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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تبیین جهتگیری راهبردی (اهداف ،دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت
خارجی مبتنی بر گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی و تجارب نظام جمهوری اسالمی ایران است.
این تحقیق از نوع کاربردی و توسعهای و روش آن تفسیری است .جامعه آماری این تحقیق شامل
بررسی اسناد و مدارک کارکردهای حوزه بازرگانی و تجارت خارجی در سالهای پس از پیروزی
انقالب اسالمی ایران و مستندات حاصل در دسترس از گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی ،اسناد
باالدستی است و در مصاحبههای پیاده شده با مسئوالن ارشد حوزه بازرگانی و تجارت خارجی
ایران میباشد .به منظور نمونهگیری در روش کتابخانهای از روش تمامشمار(در دسترس) و در
بخش میدانی ،مصاحبهها از خبرگان مشخصشده در جامعه آماری نیز مبتنی بر روش تمام شمار
انجام گردیده است و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافته است .جهت تجزیه و تحلیل
دادهها در بخش تبیین گفتمان والیتفقیه در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی از روشهای
تحلیل محتوی و گفتمان تحلیل استفاده گردیده است .همچنین جهت تبیین ،مستندسازی و تئوریزه
نمودن تجارب نظام ج.ا.ا .در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی از روشهای اسنادی (شناسایی
دانش آشکار) و روش خبرگی (شناسایی دانش ضمنی) استفاده شده و در نهایت ،الگوی راهبردی
اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی که دربرگیرنده ابعاد ،مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و نیز روابط بین
آنها است با استفاده از روش دادهبنیاد ارائه شده است.
واژههاي کلیدي :بازرگ انی و تج ارت خ ارجی ،گفتم ان والی ت فقی ه ،ق انون اساس ی ،الگ وی
راهبردی.
 1مدرس دانشگاه  -دکتری مدیریت راهبردی
0عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
 3عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 4عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 0دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ،نویسنده مسئولar_moghadash@yahoo.com :
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مقدمه
در تحقق سند چشمانداز  1454که جمهوری اسالمی ایران را به عنوان قدرت اول منطقهای ترسیم
کرده است ،قابلیت و نقش حوزه بازرگانی خارجی کشور به عنوان محور کلیدی توسعه اقتصادی
کشور اهمیت ویژه ای دارد؛ اما مشکالت کنونی حوزه تجارت خارجی از قبیل روند رو به
گسترش آنها در آینده ،این نقشآفرینی را با شک و تردید مواجه کرده و لزوم تدبر و تأمل عالمانه
را از طریق مطالعه راهبردی ضروری نموده است(عرفانی.)013:1310 ،
تجارب موجود تجارت بینالملل به نوعی با رویکردهای فرهنگی و اجتماعی کشور ایران و برخی
احکام اسالمی سازگار نیست به همین دلیل ،تدوین و ارائه الگوی راهبردی در حوزه «بازرگانی و
تجارت خارجی» در نظام اسالمی ،ضرورتی مضاعف یافته است؛ (اعرابی )4:1344 ،اما با گذشت
بیش از  3دهه از عمر پربرکت نظام ج.ا.ا ،هنوز چنین الگویی وجود ندارد و فقدان الگویی
راهبردی در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی در کشورمان میتواند باعث تناقض در سیاستها،
جزیرهای عمل کردن بازیگران در این حوزه ،اتالف منابع و خنثی کردن تالشها و فعالیتها برای
بازرگانی و تجارت خارجی در کشور شود که با توجه به دیدگاههای حضرت امام(ره) و مقام
معظم رهبری ضروری است(بشیر )15:1344،تحلیل وضعیت بازرگانی و تجارت خارجی کشور،
تحلیل جایگاه بازرگانی خارجی ایران در تجارت جهانی ،اصلیترین جهتگیریهای جاری دولت
و برنامههای گذشته در بازرگانی خارجی ،تحلیل جایگاه و میزان مشارکت جمهوری اسالمی ایران
در اتحادیههای تجاری منطقهای و فرامنطقهای و ژئوپلتیک آن و رابطه بین توسعه اقتصادی ،امنیت
ملی و توسعه تجارت ،تحلیل جایگاه عمدهترین شرکای تجاری کشور در گذشته مورد بحث و
بررسی قرار گیرد و نیز بررسی و تبیین تجربیات درباره فرآیندها و نتایج سیاستگذاری در حوزه
بازرگانی خارجی ،بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری بازرگانی خارجی و
نقد و بررسی عوامل ترغیبکننده و تحدیدکننده سیاستهای بازرگانی خارجی و در اسناد
باالدستی کشور و توسعه و پیشنهاد چارچوب و الگوهای مناسب برنامهریزی و سیاستگذاری و
تبیین جهتگیریها راهبردی کشور در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی از دیگر محورهای این
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پژوهش است( رازقی.)153:1321 ،

سیونه سال سابقه جمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیتفقیه(حضرت امام
خمینی«رحمتاهلل علیه» و حضرت امامخامنهای«مدظلهالعالی») و محورها و رویکردهای قانون
اساسی ج.ا.ا برای اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی کشور است».
جنبههای کلی اهمیت تحقیق عبارتاند از:
 -1همسوسازی در فرایند تصمیمگیری مدیران در سطوح مختلف اداره امور بازرگانی و تجارت
خارجی؛  -0ایجاد اجماع و بهرهگیری از خرد جمعی در کلیه سطوح خبرگان و مدیران به منظور
ارتقای وفاق و همبستگی در اجرا و پیادهسازی الگوی راهبردی مبتنی بر تجارب نظام ج.ا.ا در
اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی؛  -3تعمیق به
امور بازرگانی و تجارت خارجی در مراحل  5گانه)دکترین ،هدفگذاری ،سیاستگذاری،
برنامهریزی ،هدایت ،سازماندهی ،هماهنگی ،پیادهسازی و اجرا ،نظارت و کنترل( مدیریت
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به همین منظور بیان مسئله تحقیق «فقدان یک الگوی راهبردی مدون از طریق تجربیات ارزنده

راهبردی در کشور؛  -4ارزیابی کارآمدیها ،ناتوانیها ،ارتقای دانش و قابلیتهای مدیران در
بهکارگیری تجربیات مفید و ارزنده و پرهیز از تکرار اشتباهات بر اساس الگوی راهبردی مبتنی بر
تجارب نظام ج.ا.ا در امور بازرگانی و تجارت خارجی؛  -0فقدان الگوی مناسب با رویکرد
راهبردی با توجه به عدم احصاء تجارب نظام ج.ا.ا در امور بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس
گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی؛  -1تحقق نیافتن بخش مربوط به تجارت خارجی سند
چشمانداز بر مبنای الگویی نظاممند؛  -2ناهماهنگی در فرایند تصمیمگیری مدیران در سطوح
مختلف اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی؛  -4مدون نشدن اصول حاکم بر امور بازرگانی و
تجارت خارجی بر اساس الگوی حاصل از اندیشهها ،نظرات ،رهنمودها و تدابیر والیتفقیه و
قانون اساسی که منجر به حرکتهای مغایر با اهداف تجاری سند چشمانداز میگردد.
در این تحقیق ،یک هدف اصلی و  4هدف فرعی وجود دارد که متناظر با آن سؤاالت به ترتیب
ذیل مورد نظر می باشد :
سؤال اصلی :الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی از طریق تدوین تجارب نظام
ج.ا.ا بر اساس گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و قانون
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اساسی کدام است؟
سؤالهای فرعی-1:گفتمان والیتفقیه حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امامخامنه-
ای(مدظلهالعالی) در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی کدام است ؟  -0محورها و رویکردهای
قانون اساسی در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی کدامند ؟ -3تجارب نظام ج.ا.ا در اداره
امور بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی کدامند ؟ -4ابعاد،
مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و روابط بین آنها در الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی
بر اساس گفتمان والیتفقیه  ،قانون اساسی و تجارب نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کدامند؟
ازآنجاییکه تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و هدف تحقیق حاضر جستجو ،تبیین و تعیین اهم
ابعاد ،مؤلفهها ،زیرمؤلفهها ،متغیرها مسئله مبتنی بر واقعیت و دادههاست ،و به جای بیان فرضیه از
پرسشهایی اصولی و محوری در جهت اهداف تحقیق بهره برده میشود که با توجه به نوع هدف،
نوع و روش تحقیق فرضیهای ارائه نگردید و پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت تعیینشده
بوده است.
مبانی نظري
پیشینه تحقیق  -نقاط اشتراک و افتراق با رساله :تعداد  10پیشینه پژوهشی در محور سؤاالت ،نتایج
و نقش آنها در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت .اگرچه موضوع این تحقیق با متغیری از
عنوان بعضی از پیشینههای تحقیق قرابت موضوعی دارد  ،ولی اهداف و سؤاالت آن به روشنی
تفاوتهای آن را با موضوعات مختلف پیشینهها روشن میکند ؛ درهرحال نمیتوان نقش پیشینهها
را در دانشافزایی این تحقیق انکار کرد .در همه این رسالهها و مقالهها همچون تحقیق موجود به
موضوع بازرگانی خارجی پرداخته شده است؛ اما غالب تحقیقات انجامشده با توجه به نظریات
اقتصادی غرب یا شرق دیده شده است در صورتی که تحقیق حاضر عالوه بر استفاده از
دستاوردهای دانشی تحقیقات انجامشده قصد دارد تا با نگاه به اداره امور بازرگانی و تجارت
خارجی الگوی راهبردی از طریق تدوین تجربیات نظام ج.ا.ا بر اساس گفتمان والیتفقیه و قانون
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اساسی ارائه نماید.

و تجارت خارجی میباشد ،لذا این پژوهش برگرفته از گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی کشور
است که منشأ آن تعالیم و ارزشهای حیاتبخش قرآن کریم و سیره نبوی و ائمه میباشد همچنین
اینکه به تدوین دکترین نظام ج.ا.ا برای بهرهگیری مدیران آتی کشور در مقوله مدیریت امور
بازرگانی و تجارت خارجی و بالطبع آن مرجعسازی تجارب ج.ا.ا ایران در این حوزه ،که از اهداف
و خروجیها مورد انتظار این تحقیق میپردازد ،هیچ اقدام مشابه و یا تالش مشخص و مدونی
صورت نپذیرفته است.
در اشاره به پژوهشهای انجامشده به عنوان مثال افجه و همکاران ( )1354در پژوهشی با عنوان
ارائه الگویی برای تعیین راهبردهای قدرت سازمانی(مورد مطالعه :شرکتهای بازرگانی وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) نشان دادند که گونههای شبکهسازی و رفتارهای سیاسی به ترتیب
بیشترین فراوانی را در بین شرکتهای مورد مطالعه دارند و شرکتها برای دستیابی به

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

از نوآوریهای مهم این تحقیق بررسی نگاه حاکمیت و اسناد باالدستی در توجه به فضای بازرگانی

دستاوردهای مطلوب باید به تدوین راهبرد قدرت بپردازند .همچنین هاشمی و یوسفی ( )1355در
تحقیق تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکتهای با فناوری باال نشان
دادند که بین رفتارهای رهبری راهبردی و نوآوری باز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ در
نتیجه با ارتقای سطح رفتارهای رهبری راهبردی ،میزان نوآوری در شرکتهای دارای فناوری باال
سیر صعودی خواهد داشت.
تحوالت بازرگانی خارجی در ایران و جهان

کشور ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و سیاسی در طول تاریخ،عرصه مبادالت تجاری به ویژه
واردات و صادرات مجدد(ترانزیت کاال)بوده است .مهمترین کاالیی که به صورت ترانزیت از ایران
میگذشت ،ابریشم بوده که به همین دلیل جاده ترانزیت غرب و شرق به جاده ابریشم معروف بوده
است .ایرانیان ابریشم خام چین را وارد مینموده و به پارچه و فرش تبدیل و به قیمت افزونتر
میفروختند(کریستنس.)1351 :1345،
در دوران معاصر ،به واسطه پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعهیافته ،سیاست تجاری کشورهای
درحالتوسعه ازجمله ایران ،حمایت از صنایع داخلی و سیاست جایگزینی محدودیت واردات بوده
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و این عقیده که صنایع داخلی میتوانند در لوای محدودیتهای وارداتی توسعه یابند ،ترویج و در
سیاستگذاریها اعمال گردید.
جامعه ملل در فوریه  1541پیشنویس سازمان تجارت جهانی را ارائه نمود .درنهایت در اجالس
ژنو،موافقت عمومی تعرفه و تجارت (گات) با هدف افزایش کمی و کیفی مبادالت و توسعه
تجاری و اقتصادی کشورهای عضو از طریق ایجاد موانع تجاری منعقد شد(کنعانی.)151: 1342 ،
در خالل این زمان کشورهای درحالتوسعه نیز اندکی متوجه فواید اقتصادی آزاد و رقابت و آزادی
تجارت و تقسیم کار بینالمللی و همپیوندی اقتصاد داخلی با نظام تجارت جهانی شدند .سیاست
مکمل تشویق صادرات ،به عنوان بخشی از مسیر توسعه معطوف به صادرات به کار گرفته شد .در
سایه این تجربیات ،کشورهای درحالتوسعه سیاستهای خود را به سوی نظامهای تجاری آزاد
هدایت کردند.
به عبارت دیگر داشتن مبادالت تجاری گسترده ،عامل اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب
میشود .در حال حاضر سهم تجارت از  1GDPجهان نزدیک به  35درصد است که امکان دارد
تا سال  0505به  05درصد برسد .تاکنون تعداد اعضای این سازمان  105کشور است که  50درصد
تجارت جهانی را در اختیار دارند و  04کشور از جمله ایران نیز در مسیر عضویت این سازمان
قرار دارند(همان.)151:
تجارت خارجی در قوانین ایران

بر اساس ماده  33قانون برنامه چهارم به منظور نوسازی و روانسازی تجارت ،افزایش سهم کشور
در تجارت بینالمللی،توسعه صادرات کاالهای غیرصنعتی و خدمات ،تقویت توان رقابتی
محصوالت صادراتی کشور در بازارهای جهانی و به منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و
اطالعات در اقتصاد ،بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی ،دولت مکلف است نسبت به
توسعه ترانزیت و عبور مطمئن و آزاد و سریع همه کاالها با نرخ رقابتی اقدام نماید .برقراری
کاالهای صادراتی ممنوع است .دولت نسبت به حذف همه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی اقدام و
تدابیر احتیاطی ضد دامپینگ(بازارشکنی) را اتخاذ نماید .همچنین دولت مکلف است به منظور هم-
04
- gross domestic product
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قانون امور گمرکی ،قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصالح نماید.
به طور اجمال ،قانونگذاریها و برنامهریزیهای آزادسازی و بازارسازی در سالیان اخیر به منظور
همپیوندی نظام تجاری با نظام تجارت بینالملل از قرار زیر است:
الف -آزادی صادرات :به موجب قانون برنامه سوم مصوب  1325صادرات همه کاالها به جز
کاالهای یارانهای ،ذخایر ژنتیک و اشیاء عتیقه آزاد شد.
ب -تجمیع عوارض :به موجب این قانون (مصوب  )1341به منظور روانسازی و آزادسازی
تجارت تمامی عوارض مربوط به ترخیص کاالها و ثبت سفارش در این قانون نظاممند و معافیت
گمرکی تبعیضآمیز ،حذف و برخی عوارض غیرضروری لغو شد.
پ -سیاست تکنرخی شدن ارز:مطابق تبصره  05قانون بودجه کل کشور مصوب  1345دولت
خود را مکلف به برقراری سیاست تکنرخی کردن ارز نمود.تکنرخی شدن ارز،موجب کاهش
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پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ،قانون صادرات و واردات،

فاصله تورم داخلی نسبت به تورم جهانی و کاهش واردات و بهبود تراز پرداختها شد.
ت -کاهش ردیف تعرفهها:بر اساس ماده  110قانون برنامه سوم توسعه ،دولت مکلف به کاهش
نرخ تعرفهها و حقوق ورودی سود بازرگانی کاالها و اقالم وارداتی شده است.
ث -تضمین حقوق سرمایه گذران خارجی :قانون جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی
مصوب  1345و اصالح موادی از آن مصوب  1341به منظور بهبود زیرساختهای تجاری و
تضمین حق مالکیت خارجیان و تصویب روشهای مختلف بازرگانی جهانی و عبور از مدل
انحصاری قرارداد بیع متقابل 1موجب تسهیل تجارت خارجی و کاهش ریسک سرمایهگذاری
گردید(کنعانی.)0550-055 :1342،
مفاهیم در ارتباط با عنوان تحقیق

امور بازرگانی و تجارت خارجی در جمهوری اسالمی ايران  :مجموعه تصمیمات  ،اقدامات و
فعالیتهای مدیریتی است که مسئوالن و کارگزاران نظام مقدس ج.ا.ا ایران در حوزه پیشگفته در
محورهای مدیریتی)دکترین ،هدفگذاری ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت،
-Buy-back
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هماهنگی ،پیادهسازی و اجرا ،نظارت ،کنترل و ارزیابی( در سطوح راهبردی ،به منظور تحقق
رسالت و اجرای مأموریتهای فردی ،سازمانی ،بخشی ،ملی و فراملی به انجام میرسانند.
الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی :الگویی است راهبردی که در آن ابعاد ،
مؤلفهها و روابط بین آنها در فرآیند تصمیم سازی و تصمیمگیری برای اداره امور کشور در
بازرگانی و تجارت خارجی تعریف شده و میتواند به عنوان مدلی مرجع و تعمیمپذیر در اداره
حکومت در حوزه پیشگفته به کار گرفته شود.
تدوين تجارب :گامهایی شامل گردآوری و تعیین تجربیات مدیران و کارگزاران سطوح راهبردی
نظام ج.ا.ا در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی شامل )تعریف ،توصیف ،تحلیل ،تفکیک،
قالببندی  ،ساختدهی( بر پایه گفتمان والیتفقیه و مفاد قانون اساسی ج.ا.ا و سپس مستندسازی
و تئوریزه نمودن تجربیات به روش اجماع نظری برای استفاده آنها در ارائه الگویی کاربردی با
رویکردی راهبردی برای اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی در محورهای مدیریتی میباشد.
گفتمان والیتفقیه حضرت امام خمینی)ره( و حضرت امام خامنهای)مدظلهالعالی) در حوزه
بازرگانی و تجارت خارجی گفتمان غالب ج.ا.ا است که بر پایه اندیشهها  ،آرا ،نظرات  ،رهنمودها
و تدابیر والیتفقیه( شکل گرفته است و ریشه در آموزههای دینی اسالم دارد و بر اساس اصل
پیشرفته والیتفقیه در تصمیمگیریها و اداره امور کشور در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی
برای مسئوالن و کارگزاران نظام هدایتگر بوده و تصمیمها و انجام فعالیتها را در همه سطوح
همسو  ،هماهنگ و همافزا مینماید.
محورها و رويكردهای قانون اساسی در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی :مجموعه
بایستهها ،توصیهها ،چارچوبها و سایر مواردی است که رعایت آنها در اداره امور بازرگانی و
تجارت خارجی در اصول قانون اساسی تصریح شده و یا در مقدمه قانون اساسی به عنوان مبانی و
چارچوبهای قانون به آنها پرداخته شده است.
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دکترین

دکترین عبارت است از نظریه خاصی در مباحث بازرگانی و تجارت خارجی بر اساس

7

هدفگذاری

9

سیاستگذاری

4

برنامهریزی

5

سازماندهی

1

هدایت

2

هماهنگی

8

پیادهسازی و

پیادهسازی و اجرای عبارت است از استقرار و تبدیل راهبرد به عمل با احصاء فعالیتهای

اجرا

عملیاتی در جهت زمینهسازی اجرای راهبردهای حوزه بازرگانی و تجارت خارجی

کنترل و

کنترل و ارزيابی عبارت است از فرایند استانداردسازی و اقدامات اصالحی حوزه بازرگانی

ارزیابی

و تجارت خارجی و در ادامه سنجش و ارزیابی نتایج آن با این استانداردها و مقایسه

اصول اعتقادی پذیرفته شده که به عنوان هدایتگر ،منجر به اقدام منحصربهفرد میگردد.
هدفگذاری عبارت است ا ز انتخاب و تعیین اهداف مناسب توسط مدیران سطوح مختلف
تصمیم گیر در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی و تالش برای رسیدن به آن
سیاستگذاری عبارت است از فعالیتهای مستمر جهت شناخت همهجانبه نقشه راه
موفقیت و انتخاب نوع تصمیم همراه با اقدام هدفمند حوزه بازرگانی و تجارت خارجی
برنامهریزی عبارت است از روش و جریان آگاهانه حوزه بازرگانی و تجارت خارجی با
تعریف چه کاری  ،چگونه  ،در چه مدت زمانی ،و با چه افرادی و در نهایت تصمیمگیری
برای تحقق هدف
سازماندهی عبارت است از فرایند ارتباط اجزا سازمانهای ذیدخل حوزه بازرگانی و

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

رديف

مفاهیم

تعريف

تجارت خارجی و نظم و تقسیم وظایف سازمانی و هماهنگی مابین آنها
هدایت عبارت است از راهنمایی جهت تشخیص مسیر و هدف درست در راستای
شناسایی راه کمال حوزه بازرگانی و تجارت خارجی
هماهنگی عبارت است از یکپارچگی و سازگاری منطقی تعامل بین فعالیتهای سازمانی و
همگونی بین منابع و اهداف مورد نظر حوزه بازرگانی و تجارت خارجی

3

هستها و بایدها

جدول -6تعريف عملیاتی از ويژگیها مجموعه تعاريف مفاهیم نهگانه راهبردی
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متغیرهاي تحقیق

متغیرهای مستقل اولیه :تجارب نظام ج.ا.ا  ،گفتمان والیتفقیه و محورها و رویکردهای قانوناساسی در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی
متغیرهای مستقل ثانویه :ابعاد ،مؤلفهها ،و زیرمؤلفههای الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی وتجارت خارجی
متغیر وابسته  :الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجیالگوي مفهومی تحقیق

الگوی مفهومی انی تحقیق در قالب شکل ذیل ارائه میگردد.

قانون اساسی و
اسناد باالدستی
گفتمان والیت
فقیه

ابعاد

تجارب

نه گانه راهبردی

مرتبط
نظام

تحلیل شکاف

شکل  -1الگوی مفهومی تحقیق
04

نوع و روش تحقیق  :نتایج حاصل از این تحقیق بر روی یافتن راهحل مسائل با ماهیت عملی
متمرکز میشود و تحقیقات جنبه عملی دارد و از دستاوردهای علمی آن میتوان جهت برنامهریزی
اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی استفاده نمود ،لذا تحقیق کاربردی است.و با توجه به اینکه
ابعاد و مؤلفههای بومی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی ارائه خواهد شد و الگوهای موجود
را تکمیل میکند و توسعه میدهد ،تحقیق از نوع توسعهای است که درمجموع نوع تحقیق

،کاربردی و توسعهای خواهد بود و روش تحقیق نیز از نوع کیفی است.
جامعه آماري و نمونهگیري تحقیق (ویژگیها و حجم)

جامعه آماری این تحقیق شامل دو بخش کتابخانهای و میدانی(مصاحبه با خبرگان) است .در بخش
کتابخانهای ،جامعه آماری شامل بررسی اسناد و مدارک کارکردهای حوزه بازرگانی و تجارت
خارجی در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و مستندات حاصله در دسترس از
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روششناسی پژوهش

گفتمان والیتفقیه  ،قانون اساسی ،اسناد باالدستی و تجارب میباشد .
در بخش میدانی جامعه آماری این تحقیق در ،کلیه مدیران و خبرگان مرتبط که ویژگیها مشترک
آنان تجربه ،سابقه خدمتی باالی 15سال ،مسؤولیت و مدیریت در حوزه بازرگانی خارجی ،است
که درمجموع  40نفر برآورد گردیده است ،جامعه آماری خبرگی را تشکیل میدهند .با  02نفر از
خبرگان مصاحبه عمیق به عمل آمد با محوریت احصاء تجربیات مستند خبرگان راهبردی حوزه
بازرگانی و تجارت خارجی در سالهای بعد از پیروزی انقالب میشود .جامعه آماری در این
بخش شامل این افراد است :وزرای صنعت  ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایی ،و نیز
معاونین این وزرا مرتبط با حوزه بازرگانی و تجارت خارجی از جمله روسای گمرکات ج.ا.ا ایران
و سازمان توسعه تجارت و نیز روسای کمیسیونهای اقتصاد و برنامه و بودجه در مجلس شورای
اسالمی و نیز اتاق بازرگانی ایران ،مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی.
در روش کتابخانهای ،بررسی و تحلیل و تفسیر اسناد و مدارک مربوط به آثار حضرت امام
خمینی(ره) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و متن قانون اساسی بدون نمونهگیری و
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بهصورت تمام شمار(در دسترس) انجامشده است در روش میدانی ،مصاحبهها از خبرگان
مشخصشده در جامعه آماری ،بهصورت تمام شمار انجامشده و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری
ادامه یافته است.
روشهای گردآوری دادهها و ابزارهای آن :در این تحقیق دو روش گردآوری دادهها و اطالعات در
نظر گرفتهشده است که عبارتاند از :روش کتابخانههای با استفاده از کتب تخصصی ،اسناد و
مدارک ،مقالههای علمی پژوهشی ،بایگانی سازمانهای معتبر و وبگاههای دانشگاهی و تخصصی
و بهرهگیری از نرمافزارها و لوحهای فشرده «مجموعه آثار امام خمینی(ره)» ،منتشره توسط موسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،پایگاه اطالعرسانی جماران  ،نرمافزار «حدیث والیت »0منتشره
توسط پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) نیز برای
گردآوری دادهها و اطالعات این تحقیق ،بهرهبرداری شده است نرمافزار مکس کیو دیای 1جهت
تحلیل دادههای حاصل از روش تحقیق کیفی همچون مصاحبه ،تجزیه و تحلیل محتوای کیفی،
نشانهشناسی و تحلیل گفتمان و کدگذاری متون و نشان دادن روابط میان مفاهیم .
و روش میدانی ،دادهها و اطالعات استفاده شده در این تحقیق،از طریق مصاحبه با مسئوالن ارشد
حوزه بازرگانی و تجارت خارجی سالهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،گردآوریشده است.
روایی دادههای الگوی راهبردی :پژوهشگر پرسشهایی مطرح میکند که مقولهها را ربط میدهد و
سپس به بین دادهها برگشته و به دنبال مدرک ،پیشامد و وقایع میگردد .پس از تدوین یک نظریه،
نظریهپرداز دادهبنیاد ،فرآیند را بهوسیله مقایسه آن با فرآیندهای موجودی که در پیشینه تخصصی او
یافت میشود ،روایی سنجی میکند(داناییفرد.)44 :1341 ،
در این تحقیق ،با توجه به تخصص و سابقه محقق و استاد راهنما ،روایی سنجی فرایند و نتایج
تحقیق با چند روش انجام و حاصل شده است .از آنجا که تحقیق دادهبنیاد با روش استقرایی انجام
میشود ،در فرایند اجرای تحقیق ،مشاهدههای پرت ،جداسازی و کنار گذاشته شد تا نتایج را تحت
تأثیر قرار ندهند .منظور از مشاهدههای پرت ،آن دسته از دادههای جمعآوریشده بود که با رویکرد
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کلی جریان غالب دادهها ،همخوانی و سازگاری نداشت .پس از استخراج سؤاالت مصاحبه بر
- MAXQDA
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و سؤاالت پژوهش به اساتید مدیریت و اقتصاد و هیئتعلمی دانشگاه ارائه و نقطه نظرات اساتید
کسب و سپس تا حصول دادههای الگو ،برای معتبر کردن نتایج ،زنجیرهای از دادهها تشکیل و
اصالح الزم صورت پذیرفت .همچنین در طول مصاحبه از نقطهنظرات اساتید مصاحبهشونده
استفاده میشد.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات :توضیح آنکه جهت تبیین گفتمان والیتفقیه در اداره
امور بازرگانی و تجارت خارجی (هدف و سؤال فرعی اول) از روشهای تحلیل گفتمان و تحلیل
محتوی استفاده میشود .همچنین جهت استخراج محورها و رویکرد قانون اساسی(هدف و سؤال
فرعی دوم) از روش اسنادی و تفسیری استفاده میشود .جهت تبیین ،مستندسازی و تئوریزه نمودن
تجارب نظام ج.ا.ا .در اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی(هدف و سؤال فرعی سوم) از
روشهای اسنادی (شناسایی دانش آشکار) و روش خبرگی (شناسایی دانش ضمنی )استفاده

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

اساس ابعاد  5گانه راهبردی ،سؤاالت مصاحبه و دستهبندی آنها ،منطق ارتباطی سؤاالت با موضوع

خواهد شد .جهت ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی که دربرگیرنده ابعاد
،مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و نیز روابط بین آنها است(هدف و سؤال فرعی چهارم) از روش
گرانددتئوری(1نظریهپردازی مبنایی) استفاده خواهد شد.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههاي پژوهش
تحلیل محتواي آثار و نظرات حضرت امام خمینی(ره)و حضرت امام خامنهاي(مدظلهالعاالی) دربااره
بازرگانی و تجارت خارجی

جستجو در نرمافزار صحیفه امام که کلیه آثار و مکاتبات و بیانات و پیامهای حضرت ام ام خمین ی
(ره) در آن گردآوریشده است ،نشان میدهد حضرت امام خمین ی (ره) جمع ا  33مرتب ه ب ه واژه
تجارت و 1بار به واژه بازرگانی  15 ،بار واژه صادرات و  4بار واژه واردات اشاره کردهان د ک ه ب ا
توجه به مقتضیات زمانی ،بخشهای مربوط به سخنان حضرت ام ام خمین ی(ره) قب ل از پی روزی
انقالب اسالمی  ،همه حاوی نگاه منفی و نقد رژیم طاغوت به جهت از بین بردن تجارت ،تسلط
اسراییل بر تجارت کشور  ،تبلیغ کاالی اس راییل و کش ورهای اس تعماری و از طرف ی توص یه ب ه
03
- Grounded Theory
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تجارت با خدا و اقدام به خودکفایی و صادرات نموده است.
جستجو در نرمافزار "حدیث والیت" که کلیه آثار و مکاتبات و بیانات و پی امه ای حض رت ام ام
خامنهای (مدظلهالعالی)در آن گردآوری شده است ،نشان میده د رهب ر معظ م انق الب جمع ا 42
مرتبه مستقیما به عبارت بازرگانی و تجارت خارجی اشاره کردهاند در 05مرتب ه ب ه واژه واردات و
 00مرتبه به صادرات اشاره کردهاند .که در واقع موضوعات مورد نظر تحقیق درمجموع  50مرتب ه
بیان شده است.
مقایسه آرا و اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) نشان می-
دهد برداشت هر دو از مفهوم بازرگانی و تجارت خارجی و نیز ریشهها ،آثار و بایدها و نبای دهای
آن ،مشابه است فقط در دوره والیت حضرت امام خمینی (ره) ،به اقتضای بیانات مح وری قب ل و
بعد از وقوع انقالب اسالمی و ضرورت غلبه بر سیاستهای تج اری دوره پهل وی ،حض رت ام ام
خمینی (ره) نگاهی ابتدا سلبی به چگونگی تجارت در دوره پهلوی و سپس بعد از پیروزی انقالب
اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی نگاهی درونگرا ،مؤک د ب ر تولی د جه ت ت أمین نیازه ای م ردم و
رویکرد خودکفایی و در نهایت صادرات به مفهوم بازرگانی و تجارت خ ارجی دارن د و حض رت
امام خامنهای(مدظلهالعالی) به اقتضای دوران فشارها و نقشههای دشمنان اسالم برای غلبه بر نظ ام
اسالمی از طریق اقتصادی ،نگاهی ایجابی ب ه مفه وم تج ارت خ ارجی در کارکرده ای واردات و
صادرات دارند .اما هم حضرت امام خمین ی (ره) و ه م حض رت ام ام خامن های(مدظل هالع الی)،
بازرگانی و تجارت خارجی را با نگاه درونزای بروننگر اکیدا توصیه کردهاند.
تحلیل تفسیر قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران درباره بازرگانی و تجارت خارجی

بررسی متن قانون اساسی و نیز متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی به عنوان اسناد مرتبط باالدستی
و متن سیاستهای کلی قانون اساسی و قوانین ناشی از آنها به عن وان اس ناد م رتبط پ اییندس تی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نش ان م یده د در ق انون اساس ی  4اص ل  4و 44و 01و41
مرتبط به این تحقیق مدنظر است که در دو اصل مستقیما به واژه بازرگانی و تج ارت اش اره ش ده
است که در اصل چهلوچهار  0بار و در اصل هشتادویک 1 ،بار قی د گردی ده اس ت .همچن ین در
44

سیاستهای کلی قانون اساسی واژه بازرگانی و تجارت  0مرتبه  ،صادرات  0مرتبه و نیز واردات 1

شاخص تعیین سهم واردات و صادرات کاال نیز اصوال در ارتباط با مدیریت دولت بر فعالی ته ای
اقتصادی است .البته اگر حق را از مواردی بدانیم که قابل ملکیت باشد ،در این صورت ،حق تعی ین
سهم واردات و صادرات کاال در مالکیت دولت خواهد بود و این شاخص ناظر به مس ئله مالکی ت
است.در قانون اساسی ،در دو مورد در این باره بحث شده اس ت :نخس ت در اص ل  ،44بازرگ انی
خارجی به انحصار دولت درآمده است و سپس در اصل  01وضع انواع مالی ات توس ط دول ت ب ه
صورت قانونی مجاز شمرده شده است ک ه «حق وق گمرک ی» نی ز از ان واع مالی اته ا محس وب
میشوند .اما در مورد اول ،باید گفت :در اینکه بازرگانی خارجی تنها ش امل واردات ک اال از مب د
خارجی میشود و یا شامل صادرات کاال نیز می گ ردد ،اساس ا ابه ام وج ود دارد .آی ا دول ت تنه ا
واردات کاال را باید در انحصار خود داشته باشد و ی ا ص ادرات کااله ای داخل ی نی ز در انحص ار
دولت خواهد بود؟ عالوه بر این ،مشخص نیست که این عن وان ب ر چ ه حجم ی از واردات و ی ا

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

مرتبه اشاره شده است.

صادرات صادق است و ش امل م وارد جزئ ی واردات ،ک ه ب رای مث ال ،توس ط مرزنش ینان انج ام
میگردد ،میشود یا خیر؟ هرچند همین ابهام در متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی نیز ب ه چش م
میخورد .از اینرو ،نمیتوان گفت که آیا اصل  44که بازرگانی خارجی را در انحصار دول ت ق رار
داده است ،بر شاخص تعیین سهم واردات و صادرات تطبیق دارد یا خیر؟ ع الوه ب ر ای ن ،اس اس
انحصار بازرگانی خارجی برای دولت طبق نظ ر ش ورای محت رم نگهب ان ،ب ا اص ول دیگ ر ق انون
اساسی ،مغایر شناخته شده و از اینرو ،لغو گردیده است .در مورد حق ق انونی وض ع مالی ات و از
جمله ،وضع حقوق گمرکی نیز آنچه در قانون اساسی آمده ،به رسمیت شناخته شدن این حق برای
قانونگذار است و در مورد نحوه قانونگذاری ،هیچ توصیهای ،چه به صورت مثب ت و چ ه منف ی،
ارائه نشده است.
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شكل :6مؤلفهها و زيرمولفههای دکترين واليتفقیه و رويكردهای قانون اساسی و ساير اسناد باالدستی

تحلیل گفتمان والیتفقیه و تفسیر قانون اساسی در حوزه اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی

برای نیل به تحلیل گفتمان در این تحقیق ،با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای ،و نیز مص احبه ب ا
خبرگانی که در زمان حیات حضرت امام خمینی(ره) و نیز والیت حضرت امام خامن های(مدظل ه-
العالی) مصدر امور اقتصاد کشور بوده و شرایط خاص این دورهها را درک کردهاند ،ش رایط زم انی
و نیز زمینهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی فرمایشات و آثار حضرت ام ام خمین ی (ره) و
حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و قانون اساسی استخراج شده است.

44

گفتمان امام خمینی

تفسیر قانون اساسی

گفتمان امام خامنهای(مدظهالعالی)

(ره)
دال

خودباوری

مالکیت دولت بر بازرگانی خارجی و

تجارت درونزای بروننگر

فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل

مرکزی

عناصر

تولید،

صادرات،

تولید اقالم وارداتی ،توسعه صادرات

رقابت،

،

غیرنفتی ،بازرگانی در خدمت تولید،

سرمایهگذاری سالم ،نقش هدایتگر و

مردم،

اهمیت تجارت بین کشورهای

نظارتی دولت در تجارت ،رشد مناسب

روابط تجاری سالم

اسالمی،

واردات

اقتصادی ،صادرات کاال و خدمات،

با کشورهای دیگر،

محصوالت دارای مزیت تولید

مشارکت بخش خصوصی ،سرمایهگذاری

محدودسازی

داخلی ،صادرات و تجارت به عنوان

خارجی ،تولید صادرات محور ،شکوفایی

کاالهای لوکس و

منبع تأمین درآمد ،ثبات در قانون و

تجارت ،معافیت و تخفیف مالیاتی فقط به

وارداتی،

مقررات اقتصادی ،برطرف شدن

موجب قانون ،آمادهسازی بنگاههای داخلی

وارد نکردن کاال از

موانع تجارت درون جهان اسالم،

جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت

کشورهای متخاصم

برطرف کردن موانع تولید بهینه و

جهانی ،توانمندسازی بخشهای خصوصی

استعماری،

اسالمی،

و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای

تجارت قانونی و

همکاریها منطقهای و بینالمللی،

رقابت در بازارهای جهانی .موازین اسالمی

شرعی،

عضویت در سازمانهای بینالمللی،

حاکم بر قوانین و مقررات ذیدخل در

خودکفایی
مشارکت

مخرب

و

صادرات،

تشکیل

پرهیز

تجارت

از

بازار مشترک اسالمی،

انحصار،

سالمت

اقتصادی،

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

جدول شماره  )7خالصه تحلیل گفتمان واليتفقیه و قانون اساسی درباره بازرگانی و تجارت خارجی

تجارت خارجی

جلوگیری از تجارتهای حرام و
غیرقانونی ،قاچاق و کارهای خالف
لحظهها

شکوفایی تجارت،

تجارت بین کشورهای اسالمی ،تراز

عدم وابستگی به

بازرگانی متعادل ،صادرات کاالها و

کشورهای

خدمات دانشبنیان ،مقرراتزدایی،

افزایش صادرات و ارزآوری ،کاهش اتکا

استعماری

رد درخواست آمریکا توسط برخی

به درآمدهای نفتی ،آزادسازی و مقررات

کشورهای اروپایی مبنی بر خودداری

زدایی اقتصادی

از معامالت بازرگانی ،سالمت
اقتصادی
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ضدیت

تحمیلی،

تهدید نظامی ،جنگ روانی غرب ،

دولت بزرگترین صادرکننده و واردکننده،

جنگ

جنگ روانی مبنی

اخالل در تجارت کشور توسط

فعالیت انحصارگران

بر

مبادله

عدم

دشمن همانند تحریم

تجاری با ایران
چالش

ضدیت

منافع

برخی

فعاالن

موانع سرمایهگذاری خارجی ،ازدیاد قوانین

فرهنگ

مصرف

و مقررات تجارت خارجی ،رویکرد شبه

کاالی

خارجی،

اقتصادی ،خودباختگی برخی فعاالن

دولتیسازی بخش خصوصی

کارشکنی در امر

اقتصادی و تبلیغات منفی دشمن در

تجارت و دادوستد

بزرگنمایی مشکالت اقتصادی و

ما توسط آمریکا،

تجاری ،سوءاستفاده از نفوذ و

امنیت تجاری ،فساد

قدرت در تجارت توسط برخی

در تجارت خارجی،

کارگزاران در ثروتاندوزی ،قاچاق

واردات غیراصولی

و فساد

کاالهای تجملی در
برابر صادرات منابع
کشور
جا

از

موفقیت کشورهای

شدگی

وابسته منطقه

گفتمان

ناتوانی انقالب

رقیب

وجود معضل قاچاق کاال و ارز

پروندههای فساد ،تحریمها و فشارهای
خارجی

حل در اقتصاد جهانی :صادرکننده

وابستگی

نفت و مواد اولیه و واردکننده کاالی
مصرفی و لوکس

استیال

استیالی مناسب با

استیالی نسبتا مناسب

در پی استیال

توجه به مقتضیات
زمانی

احصاء تجارب :در ادامه مجموعا از خبرگان که برای تهیه این تحقیق مورد مصاحبه قرارگرفتهاند،اهم
تجربیات موفق و ناموفق ج.ا.ا ایران در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی احصاء گردید.
40

1

دکترین

تحریم و خودکفایی در تولید برخی صنایع ،رشد صادرات غیرنفتی ،رسیدن به درجاتی از

0

اهداف

3

سیاستگذاری

4

برنامهریزی

0

سازماندهی

1

هدایت

2

هماهنگی

4

پیادهسازی و

تسهیل در اجرا با کاهش طبقات تعرفه ،تمرکز بیشتر بر کاالهای واسطهای و سرمایهای ،طراحی و

اجرا

اجرای کد اقتصادی و سیستم ثبت سفارش ،سامانههای حوزه تجارت خارجی ،پنجره واحد تجاری

رديف

ابعاد

تجارب موفق

خودکفایی از واردات گندم ،اولویتبندی تأمین کاالها ،صندوق توسعه ارزی به جهت حمایت از
تولید و صادرات
نظام تعرفهای ،حمایت از تولید
سیاست جایگزینی واردات ،سیاستهای تشویقی سیاستهای ارزی
تدوین سند راهبردی صادرات ،برنامههای توسعه ملی ،اولویتبندی بر اساس تخصیص ارز ،تأمین
کاالهای اساسی ،کمیته تخصیص ارز
تشکیل مراکز تهیه و توزیع کاال  ،ایجاد بانک توسعه صادرات ،فعال نمودن صندوق ضمانت
صادرات ،پس از قریب پنجاه سال سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون
مصرف شهر و روستا منحل و وظایف آن شرکت بازرگانی دولتی ایران  GTCمنتقل گردید،

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

جدول ) 9خالصه تجارب موفق حوزه بازرگانی و تجارت خارجی حاصل از مصاحبه خبرگان

ادغام سازمان بازرسی و نظارت در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
انت صاب مدیران جوان و متعهد به ویژه پس از شهادت مدیران ارشد بازرگانی در هقتم تیر ،تدوین
قوانین گمرکی و خروج از رکود و قانون تنظیم مقررات مالی
تغییر مبادی و مقاصد تجاری به جهت تحریمها ،حمل کاال توسط شرکت کشتیرانی ج.ا.ا ،،قانون
رفع موانع تولید (قانون گمرکی  ،بانکی و مالیاتی) یک قانون مترقی ،همکاریها دوجانبه با
کشورهای هدف مانند تجارت با روسیه ،توسعه کمی و کیفی اتاقهای بازرگانی و تشکلهای
اقتصادی ،بیمه کشتیها توسط بیمه ایران ،عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت  WTOو
رژیم تجاری ایران که نگاشته شده بود ،بار دیگر بازنگری و تحویل دبیرخانه  WTOگردید.

 ،پیمانسپاری در صادرات
5

کنترل و

ایجاد مرکز انفورماتیک وزارت بازرگانی ،کنترل تحریمها با اثر گذاری حدودا بیستدرصدی،

نظارت

صدور مجوزهای الکترونیکی ،گزارش بانک جهانی :ورشکسته نشدن ایران با توجه به مشکالت
ناشی از جنگ .
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ابعاد

تجارب ناموفق

1

دکترین

تولید درونزای بروننگر در شرایط فعلی ،مسئولین اعتقاد به رویکرد دروننگر دارند و

0

اهداف

3

سیاستگذاری

4

برنامهریزی

0

سازماندهی

1

هدایت

2

هماهنگی

4

پیادهسازی و

هزینهها ی زیاد تحمیل بر تجارت ،اعمال مجوزهای زیاد برای کاالهای صادراتی ،عکس

اجرا

اهداف مناطق آزاد عمل میکنیم ،رتبه غیرقابلقبول بینالمللی در فضای کسب و کار،

ردیف
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جدول )4خالصه تجارب حوزه بازرگانی و تجارت خارجی ناموفق حاصله از مصاحبه خبرگان

بروننگر ضعیف است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،توجه به مزیتهای صادراتی ،دنبال کردن
هدفگذاری یکدیگر دولتها ،سهم از تجارت دنیا
سیاستهای تشویقی ،سیاست تجارت باز ،موانع سیاسی بین کشورها بر تجارت ،رقابت
در تجارت خارجی ،سیاستهای مشخص
تدوین برنامه بدون حضور بخش خصوصی ،تصمیمات و بخشنامهها خلقالساعه ،فضای
کسبوکار سالم و شفاف ،درآمد ناشی از صادرات
سازماندهی بخشهای خصوصی ،نیروی انسانی بامهارت ،نیروی انسانی بیشازحد و
غیر کیفی ،ادغام وزارت صنایع و بازرگانی ،عدم وجود فرماندهی واحد در تجارت،
باالی هفتاد در صد تجارت دولتی است ،عدم استفاده از ظرفیتهای اصل  44قانون
اساسی
ثبات قانون و مقررات ،مشارکت بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی ،فرهنگ تولید
و مصرف کاالی داخلی ،تالش فعاالن اقتصادی
محیط کامال رقابتی برای بهبود فضای کسبوکار ،نبود مدیران بینالمللی در بخش
خصوصی ،عضو موافقتنامه فعالی نیستیم ،بروکراسی زیاد در فرآیند تجارت خارجی،
قوانین متعدد ،بخشینگری دستگاهها به جای نگاه ملی ،دخالت دستوری دولت

نبود رابطه دقیق بین سیاستهای ارزی و اجرای آن
5

44

کنترل و

قاچاق کاال ،واردات کاالی بیکیفیت ،توزیع عادالنه اطالعات اقتصادی همچون تغییرات

نظارت

تعرفهای ،کارشکنی و فساد در چرخه تجارت ،هجوم کاالهای لوکس و تجملی

تجارت خارجی

در این روش ابتدا وضع مطلوب ( مؤلفهها بر اساس گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی) بر اساس
بیانات و مکتوبات حضرت امام خمینی (ره) و نظارت ،رهنمودها و تدابیر حضرت امام خامنهای
(مدظلهالعالی) استخراج گردید سپس وضع موجود با بهرهگیری از ابزار مصاحبه از طریق تجارب
خبرگان احصاء شد و جهت پر کردن شکاف بین وضع موجود و مطلوب از راهبردهای
(استراتژیها) تلفیقی محورهای نهگانه بر اساس گفتمان والیتفقیه  ،قانون اساسی و تجارب حوزه
بازرگانی و تجارت خارجی بهرهگیری گردید که در قالب شکل ذیل ترسیم شده است.
شكل  -7مدل تحلیل شكاف
تجارب
خبرگان

مولفه ها بر اساس

راهبردها جهت پر کردن

گفتمان والیت فقیه و

شکاف

قانون اساسی

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

تحلیل شکاف 1میان گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی با وضعیت موجود کشاور در حاوزه بازرگاانی و

وضع موجود و وضع مطلوب

بررسی گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی و مقایسه آن با تجربیات موفق و ناموفق جمهوری
اسالمی ایران در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی نشان میدهد میان این دو تفاوتها و به
عبارتی شکاف وجود دارد و درواقع ،گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی در حوزه بازرگانی و
تجارت خارجی به طور کامل حاکم نشده و در عمل ،برخی بینشها ،روشها ،سیاستها و
رویههای اجرایی در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی  ،هنوز با معیارهای آرمانی گفتمان
والیتفقیه و قانون اساسی در این حوزه یعنی گفتمان "خودباوری" حضرت امام
خمینی(ره) ،گفتمان" درونزای بروننگر" حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و نیز گفتمان
" مشارکت بخش خصوصی" قانون اساسی فاصله محسوسی وجود دارد .با مقایسه جدول0
(خالصه تحلیل گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی درباره حوزه بازرگانی و تجارت خارجی)
و جدول ( 3تجربیات موفق و ناموفق جمهوری اسالمی در حوزه بازرگانی و تجارت
خارجی) ،مهمترین تفاوتها و شکافها میان گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی با تجربیات

44
1

Gap analysis
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موفق و ناموفق کشور در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی ،به شرح زیر قابل استخراج
است :
حجم تصدیه ای دول ت بای د ب ه نس بت زم ان اب ال سیاس ته ای کل ی اص ل 44ق انون
اساسی(خرداد ) 44ک اهش یاب د در ح الی ک ه در اج را ،تجربی ات جمه وری اس المی نش ان
میدهند ،حجم و تصدیهای دولت بعد از ابال این سیاستها مجموعا در حال افزایش ب وده
است.
باید انحصارت محو شوند و رقابت گسترش یابد ولی در اجرا ،تجربیات نشان میدهند ،اغلب
انحصارات به قوت خود باقی است و اقتصاد از فقدان رقابت و وجود انحصارات رنج میبرد.
اقتصاد و فرایندهای تدوین و اجرا و نظارت حکومتی باید س الم و ع اری از فس اد باش ند در
حالی که در اجرا ،تجربیات نشان میدهند فساد ،رایج بوده است.
اطالعات و فرایندهای تصمیمگیری اقتصادی باید شفاف باشد در حالی که در اجرا ،تجربی ات
جمهوری اسالمی نشان میدهند ،شفافیت اطالعاتی در اقتصاد ایران برقرار نیست.
باید با درآمدهای نامشروع مبارزه و زمینههای آن حذف شود ول ی در اج را ،تجربی ات نش ان
میدهند ،رانتها و امتیازات نامشروع اقتص ادی همچن ان در اقتص اد ای ران تولی د و مص رف
میشود.
امنیت اقتصادی بای د برق رار باش د در ح الی ک ه در اج را ،تجربی ات ج.ا.ا نش ان م یدهن د،
ضمانت های حقوق مالکیت فیزیکی ،انسانی و فکری با ایدهآل نظ ام اس المی فاص له زی ادی
دارد.
فرهنگ مصرف عموم باید مبتنی بر تمایل به مصرف کاالی داخلی و پرهی ز از اس راف باش د
ولی در اجرا ،تجربیات نشان میدهند ،فرهنگ مصرفی با ایدهآلهای ارائه شده فاص له زی ادی
دارد .اقتصاد باید دانشبنیان باشد و درآمد کشور باید بر کاالهای مرغ وب و ب ا فن اوری ب اال
مبتنی باشد در حالی که در اجرا ، ،تجربیات نشان م یدهن د ،ب اوجود پیش رفته ای م وردی
حاصله در برخی حوزهها ی علم ی ،س هم دان ش و فن اوری در تولی د و ص ادرات کش ور ب ا
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آرمانهای تعیینشده هنوز فاصله زیادی دارد.

ردیف

محور مديريتی

بازرگانی و تجارت خارجی

6

دکترين

7

اهداف

9

سیاستها

مؤلفهها

زير مؤلفهها

تجارت درونزای

خودکفایی در کاالهای اساسی با نگاه به فرصتهای صادرات  ،تولید

بروننگر

صادرات محور کاالها ،تولید اقالم وارداتی کیفی

خودباوری در عدم

اهمیت تجارت بین کشورهای اسالمی  ،حفظ خوداتکایی اقتصادی

وابستگی به کشورهای

کشور ،بهرهگی ری از مزیت نسبی (کشاورزی) در جهت قطع وابستگی

استعماری

وارداتی و وابستگی به کشورهای استعماری

شکوفایی تجارت

تأکید بر رشد صادرات غیرنفتی

مبادالت و تراز

صادرات و واردات منطقی  ،تبیین لزوم مثبت شدن تراز بازرگانی

تجاری متعادل

خارجی  ،حرکت در تعادل تراز تجاری

بازرگانی در خدمت
ترویج تولید داخلی

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

جدول  :0ابعاد  ،مؤلفهها و زیر مؤلفههای حاصله از تحلیل شکاف گفتمان والیتفقیه و تجارب الگوی اداره امور

تالش دولت برای تأمین بازار ،حمایت از تولید با سنجیدن جوانب،
معا فیت  ،تخفیف مالیاتی فقط به موجب قانون ،تحقق اهداف
بازرگانی خارجی برنامه توسعه

توسعه صادرات

آزادسازی و مقررات زدایی اقتصادی ،صادرات کاال و خدمات

غیرنفتی

دانشبنیان ،توجه به مزیتهای صادراتی
قطع وابستگی به کشورهای استعماری  ،استقالل عملی و نظری

استعمارستیزی

تجاری  ،پذیرش نکردن تجارت استعماری

واردات مایحتاج ،سیاستهای واردات بازنگری شود ،سیاستگذاری
پیگیری سیاستهای
بازرگانی خارجی

بر باال بردن کیفیت محصوالت داخلی جایگزین واردات میشود،
راهاندازی تجارت بر اساس احکام و عدالت اسالمی ،نقش هدایتگر و
نظارتی دولت در تجارت  ،تأثیر مثبت رفع موانع سیاسی بر تجارت
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تجارت خارجی مرزی ،صادرات کاال و خدمات بازارهای صادراتی،
سهم تجارت جهانی

رشد مناسب اقتصادی ،موقعیت جغرافیایی تجارت ،توازن تراز
بازرگانی ،مشوقهای تجاری خدمات تجارت خارجی ،مبادالت
تهاتری ،تولید صادرات محور ،رقابت در تجارت ،رعایت قواعد
تجارت جهانی
 ،برنامههای توسعهای برای مسئله تجارت جهانی و ورود به بازارهای

طراحی برنامههای

جهانی ،توسعه تجارت خارجی کشور  ،تبیین نکات مثبت تراز

سازنده تجاری

بازرگانی  ،معامالت بازرگانی ابزاری برای یکپارچگی ، ،تدوین برنامه
با حضور بخش خصوصی
عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در تحقق اهداف مورد

توجه به برنامههای
راهبردی
4

برنامهريزی

5

سازماندهی

نظر ،بینیازی از واردات کاالهای اساسی  ،احترام به امور تجارتی
سالم کشورها ،اهمیت ایجاد راههای مواصالتی برای بهبود وضع
تجارت ،بهره از ظرفیتهای ژئوپلتیک در ارتباط تجاری و اقتصادی با
جهان

برنامهریزی توسعه
تجارت خارجی

پرهیز از تصمیمهای و بخشنامهها خلقالساعه  ،فضای کسبوکار
سالم و شفاف ،منبع تأمین درآمد ،درآمد صادرات و تجارت ،کاهش
واردات به بخشهای دیگر ضربه نزند

مبنا قراردادن دکترین-

منع واردات غیر اصولی کاالهای تجملی در برابر صادرات منابع،

اهداف و سیاستهای

گسترش مبادی صدور کاال ،مبارزه با اسراف ،پرهیز از واردات

والیتفقیه در

محصوالت کشاورزی و دارای مزیت تولید داخلی

برنامهریزی
آزادیبخش خصوصی و مشارکت مردم در تجارت خارجی  ،برطرف

44

مشارکت مردم در
تجارت

کردن موانع تولید بهینه و صادرات  ، ،فعالیت تولیدی و تجاری بخش
خصوصی  ،سازوکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل-
های غیردولتی

تولید و صادرات

حضور در سازمان تجارت جهانی ،برطرف شدن موانع تجارت درون
جهان اسالم

سازماندهی و انسجام

ساختارسازی برای بازرگانی ثبات مقررات تجارت خارجی ،تربیت

قوانین و مقررات

نیروی انسانی متخصص ،فرماندهی واحد در تجارت ،تدابیر انگیزشی
و تشویقی کارکنان و مدیران در بکارگیری مدیران ارزشی و متخصص

نقش راهبری و کلیدی
دولت

بهره از مبانی تجارت
اسالمی

تالش مسئوالن در مسائل و مشکالت تجارت خارجی ،پاسخگویی
به عموم مردم عالوه بر پاسخگویی به دولت و مراجعهکنندگان
همکاریها راهبردی بخش دولتی با بخشهای خصوصی و غیردولتی
منفعت در تجارت با توجه به رضای خداوند ،تجارت قانونی و
شرعی ،تجارت برای رفع نیاز و نه اندوختن سرمایه  ،رعایت موازین
اسالمی حاکم بر قوانین و مقررات ذیدخل در تجارت خارجی

در نظر گرفتن مبانی
1

هدايت

2

هماهنگی

فکری حوزههای

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

عبور راههای مواصالتی از شهرهای عمده تجاری ،آمادگی جهت

تجارت برای رونق دادن به زندگی مردم

تجارت و غیره
توافق گروهها نسبت به
ارزشهای مشترک
برگرفته از گفتمان

مقابله با سیاست استعماری هزینه کردن پول نفت برای واردات بی
مورد ،فرهنگ تولید و مصرف کاالی داخلی
تأکید بر موافقتنامههای تجاری به مصلحت ملت ،روابط تجاری سالم
با کشورهای دیگر با هدف رشد تجارت ،تعامل مؤثر و سازنده با

تعامل منطقهای و

کشورها  ،سازمانها و ترتیبات منطقهای و بینالمللی ،آمادگی جهت

بینالملل تجاری

در اختیار قرار دادن تجربیات بازرگانی در اختیار کشورهای دوست،
عضویت در سازمانهای بینالمللی ،تشکیل بازار مشترک اسالمی،
عضویت فعال در موافقتنامههای فعال

نظم عاقالنه و مدبرانه
در تجارت خارجی و
صادرات

دسترسی به بازار خارجی کاال و خدمات ،نگاه ملی به جای بخشی
نگری دستگاهها  ،منع دخالت دستوری دولت
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مدیریت تجارت
خارجی

اجرای تجارت مردمی

تجارت با رویکرد
عملی
8

پیادهسازی

و اجرا

تربیت مدیران بینالمللی در بخش خصوصی  ،تسهیل در فرآیند
تجارت خارجی

مشارکت مردم در تجارت  ،کاهش مجوزهای کاالهای صادراتی،
آزادسازی فعالیتهای اقتصادی ،اجرای کامل قانون اساسی
تالش و کار در محیط تجارت ،تأمین بودجه از محل درآمدهاى
تجاری ،رابطه دقیق بین سیاستهای ارزی و اجرای آن  ،شفافسازی
اطالعات ،بسط رقابت
سهم تجاری ایران در جهان ،عکس اهداف مناطق آزاد عمل نکنیم ،

تحقق اهداف چشمانداز

رتبه قابلقبول بینالمللی در فضای کسبوکار ،منع خامفروشی
صادراتی

خواست جدی برای

خدمت گذاری دولت در تجارت  ،صادرات و واردات ،کاهش

کمک به تولید

هزینههای زیاد تحمیل بر تجارت
نظارت بر تجارت خارجی با رعایت آزادی فعالیت مردم ،پیشگیری و

امنیت اقتصادی برای
تجارت
3

مبارزه با فساد در تجارت خارجی ،امنیت تجاری ،جلوگیری از
تجارتهای حرام و غیرقانونی ،قاچاق ،تضعیف تحریمها با تدبیر،
توزیع عادالنه اطالعات اقتصادی ،رانتزدایی و سالمسازی تجارت ،
منع فعاالن اقتصادی از سوءاستفاده

نظارت و
ارزيابی

محدودیت در ورود کاالهای لوکس ،محدودیت در کاالهای وارداتی
محدود نمودن ورود

مصرفی یا بیکیفیت ،ترویج نخریدن کاالی مصرفی توسط مردم  ،منع

کاالهای مصرفی

توسعه مصرفگرایی و اسراف و تفاخر ،وارد نکردن کاال از کشورهای
متخاصم و استعماری

مراحل رویش نظریه حوزه بازرگانی و تجارت خارجی با روش پژوهشی دادهبنیاد بر اساس گفتمان والیتفقیه و قاانون
اساسی

برای پرکردن شکاف نظری میان گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی با تجربیات موفق و ناموفق کشور در ح وزه
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بازرگانی و تجارت خارجی و ارائه و اجرای الگوی راهبردی حوزه بازرگانی و تجارت خ ارجی در جمه وری

اساس این الگوی راهبردی ضروری به نظر میرسد.
شرايط مداخله گرفرهنگ مصرف کاالی خارجی ،کارشكنی در امر
تجارت ما توسط آمريكا ،واردات غیر اصولی کاالهای تجملی در
برابر صادرات منابع کشور وجود معضل قاچاق کاال و ارز
پروندههای فساد ،تحريمها و فشارهای خارجی ،جنگ تحمیلی،
تبلیغات رسانهای منفی

عوامل موثر يا شرايط علی:

موازين اسالمی حاکم بر برنامه های
توسعه ،قوانین ،مقررات و اسناد باال دستی
موکد بر نوسعه تجارت خارجی ،ظرفیتهای
تجاری منطقه ای و ترانزيتی

پیامدها و
نتايج:
شکوفایی تجارت،
اقالم

تولید

وارداتی ،رتبه برتر
اقتصادی

منطقه،

رشد

اقتصادی،

توسعه

صادرات

کنش ها و تعامالت(راهبرد):
توسعه بازرگانی و تجارت خارجی با تولید
صادرات محور

مقوله محوری:

غیرنفتی ،تجارت
بین

صادرات و

کشورهای

واردات

اسالمی و تشکیل
بازار

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

اسالمی ایران و طراحی همه سیاستها ،برنامهها و رویههای اجرایی در حوزه بازرگانی و تج ارت خ ارجی ب ر

مشترک،

صادرات کاالها و
خدمات

دانش

شرايط زمینهای :ثبات در قانون و مقررات اقتصادی،

بنیان ،کاهش اتکاء

برطرف کردن موانع تولید بهینه و صادرات ،عضويت در

به درآمدهای نفتی

سازمانهای بینالمللی ،سالمت اقتصادی ،مشارکت بخش
خصوصی ،امنیت اقتصادی ،بهبود محیط کسبوکار،
شفافیت اطالعات ،آزادی فعالیتهای اقتصادی،
همكاریهای منطقهای و بینالمللی

شکل ) 1مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد بازرگانی و تجارت خارجی در جمهوري اسالمی ایران بر اساس گفتمان
والیتفقیه و قانون اساسی
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در این تحقیق فرایند کدگذاری دادهبنیاد ،بر اساس دستورالعمل زیر انجامشده است :
گام اول :جمعآوری متون و فرمایشات و آثار والیتفقیه ،متون قانون اساسی و اسناد باالدست آن
درباره " حوزه بازرگانی و تجارت خارجی " و مفاهیم مشابه و نیز تجربیات ثبتشده یا
جمعآوریشده از طریق مصاحبه با مسئوالن ارشد حوزه بازرگانی و تجارت خارجی درباره
تجربیات موفق یا ناموفق کشور در " حوزه بازرگانی و تجارت خارجی" .این فرایند در فصل دو
این تحقیق انجام و نتایج آن شده است .گام دوم :شناسایی و کشف مفاهیم اولیه یا همان کدهای
باز انبوه متنهای موجود که این مهم در جدول  15ارائه شده است .این جدول که به نوعی
خالصه جداول مربوطه فصل دوم و شامل کدهای باز می باشد .در گام سوم ،کدهای باز ارائه شده
 ،با همدیگر مقایسه و مفاهیم نزدیک به هم تشخیص داده شده و کدهای مشابه در طبقههای فرعی
تلخیص و تجمیع شدهاند .این مرحله که شامل طبقههای فرعی میباشد .در گام چهارم ،طبقههای
فرعی مشابه با یکدیگر مقایسه و مفاهیم مشابه کشف و در  1طبقه اصلی دستهبندی شده است..
انجام این مرحله به معنی دستیابی به اجزای اصلی مدل پارادایمی نظریه دادهبنیاد و عناصر اصلی
برای رویاندن نظریه است.از نرمافزار مکس کیو دی آی ،نیز برای کدگذاریهای اولیه و سپس
شکلدهی به طبقات فرعی ،کمک گرفته شده است که نهایتا از میان طبقات ،مدل پارادایمی نظریه
دادهبنیاد بازرگانی و تجارت خارجی در جمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان والیتفقیه و
قانون اساسی در شکل  0نشان داده شده است:
نتیجهگیري و پیشنهادها
پاسخ به سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق برحسب یافتههاي تحقیق

با مشخص شدن الگ وی راهب ردی بازرگ انی و تج ارت خ ارجی در جمه وری اس المی،
میتوان بر اساس یافتههای تحقیق ،به سؤاالت اصلی و فرعی آن پاسخ روشنی ارائه داد :
پاسخ به سوال اصلی:
الگوی راهبردی اداره امور « بازرگانی و تجارت خارجی از طریق تدوین تج ارب نظ ام مق دس
جمهوری اسالمی ایران » بر اساس اندیش هه ا ،آرا ،نظ رات ،رهنموده ا و ت دابیر حض رت ام ام
خمینی(ره) ،حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) و قانون اساسی جمهوری اس المی ای ران ک دام
است؟ برای پاسخ به این سؤال با استفاده از تحلیل محتوا ،تحلیل گفتم ان و ب هک ارگیری نظری ه
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دادهبنیاد در خصوص فرمایشات ،آثار و فرامین حضرت امام خمینی(رحم تاهلل علی ه) ،حض رت

اداره امور « بازرگانی و تجارت خارجی تمامی دادههای مرتبط با موضوع مورد تحلیل واقع ش ده
و سپس تجارب موفق و ناموفق در اداره امور اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی اس تخراج و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت ش کاف می ان گفتم ان والی تفقی ه و ق انون
اساسی با تجربیات مدیران حوزه "بازرگانی و تجارت خارجی" تفسیر شده است .
پاسخ به سؤال فرعی 6
گفتمان والیتفقیه در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی کدام است؟ پاسخ :در گفتمان حضرت
امام خمینی(ره) ،حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)  ،نکته محوری و هویتبخش (دال مرکزی)،
به ترتیب عبارتاند از خودباوری  ،تجارت درونزای بروننگر .گفتمان والیتفقیه هریک واجد
عناصر ،چالش و گفتمان رقیب هم هستند که هر یک به تفصیل در جدول  0در این تحقیق ارائه
شده است..
پاسخ به سؤال فرعی7
«محورها و رویکردهای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اداره امور بازرگانی و تجارت

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،قانون اساسی و چشمانداز0514جمه وری اس المی ای ران در ح وزه

خارجی کدامند؟» پاسخ  :مطابق با جدول  0تفسیر قانون اساسی ،گفتمان «مالکیت دولت بر
بازرگانی خارجی و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل» و مبارزه با خودکامگی ناشی از قانون
اساسی و اسناد باال و پاییندست آن البته با ضدیت و خصومت 1قابلتوجهی نیز روبروست .مطالعه
قانون اساسی ،چشمانداز ،سیاستهای ابالغی ،مطالب منتشره در رسانهها ،اسناد موجود و نیز
مصاحبههای انجامشده با خبرگان حوزه بازرگانی و تجارت خارجی نشان میدهند که بیشترین
مقاومتها در مقابل استیالی این گفتمان توسط اشخاصی ایجاد شده است که از مشارکت بخش
خصوصی متضرر شدهاند .تجربه سالها تالش برای اجرای اصول قانون اساسی و سیاستهای
کلی ناشی از آن در موضوعات مربوط به حمایت از بخش خصوصی نشان میدهد که در این زمینه
کارهای فراوانی صورت گرفته اما هنوز راه طوالنی در پیش داریم.
پاسخ به سؤال فرعی9
« تجارب مستند و تئوریزه شده نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در اداره امور بازرگانی و
تجارت خارجی بر اساس گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟»
پاسخ :با احصاء تجارب موفق و ناموفق خبرگان  ،یافتههای این تحقیق نشان داد میان تجربیات
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جمهوری اسالمی با گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی ،
حداقل  15مورد شکاف وجود دارد که برخی از آنها هم مهم هستند چرا که به دال مرکزی
گفتمان والیتفقیه و قانون اساسی مربوط میشوند مانند .تجارت درونزای بروننگر .
بررسی دانش صریح و ضمنی موجود در کشور نشان میدهد تجارب ناموفق جمه وری اس المی
ایران در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی بیشتر از تجارب موفق آن بوده است .
پاسخ به سؤال فرعی 4
اهم ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها در الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی بر
اساس گفتمان والیتفقیه ،قانون اساسی ج.ا.ا ایران و تجارب نظام ج.ا.ا کدامند و روابط بین آنها
چگونه است؟ با بررسیهای که صورت گرفت ،اهم ابعاد و مؤلفههای الگو بر اساس گفتمان
والیتفقیه (حضرت امام خمینی(رحمتاهلل علیه) و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) ،قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران در 5محور راهبردی مطابق با شکل 1و جدول  0مشخص گردید.
اولویتبندي پیشنهادها راهبردي با بهرهگیري از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( ) AHP

1

 -1مسئولین حوزه بازرگانی و تجارت خارجی قبل از هرگونه برنامهریزی و اقدام دکترین ،اهداف
و سیاستهای

والیتفقیه(حضرت امام خمینی(رحمتاهلل علیه) و

حضرت امام

خامنهای(مدظلهالعالی) را محور قرار داده و بر آن اساس به پیادهسازی برنامهها ،سازماندهی،
هماهنگی ،هدایت و رهبری ،کنترل و ارزیابی اقدام نمایند.
 -3با «قاچاق و فساد و اقتصاد زیرزمینی ترجمانت خواری» به عنوان اخاللگران فرایند حوزه
بازرگانی و تجارت خارجی ،مبارزه زمینهای و مؤثر به عمل آید.
 -0نقش دولت از تصدیگری و ارائه مستقیم کاال و خدمات عمومی توسط دولت به نقش راهبری
و کلیدی تبدیل شود تا به وضعیت مطلوب خدمترسانی برسد.
 -1برای درآمدزایی و تأمین هزینههای دولت ،اتکا به خام فروشی نفت ،گاز و میعانات گازی و
پتروشیمی و سایر محصوالت دارای ارزش افزوده همانند فرش ،پسته و خاویار را به تدریج به
صفر برسانند.
 -2تعامل تجاری منطقهای و بینالملل با کشورها و خودداری از مخاصمه غیرضروری با دیگر
کشورها.
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 -4اجازه به سرمایهگذاری خارجی برای تولید در ایران و صادرات.
1- Analytical Hierarchy process

 -15تقویت همکاری اقتصادی با سازمان کشورهای اسالمی.
 -10توسعه صادرات کاالهای دارای مزیت نسبی مانند زعفران ،پسته و فرش.
 -11تثبیت قوانین و مقررات صادراتی و کاهش صدور بخشنامهها.
 -12حمایت از ایجاد تعاونیها ،خوشههای صادراتی  ...متشکل از بنگاههای کوچک و متوسط.
 -14در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی سازمانهای ذیدخل عالوه بر پاسخگویی به دولت و
مراجعهکنندگان پاسخگوی عموم مردم باشند چون این عموم مردم هستند که هزینه واردات کاال را
میپردازند.
 -15در سازوکارهای تحقق اهداف راهبردی حوزه بازرگانی و تجارت خارجی ،در ابتدا خطمشیها و
سازوکارهای اداری را به سازوکارهای جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای غیردولتی تبدیل نموده
سپس ساختارهای شبکهای و همکارهای راهبردی بخش دولتی با بخشهای خصوصی و غیردولتی در
حوزه بازرگانی و تجارت خارجی برنامهریزی شود .
 -05منع فعاالن اقتصادی ،از نفوذ در سیاستگذاران و سوءاستفاده از آنها ،توسعه مصرفگرایی و اسراف،
تفاخر ،آسیب رساندن به محیطزیست و ایجاد بیعدالتی در جریان حوزه بازرگانی و تجارت خارجی.

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه

 -5اجرای برنامههای عملیاتی سند راهبردی تجارت.

 -01تأسیس شعب بانکهای داخلی در کشورهای هدف صادراتی.
 -04از فرصتهای تحریم خارجی برای تحقق خوداتکایی اقتصادی کشور بهره گرفته شود.
 -00طراحی و استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر عملکرد صادراتی و اعطای مشوقها.
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آمار و اطالعات بازرگانی ( ) 1355دفتر آمار و فناوری اطالعات گمرک .ج ا.ا



بشیر ،حسن ( ،)1344تحلیل گفتمان دريچهای برای کشف ناگفتهها ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق
(ع) ،صص .15 -5



پايگاه گسترش آراء و انديشههای امام خمینی رحمتاهلل علیه (.www.rouhollah.ir ،)1353



سازمان توسعه تجارت خارجی ( ،)1350شرح خدمات طرح برنامهريزی راهبردی تجارت خارجی.



سید شکری ،خشایار( )1344مقایسه نظام جوایز صادراتی ایران با کشورهای منتخب زالندنو ،کانادا،
استرالیا ،فصلنامه مجلس و پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره  11تابستان



دادگر ،حسن( ،)1340اقتصاد ايران قبل و بعد از انقالب اسالمی ،تهران :کانون اندیشۀ جوان ،ص .150



رزاقی ،ابراهیم( ،)1321آشنايی با اقتصاد ايران ،چاپ اول ،تهران :نشر نی ،ص .153



رزمی ،سید محمدجواد؛ شهرکی ،سارا؛ کالیی ،محمدرضا( ،)1355بررسی رابطه بین تجارت بینالملل و
رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ، 05تابستان
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عرفانی ،محمود( ،)1310حقوق تجارت ،جلد سوم ،تهران :جهاد دانشگاهی.



حسینی  ،میرعبدا ...؛ میرقادر ،حسین( )1344تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات،
نشريه بررسیها بازرگانی ،شماره  34اردیبهشت

برنامهریزی اقتصادی


فتحی ،یحیی و همکاران( ،)1344ديپلماسی تجاری ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.



کاتبی ،حسین( ،)1321بررسی روند گات (تجارت جهانی) و قطببندیها نوين اقتصادی و تأثیر آنها
بر تأمین قطعات و تجهیزات پیشرفته دفاعی ،دانشجوی دکتری علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی
دفاع ملی–دانشکده مدیریت راهبردی



کنعانی ،محمدطاهر( ،)1342آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل  44قانون اساسی-
فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران-شماره .0



کرمی ،محمدمهدی؛ پورمند ،محمد( ،)1345اقتصاد اسالمی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سمت.



نیکگهر ،عبدالحسین( ،)1340روش تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران :توتیا.



وصیتنامه سیاسی -الهی امام خمینی(ره) ( ،)1342تهران :موسسه تنظیم و نشر حضرت امام خمینی
(ره).



عزیزنژاد ،صمد؛ سید نورانی ،سیدمحمدرضا ( )1344بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت
خارجی ،فصلنامه مجلس و پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی  ،شماره  11تابستان



غالمی باغی ،سعید( ،)1344رابطه برنامههای توسعه و سیاستگذاری بر بخش بازرگانی خارجی ،فصللنامه

ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی براساس گفتمان والیت فقیه



فرصتها و مشكالت تجارت خارجی ج.ا.ا ( )1350سازمان توسعه تجارت-دفتر اقتصاد بینالملل دفتر

مجلس و پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،شماره  11تابستان


میرجلیلی ،سیدحسین؛ کمیجانی ،اکبر ( ،)1345سازوکار سیاس ت اس تراتژیک تج اری ب رای توس عه

صادرات صنعتی ایران ،مستخرجه از رساله دکتری علوم اقتصادی


نرجه ،کامران ( )6988عملكرد وزارت بازرگانی  ،روزنامه اطالعات  62شهريور :6988ص62
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