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مقدمۀ ناشر

انقالب اسالمی ایران در شرایط تاریخی خاصی به وقوع پیوست .در شرایطی که جهان
غرب ،با محوریت آمریکا ،به شدت در حال بسط قدرت و سیطرۀ خود بر تمام نقاط
جهان بود .تنها حدود یک دهه از وقوع انقالب اسالمی گذشته بود که اتحاد جماهیر
شوروی نیز فروپاشید و این فروپاشی موجب شد تا برخی از اصحاب نظر بپندارند ایدۀ
«پایان تاریخ» با محوریت و سلطۀ جبهۀ غرب صورت تاریخی یافته است.
در چنین شرایطی ،انقالب اسالمی رخ داد؛ انقالبی که شعار «نه شرقی ،نه غربی» سر
ین َع َلى ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
<و َلن َی ْج َع َل ا ّلل ُه ِل ْل َک ِافر َ
میداد و پرچمدار اندیشهای بود که بیان میکرد َ
ین
ِ
ً
َس ِبیلا> 1.دین اسالم به عنوان پشتوانۀ نظری انقالب اسالمی بر دو نکته پافشاری میکرد:
اول نفی و طرد هرگونه سلطۀ غیرالهی و به تبع و در شرایط تاریخی کنونی ،نفی سیطرۀ
جهان غرب و دیگر بسط اندیشۀ توحید به عنوان تفکری بدون مرز و جهانشمول.
این اندیشه ،که در شعار «ال اله اال اهلل» تبلور تام یافته است ،آشکارا ما ماهیت
هژمنویک تفکر غربی در تقابل قرار داشت .انقالب اسالمی نه تنها سلطۀ غرب را
نمیپذیرفت ،بلکه در صدد درهمشکستن سیطره و سلطنت آن بود و میکوشید اندیشۀ
توحید را در سراسر جهان بسط دهد.
نکتۀ مهم دیگری که در اندیشۀ اسالمی وجود دارد ،دعوت به معنویت و ترسیم افقی
متعالی در برابر انسان است .انقالب اسالمی مردم را به نفی سلطۀ طواغیت و ویران
ساختن کاخهای جباران تاریخ فرا میخواند؛ اما آ گاهان از خود میپرسیدند حتی اگر
چنین امری محقق شود ،بر بناهای ویران ظلم و ستم چه چیزی برافراشته خواهد شد؟
کاخهایی دیگر؟ و یا حتی مدینهای که در آن همگان از مواهب دنیایی استفاده خواهند
کرد؟ در پاسخ به این سوال ،که عمق و تعالی غایت یک اندیشه را نشان میدهد ،اسالم
بیان میکرد زندگی عادالنۀ دنیایی و استفاده از مواهب اینجهانی مقدمهای است برای
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گذر کردن به عوالم معنا و اوجگیری در افق معنویت .همین نکته اندیشۀ اسالمی را در
مقایسه با اندیشۀ مارکسیستی بسیار جذابتر میکرد و به تبع برای جهان غرب به مراتب
خطرنا کتر.
به این ترتیب ،چندان عجب نیست که دنیای غربی در مقابل اندیشۀ انقالب اسالمی
کمر به مبارزهای همهجانبه ببندد و سعی در نابودی و اضمحالل آن بنماید .مبارزه نیز
ساحات مختلفی دارد و یکی از آنها ساحت اقتصاد است .مبارزۀ اقتصادی گسترده
علیه جمهوری اسالمی ایران در جهت تضعیف پایبندی مردم به این اندیشه است و
ضرورت پرداختن به مسئلۀ جنگ اقتصادی و ابعاد و جوانب آن از همینجا برمیخیزد.
پژوهش حاضر با عنوان «جنگ اقتصادی» که توسط نویسندگان محترم آقای مجتبی
حسنی و علیرضا تاجهبند به نگارش درآمده است ،درصدد بررسی و تحلیل ابعاد و
زوایای این مسئلۀ جنگ اقتصادی است .در این کتاب مفهوم جنگ اقتصادی در
چارچوب نظری خاصی قرار گرفته و معنایی ویژ ه یافتهاست؛ به نقاط ضعف و قوت
اقتصاد داخلی در مقابل تهدیدات و ضربههای اقتصادی غرب پرداخته شده و حتی
بررسی ضعفهای اقتصاد غربی نیز مورد نظر بوده است.
این کتاب که از آثار مکتوب معاونت علمی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام
صادق میباشد و به زیور طبع آراسته گشته،گوشهای دیگر از فعالیتهای این مرکز
در راستای تحول علوم انسانی را منعکس میسازد .این مرکز در تالش است با انتشار آثار
متناسب با مخاطبان حوزوی و دانشگاهی ،به ویژه دانشجویان در حوزۀ مباحث علوم
انسانی ،علوم اجتماعی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی گامی در راستای اعتالی
اندیشۀ ناب اسالمی بردارد و در این راستا از دیدگاههای مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر
و نیز پیشنهادهای سازنده دربارۀ موضوعات یاد شده به گرمی استقبال مینماید.
امید میرود پژوهش حاضر در کنار سایر پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات بسیج
دانشگاه امام صادق ،مقدمۀ عمل و قیام به اصالح وضع اقتصادی موجود باشد و
گره فروبستهای را بگشاید و مقبول نظر امام عصر واقع شود.
ً
ً
و الحمد هلل اوال و آخرا
معاونت علمی
مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق

مقدمۀ استاد

انسان در آینه آیات قران کریم و روایات ائمه معصومین موجودی است که
از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است .بعد جسمانی انسان براساس
غرایز حیوانی و نفسانی تشکیل شده است .خداوند و معصومین در آیات
قرآن و در روایات ویژگی هایی نظیر ظالم و جاهل ،متکبر ،حریص و ناسپاس و
 ...را با درنظر گرفتن این بخش از وجود انسان به او نسبت داده اند .این انسان
در کنار بعد جسمانی و حیوانی وجود خود ،بخش وجودی دیگری با عنوان بعد
روحانی دارد که متشکل از روح الهی است و خداوند این بیان را در آیۀ شریفۀ
ّ
َ َ
ََ ْ ُ
 29سوره حجر اینطور تصدیق میفرمایند< :ف ِإذا َس َّو ْی ُت ُه َونفخت ِفیهِ ِمن ُر ِوحی>
پس هنگامی که او را متعادل ساختم ،در آن از روح خود دمیدم .این بخش از
وجود انسان ،به دلیل اتصال به منبع کمال حقیقی ،سرشار از لطف ،رحمت و
لطافت و  ...میباشد.
نقش و اثر انسانها در عالم به این بستگی دارد که یک انسان به کدام بخش از
ابعاد وجودی فوق توجه داشته باشد و آن را به فعلیت برساند و این هم بستگی به
نیت ،انگیزه و اهداف او دارد .لذا اگر به این انسان از بعد حیوانی او نگاه بشود،
انسانی تعرض کننده به حق دیگران ،ستمکار ،درنده و جاهل و به تعبیر آیه قرآن
َ
ُ َ
َ َْ
<أ ْول ِـئ َك كالأن َع ِام َب ْل ُه ْم أ َض ُّل> از حیوان پست تر جلوه میکند .اما اگر به او از
َ َ ُّ َ ْ َ َ ّ
لائکۀِ ِإنِی
دریچۀ ُبعد روحانیاش نگاه شود میتواند براساس آیه <قال ربک ِللم ِ
َْ
َ َ ً
جاع ٌل فِی الأ ْر ِض خ ِلیفۀ> تا مقام خلیفه اللهی پیش برود.
ِ
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حال اگر این روح الهی که منشا کماالت است از انسان انتزاع گردد و غرایز
حیوانی بر او غالب شوند ،در این دنیا که براساس آیات و روایات محل تزاحم
است ،قطعا بین او و دیگر انسانها چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی ،نزاع و
جنگ رخ خواهد داد .حال ،وقتی به این امر نزاع و به بیان بهتر ،حیوانیت ،مبنای
نظری و زیرساخت معرفتی داده شود و در عالم به امری پذیرفته شده و رایج تبدیل
گردد ،طبعا تعریف جدیدی از حق ،بدین مضمون که حق ،کسی است که قوی تر
باشد هویدا میگردد .در این تعریف ،حق ،به قلدری و دیکتاتوری اطالق میشود
و به عبارت دیگر ظالم میشود معیار حق و این یعنی هرچه ظالم تر باشی از حقوق
ً
بیشتری هم برخوردار هستی و این دقیقا میشود تعریف اصلی نظام سلطه.
این نزاع در عالم ،ابعاد مختلف و گستردهای دارد .ولی شاید بتوان گفت که
مهمترین جنبه این نزاع ،ریشه اقتصادی داشته و در حوزه معیشت اتفاق میافتد.
این نزاع با ریشههای اقتصادی را میتوان نزاع بر معیشت ،جنگ معیشت و یا
همان تنازع بقا نامید .نتیجه این جنگ که اساسش بر بقای حیوانی و تجلی بیشتر
غرایز مادی است ،چیزی جز وقوع تنازعات بیشتر در این حوزه نمی باشد.
راه حل فائق شدن بر این نزاع اساسی و پیروزی نهایی جریان حق بر باطل در
جنگ اقتصادی ،بیدار شدن روحیه عدالتخواهی در میان آحاد مردم یک جامعه
میباشد .به بیانی دیگر ،این نزاع وقتی پایان میباید که روح الهی که مستجمع
ً
تمام صفات و اسماء او است در انسان تجلی یابد و این امر صرفا از طریق عدالت
ً
خواهی محقق میشود .عدالت خواهی صرفا در مقام شعار نیست بلکه باید
عدالت خواهی را در الیههای تمدنی جامعه وارد کرد .لذا در این رابطه باید در
جریان تمدن سازی ،در سه حوزه ورود جدی و اساسی داشته باشیم و اگر از آنها
غفلت نماییم ،در این نبرد حق و باطل که بدان اشاره شد همیشه باطل پیروز
خواهد بود.
یکی از این حوزهها ،حوزه معرفتی ،دانشی و اندیشهای است .در طول تاریخ
به دفعات متعددی مشاهده شده است که هرگاه جریان حق از این حوزه غفلت

مقدمۀ استاد

ورزیده و آن را در اختیار جریان باطل قرار داده است ،لطمات سنگین و جبران
ناپذیری را متحمل شده است .اما برعکس ،هرگاه این حوزه در اختیار پیروان
جریان حق بوده ،شکوفایی و رشد در حوزههای مختلف را به همراه داشته است.
حوزه دیگر که به نظر بنده در قرن  19و  20و یا حتی پس از انقالب صنعتی وارد
الیههای تمدنی جوامع مختلف گشته ،حوزه روش شناسی است .این حوزه در
ضمن دارا بودن ابعاد معرفتی ،دارای ابعاد منطقی به معنای شیوههای مختلف
زندگی نیز میباشد .این مسائل در این حوزه از طرق مختلف به صورت مدل هایی
عینی و رفتاری ظاهر شده است .غربیها در این مسائل ،یعنی حوزه پیادهسازی
و تطبیق منطقی خیلی خوب و منسجم فکر کردهاند و به نتایجی هم دست یافته
اند .اما تکامل این امر بین مسلمانان بشدت ضعیف میباشد .این گروه باوجود
اینکه در بحثهای اسالمی به نکات و مطالب خوبی دست یافته اند ،اما نمی
توانند آنها را در واقعیت تبیین و پیاده سازی کنند و علت آن هم چیزی جز
ضعف در حوزه روش شناسی نمی باشد.
حوزه آخر از مجموع سه حوزه موجود در جریان تمدن سازی ،حوزههای مسئله
شناسی و موضوع شناسی است .عدم ورود به این حوزه ،فقدان دستگاه تحلیلی
برای موضوع شناسی و عدم توانمندی در شناخت پیچیده مسائل باعث میشود
که فرد در حوزه بصیرت عملی و شناخت عینی در موضوعات کالن جهانی،
تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی و  ...به ضعفهای عدیدهای از جمله سطحی
نگری ،جزئی نگری و فقدان عمق و تحلیل مبنایی دچار گردد و این مسئله خیلی
خطرناک است .اینکه غربیها در مسائل گوناگون و گسترده جهانی میتوانند برای
افراد مختلف با شرایط متفاوت ،مصداق سازی کنند و موضوعات را به دلخواه
ً
خود برای آنها تفسیر نمایند و نهایتا آنها را به تسلیم خود درآورند ،از این واقعیت
خبر میدهد که آنان به این حوزه ورود جدی داشته و مسائل آن را به خوبی و با
دقت فرا گرفته اند.
حال با توجه به مطالب فوق و ضرورت احیای امر عدالتخواهی در میان آحاد
مردم ،باید عدالت را در حوزههای فوق ـ معرفت شناسی ،روش شناسی و موضوع
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شناسی ـ وارد کرد یعنی باید الیههای تمدنی را به گونهای سامان داد که خروجی
آن قیام به قسط باشد .به عبارت دیگر هدف کالن و غایی ،عدالتخواهی و
ضرورت حرکت به سمت آن است و تفکر مبتنی بر عدالت باید در تمام حوزه ها
شکل بگیرد .درنهایت مجموع عوامل فوق ،تمدنی را شکل میدهد که به وسیله آن
میتوان بشریت و جهان را به سمت عدالتی که از دست رفته هدایت کرد و هدف
نهایی خلقت را محقق کرد.
با تحقق شرایط فوق ،دیگر جنگی وجود نخواهد داشت و این یعنی دنیایی که
ً
اساسا و ذاتا محل نزاع ،تزاحم و فساد و خون ریزی بود ،توسط موجودی به اسم
انسان الهی با تمام ویژگیهای ظلوما جهوال ،طمع و فرهنگ استعال و  ...به محل
رحمت و عدالت تبدیل میشود .این نتیجه شگرف را میتوان بزرگترین و اصلی
ترین معجزه انسان و تاریخ دانست و پس از آن میتوان درک کرد که چرا خداوند
ْ
ََ
در پاسخ به سوال مالئکه که بیان داشتند< :أت ْج َع ُل ِف َیها َمن ُیف ِس ُد ِف َیها َو َی ْس ِف ُك
ّ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ّ
م َما لا ت ْعل ُمون>.
الد َماء> این عبارت را میفرمایند که ِ<إن ِی أعل 
ِ
در سطور گذشته بیان شد که عدالت امری شعاری نیست بلکه امری اقامهای
است یعنی خود به خود اتفاق نمی افتد و باید برای محقق شدن آن قیام کرد.
تحقق این قیام بدون مقاومت محال است .لذا در جنگ اقتصادی برای مقابله
با اقدامات دشمن و تحقق هدف اصلی جامعه که عبارت است از احیاء و اقامه
عدالت در تمام سطوح جامعه بهخصوص حوزههای اقتصادی ،نیاز به الگویی
مقاومت محور احساس میشود تا بتواند این اهداف را به طور کامل محقق نماید.
رهبر معظم انقالب با درک صحیحی از این مسائل ،الگویی جهادی و مقاومتی
را با عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی ،برای رفع تنازعات موجود در حوزه اقتصاد
کشور معرفی کردهاند .این الگو با توجه به بیانات ایشان در ذیل سیاستهای
ابالغی در این رابطه ،الگویی الهامبخش از مکتب اقتصادی اسالمی میباشد.
این الگو به همراه سیاستهای ابالغ شده از طرف رهبر معظم انقالب میتواند،
بهعنوان یک راهبرد کالن ،عظیم و ارزشمند در حوزه اقتصادی ،کشور را به سمت

مقدمۀ استاد

یک اقتصاد پویا ،درونزا و برو ننگر که حرف بدیعی را در عرصۀ اقتصاد به همراه دارد
و میخواهد نظم جهانی را بهم بریزد و سیاست گذار یهای مرتبط با آن را به سمت
عدالت ،انسانیت و انصاف و  ...جهت بدهد ،هدایت میکند.
اصلیترین راهکار در این الگو برای بهبود وضعیت نظام اقتصادی کشور ،در
هر شرایطی بهخصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور که درگیر یک جنگ اقتصادی
تمام عیار است ،همانطور که در متن این سیاستها به وضوح دیده میشود ،توجه
به ظرفیت ها و توانمندیهای داخلی کشور اعم از سرمایههای انسانی و طبیعی و
 ...میباشد .لذا مسئولین کشور و آحاد مردم میبایست به یاری خداوند و با همت
و تالشی مضاعف این راهبرد ارزشمند ،دقیق و شدنی را برای خروج کشور از این
وضعیت نامناسب بکار گیرند.
کتاب پیش رو ،تالشی است در این جهت تا بتواند ریشههای این جنگ در
حوزه اقتصادی را با رویکردی مبنایی ،معرفتی و تمدنی تبیین نماید و ابعاد این
جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور ایران در حوزههای مختلف و راههای مقابله
با آنها را به خوانندگان محترم معرفی نماید و بشناساند.
سید مهدی زریباف

1
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 .1دکتری اقتصاد اسالمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،استاد اقتصاد و رئیس مؤسسۀ
پژوهشی مبانی و مدلهای اقتصادی بومی و متخصص و نظریهپرداز در حوزه مباحث روششناسی
و عدالت
zaribaff@gmail.com
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نهج البالغه

AAکتب

1.1ابن بابویه قمی ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه ،قم :انتشارات جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم

2.2آسمان به زمین الصاق شد ،)1387( ،تهران :انتشارات سازمان ملی جوانان،
چاپ اول
3.3اصول جنگ ،انتشارات موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت
4.4آقا بخشی ،علی ،)1376( ،فرهنگ علوم سیاسی ،تهران :نشر مرکز اطالعات
و مدارک علمی ایران ،چاپ سوم
5.5ایلخانی ،محمد ،)1382( ،تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،تهران:
نشر سمت ،چاپ اول
6.6برهیه ،امیل ،)1931( ،تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد ،ترجمه و
تلخیص یحیی مهدوی ،)1377( ،تهران :انتشارات خوارزمی ،چاپ اول
7.7بی.ناس ،جان ،)1984( ،تاریخ جامع ادیان ،ترجمه علیاصغر حکمت،
( ،)1375تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم
8.8تمیمی ،عبدالواحد ،غرر الحکم و درر الکلم ،قم :انتشارات دارالکتاب
االسالمی
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9.9جبارپور ،محمد ،)1393( ،در تکاپوی بهشت زمینی ،تهران :انتشارات
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق( سدید) ،چاپ اول
1010جهانبگلو ،رامین ،)1335( ،موج چهارم ،ترجمه منصور گودرزی،)1381( ،
تهران :نشر نی ،چاپ دوم
1111خمینی ،روحاهلل ،)1385( ،صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام خمینی،
ج 5و  ،19تهران :انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،چاپ
چهارم
1212رهنمایی ،سید احمد ،)1380( ،غربشناسی ،قم :انتشارات موسسه
آموزشی پژوهشی امام خمینی ،چاپ دوم
1313زرشناس ،شهریار ،)1392( ،مبانی نظری غرب مدرن ،قم :نشر معارف ،چاپ
اول
1414طاهرزاده ،حسین ،)1388( ،علل تزلزل تمدن غرب ،اصفهان :انتشارات
گروه فرهنگی المیزان ،چاپ دوم
1515طاهزاده ،حسین ،)1389( ،انقالب اسالمی برو نرفت از عالم غربی،
اصفهان :انتشارات گروه فرهنگی المیزان ،چاپ اول
1616طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1374( ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج -9-8-1
 ،19-13قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم
1717طوسی ،محمد بن حسن بن علی ،تهذیب االحکام ،قم :انتشارات دارالکتب
االسالمیه
1818عبدالملکی ،حجتاهلل ،)1393( ،اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی،
سیاستها و برنامه عمل ،تهران :انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام
صادق(%سدید) ،چاپ اول
1919گیدنز ،آنتونی ،)1990( ،پیامدهای مدرنیت ،ترجمه محسن ثالثی،)1377( ،
تهران :نشر مرکز ،چاپ اول
2020مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،قم :انتشارات دارالکتب االسالمیه
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2121مطهری ،مرتضی ،)1362( ،حق و باطل ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ سوم
2222مطهری ،مرتضی ،)1373( ،انسان کامل ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ
یازدهم
2323مطهری ،مرتضی ،)1373( ،گفتارهای معنوی ،تهران :انتشارات صدرا،
چاپ چهاردهم
2424معین ،محمد ،)1364( ،فرهنگ معین ،تهران :نشر امیرکبیر ،چاپ چهارم
2525مکارم شیرازی ،ناصر ،)1374( ،تفسیر نمونه ،ج ،3تهران :انتشارات
دارالکتب االسالمیه ،چاپ اول
2626مهدی زاده ،حسین ،)1393( ،بینش تمدنی ،تهران :نشر تمدن با همراهی
انتشارات کتاب فردا ،چاپ دوم
2727نوری ،حسین بن محمدتقی ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم:
انتشارات موسسه آل البیت الحیاء التراث

AAمقاله(نشریه)

1.1بازمحمدی ،حسین و چشمی ،اکبر ،اندازه دولت در اقتصاد ایران ،مجموعه
پژوهشهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شماره ،29
1385

2.2رستمی ،صوفی و تقی نیا ،شاخصههای تمدن اسالمی از منظر آیات و
روایات ،مجله پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیستم ،شماره ،102
پاییز 1393
3.3شاهدی ،غفار ،روابط و مناسبات امت اسالمی در برخورد با سایر ملل و
ادیان با تکیه بر سیره پیامبر اکرم ^ ،+نشریه معرفت ،سال  ،22شماره ،185
اردیبهشت 1392
4.4کردوانی ،پرویز ،تنوع اقلیمی و اشکال طبیعی مناطق مختلف ایران با تأ کید
بر بیابان لوت بهعنوان زیباترین جاذبههای گردشگری کشور ،فصلنامه
جغرافیای طبیعی ،شماره  ،1پاییز 1387
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AAمجله و روزنامه

1.1احمدی ،حسینعلی و صالحی ،سید مظاهر ،اصول اسالمی حاکم بر
دیپلماسی با کفار ،مجله درسهایی از مکتب اسالم ،سال  ،83شماره ،8
آذر 1388

2.2جمعی از نویسندگان ،تحریمهای رنگارنگ ،نشریه صالحین ،سال سوم،
شماره  ،9مهر 1394
3.3جمعی از نویسندگان ،حمالت نرم بر پیکر اقتصاد ،نشریه صالحین ،سال
سوم ،شماره  ،9مهر 1394
4.4جمعی از نویسندگان ،قدرت گفتمان انقالب اسالمی ،نشریه صالحین،
سال سوم ،شماره  ،9مهر 1394
5.5جمعی از نویسندگان ،کاش در تحریم میماندیم ،نشریه صالحین ،سال
سوم ،شماره  ،9مهر 1394
6.6الیههای تمدن غرب ،مجله شمیم یاس ،سال  ،81پیش شماره ،10
اردیبهشت 1381
7.7ولدان ،احسان و رحیمی نسب ،مهدی ،پدافند اقتصادی آمریکا ،ماهنامه
تحلیلی ،ترویجی و گفتمانی پدافند اقتصادی ،سال دوم ،شماره  ،12آبان 94

AAاینترنت

1.1ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در سال  ،1392پایگاه اینترنتی مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ایران1394/12/15 ،

2.2اسماعیل نژاد ،آیا مذاکره با آمریکا راهکار برو نرفت از تحریمها است؟،
پایگاه اینترنتی خبرگزاری مشرق نیوز1394/10/19 ،
 3.3آشنایی با آب و هوای ایران ،پایگاه خبری تحلیلی صراط،1392/03/11 ،
کد خبر۱۱۴۰۴۶ :
4.4اطالعات بنادر ایران ،پایگاه اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی،
1394/12/12
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5.5افزایش یک میلیارد بشکهای ذخایر نفت و میعانات گازی ایران ،پایگاه
اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا) ،1394/08/24 ،کد خبر:
)4988831( 81839854
6.6امکان تولید برق از  20درصد ظرفیت بادی کشور ،فراهم است ،پایگاه
اینترنتی خبرگزاری دانا ،1393/11/08 ،کد خبر۱۱۸۹۹۲۳ :
7.7بهمنی قاجار ،محمد ،موقعیت استراتژیک ایران ،پایگاه اینترنتی موسسه
فرهنگی و اطالعرسانی تبیان1386/05/15 ،
8.8جمشیدی ،محمد ،بازگشت به خویشتن ،پایگاه اینترنتی راسخون،
1394/8/10
9.9دشمن شناسی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن ،پایگاه اینترنتی موسسه
فرهنگی رواق حکمت(اسالم کوئست) ،1394/6/21 ،کد خبر 42408
1010ذوالنور ،محمدباقر ،قصهی غربت غربی :گفتاری در مبانی فرهنگ و تمدن
غرب ،پایگاه اینترنتی مرکز اطالع رسانی غدیر1394/8/15 ،
1111رنسانس ،پایگاه اینترنتی پژوهشکده امام باقر( پژوهه)1394/7/7 ،
1212سکوالریسم در گفتگو با صاحبنظران حوزوی ،پایگاه اینترنتی مباحثات
(مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت)1394/10/21 ،
1313سلطانیفر :ایران از لحاظ جاذبههای گردشگری رتبه  15جهان را دارد ،پایگاه
خبری ایران اکونومیست ،1394/02/20 ،کد خبر77973 :
1414صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی بازوی اجرایی اقتصاد
مقاومتی است ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا)،1393/02/21 ،
کد خبر81160196 :
1515ظرفیتهای کم نظیر معادن ایران ،پایگاه اینترنتی روزنامه دنیای اقتصاد،
 ،1393/12/12کد خبر864451-DEN :
1616عصر رنسانس ،پایگاه اینترنتی موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان،
1394/7/7
1717فرق کافر و مشرک چیست؟ ،پایگاه اطالع رسانی حوزه،1394/6/14 ،
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شماره خبر 17584
1818قربانی ،محمود ،جنگ روانی از دیدگاه قرآن ،پایگاه اینترنتی راسخون،
1394/6/20
1919کشاورزان نمونه ایران چند برابر متوسط جهانی تولید میکنند ،پایگاه اینترنتی
خبرگزاری تسنیم ،1394/10/14 ،شناسه خبر961665 :
2020گفتوگوی تفصیلی با معاون سازمان مالیاتی ،پایگاه اینترنتی قدس انالین،
1394/10/27
2121گلستانه ،احمد ،اصول و مبانی انقالب اسالمی ،پایگاه اینترنتی برهان،
1394/9/12
2222مزایا و معایب انرژی خورشید ،پایگاه اینترنتی پرتال جامعه انرژی،
1394/1/18
2323مزایای نیروگاههای بادی ،پایگاه اینترنتی شرکت برق منطقهای اصفهان،
1394/12/13
2424معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با فارس ،پایگاه اینترنتی خبرگزاری
فارس ،1393/10/03 ،شماره13931003000089 :
2525مکاتب لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،سکوالریسم ،کمونیسم ،فاشیسم و
اومانیسم ،پایگاه اینترنتی پرسمان دانشجویی1394/11/26 ،
2626نصیری کیا ،وحید ،ظهور مدرنیته ،پایگاه اینترنتی مجاهدت (بسیج
دانشجویی دانشگاه سمنان)1394/8/6 ،
2727نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال  ،1394پایگاه اینترنتی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران1394/12/20 ،
2828نیروگاه خورشیدی ،پایگاه اینترنتی گروه بهینهسازی مصرف انرژی،
1394/1/18
2929نیروگاههای آبی ،پایگاه اینترنتی موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان،
1394/12/3
3030وضعیت انرژ یهای پاک در ایران ،پایگاه اینترنتی خبرگزاری علم و فرهنگ
سینا ،1394/10/17 ،کد خبر 26819 :

