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سخن نخست

بيانات راهگشاى رهبر معظم انقالب اسالمى در نخستين دقايق سال 1391 و اعالم اين سال به عنوان 
سال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى؛ موجى از شادى و اميدوارى را در دل فعاالن اقتصادى و 
دلسوزان انقالب و نظام ايجاد كرد. اگر نام گذارى خردمندانه سال 1391 را در كنار رخدادهاى اقتصادى 
ايران در سال هاى اخير و شدت گرفتن دامنه فعاليت هاى ضدايرانى دشمنان انقالب بر محور موضوعات 
اقتصادى بررســى و تحليل نماييم؛ اين واقعيت آشكار مى شــود كه بيانات رهبر معظم انقالب راهبردى 

بى بديل براى ايجاد حركتى عمومى بر مبناى نهضت توليدگرايى و رفع اتكا به خارج است.
بند به بند جمالت رهبر معظم انقالب در پيام نوروزى ايشان مى تواند براى برنامه ريزان، تصميم سازان 
و تدبير پردازان اقتصاد ايران تبديل به چراغ هدايت و راهنمايى ممتاز شود. به ويژه اين سخن كه فرمودند: 
" جهاد اقتصادى چيزى نيست كه تمام شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه هاى 

اقتصادى، براى ملت ايران يك ضرورت است."
در كنار اين خط مشــى پر اهميت، ايشــان به تحليل چرايى داليل تأثير موضوع توليد بر ســپهر آتى 
اقتصاد ايران اشــاره كردند و فرمودند: "اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئله ى تورم حل 
خواهد شــد؛ مســـئله ى اشتـــغال حل خواهد شــد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا 

خواهد كرد".
واقعيت اين است كه كشور ايران تا حدود دو قرن قبل كشورى توليدگرا و داراى اقتصادى مبتنى بر 
توليد، هر چند توليد غير صنعتى بوده است، اما در اين دو سده پر فراز و فرود و خاصه از حدود 50 سال 
قبل كه با اجراى نسخه هاى غير منطقى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، ايران به آزمايشگاه طرح ها 
و ابتكارات اقتصادى آمريكا تبديل شــد، تمامى شــيرازه هاى توليدگرايى كشور از ميان رفت و ايران به 

كشورى تك محصولى و متكى به درآمد نفت تبديل شد.
اوج اين روايت تأسف بار زمانى رخ داد كه در كنار توسعه وابستگى اقتصاد ايران به يك محصول 
خاص، بــا ترويج پديده مصرف گرايى، رونق واردات كاالهاى غير ســرمايه اى و توليدات كارخانه هاى 
غربى به ايران به اوج خود رســيد و ايران به يكى از بزرگ ترين واردكنندگان كاالهاى غيرضرورى در 

جهان تبديل شد.
بازمانده اقتصاد توليدگرا و نيز اقتصاد كشاورزى خوداتكاى ايران نيز در سال هاى دهه 40 شمسى زير 

فشار خرد كننده واردات كاالهاى غربى به ايران رنگ باخت و به خاطره ها پيوست.
با پيروزى انقالب اسالمى اگرچه بنيان ها و استراتژى هاى اصلى اقتصاد ايران از جمله رونق مصرف 
كاالهاى تجملى و لوكس تا حدود زيادى كاهش يافت اما به دليل عمق رسوخ اين پديده به جان اقتصاد 

ملى ايران كماكان به حضورش ادامه داد.
بر همين اساس زيربناى توليدگرايى در عرصه اقتصاد ايران تا سال هاى اخير نيز دچار نقص ها و معايب 
زيادى بوده است. همان گونه كه رهبر فرزانه انقالب هم اشاره نموده اند ريشه تمامى مشكالت اقتصادى از 

جمله تورم و اشتغال در كشور ناشى از همين ضعف در ساختارهاى توليدگرايى اقتصادى است.
نام گذارى سال 91 به نام "توليد ملى؛ حمايت از كار و سرمايه ايرانى" بى ترديد سر آغاز نهضتى است 
تا معضالت بزرگ اقتصاد ايران با توجه عمومى به توليد ملى برطرف شود و پس از ساليان متمادى بيمارى 

اقتصاد ايران درمان گردد.
بى ترديد صنعت نفت ايران كه حيات دوباره و بالندگى امروزش را از بركت پيروزى انقالب اسالمى 
هديه گرفته است، از قيد تسلط فنى و تخصصى آمريـكا و شـركاى اروپايـى اش رهايـى يافته و به دليـل 
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نقـش و تـأثيـر غير قابل انكارى كه در حوزه رونق اقتصاد توليدگرايى دارد، بيش از ساير بخش ها مى تواند 
در سرنوشت نهضت ملى حمايت از توليد داخل مؤثر و كارگشا واقع گردد.

امروزه و بر اســاس بررســى هاى اقتصادى، حجم قابل توجهى از گردش مالى در كشــور ناشــى از 
فعاليت هاى مربوط به توســعه صنعت نفت اســت. حضور صدها شــركت پيمانكار و قطعه ساز ايرانى در 
فهرســت همكارى هاى فنى-تخصصى شــركت هاى اصلى وزارت نفت خود دليل و برهانى آشــكار بر 

وجود مزيت هاى توسعه توليدگرايى ايرانى در صنعت نفت كشور است.
اگرچه مسأله بومى سازى ساخت داخل طى سال هاى اخير در كانون توجه شركت ملى نفت ايران قرار 
گرفته اســت و اين مجموعه عظيم دستاوردهاى بى بديلى در رفع انحصار تخصصى و خوداتكايى داشته 
است؛ اما با شناختى كه نگارنده پس از 42 سال خدمت در شركت ملى نفت از روحيه كاركنان و مديران 
اين شركت كسب كرده  است ترديد ندارد كه سال 1391 به فضل الهى و زير سايه رهنمودهاى رهبر معظم 
انقالب اســالمى ســالى تاريخ ساز در حوزه شــركت ملى نفت ايران خواهد بود و باالترين شاخص هاى 
مربوط به توليد ملى و رونق كار و فعاليت جوانان ايران زمين و همچنين كانون سرمايه گذارى هاى داخلى 

در حوزه فعاليت اين شركت رقم خواهد خورد.
در ســال جهاد اقتصادى و بر اساس بررسى هاى كارشناســى صورت گرفته، اقدامات و فعاليت هاى 
مؤثرى در زمينه توســعه سرمايه گذارى داخلى در طرح هاى شركت ملى نفت ايران رخ داد. فعاليت هايى 
كه از ســوى شــركت ملى نفت ايران در جذب منابع مالى ريالى و ارزى به شــيوه هاى مختلف در ســال 
گذشته انجام شد و در رأس آن ها انتشار چند نوبت اوراق مشاركت، باعث جذب بخش قابل مالحظه اى 
از ســرمايه هاى عمومى به پروژه هاى توسعه نفت و گاز كشور شــد. موضوع حمايت از توليد به ويژه از 
طريــق حمايت از پيمانكاران و اعتماد به آنها براى توســعه طرح هاى ملى در زمينه نفت و گاز، همچنين 
حمايت هاى گوناگون از ابداع گران و كارآفرينان ايرانى براى توليد قطعات و تجهيزات مورد مصرف در 
صنايع و تأسيسات نفت و گاز كشور بى ترديد به ترسيم كارنامه اى درخشان در شركت ملى نفت ايران در 

سال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى خواهد انجاميد.
در كنار اين موارد نگارنده مجدداً تاكيد مى كند كه شايسته است برنامه ريزان، تدبيرپردازان و طراحان 
سياســت هاى اقتصادى ايران در تمامى بخش ها و همچنين آحاد ملت شــريف ايران سخنان رهبر فرزانه 
انقالب درباره چگونگى حركت در مسير توليد ملى و نقش اجزاى مختلف جامعه را در اين زمينه به طور 
مرتب مرور كنند و آن را چراغ راه خود بدانند. تداوم جهاد اقتصادى با تمركز ملت و دولت بر عمده ترين 
بنيان راهبردى يك اقتصاد پويا و آســيب ناپذير يعنى توليد، عالوه بر آن كه مى تواند جمهورى اســالمى 
ايران را به پرشتاب ترين اقتصاد منطقه اى تبديل نمايد، كشور را نيز در رسيدن به چشم انداز متعالى 1404 

در حوزه اقتصاد نيز نزديك تر مى سازد.
در پايان اين جمله مهم را از فرمايشات نوروزى رهبر معظم انقالب اسالمى ذكر مى كنم كه فرمودند: 
" با اين گرايش، با اين جهت گيرى و رويكرد، ملت ايران در سال 91 هم بتواند بر توطئه ى دشمنان، بر 

كيد و مكر بدخواهان در زمينه ى اقتصادى فائق بيايد."
و فراموش نكنيم كه مكر و دشــمنى دشــمنان با جمهورى اسالمى و با حركت هاى عزت آفرين آن 
روز به روز در حال افزايش اســت و تنها در سايه ســار عمل به فرموده و راهبرد رهبرى عزيز مى توان از 

گذرگاه هاى پر فراز و نشيب امروز به سالمت عبور نمود.
مدير مسئول


