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خوشبین یا خوشخیال؟؟؟
»ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمی را
در زمینهی حل مشکالت اقتصادی به
همهی دنیا نشان دهیم؛ الگو را بر سر دست
بگیریم تا ملتها بتوانند ببینند که یک ملت
در سایهی اسالم و با تعالیم اسالم چگونه
میتواند پیشرفت کند897۳/۳8/۳8 «.
اگر آدم گوینده جمله باال را نشناسد،
حق دارد که با خواندن آن ،آهی از نهاد
خود بکشد و فریاد زند که :چه داری
میگویی مرد حسابی؟ در شرایطی داریم
زندگی میکنیم که فشار اقتصادی مردم را
له کردهاست و روز به روز نیز شرایط
سختتر میشود .بعد آنوقت تو به فکر
ارائه الگوی اقتصادی به دیگران هستی؟
اما اگر بدانیم که جنس فردی که
سخن باال را گفته از جنس همانی است که
در ابتدای انقالب و درست زمانی که بیشاز
هر چیز باید دنبال ثباتدادن به اوضاع بود
و بیشتر از هر زمان دارد فشار خارجی وارد
میآید ،به فکر صدور انقالب و گسترش آن
بود ،قوت قبل پیدا میکنیم که بله! دید این
مرد خیلی خیلی جلوتر از ماست و بر اساس
حقیقتی قطعی است که ما از آن غافلیم.
و اما امروزه در شرایطی که حس
ناکارآمدی نظامهای ناقص در بین همه
مردم جهان بهوجود آمدهاست ،هر حکومتی
دنبال آن است که مردم خود را راضی نگه
دارد و هر طور شده روح امید را بین ایشان
بدمد .حال سؤال این است که چه کسی
دارد درست آینده را میبیند؟ چه کسی بر
اساس حقیقت دارد پیشبینی میکند؟ در
واقع چه کسی خوشبین است و چه کسی
خوشخیال؟ که البته اگر باز گردیم به
تجارب این چند قرن گذشته ،پاسخ سؤال
اظهر من الشمس است .ولی نکته مهم برای
ما این است که همه این امیدها و نویدها در
تحققشان بستگی دارند به اینکه ما تا
چهحد مرد میدان گام دوم انقالب باشیم.

حماســــــه اقتصـــــادی
ما عرض کردیم »حماسهی سیاسی« و »حماسهی
اقتصادی« .حماسهی اقتصادی فقط دست دولت نیست؛
البته برنامهریزیهای دولت مؤثر است .حماسه یحعحنحی
واقعه ی جهادگونه و پرشور؛ این را باید ملحت ایحران و
مسئوالن کشور مورد نظر قرار دهند؛ ضعفها را ،خألها را
پُر کنند؛ اول بشناسند .در همهی برنامهریزیها بحایحد
زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار گیحرد؛
بعد برای آنها برنامهریزی کنند؛ این میشود ححمحاسحه.
آحاد مردم ،چه در مصرفشان ،چه در تحولحیحدشحان؛
بخشهای مولد یک جور ،بخشهای مصرفکننده یحک
جور ،بخشهای خدمات یک جور؛ بدانحنحد کحه بحرای
پیشرفت کشور ،حرکت جهشگونه الزم اسحت؛ خحلحق
حماسه الزم است؛ آنوقت کشور پیش خحواهحد رفحت؛
استقرار پیدا خواهد شد .حماسهی سیاسی و حماسحهی
اقتصادی ،دو توأماناند؛ هر کدامی دیگری را تحقحویحت
میکند و حفظ میکند و نگه میدارد8972/۳2/۳9 .
البته حماسهی اقتصادی کارِ شش ماه و یک سحال
و دو سال نیست؛ حرکت بلندمدت الزم است .از دولحت
کنونی هم نه مردم ،نه ما و نه هر انسان منصفی انتظحار
ندارد که حاال در کوتاهمدت همهی این مشکالت را حل
کند .نه؛ انتظار دارند که حرکت به سوی حل آغاز بشود
و این را احساس کنند که یک حرکتی به سمحت ححل
مشکالت هست و نگاه حکیمانهای و مدبرانحهای پشحت
سر قضایا هست8972/۳۲/۳۲ .
روحیهی جهادی الزم است .ملت ما از اول انقحالب
تا امروز در هر جایی که با روحیهی جهادی وارد میدان
شده ،پیش رفتهاست؛ این را ما در دفاع مقدس دیدیحم؛
در جهاد سازندگی دیدیم؛ در حرکت عحلحمحی داریحم
مشاهده میکنیم .اگر ما در بحخحشهحای گحونحاگحون،
روحیهی جهادی داشته باشیم ،یعنی کار را برای خدا ،با
جدیت و به صورت خستگیناپذیر انجام دهیم  -نه فقط
به عنوان اسقاط تکلیف  -بالشک این ححرکحت پحیحش
خواهد رفت897۳/۳8/۳8 .

ملت ایران این استعداد را دارد که آنقدر پیشرفت
کند که بتواند در جهات گوناگون به عنوان یک الگوئی
در دنیا خودش را نشان دهد .چرا ما به خودمان بدبین
باشیم؟ چرا با نظر تحقیر به خودمان و ملت خودمان و
آینده ی خودمان نگاه کنیم؟ دشمن میخواهد ایحن را
به ملت ما تلقین کند و در طول سالهای محتحمحادی
تلقین کردهاست .اینجور باوراندند که حتما عنصر غربی
پیشرو است و باید دنبال او حرکت کرد .نه؛ یک روزی
تاریخ ما به ما نشان میدهد که قضیه بعکس بودهاست.
ما در دنیا پیشرو بودیم؛ پیشرو در علم بودیم؛ پیحشحرو
در صنعت بودیم؛ پیشرو در تمدنسازی بودیم؛ پیشحرو
در فرهنگ بودیم؛ دیگران از ما یحاد محیگحرفحتحنحد،
میآموختند؛ چرا امروز همانطور نشود؟ همت جوانحان
ما و نگاه آنها به مقولهی پیشرفت باید آنجور باشد کحه
ما آن آینده را در نظر بگیریم8978/۳9/22 .
امروز شما مالحظه کنید وقتی روی نفتِ ما فشحار
میآورند ،ما دچار مشکل میشویحم؛ ایحن نحاشحی از
چیست؟ ناشی از این است که ما تکیهمان را به نفت از
بعد از دورهی جنگ و پایان جنگ تا امروز ،نتوانستیحم
کم کنیم .اگر ما تکیهمان را به نفت کم میکردیم ،فشار
بر روی نفت اینقدر برای ما سخت تمحام نحمحیشحد.
اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابستهی به نحفحت
است .ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جحدا کحنحیحم.
دولتهای ما در برنامههای اساسیِ خودشحان ایحن را
بگنجانند .من هفده هجده سال قبل به دولتی کحه در
آن زمان سر کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنحیحد
که ما هر وقت اراده کردیم ،بتوانیم در چاههای نفت را
ببندیم .آقایانِ بهقول خودشان ”تکنوکرات“ لبخند انکار
زدند که مگر میشود؟! بله میشود؛ باید دنبحال کحرد؛
باید اقدام کرد؛ باید برنامهریزی کرد .وقتی بحرنحامحهی
اقتصادی یک کشور به یک نقطهی خاص محتحصحل و
وابسته باشد ،دشمنان روی آن نقطهی خاص تحمحرکحز
پیدا میکنند 8972/۳8/۳8 .و 8972/۳۲/8۱
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 -2وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی
»تولید کارآمد« با »چرخهی نوآوری و پیشرفت در تولید« تحفحاوت دارد؛
بدین معنیکه عالوه بر تولید کاال در داخل ،بومیشدن توان تولید ،هحمحراه بحا
نوآوری مستمر آن اهمیت دارد .علم و فناوری عامل اصلی است که باعث میشود
مرتضی فیروزآبادی  -کارشناس ارشد سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
بتوانیم محصول را تولید کنیم و به طور مستمر آن را با نیازهای روز پحیحشحرفحت
دهیم .علیرغم پیشرفتهای علمی فراوان کشور ،هنوز پایهی علمی و تحقیقاتی
آیا اقتصاد مقاومتی انفعالی است؟
در بسیاری از تولیدات شکل نگرفته و عالوه بر این ،در محصوالت با فناوری باال و
اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجا ناشی میشود که هجحمحهی دشحمحنحان دانشبنیان توان کافی در کشور وجود ندارد .مثال صنعت نفت ،صنعتی با فنحاوری
انقالب اسالمی برای متوقفکردن روند پیشرفت انقالب در سالهای اخیر بیش باال است که هنوز در کشور پایههای علمی و فناوری آن به طور کحامحل شحکحل
از هر زمان دیگری بر عرصهی اقتصاد تمرکز یافتهاست .دشمنان در پی فشحار نگرفتهاست؛ در حالی که بیش از صد سال است که نفت ملی شدهاست.
اقتصادی به دنبال این هستند که اوال روند پیشرفت کشور را متوقف نمحایحنحد -3 ،اتکا و وابستهشدن به ساختارهای متمرکز بینالمللی و جهانی
ثانیا از طریق دشوارساختن زندگی اقتصادی برای مردم ،اعتماد و دلبسحتحگحی
امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهای جهانی از ابحتحدا بحرای
ایشان را به نظام کاهش دهند و نظام جمهوری اسالمی را از درون به سحمحت
تسهیل سلطه ی کشورهای قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگحر کشحورهحا
تضعیف و نهایتا فروپاشی ببرند.
طراحی شدهاند .لذا وابستهکردن کشور به نظامهای جهانی این فحرصحت را بحه
بنابراین تحریمهای اخیر اگرچه به بهانهی انحریی هسحتحهای افحزایحش کشورهای غربی می دهد تا از ظرفیت این نهادها برای فشار بر کشور اسحتحفحاده
یافته است ،اما درحقیقت با هدف مقابله با کلیّت نظام جحمحهحوری اسحالمحی نمایند که ملت ایران نمونههایی از برخوردهای تبعیضآمیز این نحهحادهحا را در
برنامهریزی شدهاست .این تحریمها برای کشور ما یک مسألحهی کحوتحاهمحدت مسائل سیاسی از جمله انریی هستهای ،حقوق بشر ،مبارزه با تروریسم و  ...تجربه
نیست؛ پس برای مقابله با آنها تدبیری بلندمدت در عرصهی اقتصاد الزم اسحت کردهاست .در عرصه ی اقتصادی نیز نهادهای جهانی و ساختارهای آنها چحنحیحن
و این تدبیر ،همین اقتصاد مقاومتی است که در سالهای اخیر مورد تحأکحیحد رفتار و کارکردی دارند .وابستهشدن تبادالت مالی ،کاالیی و اطالعاتی کشور بحه
مقام معظم رهبری بودهاست.
زیرساختهای جهانی این فرصت را برای کشورهای غربی فراهم کحردهاسحت تحا
با این نگاه ،اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن کشور را با مشکالتی مواجه نمایند .به عنوان مثال ،به دلیل اتکا به ارز جهانحی و
نیست؛ بلکه یک طراحی فعال برای کاهش آسیبپذیری و مقاومسازی اقتصحاد زیرساختهای تبادل پول ،با تحریم بانکهای کشور و بستن گلوگاههای تبادالت
مالی ،واردات و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستمهای جهانی تبادل کاال به
کشور در مقابل تهدیدهای خارجی است .در اقتصاد مقاومتی قرار نیست رونحد
کشور دشوار شدهاست.
پیشرفت کشور متوقف و حتی سرعت آن کاهش یابد؛ بلکه قرار است برای یک
پیشرفت مستمر و با سرعت را به گونهای برنامهریزی کنیحم کحه از آسحیحب  -4وابستهشدن درآمد کشور به صادرات نفت
تهدیدات دشمن مصون بمانیم.
درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمد کشحور را تشحکحیحل
میدهد .این درآمد اوال تکمحصولی و ناشی از فروش داراییهحای سحرمحایحهای
نقاط اصلی ضعف اقتصاد کشور چیست؟
کشور است و ثانیا متأثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نحفحت
برای اینکه بتوانیم در مقابل تهدیدهای دشمن ،آسیبپذیحری کشحور را ایران از سوی اتحادیه اروپا نمونهای از آن به شمار میرود .بهویژه وقحتحی ایحن
کاهش دهیم ،باید دقیقا نقاط ضعف این عرصه را شناسایی کنیم .در یک نگحاه تصمیم با تحریمهای مالی همراه میشود ،دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت
اجمالی مهمترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را میتوان اینگونه برشمرد:
به دیگر کشورها هم عمال مشکل میشود .لذا وابستگی بودجهی کشور بحه ایحن
مقدار از درآمد نفتی یک نقطهی ضعف مهم است.
 -1وابستگی کشور به کاالهای حیاتی و استراتژیک خارجی
اگرچه در سالهای پس از انقالب ،کشور در بسیاری از نیازهای حیاتی بحه  -5فقدان مهندسی در تعامالت اقتصادی
خودکفایی رسیدهاست ،اما هنوز هم در بخشی از مهمترین نیازهایش به خحار
به طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی نیست کحه بحا دیحگحر
وابسته است .نگاهی به لیست واردات کشور نشان میدهد کحه در عحرصحهی کشورهای دنیا تعامل نداشته باشد؛ چنین اقتصادی نه ممکن است و نه مطلحوب.
کاالهای خوراکی مواردی همچون :برنج ،دانهی ذرت دامی ،قحنحد و شحکحر ،نکتهی کلیدی در اقتصاد مقاومتی عبارت از »مهندسی تعامالت تجارتی« اسحت.
گوشت ،روغن خام و سویا در زمرهی بیست کاالی اول وارداتی هسحتحنحد .در در صورت مهندسی درست تعامالت اقتصادی ،میتوان از دیپلماسی اقتصحادی و
حوزهی صنعتی نیز شمش فوالد به عنوان یکی از مهمترین اقالم صنعت ،اولین فناوری در جهت پیشبرد اهداف انقالب استفاده کرد .مثال در صورتی که کشحور
کاالی وارداتی کشور است .به طور کلی آمار واردات کشور نشان میدهحد کحه در عرصههایی تصمیم به عدم تولید کاال در داخل و تأمین آن از خار بحگحیحرد،
بیش از  2۲درصد واردات کشور در بیست قلم کاال خالصه میشوند که بخحش ضرورتی ندارد که این واردات از کشورهایی انجام شود که با ما دشمنی بیشتحری
عمده ای از آنها به نیازهای مهم و استراتژیک کشور مرتبط هستند.
دارند .چنانکه در سال  8911بیش از  9۲درصد از واردات کشور ما از  88مبحدأ
انجام گرفتهاست که  9مبدأ آن یحا
اروپایی بودهاست یا وابسته بهغرب.

 ۲آسیب اقتصاد ما

 .۲آسیبهای درونی
تجربه نشان دادهاست کحه در
صورت وحدت و همراهی محردم و
مسئوالن ،تهدیحدهحای بحیحرونحی
معموال در عزم کشور خلحلحی وارد
نمیکند .از این رو است که بحایحد
سیستمهای اقتصادی کشور را از
جهت وجودِ امکان کحارشحکحنحی،
فرصتطلبی ،سوء استحفحاده و ...
اصالح نمود .فقدان شفافحیحت در
فعالیتهای اقتصادی ،امکان سحوء
استفادهی عدهای را فراهم میآورد.
همچنین امکحان سحوداگحری در
بازارهای غیر تولیدی مانند پول و
ارز ،طال و  ...محدتحی کشحور را
مشغول میکند و هحزیحنحههحای
فعالیتهای تولیدی را میافحزایحد.
سیستم بانکی ناکارآمد نیز بحاعحث
میشود که منابع مالی آنگونه کحه
باید ،به دست تولیدکنندگان نرسد
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