای  اسراف.  حّد  در  نه  باشد،  الزم 
در  مسؤولیتهایی  خودشان  یا  همسرانشان  که 
لحاظ  از  باید  دارند،  کشور  مختلف  بخشهای 
باشند.  الگو  دیگران  به  نسبت  اسراف،  از  دوری 
باید برای دیگران درس باشند و نشان دهند که 
شأِن زن مسلمان باالتر از این حرفهاست که اسیر 

زر و زیور و جواهر آالت و از این قبیل شود. 

از  منظورم  بگیرید.  را جّدی  قناعت  موضوع    
الهی  نعمتهای  به  دست  که  نیست  این  قناعت 
نزنید و از آنها بهره مند نشوید. مقصود این است 
اسراف  و  زیاده روی  دارید؛  نگه  اندازه  و  حّد  که 
که  ننمایید؛  ضایع  را  الهی  نعمتهای  نکنید؛ 
متأسفانه بسیاری می کنند. در جمهوری اسالمی، 
الهی  نعمتهای  به  دستشان  که  هستند  کسانی 
نمی رسد. نه به خاطر این که کم داریم. به خاطر 
که  می دهند  حق  خودشان  به  بسیاری  این که 
نعمتهای الهی را بی حساب و کتاب مصرف کنند؛ 
نکنند؛  مالحظه ای  هیچ  کنند؛  مصرف  بی اندازه 
هیچ حدی نگه ندارند و حّتی نعمتهای الهی را 

ضایع کنند. 

از مردم به   باید روحیه اسرافی که در بعضی 
صورت روز افزون پیدا می شود، مهار گردد. 

صرفه جویی  و  قناعت  بخواهد  جامعه ای  اگر   
را - که یک دستور اسالمی است - عمل کند، 
عدالت  به  کلّی  شکل  در  که  باشد  متوّجه  باید 
اجتماعی و مسأله عدالت پرداخته شود. برای این 
باید  ادامه داد، همه و همه  را  راه  این  که بشود 

کوشش کنند 

که  می کند  کشور  با  را  کاری  همان  اسراف   
دشمن می خواهد! او از آن طرف به وسیله نفت، 
به وسیله تحریم اقتصادی و انواع و اقسام ضربه ها 
بر ملت ایران ضربه وارد می کند؛ از این طرف هم 
خوِد ما با اسراف و صرفه جویی نکردن، ضربه او را 

تکمیل می کنیم! حرف من این است. 

اما آن  بد است؛  اسراف در همه جا   تجّمل و 
به  نسبت  که  می کرد  وادار  را  مردم  که  چیزی 
رفتارهای  دهند،  نشان  حّساسیت  مسئوالن 
مسرفانه و متجّمالنه و ولخرجیها با مال مردم در 
سطح حکومت بود. این از آن چیزهایی بود که 
مردم نمی خواستند. نظام اسالمی بر اساس این 

ارزش به وجود آمد که چنین چیزی نباشد. 

است.  بزرگی  برای جامعه بالی   مصرف گرایی 
شکاف  و  طبقاتی  شکافهای  روزبه روز  اسراف، 
می کند.  عمیقتر  و  بیشتر  را  غنی  و  فقیر  بین 
درمی آورد.  پای  از  را  جامعه  مصرف گرایی، 
جامعه ای که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد، 
ما  خورد.  خواهد  شکست  مختلف  میدانهای  در 
کم  و  تعدیل  را  خود  مصرف  کنیم  عادت  باید 

کنیم و از زیادیها بزنیم. 

دیگر  به  و  محترم  وزیران  به  من  توصیه   
مسؤوالن دولتی، امروز این است که روی مسأله 
و  خرجها  آوردن  نظام  به  و  ملی  پول  تقویت 
و  ریخت  جلِو  و  کنند  تالش  دولتی  هزینه های 
پاشها و خرجهای زیادی و اسراف گونه را بگیرند 
کمال  رعایت  وزارتی،  محدودتر  دایره  یک  در  و 

عدالت را بکنند و تبعیضهای بیجا را بردارند 

  اسراف یک بیماری اجتماعی است. راه مبارزه 
ترجیح  با  مبارزه  راه  چیست؟  گرایی  مصرف  با 
کاالی خارجی بر کاالی ساخت داخل چیست؟ 
اینها تحقیق می خواهد. در دانشگاهها پروژه های 
کنید،  کار  دانشجو  و  استاد  بگیرید،  تحقیقی 
بدهید؛  کشور  مسئوالن  به  را  تحقیق  نتیجه ی 
به رسانه ها بدهید تا سرریز شود و فرهنگ سازی 

شود. این، می شود پیشرفت. 

  باید مالکیت دولت را روزبه روز کمتر می کردیم. 
و  شد!  گسترده تر  و  بیشتر  بلکه  نشد،  این طور 
تولید،  خدمت  در  باید  که  درآمدهایی  از  خیلی 
قرار  جامعه  در  پول  صحیح  گردش  خدمت  در 
می گرفت، صرف کارهای غیرالزم شد؛ فعالیتهای 
اسراف آمیز، ساختمان سازیهای بیخودی. و حتماً 

به اقتصاد کشور لطمه خورد. 

میکنیم؛  اسراف  ما  مردم مسرفی هستیم؛  ما   
وارد  است،  نفت  کننده ی  تولید  که  کشوری 
این  است!   - بنزین   - نفت  فرآورده ی  کننده ی 
بدهیم  میلیاردها  سال  هر  نیست؟!  تعجب آور 
بنزین وارد کنیم یا چیزهای دیگری وارد کنیم 
اینکه بخشی از جمعیت و ملت ما دلشان  برای 
میخواهد ریخت و پاش کنند! این درست است؟! 
نگاه  این  به  ملی  عیب  یک  عنوان  به  ملت،  ما 
خدا  راه  انفاق  در  حتی  است؛  بد  اسراف  کنیم. 
میانه روی؛  نکنید.  تفریط  و  افراط  میگویند.  هم 
میانه روی در خرج کردن. این را باید ما به صورت 

یک فرهنگ ملی در بیاوریم. 

را  نیاز کشور  نکنیم، می توانیم  اسراف  ما  اگر   
این  در  ما  که  چیزهایی  از  یکی  کنیم.  برآورده 
کشور نتوانستیم بر خودمان فائق بیاییم و اصالح 

کنیم، مسئله ی اسراف است 

 ساده زیستی  خوب و چیز باارزشی است؛ در 
مسئولین هم - کما بیش؛ یک جایی کمتر، یک 
جایی بیشتر - بحمداهللَّ هست. ساده زیستی چیز 
و  تجمل  بخواهیم  اگر  ما  است.  باارزشی  بسیار 
واقعاً  که   - را  زیاده روی  و  اسراف  و  اشرافیگری 
بالی بزرگی است - از جامعه مان ریشه کن کنیم، 
با حرف و گفتن نمیشود؛ که از یک طرف بگوئیم 
و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عملمان 

جور دیگر است! باید عمل کنیم.

ابــالغ  و  تعییــن 
کلــی  سیاســتهای 
اصــالح الگــوی مصــرف
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی سیاســتهای کلــی اصــالح 
الگــوی مصــرف  را پــس از مشــورت بــا مجمــع 

ــد. ــن کردن ــام تعیی ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــوی  ــالح الگ ــی اص ــت های کل سیاس

ــرف مص
1/ اصــالح فرهنــگ مصــرف فــردی، اجتماعــی 
و ســازمانی، ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی 
اســراف،تبذیر،  بــا  مقابلــه  و  قناعــت  و 
بــا  تجمل گرایــی و مصــرف کاالی خارجــی 
اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگــی، آموزشــی و 

هنــری و رســانه ها بویــژه رســانه ملــی.
2/ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

3/  توســعه و ترویــج فرهنــگ بهــره وری بــا 
ارائــه و تشــویق الگوهــای موفــق در ایــن زمینــه 
کارآمــدی،  شــاخص های  بــر  تأکیــد  بــا  و 
و رضایت منــدی. انضبــاط  مســوولیت پذیری، 

ــازی  ــای بهینه س ــول و روش ه ــوزش اص 4/  آم
مصــرف در کلیــه پایه هــای آمــوزش عمومــی و 

ــگاهی. ــی دانش ــای تخصص آموزش ه
5/ پیشــگامی دولــت، شــرکت های دولتــی و 
ــت الگــوی مصــرف. نهادهــای عمومــی در رعای

ــی  ــگ مصرف گرای ــج فرهن ــا تروی ــه ب 6/ مقابل
بــه  نســبت  عملــی  حساســیت  ابــراز  و 
ــروج اســراف  ــر فرهنگــی م محصــوالت و مظاه

تجمل گرایــی. و 
ــال  ــا اعم ــرژی ب ــرف ان ــی در مص 7/ صرفه جوی
قیمتــی  اقدامــات  از  متعــادل  مجموعــه ای 
و غیرقیمتــی بــه منظــور کاهــش مســتمر 
ــل  ــه حداق ــرژی« کشــور ب »شــاخص شــدت ان
دو ســوم میــزان کنونــی تــا پایــان برنامــه پنجــم 
توســعه و بــه حداقــل یــک دوم میــزان کنونــی 
ــا تأکیــد بــر  تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه ب

سیاســت های زیــر:
در  بهــره وری  افزایــش  بــه  دادن  اولویــت   -
تولیــد، انتقــال و مصــرف انــرژی در ایجــاد 

انــرژی. تولیــد  جدیــد  ظرفیت هــای 

ــامانه  ــه س ــع و یکپارچ ــات جام ــام مطالع - انج
ــه منظــور بهینه ســازی عرضــه  ــرژی کشــور ب ان

ــرژی. و مصــرف ان
- تدویــن برنامــه ملــی بهــره وری انــرژی و 
ــت  ــر حمای ــال سیاســت های تشــویقی نظی اعم
مالــی و فراهــم کــردن تســهیالت بانکــی بــرای 
و  مصــرف  بهینه ســازی  طرح هــای  اجــرای 
عرضــه انــرژی و شــکل گیری نهادهــای مردمــی 

ــرژی. ــی ان ــاء کارای ــرای ارتق و خصوصــی ب
ــاز و  ــا س ــرژی ب ــش شــاخص های کالن ان - پای

کار مناســب.
مقــررات  و  قوانیــن  تصویــب  و  بازنگــری   -
ــن  ــرژی، تدوی ــرف ان ــه و مص ــه عرض ــوط ب مرب
ــرای  ــی ب ــاری مل ــتانداردهای اجب ــال اس و اعم
تولیــد و واردات کلیــه وســایل و تجهیــزات 
ــن  ــر حس ــارت ب ــام نظ ــت نظ ــر و تقوی انرژی ب
اجــرای آنهــا و الــزام تولیدکننــدگان بــه اصــالح 

فرآیندهــای تولیــدی انرژی بــر.
- اصــالح و تقویــت ســاختار حمــل و نقــل 
عمومــی بــا تأکیــد بــر راه آهــن درون شــهری و 
برون شــهری بــه منظــور فراهــم کــردن امــکان 
اســتفاده ســهل و ارزان از وســایل حمــل و نقــل 

عمومــی.
ــازی  ــا، متنوع س ــی نیروگاهه ــش بازده - افزای
منابــع تولیــد بــرق و افزایــش ســهم انرژی هــای 

ــن. ــر و نوی تجدید پذی
- گســترش تولیــد بــرق از نیروگاههــای تولیــد 
ــرق و  ــازده ب ــاس و پر ب ــک مقی ــده، کوچ پراکن

ــرق و حــرارت. تولیــد همزمــان ب
ــرژی  - بهبــود روش هــای انتقــال حامل هــای ان
ــای  ــال فرآورده ه ــازی انتق ــه حداکثر س از جمل

نفتــی از طریــق خــط لولــه و راه آهــن.
ــه شــدن مصــرف  ــره وری و نهادین ــاء به 8/ ارتق
بهینــه آب در تمــام بخش هــا بویــژه بخــش 
کشــاورزی در چارچــوب سیاســت های زیــر:

ملــی  اجــرای ســند  و  تدویــن  - طراحــی، 
ــف و  ــای مختل ــرف آب در بخش ه ــوی مص الگ

آن. به هنگام ســازی 
ــی از  - اعمــال سیاســت های تشــویقی و حمایت
ــداری  ــتحصال، نگه ــازی اس ــای بهینه س طرح ه

و مصــرف آب.
- تدویــن و اعمــال اســتانداردها و ضوابــط الزم 
ــت  ــش کیفی ــات آب، پای ــش ضایع ــرای کاه ب

ــا. ــی آبه ــری از آلودگ ــع آب و جلوگی مناب

ــیوه های  ــال ش ــت و اعم ــوی کش ــالح الگ - اص
ــه  ــامانه های بهین ــاد س ــر، ایج ــاری کارآمدت آبی
بهینه ســازی  و  توزیــع آب شــرب  و  تأمیــن 
تولیــد  بخــش  در  آب  مصــرف  و  تخصیــص 
ــردی و اقتصــادی بیشــتر. براســاس ارزش راهب
ــاز  ــدد و ب ــتفاده مج ــرای اس ــزی ب - برنامه ری

چرخانــی آب.
عملیاتــی  برنامه هــای  اجــرای  و  تدویــن   -
ــع و  ــن مناب ــادل بی ــاد تع ــرای ایج ــب ب مناس
ــی  ــفره های زیرزمین ــژه در س ــارف آب بوی مص
دارای تــراز منفــی و اعمــال مدیریت خشکســالی 

ــی. ــرایط اقلیم ــا ش ــازگار ب ــیل، س و س
9/ اصــالح الگــوی مصــرف نــان کشــور از طریــق 
ارتقــاء و بهبــود شــرایط و کیفیــت فرآیندهــای 
ــان« و »مصــرف  ــه ن »تولیــد و تبدیــل گنــدم ب

ــر: ــان« در چارچــوب سیاســت های زی ن
- تمرکــز در سیاســت گذاری، هدایــت و نظــارت 

و تعییــن دســتگاه متولــی تنظیــم بــازار نان.
- اعمــال سیاســت های حمایتــی و تشــویقی 
ــد  ــز تولی ــتی مراک ــطح بهداش ــاء س ــرای ارتق ب
نــان و اســتفاده از نیــروی انســانی ماهــر و 

آموزش دیــده در فرآینــد تولیــد نــان.
- حفظ ذخیره ی استراتژیک گندم.

ــازار گنــدم و آرد  - تنظیــم مبــادالت تجــاری ب
بــا هــدف تنظیــم بــازار داخلــی.

ــد و  ــود فرآین ــد و بهب ــاختار تولی ــالح س - اص
توســعه تولیــد انــواع نان هــای بــا کیفیــت، 
بهداشــتی و متناســب بــا ذائقــه و فرهنــگ 
مــردم از طریــق تدویــن و اعمــال اســتانداردها 
ــح  ــول صحی ــده و اص ــه ش ــای تجرب و روش  ه

ــان. ــت ن ــر و پخ ــدم، آرد و خمی ــد گن تولی
چارچــوب  در  بهــره وری  ارتقــاء   /10

زیــر: سیاســت های 
- تحــول رویکــرد تحقــق درآمــد ملــی بــه 
ســمت اتــکای هرچــه بیشــتر بــه منافــع 

جامعــه. کار  و  کســب  از  حاصــل 
ــتقرار  ــر اس ــد ب ــا تأکی ــره وری ب ــش به - افزای
ــره وری از  ــل از به ــع حاص ــهیم مناف ــام تس نظ

ــق: طری
ــزوده و منافــع ناشــی  - حداکثر ســازی ارزش اف
ــا  از ســرمایه های انســانی، اجتماعــی و مــادی ب

تأکیــد بــر اقتصــاد دانــش پایــه.
- اســتقرار ســاز و کارهــای انگیزشــی در نظــام 

ــی. ــی و بنگاه ــش عموم ــا در بخ پرداخت ه
 - اســتقرار بودجه ریــزی عملیاتــی و بهبــود 
فرآینــد تخصیــص منابــع کشــور براســاس 

منافــع اقتصــادی و اجتماعــی.
- اصــالح ســاختارهای ارزیابــی و ارزشــیابی، 
اتخــاذ رویکــرد نتیجه گــرا و اجــرای حسابرســی 

ــی. ــرد در دســتگاههای دولت عملک
- اصــالح قوانیــن و مقــررات، روش هــا، ابزارهــا و 

ــای اجرایی. فرآینده
ــه  ــروی کار در کلی ــازی نی ــت توانمند س - اولوی

ــی. ــای حمایت برنامه ه
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از مدیریت جهادی تا 
مدیران جهادی

مدیریـت جهـادی یکـی از کلیدواژه هایـی اسـت 
کـه در شـعار امسـال مـورد تأکیـد رهبـر معظـم 
مفهومـی  شـناخت  اسـت.  قرارگرفتـه  انقـالب 
و مقصـود رهبـری از ایـن عنـوان و اصطـالح و 
کل  در  جهت گیـری  می توانـد  آن  شـاخصه های 
شـعار تعیین کنـد؛ زیرا تحقق اهـداف فرهنگی و 
اقتصـادی بـا دو عنصـر »عـزم ملـی« و »مدیریت 
تاکنـون  متأسـفانه  اسـت.   شـدنی  جهـادی« 
تعریـف دقیقـی از مدیریت جهادی نشـده اسـت، 
گویـا هـر نویسـنده از ظن خـود با ایـن مقوله یار 
شـده و برداشـت خـود را ارائـه داده اسـت. لذا در 
ایـن مقالـه، بـا رجـوع بـه منظومـه فکـری مقـام 
معظـم رهبـری، سـعی می شـود تعریفـی از ایـن 

ارائه شـود. اصطـالح 
  مدیریت جهادی به منزله نقشه راه

مدیریـت جهـادی غیـر از مدیریـت علمـی کـه 
مدیریـت  دانـش  در  قوانیـن مطـرح  اسـاس  بـر 
پایه ریـزی شـده، نیسـت. فـرق این نـوع مدیریت 
کـه از ترکیـب اضافی جهـادی برخوردار اسـت با 
مدیریـت مطلـق؛ در ایـن اسـت که مبنـای آن را 
»نظـام ارزشـی اسـالم« می سـازد. نظـام ارزشـی 
علمـی  نظریه هـای  در  را  مهمـی  نقـش  اسـالم 
ایفـا  آن  عملـی  شـیوه های  در  نیـز  و  مدیریـت 
می کنـد؛ ازایـن رو در روش هـای عملـی مدیـران 

نگاه انقالبی و مدیریت 
جهادی کلید رفع 

محرومیت است
ــه اینکــه مــردم  ــا تأکیــد ب ــده کل ســپاه ب فرمان
ــی  ــگاه انقالب ــت: ن ــتند، گف ــا هس ــت م ولی نعم
ــت و  ــع محرومی ــد رف ــادی کلی ــت جه و مدیری

ــردم اســت. ــی م ــود زندگ بهب
سرلشــکر پاســدار محمدعلــی جعفــری فرمانــده 
کل ســپاه بــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم بــه ویــژه 
محرومیــن ولی نعمــت مــا هســتند، گفــت: یکــی 
از رســالت های اصلــی انقــالب اســالمی حمایــت 
و پشــتیبانی از مــردم در مناطــق محــروم و 
بهره گیــری از منابــع طبیعــی و به کارگیــری 
بهینــه آنهــا در ایــن زمینــه اســت کــه از ابتــدای 
ــازندگی  ــاد س ــادی جه ــت جه ــا حرک ــالب ب انق
نــگاه  به تدریــج  متأســفانه  امــا  آغــاز شــد، 

ــد. ــی آن گردی ــه تعطیل ــی منجــر ب غیرانتفاع
ــا و  ــان اینکــه حرکــت جهــادی و احی ــا بی وی ب
ادامــه رونــد فعالیــت جهــاد ســازندگی در اوایــل 
انقــالب مطالبــه چنــد ســال گذشــته مقــام 
ــی( از ســپاه و بســیج  معظــم رهبری)مدظله العال
اســت، اظهــار کــرد: بحمــداهلل اقدامــات مؤثــری 
درایــن خصــوص توســط قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( آغــاز شــده و بنــده بــه مــردم 
منطقــه ایــن نویــد را می دهــم کــه به طــور 
دقیــق، جامــع و مســتمر از ایــن منابــع طبیعــی 

ــرد. بهــره خواهنــد ب
ضــرورت  ادامــه،  در  جعفــری  سرلشــکر 
در  روز  فنــی  دانــش  و  علــم  از  بهره گیــری 
ــت:  ــرار داد و گف ــد ق ــورد تأکی ــاورزی را م کش
ــاد  ــول اقتص ــری اص ــا به کارگی ــن ب ــالوه  بر ای ع
مقاومتــی و کامــل کــردن چرخــه کاشــت، 

داشــت، برداشــت و رســاندن محصــول بــه 
نقــش  خصــوص  درایــن  مــردم  کــه  بــازار 
می تــوان  می کننــد  ایفــا  را  تعیین کننــده ای 
ــود. ــروم ب ــق مح ــق مناط ــی و رون ــاهد آبادان ش

ــت  ــی و مدیری ــگاه انقالب ــپاه،  ن ــده کل س فرمان
جهــادی را کلیــد رفــع محرومیــت  و بهبــود 
مناطــق  در  مــردم  معیشــت  و  زندگــی 
نــگاه  بــا  تصریــح کــرد:  و  عنــوان  محــروم 
ــات  ــوان تبع ــادی می ت ــت جه ــی و مدیری انقالب
ــالهای  ــادی س ــت جه ــن از حرک ــه گرفت فاصل
ــن  ــه در ای ــرد ک ــران ک ــالب را جب ــن انق آغازی
ــازندگی  ــرارگاه س ــپاه و ق ــداهلل س ــه بحم زمین
گذشــته  ســال های  طــی  خاتم االنبیــاء)ص( 
گام هــای مهــم و تأثیرگــذاری را برداشــته اند.
ایــن  فراگیــری  بــا  ان شــاءاهلل  افــزود:  وی 
ــا  ــایر بخش ه ــدن س ــدان آم ــه می ــرد و ب رویک
دســتگاه های  بیشــتر  مســئولیت  احســاس  و 
از  مطمئنــی  چشــم انداز  می تــوان  مســئول 
مناطــق  چهــره  از  محرومیت زدایــی  جریــان 

غیربرخــوردار کشــور داشــت.
ــه  ــرد: صبغ ــان ک ــری خاطرنش ــکر جعف سرلش
مردمــی ســپاه هیــچ گاه بیــن ایــن نهــاد بــا مردم 
و مشــکالت آنــان فاصلــه نینداختــه اســت و مــا 
ــم و در  ــتاقانه ورود کرده ای ــه مش ــن زمین در ای
خدمــت بــه مــردم تــا رفــع این گونــه مشــکالت 

ــم. ــغ نمی کنی ــه ای دری ــان لحظ ــی آن از زندگ
فرمانــده کل ســپاه در پایــان با تقدیــر از اقدامات 
خاتم االنبیــاء  ســازندگی  قــرارگاه  جهــادی 
در رفــع محرومیــت در اقصــا نقــاط کشــور 
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک تصری
ــه مناطــق  به عمل آمــده در راســتای رســیدگی ب
ــام  ــات مق ــه از مطالب ــوردار ک ــروم و کم برخ مح
معظــم رهبری)مدظله العالــی( اســت و ســپاه 
ــردم شــاهد  ــا کمــک م ــد، ب ــال می کن آن را دنب

ــیم. ــن مناطــق باش ــق کشــاورزی در ای رون

مسـلمان اثـر می گـذارد و به حرکـت آن ها جهت 
ارزشـی می بخشـد. در مـورد اهمیت ایـن وجه از 
انـواع مدیریـت و همچنین نمونه قبلـی از کاربرد 
ربـع  قـرن  از  بیـش  بـه  نگاهـی  بـا  ایـن شـیوه 
حاکمیـت جمهـوری اسـالمی در ایـران درمیابیم 
کـه همیـن نوع مدیریـت با درایـت و رهبری امام 
راحـل و عظیـم الشـان در آن مقاطـع حسـاس 
توانسـت کشـور را از پرتگاهی که استکبار جهانی 
تـدارک دیـده بـود نجـات دهـد. همیـن مدیریت 
بـود کـه دانشـمندان جـوان ایرانی را بـه قله های 
رفیـع علـم و دانـش رسـاند. »مدیریـت جهادی« 
ایـران را بـه یکـی از معـدود کشـورهای صاحـب 
فنـاوری هسـته ای تبدیـل و جایـگاه آن را به نحو 
جهانـی  و  منطقـه ای  معـادالت  در  چشـمگیری 

افزایـش داد.
 جهاد، جایگاه جهاد در اسالم

حـال کـه جایـگاه بحـث روشـن شـد ازآنجاکـه 
وجـه تمایـز ایـن نـوع مدیریـت بـا انـواع رایج در 
مفهـوم جهـاد نهفتـه اسـت الزم دیدیـم کـه در 

ابتـدا بـه بررسـی ایـن مفهـوم بپردازیـم:
 جهاد در فرهنگ قرآن

در قـرآن کریـم گاهـی بحث از قتال شـده اسـت 
ماننـد آیـه واجـب شـدن نبـرد بـا مشـرکین کـه 
 )216 الِْقتال«)بقـره  َعلَْیُکـُم  »ُکِتـَب  می فرمایـد 
اسـت:  گردیـده  مطـرح  جهـاد  بحـث  گاهـی  و 
 .)78 ِجهاِدِه«)حـج  َحـقَّ   ِ اهللَّ فِـی  جاِهـُدوا  »َو 
واژه »قتـال« فقـط بـه معنـای مقابلـه نظامـی و 
درگیـری بـا دشـمن اسـت )قامـوس قـرآن( ولی 
واژه »جهـاد« بـه معنـای هرگونـه کوشـش درراه 

خـدا و تـالش بـرای انجـام نیکی ها اسـت و قتال 
شـعبه ای از جهـاد اسـت.

بـرای  روایـات  و  آیـات  در  کـه  شـاخصه هایی 
از: عبارت انـد  بیان شـده  جهـادی  روحیـه 

 -3 وحـدت  و  اتحـاد  اخـالص2-  و  ایمـان   -1
احسـان و ایثار 4- اسـتغفار از اسـراف 5 - پرهیز 
از سسـتی6-  نظـم 7- پرهیـز از غـرور و عجـب 

8- تـوکل 9- ذکـر بسـیار خـدا
برشـمرد  می تـوان  دیگـری  شـاخص های  البتـه 
ولـی ازآنجاکـه محوریـت در این مطلـب با تبیین 
جهـاد در قـرآن نیسـت از آن هـا صرف نظـر کرده 
و بـا توجـه بـه اینکـه بحـث مدیریت جهـادی از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری عنـوان گردیـده بـه 
گوشـه ای از سـخنان ایشـان در تبییـن معنـای 

می پردازیـم. جهـاد 
مقـام  فکـری  منظومـه  در  جهـاد   

رهبـری معظـم 
مقـام معظـم رهبـری در تشـریح موضـوع جهـاد 
فرموده انـد: معیـار جهـاد شمشـیر و میدان جنگ 
نیسـت. معیـار جهـاد همـان چیـزی اسـت کـه 
امـروز در زبـان فارسـی مـا در کلمـه ی مبـارزه 
وجـود دارد. فالنـی آدم مبارزی اسـت. فالنی آدم 
مبـارزی نیسـت. نویسـنده ی مبـارز، نویسـنده ی 
مبـارز.  غیـر  عالـم  مبـارز،  عالـم  مبـارز.  غیـر 
دانشـجوی مبـارز و طلبـه ی مبـارز، دانشـجوی 
غیـر مبـارز و طلبه ی غیـر مبارز. جامعـه ی مبارز 
و جامعـه ی غیـر مبارز. پـس جهاد یعنـی مبارزه.
در مبـارزه دو چیـز حتماً الزم اسـت: یکـی اینکه 
در آن جـد و جهـد و تحرکـی باشـد. انسـان در 
رختخـواب یـا در پسـتوی خانـه کـه نمی توانـد 
مبـارزه کنـد، در مبارزه باید جـد و جهدی وجود 
داشـته باشـد دو اینکه در مقابلش دشـمنی باشد. 
مبـارزه در آنجـا کـه دشـمن نیسـت معنا نـدارد. 
پـس جهـاد متقـوم بـر ایـن دو رکـن اسـت اگـر 
کسـی علیـه دوسـت جدوجهـد کنـد ایـن جهاد 
نیسـت بلکـه فتنـه و اخـالل اسـت. اگـر کسـی 
در مقابـل دولـت حـق در مقابـل صـالح و نظـام 
حـق جدوجهـد و تالش کنـد این فتنـه و محاربه 

اسـت، جهاد نیسـت. 
 معنا و مفهوم مدیریت جهادی

بعـد از تبییـن مفهوم محـوری جهاد، جـای دارد 
تـا بـا نگاهی موشـکافانه به حضـور آن در ترکیب 

اضافـی »مدیریت جهـادی« بپردازیم.
 تعابیر نارسا از مدیریت جهادی

مـدت  در  نوشته شـده  مقـاالت  در  سـیری  بـا 
اخیـر، متوجـه تعاریفـی از »مدیریـت جهـادی« 
نظـر  بـه  تمـام  یـا  صحیـح  کـه  می شـویم 
نمی رسـند. به عبارت دیگـر بعضـاً افـراد بـه تبیین 
بخشـی از ویژگی هـای آن پرداختـه ولـی چنیـن 
شـامل  و  جامـع  تعاریـف  ایـن  کـه  می پندارنـد 
هسـتند. لـذا اشـاره ای گـذرا خواهیـم داشـت به 
بعضـی از ایـن تعاریف: 1- مدیریـت جهادی عیناً 
و  بـودن  2-علمـی  اسـالمی   مدیریـت  به مثابـه 

دانش محوریـد 3- پرقـدرت بـودن  4- بـا برنامـه 
بـودن 5- مردم محور بودن 6-فسـاد سـتیز بودن
تعریـف »مدیریـت جهـادی« به »مدیریت فسـاد 
سـتیز« نیـز دچـار همـان اشـکاالت پیش گفتـه 
اسـت. مقـام معظـم رهبـری ویژگی نه را »فسـاد 
سـتیزی« معرفـی کـرده و آن را قسـیم »رویکرد 
جهـادی« می داننـد. فسـاد سـتیزی از مؤلفه های 
و  علمـی  یـک مدیریـت صحیـح،  جدایی ناپذیـر 
اسـالمی اسـت و »مدیریـت جهـادی« نیـز حتماً 
دارای ایـن ویژگـی اسـت؛ امـا آنچـه ما بـه دنبال 
آن هسـتیم مفهومـی اخـص از این مفاهیم اسـت 
کـه در لسـان رهبـری معظـم انقـالب، »مدیریت 

جهـادی« نامیـده گرفته اسـت.
بـرای  اهـم تعاریـف غیـر جامعـی را کـه بعضـاً 
توضیـح مدیریـت جهـادی بـکار برده می شـود با 
ذکـر خلـل وارد بـر آن تعریف بررسـی کردیم اما 
هنـوز تعاریـف متعددی هسـتند که بنـا به دالیل 
مشـابه کنـار زده می شـوند. از آن جملـه می توان 
بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: مدیریـت همـراه بـا: 
خودسـازی و تزکیـه دائمـی ، اسـتفاده صحیـح و 
دقیـق از بیت المـال ، اعتقـاد بـه نصـرت و یـاری 
خداونـد متعـال ، ترجیـح منافع جمعـی بر منافع 

فـردی و گروهی
  : جهـادی  مدیریـت  اساسـی  شـاخص های 
جدیـت،   -2 باشـد  دشـمن  بـا  مقابلـه  در   -1
همـان  کـه  کار   بـه  شـوق  و  خسـتگی ناپذیری 
الهـی  4-  نیـت  اسـت   3-  تـالش مجاهدانـه 

درایـت بـر  مبتنـی   -5 علـم   بـر  مبتنـی 
بـا توجـه بـه مطالبـی کـه تـا اینجـا گفتیـم و بـا 
توجـه بـه مؤلفه هایی که از بیانـات رهبری معظم 
انقـالب بیـان کردیم، تعریـف »مدیریت جهادی« 
از فرمایشـات ایشـان ایـن گونـه اسـتخراج مـی 
شـود: » مدیریـت جهـادی یـا همـان کار و تالش 

بـا نیـت الهـی و مبتنـی بـر علـم و درایت « 
 نتیجه گیری

مفهـوم مدیریـت جهـادی در وادی عمـل نسـبت 
وادی نظر سـابقه بیشـتری را دارا است. به عبارتی 
می تـوان عینیـت و جـاری بـودن ایـن مفاهیم را 
تربیت یافتـگان  و  مدیـران  سـلوک  و  سـیر  در 
جنـگ تحمیلـی به وضـوح دیـد و در قالـب الگـو 
و نمونـه اجرایـی و تجربـی ایـن سـبک مدیریـت 
ارائـه داد. امـروز تحلیلگـران معتقدند کـه میراث 
امـروز، مدیریـت  بـرای جامعـه  مانـدگار جنـگ 
جهـادی اسـت و اگـر مدیریـت جنگ مـا جهادی 
نبـود، قطعـاً جنگ مـا این گونـه به دفـاع مقدس 
تبدیـل نمی شـد. در پرتـو مدیریـت جهـادی بود 
کـه حماسـه خلـق شـد و از کمتریـن امکانـات، 
ایـن  و  گرفـت  صـورت  بهره بـرداری  بیشـترین 
موضـوع بایـد بـرای امـروز مـا الگـو قـرار گیـرد؛ 
چراکـه امروز جهـاد در همه عرصه های سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعی و نظامـی ادامه دارد و عرصه 
همـه  در  متحدانـش  و  دشـمن  بـا  مـا  منازعـه 

حوزه هاسـت.
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