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سرمقاله

مقاومتی در سایه مدیریت

اقتصاد مقاومتی واژه ای که با درایت حکیمانه
مقام معظم رهبری برای خنثی کردن دشمنی
نظام سلطه در بعد اقتصادی جنگ نرم لحاظ
گردیده است.
اقتصاد مقاومتی از اندیشه و فرهنگ بومی ریشه
میگیرد .مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی بر
پایهی فرهنگ اسالم و اقتصاد اسالمی است که
با الگوگیری از عدالت مورد نظر مکتب اقتصادی
اسالم طراحی شده است .مباحث اخالقی اقتصاد
اسالمی مانند حقطلبی ،رعایت انصاف ،تقوا و
کار برای خدا ،تولید ،کسب ثروت و استفادهی
صحیح از آن نیز بسیار مهم هستند و به همین
علت در این مکتب نیروی کار از ارزش در خور
توجهی برخوردار است .اما پیادهسازی
رویکردهای جدید نیازمند فرهنگسازی و ایجاد
بستر مناسب است .شاید به همین علت باشد که
شعار سال  1393با محوریت و ترکیب هر دو
مقولهی اقتصاد و فرهنگ طراحی گشته است.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هم
میخواهد از رشد نسبی برخوردار باشد و هم
اینکه در مقابل نیروهای استکباری بایستد.
طبیعی است که پیادهسازی این راهبرد نیازمند
اقدامات خاصی در نظامهای اقتصادی کشور در
حوزهی تولید ،توزیع و مصرف و اجرای
پیرامون آن است.
با این حال ،آنچه مهمتر و زیربناییتر از این
اجزا و اقدامات است ،تمهید زیرساختها و
بایستههای فرهنگی و اجتماعی این موضوع
مهم و ملی است .هرچند در بسیاری از طرحها
و پروژههای ملی ،سخن از تهیهی پیوست
فرهنگی و اجتماعی میرود ،اما در این راه به
چیزی فراتر از پیوست فرهنگی نیاز است و آن
اطمینان خاطر از مهیا شدن زیرساختها،
بهویژه در عرصهی فرهنگ است.

امروز ،مسئوالن باید خود را پرچمدار این
اندیشه بدانند و سیاست ها خود را در این
عرصه پیش ببرند ،زیرا این ملت راهی را
انتخاب کرده اند که در آن را ادامه راه انبیا
می دانند و می دانند که «ان مع العسر یسرا»
و این عده ای الهی است که تحققش حتمی
است .ملت ایران شاگرد مکتب انبیا و ائمه
اطهار هستند و یقین دارند که شعب های
زمانه از ظرف زورگویان زمان بسر آمدنی
است و با عبور از پیچ تاریخی باید منتظر
پیروزی های روشن در بدر و خیبر باشند.
از این رواست که مقاومت را با جان و دل
می خرند و در پشت سر رهبر فرزانه
انقالب اسالمی به حرکت روبه جلوی خود
ادامه می دهند .اینها کلید واژه هایی هستند
که رهبر معظم انقالب اسالمی می خواهد
ما را به آنها رهنمود کند که اگر ما می
خواهیم مقاومت کنیم بایستی به مکتب
دینی مان که پر از تجربیاتی است که هر
کدام گشاینده فصل جدیدی بر رویمان در
این نبرد نابرابر و در واقع تحقق بخش
مسئولیت مکتبی انقالب اسالمی.
هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور،
ایجاد امنیت ،ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در
برابر شوکهای داخلی و خارجی است.
اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به طور قطع
جامعه و اقتصاد کشور را در برابر مشکالت و
تهدیدهای خارجی مصون نگاه میدارد.
همچنین تأمین شرایط و فعالسازی تمامی
امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و
علمی کشور به منظور توسعهی کارآفرینی و
به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در
فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق
همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد،
از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
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اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که درونزا باشد
و بتواند خودکفایی ایجاد کند و درعینحال،
هزینههای کشور را کاهش دهد .لذا اقتصاد
مقاومتی بهعنوان یک جهاد مقدس ،منحصر به
زمان تحریم و جنگ نیست؛ بلکه سازوکار پایداری
برای توسعهی اقتصاد ملی و خروج از اقتصاد
تکمحصولی است .دستاورد اقتصاد مقاومتی،
شکوفایی ،رفع مشکالت معیشتی و افزایش رفاه
عمومی مردم است .همچنین باید توجه داشت که
این رویکرد اقتصادی ،مردمبنیاد است؛ یعنی
اقتصاد دولتی صرف نیست ،اقتصادی مردمی
است که با ارادهی مردم ،سرمایهی مردم و
حضور مردم تحقّق پیدا میکند .دولت مسئولیت
برنامهریزی ،زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدایت و
کمک به فعاالن اقتصادی را بر عهده دارد .برای
نمونه ،آنجایی که افرادی بخواهند سوءاستفاده
کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند ،دولت راه
آنها را سد میکند و آنجایی که کسانی احتیاج به
کمک و بسترسازی دارند ،به آنها کمک میکند.
بنابراین ،مسئوالن کشور برای تدوین و پیاده
سازی اقتصاد مقاومتی باید ضمن شناخت و درک
موقعیت کشور ،عزم خود را جدی تر کنند تا با بهر
ه گیری از منابع خدادادی و ظرفیت های محیطی و
جغرافیایی ،توانمند سازی نیروی انسانی ،اتکا به
تجهیزات ساخت داخل و  ، ...نیازهای اقتصادی،
صنعتی و علمی کشور را را با تکیه بر دانش مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی تأمین کنند .این مهم بدست
نمی آید مگر با مدیریت درست و کارآمد و همچنین
بازنگری در ساختارهای اقتصادی و مالی و مهمتر
از همه نگاه آمایشی به محدودیت ها و ظرفیت های
کشور است چه در عرصه داخلی و چه در عرصه
بین المللی که الزمه آن مدیریت جهادی است .
مدیریت جهادی تأمین کننده و الزمه اقتصاد
مقاومتی است و در واقع مکمل اقتصاد مقاومتی
است که تالش در عرصه اقتصاد را به عنوان
تکلیف و ابزاری برای سربلندی ایران اسالمی و
رسیدن به حیات طیبه می داند.
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