سیاسی غیر قابل پیش بینی
رفتار
ِ
سیاسیون مهاجر در تاریخ
فارغ از جایگاه
ِ
کرمان – که این روزها احمد خاتمی طالیه
دار ایشان محسوب می شود -که به تفصیل
در خصوص ایشــان ســخن به میان آمد،
دهی
مردمــان کرمان زمین برای شــکل ِ
شاکله رویکردهای سیاســی در این دیار،
شــاید به تاســی از رفتارهای سیاسیون
قدرتمن ِد بومی ،چپ و راستشان به شدت
پُر بوده و هست و در این بین غیرقابل پیش
بینی ترین رفتارها را به فعلیت رســانده
اند .اگر در انتخابات نهم و دهم ریاســت
ِ
راســت احمدی
جمهوری ،به حمایت از
نژادی متهم بوده اند ،در انتخابات یازدهم
با رای  60درصدی به اهالی تدبیر و امید،
چپگردی خود را هم بــه منصه ظهور می
گذارند .در بخشــهای جنوبــی ،آنچنان
جذابیتی از خود نشان می دهند که رئیس
د َول نهم و دهم در آغاز خیــز دوباره اش
برای حضور در عرصه سیاســی کشــور،
جیرفت را به عنوان پتانســیل مهمی می
بیند تا میتینگ های غیر رسمی را از این
سکو شــروع نموده و ادبیات خاص اش را
از تریبون جیرفت بازســازی نماید و این
دقیقا همان جیرفتی اســت که اهالی اش
پای صندوق هــای رای ،در دهمین دوره
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،یکی از
تندروترین یاران احمدی نژاد در بهارستان
را راهی خانه می کنند .ماجرا به همین جا
ختم نمی شود.
در حالیکــه مجموعــه اســتان کرمان،
انتخابات مجلس یازدهم را بــا "امید" به
پایان بردند ،اهالی شهرســتان کرمان با
"تکرار" امید در دیگر شهرســتانها هم نوا
نشده و کماکان اصولگراهای قبلی را راهی
مجلس نمودند.
ِ
فیلترینگ تمام عیــا ِر کاندیداهای
البته
مطرح امید در شهرستان کرمان موضوعی
نیست که برکســی پنهان مانده باشد ،اما
با وجــود این ،بدون تردیــد همانگونه که
پیشــتر هم به آن اشاره شــد این استان
منش سیاسی خودش را داشته و معادالت
ِ
و تصمیم هایش از پیچیدگی های منحصر
بفردی برخوردار است.
منتخبین مجلس
در استانی که  80درصد
ِ
اصالح طلب و مستقل از آب در می آیند ،به
یکباره احمد خاتمی هم رای اول خبرگان را
کرمان سیاسی»،
می آورد و این یعنی «این
ِ
حاال حاالها دستش را برای تحلیل گران و
پیشگویان سیاسی رو نخواهد کرد .حتی
اگر این تحلیل گــران در زمره بیرون گود
نشینان نبوده و خودشان از جمله نخبگان
برشمرده در این مقال محسوب گردند.
* کارشناس و تحلیلگر
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سوء تفاهم در درک مفهوم اقتصاد مقاومتی

میزان انحراف از واقعیت در اجرا
محسن محمدی

*

" مدیریت مخاطــرات اقتصاد ی
 ،واکنش هوشــمند  ،ســهم بری
عادالنــه ،توانمند ســازی نیروی
کار ،کاهش شــدت انــرژی ،ارتقا
شــاخصهای عد الت اجتماعی،
ایجاد ثبات در اقتصاد ملی ،شفاف
سازی اقتصاد ،جلوگیری از اقد امات
فساد زا  ،شفاف و روان سازی شیوه

های توزیع و "...
کلماتی با بار معنایی زیاد که شاید کمتر کسی این کلمات را به 24
بند تعریف شــد ه برای اقتصاد مقاومتی نسبت دهد و شاید کمی
بدبینانه تر" ،اقتصاد مقاومتی " به مواردی مانند خودکفایی ،افزایش
تولید ،اتکا به تولید داخل ،افزایش اشتغال ،افزایش توان اقتصادی
در دوران تحریم وحتی اقتصاد ریاضتی  ...نســبت داده میشود.
در این نوشــته به اندوهی به نام ناآگاهی از مفهوم واقعی اقتصاد
مقاومتی پرداخته می گردد .به طــور حتم ،انتظار برای اجرای هر
فعالیتی ،بدون آگاهی از معنــای واقعی آن ،انتظاری منطقی نمی
باشد .جالب اینکه تامل در بندهای تعریف شده در این رابطه ،نشان
می دهد که این مفهوم نه تنها نسخه زمان فشار اقتصادی و یا تحریم
که نســخهای برای تمامی دوران بوده و کشــورهای توسعه یافته
تمامی این موارد را دقیقا اجرا نموده اند .در این نوشــتار همچنین
به میزان انحراف از انتظارات طرح و تاحدودی به دالیل آن اشــاره
می گردد:
کلمات کلیدی:
اقتصاد مقاومتی  -اقدام و عمل – resistive economy
تاریخچه
در طول تاریخ،همیشــه بشــر با تهدید کمبود منابع آب و غذا و
نیازمندیهای مادی و امنیتی ،بنا به تهدید از سوی همنوع و یا موارد
غیر قابل انتظار و یا کنترل ،مانند سیل و خشکسالی  ،قحطی و زلزله
مواجه بوده است .از این رو دو واژه متفاوت "انعطاف" و "مقاومت"
هیچ زمانی از انسان اجتماعی ،جدا نبوده است .تعاریف مختلفی
از انعطاف و مقاومت در اقتصاد وجود دارد اما نگارنده معتقد است
در "انعطاف اقتصادی" ،مبنا بر قابلیت پذیرش ضرر و زیان است در
حالیکه در "مقاومت اقتصادی" مبنا قابلیت جلوگیری از ضرر و زیان
است .به صورت دیگر ،انعطاف اقتصادی قابلیتی است برای برخورد
با ضرر و زیان اقتصادی ،در حالیکه در مقاومت ،پیشگیری از ضرر و
زیان نیز مطرح است .انعطاف اقتصادی قابل اندازه گیری است .واژه
اقتصاد مقاومتی یا  ، Resistive Economyاولین بار در ســال
 2005در مورد غزه و برای برخورد با فشارهای اقتصادی اسراییل
مطرح گردید و پس از آن بطور دقیق و جامع و مبسوط توسط مقام
معظم رهبری اعالم و ابالغ گردید.
بررسی مثال موفقی از توجه به اقتصاد مقاومتی
بعد از جنگ جهانی دوم ،آلمان به عنوان یکی از آسیب دیدهترین
کشــورها ،ضمن فاصله اجباری از تمرکز روی صنایع نظامی ،سه

رویکرد اصلی را اتخاذ کرد:
 -1ارتقا نگرش و رویکرد جامعه برای بازسازی و رشد کشور:
گرچه فدراتیو بودن کشــور و رقابت منطقی استانها برای کسب
وضعیت بهتر نیــز ،در این ارتقا و ایجاد روحیه تالش و مشــارکت
بی تاثیر نبود.
 -2توجه ویژه به اســتاندارد و کیفیت :برای نمونه  ،تدوین
اســتانداردهای معروف  DINکه تقریبا تمامی مشخصات کیفی
کاال ها را پوشش می دهد.گرچه این استاندارد بعد از جنگ جهانی
اول شروع شــد لیکن تمرکز و بین المللی اندیشی ،پس از دوران
جنگ و ویرانی این کشــور صورت گرفت .این توجه ویژه ،منجر به
این گردید که عمال فروش کاالی با کیفیت در آلمان ،تاحدی غیر
ممکن گردید .به صورت دیگر کیفیت در کشوری که همه تولیدات،
با کیفیت هستند ،مزیت تلقی نگردید! و عمال منجر به اتخاذ رویکرد
سوم شد.
 -3رویکرد صادرات محوری اقتصاد:
قاعدتا وقتی در کشــوری تمامی خدمات و کاال ها در اوج کیفیت
و تعهد تولید گردد ،فروش کاال در خارج از کشور سادهتر از داخل
کشور است! .عمال محدوده رقابت شــرکتهای تولید کننده  ،به
خارج از آلمان منتقل گردید.
شاید به طور مکتوب در آلمان هیچ ســالی بدین نام ،نام نگرفت و
یا رهبری بصیر که چنین نکاتی را یادآور گردد ،وجود نداشت ،اما
عمال همه جامعه برای افزایش کیفیت تولید ،ارتقا دانش و مهارت،
خالقیت ،کارآفرینی و توانمند ســازی جامعه و توسعه صادرات و
 ...در راستای ایجاد مزیت ،بسیج شــدند .مورادی که همه به طور
صریح و دقیق در اقتصاد مقاومتی بیان شده اند.
خالصه ای از نکات مهم  24بند اقتصاد مقاومتی
جامعه ای که کتاب نمی خواند و سرانه مطالعه پایینی دارد ،از چهار
مهارت ارتباطی گفتن ،شنیدن ،خواندن و نوشتن ،سهم خواندن
و نوشــتن کمتری دارد و احتمال اینکه بداند اقتصاد مقاومتی 24
بند دارد ،پایین است! .قطعا چنین جامعه ای بیشتر فعالیتهایی
که در جهت این موضــوع هم انجــام دهد بر مبنــای تصورات،
 ، Conceptionsادراک ،اســتنباط شخصی و شنیدههاست .از
این رو در این متن به نقاط تمرکز بعضی از بندها اشــاره و میزان
موفقیت و یا عدم آن ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 24بند اعالم شده به سه بخش اصلی ،قابل تقسیم است.
 -1دالیل و فلسفه وجودی
 -2وظایف دولت
 -3وظایف بنگاهها و نهادهای اقتصادی و جامعه
وظایف دولت
 -1فعال سازی کلیه امکانات مالی و سرمایههای انسانی
فعال سازی کلیه امکانات مالی از سوی این گروه ها قابل انجام است:
دولت از طریق بانکها و یا بصورت مستقیم .بانکهای خصوصی،

