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 :یخوانندگان گرام

در موضوووتام مخت ووت  هوو      یسياس  یسخنران  یمهمترين محورها  یبا هدف اطالع رسان  یگاهنامه سخن هاد

. ارائه انتقادام و پيشنهادام سازنده شما مو ب تقوي  گاهنامه  شودیمنتشر م  یمسئولين و هاديان سياس یبرداربهره

 خواهد شد.

 جهاد تبیین و روایت 

 1 -1401ویژه تبیین شعار سال 
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 چکیده

های عملکرد دستتاهاه  ارزیابی  برای  مالکی،  (هدف  به  معطوف  یاراده)انرژی  تمرکز،  گذاریهدف.  1

)مطالبه حل مشکالت مردم از مسئوالن( مهمارین نکتتاتی استت  کتته عمومی  افکار  نمایندگیمسئول و  

 توان به آنها اشاره کرد. وی رهبر معظم انقالب میدر تبیین منطق تعیین شعارهای سالیانه از س

 هایهزینتته  یتتا  تولیتتد  هاینهاده  افزایش  بدون  را  تولید  که  اس   هاییراه  از  یکی  بنیاندانش  تولید.  2

 .شودمی وریبهره  افزایش  موجب بنیاندانش تولید بنابراین،.  دهدمی  افزایش تولید،

 فزاینتتده شتتدن بنیتتاندانش انتتد از تولید و اقاصاد عبارت  بنیان شدن. مهمارین دالیل اهمی  دانش3

 قتتوی  و  الملتتلبین  اقاصاد  از  ایران  سهم  افزایش  برای  مطمئن  برمیان  راه  یک،  جهان  در  اقاصاد  و  تولید

 ضتترورت  و  کشتتور  بنیتتاندانش  ظرفیتت   بتتودن  باال،  تولید  برای  دانش  بودن  زیربنا،  ایران  اقاصاد  شدن

( و بالفعتتل  هتتایظرفی   بتته  بنیتتاندانش  بتتالقوه  هتتایظرفی   تبدیل)تولید  در  اهظرفی   این  از  اسافاده

 .آفرینیاشاغال

رهتتایی گیرد   کردن تولید، به دو منظور عمده صورت می  بنیانتأکید رهبر معظم انقالب بر دانش.  4

  و ای که در طول تاریخ در نظام تقسیم کار جهانی بر ایران تحمیل شده استت شدهاز وضعی  تحمیل

توان گفتت  کتته رهبتتر معظتتم یابی ایران در نظام تقسیم کار نوین جهانی. بر اساس نکاه اخیر مینقش

انقالب با درک دقیق روندهای حاکم بر جهتتان، راهبتتردی را بتترای  یشتترف  اقاصتتاد کشتتور تعیتتین 

خی بتتر ی تاریهای گذشاه و فراتر رفان از وضعی  تحمیل شدهافاادگیاند تا ضمن جبران عقبکرده

 ایران، آینده  یشرف  ایران را هم تضمین کند.
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بههه سههقت اقتصههاد   د ی کشور، به طور قاطع با  یرشد اقتصاد کشور و اصالح امور اقتصاد  یاست که برا  نی حرف امروز من ا»

 شرفتهیپ  یدانش و فنّاور  نکهی ا  یعنی چه؟    یعنی   ان«یبناست. »اقتصاد دانش  نی عرض امروز ما ا  یخالصه  م؛یحرکت بکن  انیبندانش

و   هیهه و دانههش را پا  می را دنبههاک کههرد  استیس  نی اگر ما ا  ....  د یتول  یهاعرصه  یداشته باشد در هقه  یفراوان و کامل  یِنی آفرنقش

اقتصههاد   یکشههور و بههرا  یبههرا  یادی منافع ز  ...  می داد  شی را افزا  انیبناقتصاد دانش  یهاو بنگاه  می داد  اقتصاد کشور قرار  ینهیزم

را   یوربهههره  شههود؛یم  د یهه تول  یهانهی موجب کاهش هز   انیبناقتصاد دانش  یعنی   دهد؛یرا کاهش م  هانهی هز کشور خواهد داشت:  

و  بخشههد یبهبههود م دهههد،یم شی محصههوک را افههزا تیّف یاست؛ ک یوراز مشکالت ما کاهش بهره یکی که امروز  دهد یم  شی افزا

 ری پههذ محصوالت بههه عنههوان محصههوالت رقابت  نی از ا  میتوانیما م  ،یجهان  یدر بازارها  یعنی   کند؛یم  ری پذ محصوالت را رقابت

 1.«جور نیدر داخل کشور هم هق م،یاستفاده کن

 

 مقدمه

اند، همواره در ابادای هر ستال، آن   کشای انقالب شده دار هدای از زمانی که رهبری معظم انقالب سکان

در بررستی و   2اند که تح  عنوان »شعار سال« مطتر  شتده است .گذاری کرده سال را با عنوان خاصی نام

گذاری را در ردیف و درواقت،، در طتول و در توان این نامتجزیه و تحلیل این اقدام رهبر معظم انقالب، می

سال  یش که بیشتار شتعارها ماهیت    15ای کشور دانس ، بویژه از حدود  سای و توسعهراساای اسناد باالد

شود که با وجتود استناد باالدستای اند. براین اساس، در اینجا این سؤال مطر  میمعیشای داشاه  –اقاصادی  

ارهای سالیانه ی توسعه، اناخاب شعهای  نج سالهی کشور و یا برنامهساله 20ی انداز توسعهمانند سند چشم

ی میتان چه ضرورتی دارد و چه فوایدی بر آن مارتب اس ؟ قبل از  اسخ به این سؤال ابادا باید بته رابطته

ها و فواید اناخاب شعارهای ساالنه را تشریح اسناد باالدسای و شعارهای سالیانه  رداخ  و سپس ضرورت 

ستای و شتعارهای ستالیانه، از نتوو عمتوم و ی استناد باالدکرد. در مورد بخش نخس  باید گف  که رابطه

 
 01/01/1401سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب خطاب به ملت ایران،  1

ها و انتخاب شعار سههاک بههه گذاری ساکاند، اما نامهای خاصی در ابتدای هر ساک تأکید داشته بر کلیدواژه 1369. مقام معظم رهبری از هقان ساک  2

 شروع شده است.   1378ای که اکنون مرسوم است، به طور جدی از ساک  شیوه



3 

 

خصوص مطلق اس ؛ یعنی شعارهای ساالنه در عرض و یا در تعارض با اسناد باالدسای نیساند. عتالوه بتر 

شده در استناد باالدستای ماننتد ستند های تعیینهای تحقق افقاین، این شعارها در راساای الزامات و بایساه

 توان به چند نکاه اشاره کرد دوم نیز می انداز هساند. در راساای بخشچشم

هتا و ابزارهتا سته رکتن اصتلی هتر راهبترد هستاند، با عنای  به اینکه اهداف، روش  گذاری:هدف  -1

ی کشتور در ها اقدامی راهبردی اس  و درواق،، اولین قدم در تعیین راهبترد توستعه و اداره گذاری سالنام

های تحقق و تعبیه و فراهم کردن ابزارهای مناسب برای حرک  به ساله اس  که با تعیین روشیک افق یک

 شود. سم  تحقق این هدف، سایر اجزای این راهبرد تکمیل می

گذاری مناسب، زمینه برای تمرکز باتوجه به اینکه با هدف  ی معطوف به هدف(:تمرکز انرژی)اراده  -2

هتا و توان امیدوار بود کته عزمب شعار سال میشود، با اناخاتر فراهم میانرژی جه  تحقق آن هدف آسان

تر شود. براین اساس، اناخاب شعار سال درواق،، نوعی هشدار بته تر و قویها برای تحقق هدف جدیاراده 

شتده در ها و اقتدامات ختود بترای تحقتق افتق تعیینهای مسئول اس  که باید در برنامهها و دساهاه دول 

در این زمینه، مقام معظم رهبری در  یام نتوروزی بته مناستب  آ تاز   کنند.  ابادای سال به طور جدی تالش

 یبترا می را با نام شعار ستال مطتر  کترد  یعنوان  کی گذشاه هر سال    یهاما در سال  فرمودند  »  1401سال  

دم تتت آحاد مر نیو همچن هیقضائ ی ِمقنّنه و قوه  یآن، قوه  یهیو در حاش هی مجر یعمدتاً قوه  ن،یمسئول  نکهی ا

 3«جه  حرک  بکنند.  نی تت در ا کندیم دای  میکه به مردم ارتباط مساق ییآن جا

های  تنج انداز بیس  ستاله، برنامتهی چشمهرچند اسناد باالدسای مانند برنامهمالکی برای ارزیابی:    -3

رد دولت  و ی عملکتریزی سالیانه معیارهایی برای ارزیابی و قضتاوت دربتاره ی توسعه و حای بودجهساله

تواننتد معیتار و مالکتی های ستالیانه نیتز ختود میهای اجرایی کشور اس ، اما در این میتان، شتعاردساهاه 

 های مخالف باشد. ها و دساهاه ی دول تر برای ارزیابی اقدامات یک سالهتر و عینیمشخص

دسای عینی و واقعتی بتوده و از آنجا که شعارهای سالیانه بیش از اسناد باال  نمایندگی افکار عمومی:  -4

رستد کته های زندگی روزمره در ارتباط بوده، به نظتر میقابلی  عملی شدن دارد، بیشار با مسائل و چالش

هتای کارآمتدی را در جامعته نمایتان ستازد و توانتد ممره عمل به الزامات این شعارها و تحقق آنها بهار می

ی ینته قابتل رکتر است  کته تعیتین دقیتق و هوشتمندانهنویدبخش آینده و افقی روشن باشد. در همتین زم

شعارهای سالیانه از سوی رهبر معظم انقالب حاوی این  یام مهم برای افکار عمومی اس  که نظام استالمی 

رو، به میزانی که برای تحقق ایتن شتعارها های زندگی و معیش  آنها توجه دارد و از اینبه مسائل و چالش

 شود. اد به نظام بیشار میتالش شود، امید و اعام

 
 1401به مناسبت آغاز ساک   ینوروز امیدر پرهبری  مقام معظم بیانات.  3
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به بیان دیهر، هرچند که مستئوالن مخاطتب اصتلی شتعارهای ستالیانه رهبتری هستاند، امتا باتوجته بته 

های کشور در دولت  مامرکتز است ، بته های اجرایی دول  و اینکه بسیاری از امکانات و ظرفی مسئولی 

باید بیش از سایر مخاطبان برای تحقق ایتن ها بوده و آنها  رسد که مخاطب جدی این شعارها دول نظر می

توان گف  که اناخاب شعارهای سالیانه که برخاستاه از مستائل اصتلی ها تالش کنند. براین اساس میهدف

های زندگی روزمره مردم اس ، نوعی نمایندگی افکار عمومی توست  مقتام معظتم کشور و نیازها و چالش

هتا های رهبری خویش هر ستاله افتق و هتدفی را بترای دول رهبری اس  و ایشان هم در راساای رسال 

 کنند. تعیین می

گتذاری « نامآفرینبنیان، اشتاغالدانشبنابراین، امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال »تولید؛  

وده های اخیر نیز حول این موضوو؛ یعنی تولیتد مامرکتز بتها و تأکیدهای ایشان در سالگذاریشده که نام

ی معیشای مسأله و در عتین حتال نقطته –اس . درواق،، ایشان با تشخیص اینکه اقاصاد و مسائل اقاصادی 

باشد، بتر روی مستائل اقاصتادی، بتویژه تقویت  تولیتد داخلتی، اقاصتاد مقتاومای،  ذیری کشور میآسیب

ی، مبارزه بتا فستاد و زای بخشی ساخ  درونی قدرت، جهاد اقاصادی، نوآوری و شکوفایی، اشاغالاساحکام

رویه، حمای  از کاالی ایرانی، رونتق تولیتد، جهتش تولیتد و... تأکیتد قاچاق کاال، جلوگیری از واردات بی

اند. بنابراین، رو  کلی حاکم بر شعار امسال، همتان تقویت  تولیتد داخلتی، تحقتق اقاصتاد مقتاومای، کرده 

  . زایی و... اساساحکام ساخ  درونی، قوی شدن، اشاغال

 بنیان چیستی تولید)اقتصاد( دانش

بته   اخاصار  به  که  شده   ارائه  اقاصاددانان  و  المللی  بین  سازمانهای  سوی  از  تعاریفی  بنیاندانش  اقاصاد  برای

 شود چند مورد از آنها اشاره می

 براساس که اس  اقاصادی بنیاندانش  اقاصاد  (،OECDتوسعه)  و  همکاری  اقاصادی  سازمان  تعریف  طبق

 صنایعی)   ایهدانش  صنای،  و  دانش  در  گذاریسرمایه  و  گرفاه  شکل  اطالعات   و  دانش  کاربرد  و  توزی،  ید،تول

 بتا  شتده   کستب  هتایفناوری  یافاته،  اخاصاص  نوآوری  و  ابداو  به  گذاریسرمایه  از  باالیی  سطح  آنها  در  که

 گیرد. می قرار اصخ توجه مورد( هساند  برخوردار عالی  تحصیالت  از کار  نیروی  و مصرف  باالیی شدت 

 تعاونی  یا  شخصی  هایموسسه  بنیان،دانش  هایشرک   ها،موسسه  و  هاشرک   نوو  تعیین  مقررات   براساس

 براستاس اقاصتادی منتاب، گستارش و افتزایش دارایی، افزایش و علم  یشرف  جه  که شوندمی  محسوب 

 آختر  در  و  خالقی   و  اخاراعات    یشرف   یحوزه   در  اقاصاد  و  دانش  هایمشی  خ   به  دسایابی  و  اطالعات 

 زمینتته در( ختتدمات  ارائتته و محصتتوالت  ستتاخ  و طراحتتی) گستتارش نمتتودن دستتااوردها و تجتتاری

 شوند.می ایجاد(  مرتب  هایبرنامه ساخ  در خصوص به)  بسیار  افزوده   ارزش با  و نوین هایتکنولوژی
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 مصتوب )  بنیتاندانش  موسسات   و  هاشرکا  تشخیص  و  ارزیابی  نامه  آئین  اول  فصل  چهار  بند  طبق  ایران  در

 و علتم افزایتیهم منظور به که اس   تعاونی  یا  خصوصی  مؤسسه  یا  شرک   بنیاندانش  شرک (  13۹5  مرداد

 و  اخاتراو  کتاربرد  و  گستارش  شتامل  اقاصتادی  و  علمتی  اهتداف  تحقق  محور،دانش  اقاصاد  توسعه  مروت،

 هتایفناوری حتوزه  در خدمات   و  کاال  تولید  و  طراحی  شامل  توسعه  و  تحقیق  ناایج  سازیتجاری  و  نوآوری

 کتالن، اقاصتاد دیتد از. شتودمی تشکیل مربوط افزارهاینرم تولید در ویژه  به فراوان افزوده  ارزش  با  و  برتر

 انتداز  چشتم  سند  همچنین  و  توسعه   نجم  و  چهارم  های  برنامه  اساسی،  قانون  44  اصل  ابال ی  هایسیاس 

 و  دانستاه  کشور  در  تأمیرگذار  و  مهم  های  حوزه   جزء  را  بنیان  دانش  اصاداق  حوزه   همهی  کشور،  ساله  بیس 

 .اندداده   قرار کشور ایتوسعه هایبرنامه هایاولوی  در  را  بخش این توسعه

 تولید  هاینهاده   افزایش  بدون  را  تولید  که  اس   هاییراه   از  یکی  بنیاندانش  در نهای ، باید گف  که تولید 

 وریبهتره .  شتودمی  وریبهتره   افزایش  موجب  بنیاندانش  تولید  درواق،،.  دهدمی  افزایش  تولید،  هایهزینه  یا

. شتودمی  انجتام  تولیتد  فراینتد  در  کته  تغییتری  براساس  تولید  مناب،  افزایش  بدون  بازدهی   افزایش  یعنی  هم

 ریوبهتره   افتزایش  بته  مخاص  کشور  اقاصادی  رشد  از  درصد  سه  حدود  توسعه  ششم  برنامه  در  آنکه  جالب

 یعنتی «بنیتاندانش  اقاصتاد»فرمایند  »بنیان میمقام معظم رهبری در تعریف اقاصاد دانش  .اس   شده   تعریف

 هایعرصته  یهمته  در  باشتد  داشتاه  کتاملی  و  فراوان  آفرینیِنقش   یشرفاه  فنّاوری  و  دانش  اینکه  یعنی  چه؟

 نتدارد  لزومتی  چون  تولیدی؛  کار  آن  اناخاب   حاّی  یعنی  کنیم،می  عرض  که  «تولید  هایعرصه  یهمه. »تولید

 دانشی  نهاه   از  یبرخاساه[  باید]  هم  تولیدی  کار  آن  اناخاب .  بدهد  انجام  را  تولیدی  کارهای  یهمه  انسان  که

 داشتاه  دخالت   اقاصتاد  هایعرصه  یهمه  در  که  اس   بنیاندانش  اقاصاد  معنای  این  باشد؛  علمی  و  بینشی  و

 «.باشد

 بنیان شدن تولیداهمیت دانش

 توان به نکات زیر اشاره کرد بنیان شدن تولید میدرباره چرایی و اهمی  دانش

سال  یش، اقاصادهای صتنعای بتا  50بنیان شدن فزاینده تولید و اقاصاد در جهان  بویژه از حدود . دانش1

د کته انتهتای نوآورانته رفاهزدایی، به سم  کارآفرینی و توسعه ظرفی های صنعایدر  یش گرفان سیاس 

 بنیان اس . های دانشمبانی بر حوزه 

الملل و قوی شدن اقاصاد ایران  بتا توجته بر مطمئن برای افزایش سهم ایران از اقاصاد بین. یک راه میان2

الملل که در ادامه به آن اشاره خواهیم کترد. الزم بته گیری یک نظام نوین تقسیم کار در اقاصاد بینبه شکل

بخشتی آنهتا هایی که نایجهبر اسافاده کند؛ راه های میانای  یشرف  اقاصادی باید از راه ایران بررکر اس  که 

شتود. در  یتر ایتن بخشتی، دستااوردهای بزرگتی حاصتل مینیاز به زمان زیادی ندارد و در صورت نایجه
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د عقتب صورت، ایران در برابر سرع  باالی تحوالت جهانی بویژه در حوزه ارتباطات، تکنولوژی و اقاصتا

 خواهد ماند.

کند تا بدون نیاز بته صترف زمتان زیتاد، بنیان این امکان را برای ایران فراهم میهای دانشتوجه به حوزه 

باواند به صورت جهشی، تولید و اقاصاد خود را رونق ببخشد؛ زیرا عصر کنونی، عصر اقاصتادمحور شتدن 

بنیتان است . های دانشزی  آفرین اس ، حوزه جهان اس  و در اقاصاد نیز آنچه بیش از هر عامل دیهری م

شتود و اقنصتادهای قتوی، بنیتان تعریتف میهای دانشهای رقابایِ اقاصادی در حوزه درواق،، امروزه مزی 

ر عاملی بر افزایش نقش دانش و فناوری در تولید توجه دارند. بر همین اساس اس  کته ورود بته بیش از ه

 شود. های  یشرفاه(، ورود به باشهاه قدرت و اعابار در جهان تلقی میی »هایاک«)تکنولوژیحوزه 

. یکتی از مهماترین . زیربنا بودن دانش برای تولید؛ زیرا دانش و فناوری در کنار مناب، طبیعی، انسانی و..3

 های تولید اس . نهاده 

هتای هتا در تولید)تبتدیل ظرفی بنیان کشور و ضرورت اسافاده از این ظرفی . باال بودن ظرفی  دانش4

 های بالفعل(  در این زمینه، مقام معظم رهبری فرمودند  بنیان به ظرفی بالقوه دانش

 شترک  ۶۷00 یتا ۶۶00 حتدود تقریبتاً. داریم نیانبدانش شرک  ۷000  از  کمار  قدری  حاضر  حال  در  »ما

 خدماتی بقیّه اند؛تولیدی هایشرک  شان[مورد] 4500 به نزدیک اینها از که دارد وجود کشور در  بنیاندانش

 قابتل  رقتم  نستبااً  ختب  کته  کند،می  ایجاد  مساقیم  اشاغال  هزار  300  حدود  تعداد  این.  هساند  قبیل  این  از  و

 است ؛  هتزار  300  از  بتیش  گفانتد  دادنتد،   اسخ  و  آنها  از  کردم  سؤال  بنده   که  کسانی  آن  الباّه.  اس   توجّهی

 مستاقیم   یر  اشاغال  کرده؛  ایجاد  گذش   که  1400  سال  این  در  مساقیم  اشاغال  هزار  320  مثالً  میزنند  حدس

 ایتن دادتعت و داد افتزایش را مقتدار ایتن شودمی چقدر 1401 در که  رسیدم  من.  اس   اینها  از  بیشار  خیلی

 رقمتی  آن  درصتد  ستی  معاقدم  من  نیسام؛  قان،  بنده .  درصد  سی  حدّاکثر  گفاند  من  به  کرد؟  بیشار  را  شرکاها

 از  متن  توقّت،.  بدهد  جواب   کشور  نیازهای  به  و  باشد  کشور  نیاز  مورد  و  باشد  مطلوب   کشور  برای  که  نیس 

 اشتاغال  هتزار  300  بنابراین.  بشود  ربراب  دو  شرکاها  یعنی  کند،   یدا  افزایش  درصد  صد  که  اس   این  مسئولین

 «.1401 سال در مساقیم اشاغال هزار ۶00 به شد خواهد تبدیل مساقیم

 هتزار  2  تنها  13۸۹  سال  در  کشور  اقاصاد  از  بنیاندانش  هایشرک   رکر اس  که سهمدر همین راساا قابل

 هزار ۹00 از بنیاندانش هایک شر  فروش  میزان  گذشاه  سال  در  آمار،  آخرین  اساس  بر  اما  بود،  ریال  میلیارد

 است  شده  موجب الوصولسهل خدمات  و نوآورانه های هنه هایزیرساخ  وجود .اس   رفاه  فراتر  میلیارد

 کتهطوری بته باشتد، تهران در  بنیاندانش  هایشرک   جمله  از  نوآوری  بومزیس   فعاالن  تمرکز  ترینبیش  تا

 تترینبیش  دارنتده    ایاخت ،  از   تس  اصتفهان  استاان.  است   بنیاندانش  شرک   31۹۹  از  بیش  میزبان  تهران
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 خراسان اساان. دارند اساقرار  اساان  این در بنیاندانش شرک  54۷ که  طوری  به اس   بنیاندانش هایشرک 

 استاقرار  از  ستهم  تترینبیش  اصتفهان،  و  تهتران  هایاساان  از   س  بنیاندانش  شرک   31۶  میزبانی  با  رضوی

 .اس  داده  اخاصاص خود به  را  فناوری و  ورینوآ بومزیس  فعاالن

 شود.آفرینی  در ادامه به این بحث  رداخاه می. اشاغال5

 بنیانی در اقتصاد جهانیجایگاه دانش

ها در دو جنگ  یتا ی، ایتران وارد نظتام از ابادای دوره قاجار بود که به دلیل شکس  ایران در برابر روس

اقاصادی قترارداد ترکمانچتای   –در امر  یامدهای اجرای ضمیمه تجاری  اقاصاد جهانی شد. درواق،، اگرچه  

گرانته های تولیتد از یتک ستو و نهتاه  ارت ایران وارد اقاصاد جهانی شد، اما به دلیتل ضتعف زیرستاخ 

های خارجی به اقاصاد ایران، ایران در حاشیه یا  یرامون اقاصاد جهتانی قترار گرفت  و بترای آن سته طرف

ی بعتدی برختی اند از  تأمین متواد ختامی ماننتد ابریشتم، نفت  و در وهلتهف شد که عبارت کارویژه تعری 

محصوالت کشاورزی و با ی، واردات کاالهای مصرف)به طور عمده از روسیه و انهلتیس( و استافاده ایتن 

دا کترد، بته ها در امر گذر زمان، تثبی  و تتداوم  یتکشورها از نیروی کار ارزان قیم  در ایران. این کارویژه 

الملتل، ها برای فراروی از این تنهنای ستاخااری در اقاصتاد بینای که در دو قرن اخیر تا کنون، تالشگونه

چندان موفق نبوده اس . درواق،، ایران ناخواساه با یک وضعی  تحمیلی در نظام تقسیم کار جهانی مواجته 

 یران داشاه اس . بوده و این وضعی ، همواره امرات محدودکننده بر اقاصاد ا

 1۸میالدی شکل گرفاه و ایران در قرن    15نکاه مهم در این میان آن اس  که این نظام تقسیم کار در قرن  

میالدی بود که وارد آن شد. در این نظام تقسیم کار، قدرت صنعای مهمارین مالک تعیین جایهاه هر کشتور 

هتای وردن اقاصتادهای صتنعای بته توستعه ظرفی سال  یش، به دلیل روی آ 50بود. با این حال، از حدود  

گیری این اقاصادها از صنعای شدن و روی آوردن بیشار آنها به کارآفرین بنیان که طی آن شاهد فاصلهدانش

گیری و تثبیت  رسد که نظام تقسیم کار نوینی در جهان در حال شتکلبنیان شدن هسایم، به نظر میو دانش

ار نوین، کشورهای صنعای با اناقال صنای، خود به کشورهای در حال توستعه، در این نظام تقسیم ک  4اس .

 

محور بود که سال گذشاه، توسعه اقاصادی چند موج داشاه اس   ابادا منب، 500رکر اس  که از حدود قابل.  4

عای، اقاصتتادها تتتالش با وقوو انقالب کشاورزی و رشد تجارت، انقالب صنعای شکل گرف  و بعد از انقالب صن

در انهلتتیس و  1۸وری مامرکز شوند. انقالب صنعای در قتترن محوری فاصله بهیرند و بر تقوی  بهرهکردند از منب،

وری در آمریکا رخ داد. نکاه مهم درباره موج صنعای شدن آن اس  کتته در آن،  یوستتاه اتکتتا بتتر بهتتره  1۹در قرن  

ه جدیدی از توسعه و  یشرف  اقاصادی نمایان شد که مبانی بر »دانتتش سال  یش، گون 50تقوی  شد، اما از حدود 

شتتوند. بنتتابراین، در آمریکتتا متتوج و نوآوری« بود. براساس این موج، کشورهای صنعای دیهر  یشتترفاه تلقتتی نمی



8 

 

اند. براین اساس، تقسیم کار بنیان کردن اقاصاد خود  رداخاههای کارآفرینی از طریق دانشبر توسعه ظرفی 

یتف بنیتان بودن)کتارآفرین بتودن( تعردار بتودن( و دانشی صتنعای بودن)کارخانتهنوین بر مبنای دو گانته

بنیتان بتا کماترین هزینته، شود. مهمارین نکاه در این زمینه آن اس  که در این شرای ، اقاصادهای دانشمی

محیطی توستعه صتنعای افزوده را خلق کنند و در عین حتال، از  یامتدهای زیست توانند بیشارین ارزشمی

مروت از آن کشورهایی است  کته بته مانند آلودگی هوا هم مصون بمانند. بنابراین، امروزه، قدرت، اعابار و  

هتای استاارتا ی دیتد، تتوان در فعالی های آن را میبنیان کردن تولید و اقاصاد خود که نمونتهسم  دانش

 اند.  حرک  کرده 

ای بتیش از کردن تولید، که الباته ستابقه بنیانبا توجه به آنچه گفاه شد، تأکید رهبر معظم انقالب بر دانش

های های مکرر ایشان از شرک توان در حمای های آن را میسال مطر  شده دارد و نمونهآنچه در شعار ام

به »نوآوری و شکوفایی« و... دید، در اساس، به دو منظور عمتده صتورت   13۸۷سال    یگذاربنیان، نامدانش

 گیرد می

 شده اس . که در طول تاریخ در نظام تقسیم کار جهانی بر ایران تحمیل رهایی از وضعیای. 1

 یابی ایران در نظام تقسیم کار نوین جهانی.. نقش2

توان گف  که رهبر معظم انقالب با درک دقیق روندهای حاکم بر جهان، راهبردی بر اساس نکاه اخیر می

هتای گذشتاه و فراتتر رفتان از افاادگیاند تا ضمن جبتران عقبرا برای  یشرف  اقاصاد کشور تعیین کرده 

توان گف  کته ی تاریخی بر ایران، آینده  یشرف  ایران را هم تضمین کند. بنابراین، میده وضعی  تحمیل ش

هتای کنتونی و آینتده اقاصتاد بنیان کردن تولید و اقاصاد، راهبردی اس  که مبانی بر واقعی تأکید بر دانش

ای است  چ تاریخیتوان گف  که حرک  به این سم ، الزمه عبور موفق از  یالملل طر  شده اس . میبین

 که رهبر معظم انقالب به آن اشاره دارند. 

آفرینی ارتباط دارد، آن اس  نکاه امیدبخش در این میان که اتفاقاً بر بخش دیهر شعار امسال؛ یعنی اشاغال

زایی هم صتورت کرده و بیکار در کشور، اشاغالبنیان شدن تولید و اقاصاد، برای جوانان تحصیلکه با دانش

مهارت نیس ، بلکه مامرکز بر جوانانی اس  یرد؛ زیرا بیکاری در کشور معطوف به کارگران ساده و بیگمی

 

 کند؛ یعنتتی( مطر  شد؛ زیرا در صنع  همواره قانون »بازده نزولی« عمل میDeindustrializatioزدایی)صنعای

شود. براین استتاس، کشتتورهایی چتتون رشد صنعای همواره تا میزانی آهنگ فزاینده دارد و  س از مدتی ماوقف می

آمریکا به اناقال صنای، خود به کشورهایی چون چین و کره جنوبی روی آوردند و در عین حال، اقاصاد خود را بتتر 

عنوان قطب فناوری جهان محصول این نوو نهتتاه گیری سیلیکون ولی به  ی ایجاد نوآوری طراحی کردند. شکل ایه

 اس . 
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هتای آنهتا توان بخوبی از ظرفی بنیان، میهای دانشکرده و با مهارت هساند و با توسعه ظرفی که تحصیل

 اسافاده کرد.

 ستنای،  مشتا ل  از  برختی  رفتان  بین  از  و  دتولی  شدن  علمی  دلیل  دو  در همین زمینه باید اشاره کرد که به

 است ؛( بیکاری)اشتاغال حوزه  به  مربوط   رب،  در  آینده   اقاصادی  بحران  که  اس   آن  اقاصاددانان  بینی یش

 تأکیتد.  شتودمی  کاستاه  انستانی  نیتروی  بته  نیاز  میزان  از  طبیعی،  طور  به  تولید،  در  علم  نقش  افزایش  با  زیرا

 نبایتد تولیتد، شتدن بنیاندانش تقوی  که اس  این بر ناظر بنیاندانش کنار رد «آفریناشاغال» قید بر  رهبری

 . شود  بیکاری  ضریب  افزایش به  منجر

 اقاصادی  هایفعالی   به  معطوف  بیشار  حرک   آهنگ  اخیر،  هایسال  در  که  کرد  اشاره   باید  راساا  همین  در

 بته. است  شتده   فلت  کتاربر صنای، سعهتو به نسب  و اس  بوده ... و فوالد خودروسازی،  مانند  برسرمایه

 کنتد،می ایجتاد اقاصادی رشد اگرچه شود، گذاریسرمایه فوالد صنع  در دالر میلیارد یک  اگر  مثال،  عنوان

 صتنای،  گردشتهری،  صتنع   در  را  رقتم  همتین  اگر  اما  کند،نمی  ایجاد(  نفر  4000  حدود)مناسبی  اشاغال  اما

   .کندمی  ایجاد بیشاری اشاغال کنیم، گذاریسرمایه... و دسای

 الزامات تحقق شعار سال

 های زیر ضروری اس  برای تحقق شعار سال، توجه به نکات و بایساه

محور در کشتور هتای رانت . مبارزه با جریان ران  در کشور  واقعی  آن اس  که تا زمتانی کته جریان1

ه اس ؛ زیرا جریتان رانت  کته حیتاتش های ماعددی مواجبنیان شدن تولید با دشواریفعالی  دارند، دانش

بنیان شدن تولید، اقاصاد ایتران قتوت بهیترد. دهد تا با دانشوابساه به واردات، قاچاق و... اس ، اجازه نمی

بنیان شدن تولید در ایران، تهدیدکننده مساقیم و جدی مناف، جریان رانت  است  و بنتابراین، درواق،، دانش

 بنیان شدن تولید شود.تالش خواهد کرد تا مان، دانشهای مخالف این جریان به شیوه 

بنیان شدن اقاصاد   یشرف  اقاصادی در ایران بتا یتک چتالش مهتم . تعیین محوری  برای  یشبرد دانش2

ی  یشبرد اقاصتاد ایتران مشتخص نیست . بته مواجه اس  و آن عبارت اس  از اینکه کانون و قدرت فائقه

بترد. بنیان( رنتج میی نداشان رهبتری تکنولوژیتک و فناورانته)دانشاز نقیصهتر، اقاصاد ایران  عبارت دقیق

بنیان تعریتف و مشتخص های دانشبنابراین، باید با حاکم کردن نهاه فرابخشی، کانونی برای توسعه فعالی 

 ها راهای علم و فناوری و استاارتا  جمهور که مسئولی  توسعه  ارکشود. معاون  علمی و فناوری رئیس

بنیتان، های دانشاکنون این مسئولی  را برعهده دارد، اما برای  یشترف  جهشتی در زمینتهبر عهده دارد، هم

افزا با معاون  علمی و فناوری های دیهر بویژه وزارت علوم و وزات دفاو هم به صورت همبایسای دساهاه 

ها با معاون  علمی و فنتاوری یانبناکنون مدیری  دانشریاس  جمهوری همکاری کنند. درواق،، اگرچه هم
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بنیان کشور نیست . بنتابراین، های دانشدهنده کلیه ظرفی جمهوری اس ، اما این معاون ،  وششریاس   

 ها تجمی، شوند. بایسای همه این ظرفی 

 بنیاندانش هایشرک   برای  مالیاتی و ایبیمه  هایتخفیف و هامعافی  . اعطای3

 بنیاندانش محصوالت  ات صادر از  دول  . حمای 4

 آنها به مناسب  تسهیالت  اعطای با بنیاندانش هایشرک  از هابانک . حمای 5

 بنیانهای دانشزدایی به منظور سهول  در مب  شرک . مقررات ۶

 های نو و فناورانهبنیان و علم و فناوری به منظور شناسایی ایده . برگزاری هرچه بیشار رویدادهای دانش۷

 گیرنده های دولای و خدمات ها با دساهاه بنیاند سازوکارهای آسان به منظور تقوی  ارتباط دانش. ایجا۸

بنیان کردن اقاصاد کشور)با توجه به اینکه مخاطب اصلی . عزم جدی دول  برای حرک  به سم  دانش۹

 اس (. های اجراییشعار سال، همانهونه که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، دول  و دساهاه 


