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  پیشگفتار
کشور در نظامی هاي پیش روي متخصصان و مدیران ادارة کشورها مدیریت اقتصاد  ترین چالش یکی از مهم

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین جهانی است. در این شرایط کمتر کشوري را می
ها و مقادیر گوناگون  هاي اقتصادي در جامعۀ جهانی به شکل ها و تکانه از این رو تنش اقتصادي را اداره کند.

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     دهـد و گـاهی بحـران    رار مـی اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت تأثیر ق
کند. افزون بر این، نظام استعماري جهان غرب پس  ناپذیري به اقتصاد کشورها وارد می هاي جبران خسارت

و در سراسر ایـن  نموده دار ادارة جهان را حوزة اقتصاد تعریف  ترین حوزة اولویت از جنگ جهانی دوم مهم
ها  ها و سیاست تیالي اقتصادي خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تالش کرده است، اس

شود که ضمن حفظ استیالي کشورهاي استعمارگر بر اقتصاد جهانی، هر  در این حوزه به نحوي تنظیم می
شـده بـه دیگـر     ها به شکل مـدیریت  هاي شدید شد، این بحران زمان که اقتصاد این کشورها دچار بحران

  هاي ناشی از آن نیز به کشورهاي مستضعف و محروم جهان منتقل شود.  ها تسري یابد و آسیبکشور
هاي ضداستعماري نظام  جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، ضمن اینکه سیاست

هـاي   شوكشود تا هر روز چشم طمع و دشمنی برآن بیشتر شود و کشور را دچار فشارها و   سبب می .ج.ا.ا
نماید. در این شرایط، اقتصاد کشور عالوه  ،به ویژه حوزة اقتصاد ،هاي ادارة امور کشور ناخواسته در همۀ حوزه

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   درپی اقتصادي است که بـه شـیوه   پیهاي   ترین آنها تحریم ترین و مداوم اقتصاد کشور شده که مهم

  کند. گوناگون نظام تعامالت اقتصادي کشور را با جامعۀ جهانی دستخوش امواج خود می
هـاي شـدید و    در چنین شرایطی اولویت نخست ادارة امور اقتصادي کشور، حفظ این نظـام از تکانـه  

رو، رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـا     ینشود. از ا هایی است که به دالیل گوناگون بر آن تحمیل می بحران
هاي کلی اقتصاد مقاومتی را براي حفاظـت   سیاست 1392در اواخر سال راهبردي و هوشمندانۀ خود  تفکر

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     ساله، با رویکردي جهادي، بیستانداز  اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشم

هـاي نخسـت    تصویب و ابالغ شد و جزو اولویت گرا زا، پیشرو و برون ساز، مولد، درون پذیر، فرصت انعطاف
  ادارة امور کشور قرار گرفت.

سـازي همـۀ امکانـات و منـابع بـراي توسـعۀ کـارآفرینی،         ها بر تأمین شرایط و فعال در این سیاست
وري در اقتصـاد و   بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره  پیشتازي اقتصاد دانش

ها و کاالهاي اساسی و اولویـت   ها، افزایش تولید داخلی نهاده بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه ةاستفاد



 شش

، تأمین امنیت وارداتیي هاکاال مبادي تأمیندادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در 
ی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کم

سازي در این زمینه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،       هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست
  وزة عمل مناطق آزاد تأکید شده است.حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ ح

پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 
پیوندهاي راهبردي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا     ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می

هـاي   حمایـت از هـدف  بـه منظـور   لماسـی  اسـتفاده از دیپ ، ویژه همسایگان هکشورهاي منطقه و جهان ب
  . کنندتوجه  اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیتو  اقتصادي

باید پذیري اقتصاد کشور در درآمدهاي حاصل از نفت و گاز  افزون براین، به منظور جلوگیري از ضربه
ارکت دادن بخـش خصوصـی در   مشـ ، هـاي فـروش   ایجاد تنـوع در روش ، انتخاب مشتریان راهبرديبه 

  توجه شود.  هاي نفتی فرآوردهو  پتروشیمی، برق، افزایش صادرات گاز، فروش
افزایش ذخایر راهبردي نفت و گاز کشـور، افـزایش ارزش افـزوده از طریـق تکمیـل زنجیـرة ارزش       

سـهم  هاي عمومی کشور، اصالح نظام درآمدي دولت، افـزایش   جویی در هزینه صنعت نفت و گاز، صرفه
سازي در ایـن زمینـه و    سازي و فرهنگ صندوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمان

  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست
رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به اهمیت موضوع براي صاحب

هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  غ سیاستابال
هـاي همگـان،    کنند. رهبر فرزانۀ انقالب نیـز محـور نخسـت فعالیـت     سازي اقتصاد کشور تأکید می مقاوم

اند بـراي تحقـق اهـداف     اند و از همه خواسته را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده ،ویژه دولت به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  شده در این سیاست تعیین

، پژوهشگاه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی ،نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی
اسالمی صدرا و صداي و سیماي جمهـوري اسـالمی    –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش

ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست ایران
د و ضمن تجمیـع  نها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کن بسیاري از دانشگاه

گذاري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد   در این حوزه و به اشتراك آمده دست هاي به ها و دانش تجربه
  سازي در این حوزه بردارند. ها و گفتمان شدن این سیاست کشور قدمی در راه اجرایی

المللی سازمان صـدا و   هاي بین در مرکز همایش 1393بهمن  29و  28که در روزهاي کنگره این در 
محورهـاي   برهاي اقتصاد مقاومتی  در اجراي سیاستکشور اقتصاد ن و مدیران امتخصصسیما برگزار شد 
 زیر تأکید کردند:

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار
  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت



 هفت

 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رمتکی بهاي اخالقی و  بنیان ۀاقتصادي عدالت محور بر پای
  معنوي نظام اسالمی.

 بـراي   هـا و پایگـاهی مسـتحکم    کننده از آرمان ها و حمایت ارزش راقتصادي توانمند و پایدار، متکی ب
  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِحرکت بالنده، رشد

 هـاي ملـی بـه     تبـدیل منـابع و ظرفیـت   می در ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا
استحکام سـاخت   ةزا و عدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت

  درونی نظام اسالمی.
 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا اقتصادي برون

پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هاطرواکنش سریع و هوشمند به مخ
 هاي محیطی. تکانه

  
و در انتشـارات دانشـگاه شـهید     مجلـد  دوازدهمقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در   نتایج تحقیقات و 

دانشـی  از ذخـایر  بتوانند نظران و مدیران کشور  صاحب منتشر شده است، تا استادان،سازي و  بهشتی آماده
گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث    براي بهرهمند شوند.  آمده در این کنگره بهره دست به

هـاي نظـري    راهبردي (در دانشگاه عالی دفاع ملی) و مجلدات دهم تا دوازدهم با محوریت مبانی و مولفه
  ر است:نام این مجلدات به شرح زیاند.  (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده

  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردجلد سوم: 

  یمقاومتها و اقتصاد  تکانهجلد چهارم: 
  يها و اقتصاد نفت و گاز و انرژ تکانهجلد پنجم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم هینقش اقتصاد عدالت محور و مردم پاجلد ششم: 
  اقتصاد يساز در مقاوم یو رقابت انیبن نقش اقتصاد دانشجلد هفتم: 

  یقتصاد مقاومتا یکل يها استیبا س یاقتصاد مل يجار يها يناسازگار یشناس بیآسجلد هشتم: 
  یو اقتصاد مقاومت يبانکدارجلد نهم: 

  )  1هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دهم: مبانی و مؤلفه
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

    )3هاي اقتصاد مقاومتی( جلد دوازدهم: مبانی و مؤلفه
  



 هشت

دانیم قدردان همۀ اندیشمندانی باشیم که با ارسال مقالـه بـه کنگـرة ملـی      در پایان بر خود فرض می
  هاي نظام اسالمی به اثبات رساندند.   اقتصاد مقاومتی تعهد خود را در حمایت از آرمان

ویژه جناب آقـاي   هاي مختلف به مسئوالن و مدیران دستگاه ۀهاي هم ها و حمایت تالش همچنین از
دکتر ابراهیم حسن بیگی (رئیس وقت دانشگاه عالی دفاع ملی)، جناب آقاي دکتر محمدمهدي طهرانچـی  

گـذاري   رئیس شوراي سیاسـت ((رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی)، جناب آقاي دکتر محمدجواد ایروانی 
هـاي    ، معاونان پژوهشـی دانشـگاه  )دبیرکل کنگره(شمس دولت آبادي  ، جناب آقاي دکتر محمود)کنگره

شهید بهشتی و دانشگاه عالی دفاع ملی، جناب آقاي دکتـر احمـد سـلمانی (دبیـر اجرایـی محـور نظـري        
، استادان )ـ اسالمی صدرا رئیس مرکز علوم انسانی(االسالم و المسلمین دکتر رضا غالمی  کنگره) و حجت

اهللا ضـرغامی (رئـیس    علمی محورهاي نظري و راهبردي و جناب آقاي مهندس عزتهاي  محترم کمیته
  نماییم.   وقت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) تقدیر و تشکر می

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  به زیور طبع آراسته شده است.  انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) (معاون وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري  بی

آرایـی و   جلدي از زحمات سرکار خانم سـمیرا دهقـان بـراي صـفحه     12سازي این مجموعۀ  در آماده
  ها سپاسگزاریم.  خوانی متن کتاب همچنین از سرکار خانم بهاره بهمنی و آقاي علی باقري براي نمونه

  
  

  مازار عباس عرب  مراد سیف اله
  ي دراهبردبیر علمی محورهاي 

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  عترت اصول قرآن و ۀپای بر یمقاومت اقتصاد يالگو ارائۀ
  **پناه محمدحسن عفت، *رضاطلبی طرقی

  چکیده
هراسی که از پیشـرفت   دلیل ترس و به بعضی از کشورهاي صاحب قدرت، شدت رقابتی امروز جهان به در

ن سـفانه از زمـا  این اقدام متأ زنند. می دارند به اقدامات غیراخالقی همچون تحریم دست کشورهاي دیگر
قبـال   انگلـیس در  و امریکـا سوي کشورهاي استعمارگر همچـون  پیروزي انقالب اسالمی ایران تاکنون از

را تحـت عنـوان اقتصـاد    اي  هتدبیري عالمانه کلیـدواژ  معظم انقالب در رو رهبر ایناز ایران رخ داده است.
اقتصـاد   ةعتـرت نیـز دربـار    این مقاله ضمن تعریف این رویکرد، نگاه قـرآن و  در مقاومتی مطرح نمودند.
  شد. مقاومتی بررسی خواهد

  عترت قرآن و ،مقاومتی م، انقالب اسالمی ایران، رهبر، اقتصادصاحب قدرت، تحری :ها کلیدواژه

  مقدمه
 یکی عنوان به است يچند يرهبر معظم مقام يرهنمودها و شاتیفرما تحت که یمقاومت اقتصادموضوع 

 کـه  دارددربر  را اي يکاربرد و نو میمفاه است، شده مطرح ياقتصادهاي  حوزه و فلمحا مهم مباحث از

 ییالگـو  ارائۀ در را یروشنهاي  فقا امر متخصصان و کارشناسان يازسو آن ییاجرا و ينظر ابعاد یبررس

 نیا طرح نیاول در معظم انقالب رهبر. آورد خواهد فراهم یاسالم ـ یرانیا ياقتصاد ستمیس کی از منسجم
مقابله  و جهش يبرا کشور یآمادگ را ینیکارآفر ضرورت و یمعرف ینیکارآفر از یمفهوم و معنا را آن 1واژه

 اند. نموده ذکر دشمنان ياقتصاد فشار با
 واردة ياقتصاد يفشارها رفع تینها در و کاهش يبراهایی  حل راه دنبال به واقع در 2یمقاومت اقتصاد

سازي  ادهیپ و اجرا در قیتوف آثار که باشد می میتحر از یناشهاي  بحران از رفت برون و متخاصمهاي  دولت
 يکشـورها  دیتهد مورد همواره که کشور، کیت استراتژیموقع سبب به زینها  تیمحدود دوران از پس آن

 وصف نیا. ساخت خواهد ایمه یآت ياقتصاد و یاسیس يکاهش فشارها يبرا را ینتضما ،دارد قرار گانهیب

                                                        
 mail:rezatalabitarghi@yahoo.com09151362675ارشد مدیریت دولتی کارشناس *

  . دانشجوي کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت تحول **
  .کارآفرینان با 16/6/89 . دیدار  1

2. resistive economy 
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 یبررسـ   قابـل  یاسیس اقتصاد ةحوز در ياقتصاد يالگو نیا که است نین ایمب یمقاومت اقتصاد مفهوم از
ـ آ فائق یاسیس اقتصادۀ عرص در جادشدهیاهاي  بحران بر نه تنها بتواند عمل در که بوده  ریمسـ  بلکـه  د،ی

  )1391 ،کامجو یلیجل (باشد. شده اتخاذ زین الزم ينگر ندهیآ و یآمادگ که دهد قرار یجهت در را اقتصاد
 مطرح انهیگرا چپ ياقتصادهاي  شهیاند در یمقاومت اقتصاد گذشتههاي  دهه در هرچند گرید يسواز 

سـمت   بـه  حرکـت  يمعنـا  بـه  يدار هیسرما اقتصاد با مبارزه ،يرهبر معظم مقام ةفرمود بنا به کنیل شده،
 و يدار هینظـام سـرما   ياقتصـاد هاي  ستمیس از آن میمفاه کیتفک با است الزم لذا، .ستین سمیالیسوس
 مباحـث  چـارچوب  را در مربـوط هاي  لفهؤم و دانسته یاسالم اقتصاد بر یمبتن را آن اساس ،یستیالیسوس

 بر آن یاحتمال آثار و ياقتصادهاي  میتحر از یفیتعر ۀارائ ضمن مقاله نیا در. نمود مطرح یاسالم اقتصاد

 سپس بـه تعریـف اقتصـاد    و کرده انیاختصار ب به را یاسالم اقتصاد ينظر يها چارچوب ،کشورها اقتصاد
 یاسـالم  اقتصـاد  میمفـاه  قالـب  در را یمقـاومت  اقتصـاد  مفهـوم  ازهـایی   افتیره پردازیم و می مقاومتی

  .میکن می جوو جست

  ياقتصادهاي  میتحر
ـ  یاسـ یس رفتـار  رییتغ يبرا تالش در ياقتصادهاي  مهیجر یطورکل به ياقتصادهاي  میتحر  ک دولـت ی

 منظور به يروابط اقتصاد يکار دست" عنوان به را میتحر ،1نیپلیگ رابرت و نیبن يهنر .شوند می محسوب

 حکومت ای استیس رییتغ به رکردن جامعهیناگز منظور به که کنند می فیتوص "یاسیس اهداف به  بیایدست

 در که يطور به داشته مدتبلند یخیتار ،ياقتصادهاي  میتحر. کند می ياقتصاد هیتنب به دیتهد را آن خود،

 ياقتصاد میتحر 115 مجموع در سال 75 به کینزد طول در یعنی 1990 سال تا اول یجهان جنگ ۀفاصل
 سال در میتحر 5/1 برابر متوسط طور به که است، شده گذاشته اجرا به و بیتصو مختلف يکشورها هیعل

 ياقتصـاد  میتحر استیس کاربرد سرد جنگ انیپا و يشورو اتحاد یفروپاش دنبال به 1990 سال از .است
 ياقتصـاد  میتحرهاي  استیس کاربرد در را سهم نیتر بزرگ کایمرا دولت که است افتهی شیافزا شدت به

 جهـان  ياقتصـاد  میتحر 115 کل از مورد 77 مسئول کایمرا دولت 1990-1918ة دور یط .است داشته

 درصـد  92 بـه ها  میتحر کل در کشور نیا سهم 1999-1990ة دور یط و بودهها  میتحر درصد 67 یعنی

 است. افتهی شیافزا
هاي  نهبها به کشور نیا طرف از آن بارها از بعد و انقالب يروزیپ از پس ۀیاول يها سال از زین ما کشور

ـ حما ،يا هسـته هـاي   سـالح  به  بیایدست جهت در تالش ازجمله مختلف  ،یسـت یترورهـاي   گـروه  ت ازی
 ياقتصـاد هـاي   میتحر ازجمله مختلفهاي  میتحر موردو...  انهیخاورم صلحهاي  استیس نکردن همراهی

 .است گرفته قرار
                                                        

1. Henri Benin and Rabert Geplin  
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  ياقتصادهاي  میتحر اهداف 
 :از ندا عبارت ها آن نیتر مهم که است شده انیب ياقتصادهاي  میتحر اعمال يبرا یمختلف اهداف

 به نقـض  ای و نکرده یچیسرپ یالملل نیب رفتار يهنجارها از اًالزام اگرچه که یحکومت کردن ثبات بی )الف

 .است الملل نیب نظام ياعضا از يشتریب تعداد ای کی چشم در يخار اما است، نپرداخته یالملل نیب نیقوان
هاي  میمثال تحر عنوان به اش، یداخل استیس از جنبه کی در رییتغ اعمال به حکومت کی مجبورکردن )ب

 .ينژاد ضیتبع استیس با مخالفت در یجنوب يقایفرا ضد بر شده اعمال
 نیقوان ناقض که اش یخارج استیس از خاص عنصر کی رییتغ يبرا حکومت کی بر واردکردن فشار )ج

تر  موجه ابزار ياقتصادهاي  میتحر شود، می گفته هرچند داشت اذعان دیبا .شود می شناخته یالملل نیب
 را قـدرت  اسـت یس از يگـر ید شـکل  ها آن واقع به اما است ینظامهاي  ابزار نسبت به يتر یاخالق و

 ارائـه و  توسط چند کشور که خود ناقض اصلی حقوق بشـر هسـتند   سفانهکه متأ گذارند می شینما به
 شود. می اجرا

  کشورها اقتصاد بر میتحر آثار
 و موفق بوده موارد درصد 34 در تنها ریز لیدال بربنا کشورها ياقتصادهاي  میتحر آمارها ازاي  هپار بربنا

  :است کرده نیمتأ را کنندگان میتحر مقاصد
 يازهـا ین بتوانـد  کشـور  هـر  کـه  است شده موجب یالملل نیب تجارت ةندیفزا رشد و شدن یجهان روند .1

 .دینما نیمتأ يمتعدد يکشورها از را خود ياقتصاد
 را الزم توافـق  و اجمـاع  ، کسـب 1990-1945 ةدور یط یالملل نیب مناسبات بر سرد جنگ شدن رهیچ .2

  .نمود دشوار ملل سازمان ۀجانب همههاي  میتحر اعمال يبرا
  )1386(عابدینی،  .1990 ۀده از پس ياقتصاد میتحرهاي  استیس کاربرد ةدینسنج و عیسر رشد .3

 نشان صور مختلف به کشورها اقتصاد بر را خود آثار یمالهاي  میتحر ژهیو بهها  میتحر اعمال حال،هر به

 :شود می اشاره ها آن ازاي  هپار به لیذ در که داده
 از هرمـا  یانسـان  يروین ه،یاول مواد ،يتکنولوژ اي، هیسرما منا بع رینظ دیتول عوامل به  بیایدست عدم الف)

 ضربه نیشتریبخش ب نیا در. شود می آن ییایپو و ياقتصاد رشد کاهش به منجر که الملل نیب ۀعرص

 از فـوق  مـوارد  نیمسبب تأ به راها  نهیهز در شیافزا ط،یشرا نیبهتر در که بوده صنعت بخش متوجه

 شد. خواهد متحمل اهیس بازار وها  واسطه قیطر
 با ياقتصاد رشد ۀفاصل به منجر که داقتصاپذیري  رقابت قدرت و یالملل نیب يبازارها در حضور کاهش ب)

 یصادرات داتیفروش تول امکان عدم سبب به یبازرگان بخش شتریب مقوله نیا در. شود می کشورها ریسا
 .شد خواهد واقع انیز مورد
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 .يکاریب و رکود ها، متیق سطح شیافزا و یتورم آثار ج)
 هـا  آن فشـار  اًبعض که و.... ارز خروج احتکار، ،یاتیمال فرار قاچاق، رینظ ياقتصاد مفاسد معضل شیافزا د)

  .است میتحر خود آثار از شتریب

  یاسالم اقتصاد میمفاه بر هیتک باها  میتحر با مقابله
 جهت وابسـتگی اقتصـادي و   اقتصادي عاملی درهاي  نیازمندي« :فرماید می ،28 ة توبه آیۀخداوند در سور

هوش باشـند تـا بـا جهـاد      جامعۀ ایمانی باید به منان وؤم و شود می فرهنگی نهایت وابستگی سیاسی و در
استفاده از نیازهـاي  سوء اجازه ندهند تا دشمن با خود را از این وابستگی نجات دهند و، تالش اقتصادي و
، نظـامی هـاي   سیاسـت  نی را در اختیار گیـرد و ۀ ایماجامع و وابستگی اقتصادي سرنوشت امت واقتصادي 

  .»آوردفرهنگی و سیاسی جامعه را تحت سلطۀ خود در
هـا   جنـگ  م،یتحر رکود، از یناش ياقتصاد دشوار طیشرا با مقابله منظور به مختلف يکشورها هرچند

 با تا میدار یسع نوشتار نیا در شد اشاره چنانچه اما ،اند نموده اتخاذ را یمختلفهاي  ياستراتژ و ریتداب ....و

 عتیشـر  ياقتصـاد هاي  آموزه براساس را یرانیا ـ یاسالم ییالگو یمقاومت اقتصاد ییاجرا الزامات لیتحل

 .میداشته باش مقوله نیا چارچوب بر يمرور ابتدا در است الزم لذا. میینما فیتعر اسالم

  یاسالم اقتصاد میمفاه
ـ یزم در اسـالم  در شـده  ارائـه  یکل قواعد مجموعه از: ستا عبارت فیتعر در یاسالم اقتصاد نظام روش  ۀن
  . یاجتماع عدالت نیمتأ يراستا در ،ياقتصاد مشکالت حل و ياقتصاد اتیح میتنظ

 رسـوم  و آداب، از فرهنگها  این ارزش و معنوي مبتنی است اسالمی وهاي  اسالمی بر ارزش اقتصاد
دهد کـه   می اقتصاد اسالمی نشان بررسی نظام ارزشی در گیرند. می اجتماعی اسالم سرچشمههاي  نهاد و

بـا  ، بـودن  است که ایـن ضـوابط بـه علـت اسـالمی      مسلم و اصول خاص خود را دارد این نظام ضوابط و
ة کننـد  برطـرف توانـد   مـی  رعایت این اصول و نزدیکی دارندۀ معنویت رابط معتقدات دینی یعنی اخالق و

ـ  اقتصـاد  بـرخالف  یاسـالم  اقتصـاد  ةژیو نگاه شد.ت بابسیاري از مشکال ـ پره و قناعـت  بـر  یغرب  از زی

 قرار توجه مورد خود نیقوان مجموعه از یئجز عنوان به را اقتصاد مسئلۀ اسالم و داشته دیکتأ ییگرا مصرف

 يدستورهاي  آموزه نیا. داند می مردم یاخالق و یدتیعق یمبان اصالح در را ياقتصاد مشکالت حل و داده
 در. ردیگ شکل یمقاومت و مقاوم داقتصا تا ردیگ می دربر را مصرف تا عیتوز د،یتول از اقتصادهاي  حوزه همۀ

سـورة   ،61 ۀیآ هودسورة  )تالش و رکا (؛96ۀ یآ ،اعرافسورة ) تقوا و مانی(ا چون يامور ياقتصاد نیچن
 )یعموم و یتعاون و یمشارکت ،یخصوص ۀچندگانهاي  تیمالک (؛279ۀ یبقره آسورة ) عدالت( ؛14آیۀ  ،نحل

 ،ياقتصاد سالم ش(گرد ؛7ۀ یآ ،حشر؛ سورة 41 و1 اتیآ ،انفال؛ سورة 29 ۀیآ نساءسورة  ؛188 ۀیآ بقرهسورة 
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ـ جر از ینگینقد کردن خارج تی(ممنوع ثروت)، و اموال تمرکز و رانحصا تیممنوع  ،عمـوم)  اسـتفاده  و انی
ـ آ بقرهسورة  )،یاجتماع مهیب و تکافل، ازمندانین نیم(تأ ؛34ۀ یتوبه آسورة  سـورة   ؛273 و 215 ،177 اتی
 فرقانسورة  ،26ۀ یآ اسراءسورة  ،31ۀ یآ اعرافسورة  ،141ۀ یانعام آسورة  ،مصرف) در (اعتدال و 8ۀ یآ نساء

  . شود می مطرح یاسالم ياقتصاد اصول عنوان به و دارند یاساس و يدیکل نقش ،67ۀ یآ
ـ ن جهت در فاسد قعوا رییتغ صدر، اهللا تیآ دیشه ریتعب به یاقتصاد اسالم اهداف نیتر مهم از یکی  لی

 دارد. ازین را خود يکارها ساز و وها  روش مهم نیا کنیل و است یاسالم مطلوب و سالم واقع به
 یشناخت براساس یاسالم ناندااقتصاد که است آن مستلزم امروز جوامع در یاسالم اقتصادپذیري  امکان

 اسالم عتیشر بتثا اصول و ینمبا ۀیپا بر و کنند می کسب یاسالم جوامع در يروابط اقتصاد تیواقع از که

روابط  شناخت با تنها که داشت توجه دیبا. گمارند همت یفعل قعوا رییتغ يبرا يراهبردهاي  هید نظریتول به
ـ تغ امکـان  کـه  اسـت  یاصـل  عوامـل  يگذارتأثیر ةنحو و زانیم و ياقتصاد يرهایمتغ انیم  و طیشـرا  ریی
 يمعنا به علم اقتصاد مثبت يدستاوردها از که استفاده نجاستیا نکته. دیآ می دیپد نهنایب واقعگذاري  استیس
 طیشرا نیا در تنها داشته باشند. یتکامل ۀرابط توانند می دو هر نیا و ستین یاسالم اقتصاد یعلم تیهو ینف

 :يمطهر دیشه ریتعب بود. به خواهد برخوردار الزم "یاثربخش" از یاسالم اقتصادهاي  هینظر که است
ـ اول اصـول  برخالف دینبا و تواند نمی یاسالم اقتصاد نیقوان« ـ درغ چـه  باشـد،  ينظـر  اقتصـاد  ۀی  ری

  ».است یحتم جامعه نیا ياقتصاد مرگ سرانجام و رکود ای شکست صورت نیا
است  برخوردار یعلم تیماه از هم و است ياقتصاد نظام و مکتب يدارا هم یاسالم اقتصاد نیبنابرا

 مشـکالت اقتصـاد   حـل  به اسالم یغن معارف به هیتک با قادرند یاسالم جوامعها  یژگیو نیا براساس و

 .گمارند همت يامروز
 کشـف  دنبـال  بـه  یمقاومت اقتصاد خصوص در شده ارائه اهداف در شد اشاره مقدمه در که گونه نهما

 برشـمردن  بـا  هسـتیم و  یاسالم اقتصادهاي  آموزه چارچوب در مقوله نیا يکارها ساز و و ابعاد م،یمفاه

 را ییراهکارهـا  مزبـور هاي  لفهؤم مورد در یاسالم اقتصاد مواضع انیب ضمن اقتصاد علم مهمهاي  لفهؤم

  .کرد میخواه طرح یمقاومت اقتصاد مفهوم ياجرا و نییتب يبرا

  اقتصاد مقاومتی تعاریف
 توانـد صـورت بگیـرد کـه بـارزترین و      مـی  مقاومتی تعاریف مختلفـی از اقتصـاد   تبیین مفهوم اقتصاد در

  باشد. می اقتصاد الگو ترین آن مهم
طورکـه انقـالب    است؛ یعنی همان» قتصاد موازيا«ۀ مثاب تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به :موازي اقتصاد

به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبـی، اقـدام بـه تأسـیس نهادهـایی ماننـد        به نیاز خود اسالمی باتوجه
امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایسـتی بـراي تـأمین اهـداف     ۀ کمیت
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کـه انقـالب اسـالمی بـه اقتصـاد مقـاومتی و بـه        را ادامـه داده و تکمیـل کنـد؛ چرا    انقالب، این پـروژه 
نهادهـاي رسـمی اقتصـادي    ة هاي مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد کـه چـه بسـا ماهیتـاً از عهـد      سازينهاد

  .ویژه ایجاد کند آید. پس باید نهادهایی موازي براي این کار برنمی
، »سـازي  مقـاوم «درپـی  تعریف دوم از اقتصاد مقـاومتی عبـارت از اقتصـادي اسـت کـه       :ترمیمی اقتصاد

 .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي اسـت » ترمیم«و » گیري خلل«، »زدایی آسیب«
که انتظارات مـا را   دنهادهاي موجود، کاري کنهاي   دنبال آن هست که با بازتعریف سیاست رویکرد بهاین 

هـاي ضـعف و    خواهیم کـه کـانون   برآورند. مثالً در این تعریف، ما از بانک مرکزي یا وزارت بازرگانی می
یـا  هـا    اساس شرایط جدید اقتصادي، تحـریم ي کشور شناسایی کنند و خود را بربحران را در نظام اقتصاد

  نیازهاي انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند.
» پدافندشناسی«و » آفندشناسی«  ،»شناسی هجمه«تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه : دفاعی اقتصاد

ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخـالل  
ایـم کـه    دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می

ها اسـتراتژي مقاومـت خـود را     اساس آناشیم و برمن را پیشاپیش شناخته بدشۀ هاي هجم ابزارها و شیوه
علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی 

 و اجرا نخواهد شد.
و مـدت سـلبی    چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکـرد کوتـاه   :اقتصاد الگو
مـدت   خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یـا کوتـاه  فاً پدافندي نیست؛ براقدامی صر

اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمـدت   دانستند، این رویکرد چشم می
ب نیسـت،  هـاي رهبـر معظـم انقـال     رسـد دور از دیـدگاه   نظر مـی  شود. این تعریف هم که به شامل میرا 

هستیم که هم اسـالمی  » آلی اقتصاد ایده«درپی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما   بیرویکردي ایجا
بخش و کارآمد   باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهام

ایرانـی   ـ عنـا اساسـاً در الگـوي اسـالمی    باشـد. بـدین م  » تمدن بزرگ اسالمی«ساز تشکیل  بوده و زمینه
باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله اسـت کـه    هاي مهم الگو می یکی از مؤلفه  پیشرفت،
  شود. پذیري و نوآوري می ریسک، اومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینیاقتصاد مق

  یاسالم اقتصاد اصول و میمفاه در یمقاومت اقتصاد يراهکارها يجوو جست
هـاي زیربنـایی و   جملـه رویکرد از اي و زیربنـایی باشـد.   نیز باید ریشه» اقتصاد مقاومتی«توجه به ترکیب 

  محور به مسائل است. اساسی، توجه دانش
ان العلم ینفعک معه قلیل العمل و کثیره و ان الجهل ال ینفعـک معـه قلیـل    «در حدیثی آمده است: 
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قرین است، اندك و بسیار آن سودمند است و کاري که با نادانی قـرین  العمل و ال کثیره؛ کاري که با علم 
  .»دهد و نه بسیار آن است، نه اندك آن سود می
که اصالح کند، فساد خواهد کـرد؛  علم کار کند، بیش از آن بی کسده است: هرو در روایت دیگري آم

پدید آید که در پیگیري مباحث مربوط بـه   کشور نبنابراین الزم است این همت در کارشناسان و مسئوال
که توجـه بـه اسـناد باالدسـتی     زمرگی بر حذر بوده؛ افزون بر ایننگري و رو از سطحی» اقتصاد مقاومتی«
کـه محـل رجـوع     —ساله، بخشی از منابع مهم هاي پنچ ساله و برنامه انداز بیست نند قانون اساسی، چشمما

ـ    ها و برنامه با طراحی نشست —  ریزان و مجریان خواهد بود برنامه تـدوین   ۀهاي علمـی و پژوهشـی، زمین
  وجود آورند. ها به ها و دانشگاه ن را در حوزهدروس مرتبط با آ

همـت و تالشـی مضـاعف در راسـتاي      اقتصادي، توجه به تولید با ةجمله مسائل مهم در یک مبارزاز
توان است. شاید نخستین برداشت در ایـن   هاي وارداتی و تأمین نیازهاي داخلی در حد کردن وابستگی کم

که سابقه نشان داده، این قشر در کنـار   حمتکش و کوشاي کارگر نمایاند، درحالیمطلب، مخاطب را قشر ز
یی باالیی داشته و یکی از ارکان مثلث سرمایه، کار و مشتري اسـت و  امناسب، کارریزي  مدیریت و برنامه

  کمتر هم نیست. اًباشد، قطعاگر اهمیت بیشتري از آن دو نداشته 
کـارگیري نیروهـاي متعهـد و متخصـص در تولیـدات و افـزایش       ریزي دقیق و ب ادگونه در برنامهتالش جه

خدمات مورد نیـاز فراینـد تولیـد از     ۀجانبه به هم ها و توجه کامل و همه دستگاهسازي  کیفیت محصوالت با بهینه
  این تالش جهادگونه قرار بگیرد. ةتواند در زمر نگهداري و... میبندي،  زش، بیمه، بهداشت، تبلیغات، بستهآمو

 دیتول )الف

بخـش تولیـد اسـت    ، شود می اقتصاد یک کشور ترین بخشی که باعث ایجاد یک شکوفایی پایدار در مهم
زیرا تولید عالوه بـر برخـورداري    توکل باشد. خصوص آن بخش از اقتصاد تولیدي که متکی به دانش و به

اولویـت   قبـول و  قابـل  حـد  مین رفـاه در تـأ ، منافع عمومی موجب جلوگیري از افزایش بیکاري همگان از
 ،صدر دمحمدباقریس اله تیآ دیشه نظر بنابر شود. می رویه بی جلوگیري از واردات استفاده از منابع داخلی و

 و ياندوز ثروت هرگز باشد می هدف دیتول شیافزا آن در که يدار هیسرما نظام برخالف یاسالم داقتصا در
 یاجتمـاع  عـدالت  ییبرپـا  و شیآسا ،رفاه جادیا لۀیوس دیبلکه تول ،نبوده آرمان کی عنوان به دیتول یفزون
 يتقاضاها جادیا با تینها در که بوده تقاضا تابع همواره دیتول يدار هیسرما نظام در هرچند رو نیازا. است
 بر زیچ هر از قبل دیتول حرکت یاسالم اقتصاد در شود، می هودهیب ای و لوکس يکاالها دجایا موجب بکاذ

. ردیپـذ  مـی  صورت فرد هر یزندگ يبرا یاساس يکاالها و الزم موا د یفراوان و مردم یواقع يازهاین ۀیپا
 گـردد  جامعـه  در يکار اسراف موجب که ییکاالها ای یتجمل لیوسا دیتول با یاسالم اقتصاد دیگر ازسوي

 . است مخالف داًیشد
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 يدیتول حرکت رایز است، همراه یساختگهاي  تورم خطر با يدار هیسرما جوامع در دیتول سبب نیبد
 داران هیسرما وها  دالل حضور جهت به بلکه ست،ین یواقع شهیهم که بوده ییتقاضا مقدار تابع جوامع آن در

 يتقاضـا  اصـل  در کـه  داشـته  وجـود  یسـاختگ  يتقاضا همواره کاالها راحتکا و دیخر قیطر از واسطه
هـاي   وهیشـ  ازگیـري   بهره و یساختگ يبازارها جادیا با کاال صاحبان گرید یعبارت به. ستین کننده مصرف

 و داده گسـترش  را خـود  ياسـتعمار  ةطریسـ  تـا  کننـد  می تالش شتریب فروش يبرا غاتیتبل و  بیایبازار
 شـان یکاالها فروش اول بازار وهلۀ در تا ند،ینما لیتبد یمحصول تکهاي  نظام به را کشورها قیطر نیازا

ـ ا و درآورنـد  نوزا به راها  حکومت، عرضه از يریجلوگ با ضرورت هنگام به بعد ۀمرحل در و شده تر فزون  نی
 یبررسـ  بحـث،  قابل گرید ۀنکت. کند می انیب یروشن به راها  میتحر اساس که استاي  هنکت همان درست
 يدارا )يفنـاور  و هیسـرما  ،کـار  يروین شامل (دیعوامل تول يدار هیسرماهاي  نظام در. است دیتول عوامل

 کـار  يروین يبرا يشتریب تیاهم یاسالم اقتصاد در کنیل باشند، می دیتول در یکسانی ارزش یفن بیضر

 يدیتول اهداف به کمک عنوان به را گرید عامل دو و دیتول یاصل صاحب را کار يروین واقع در و شده لئقا
. باشند می دارا را کار ابزار ای هیسرما اجرت از استفاده حق تنها د،یتول رابزا مالک ه ویسرما صاحب که دانسته

بقره سورة  ،10 جمعهسورة  ،73 قصصسورة  ،12 اسراءسورة صورت صریح در آیاتی همچون  قرآن کریم به
 . کرده استتولید سفارش  زن به کار و مسلمانان را اعم از مرد و ،15ملک سورة  ،188 و 198

ـ بن میمفـاه  بر یمبتن ،یمقاومت اقتصاد در دیتول که شود می مشخص یروشن به نیبنابرا  داقتصـا  نیادی
ـ تول بـه  توجـه  و کننـده  مصرف یواقع يتقاضا براساس اوالً ،یاسالم محصـوالت   و یاساسـ  يکاالهـا  دی

 توجـه  و کـار  يروین مهم نقشاً یثان و رفتهیپذ صورت ییگرا تجمل از اجتناب با و ییربنایز و کیاستراتژ

 مورد ستیبا می شیپ از شیب دیتول عاملترین  یاساس عنوان به قشر نیاهاي  خواسته نیمأت به دولت ةژیو

 رد.یر قرار گدر دستور کا یداخل ور بهره و پرتالش يجهاد کار يروین از استفاده و شده واقع توجه
یحبّ إذا عمـلَ أحـدکُم عمـالً أن یتقنَـه؛ خداونـد         إنَّ اللّه «:فرمایند می ـ ـ صلی اهللا علیه و آلهپیامبر

  .»دهد، آن را درست و استوار انجام دهد دوست دارد هرگاه یکى از شما کارى انجام مى
سـألونَ  فَإنَّ النّاس الی ؛التَطلُب سرعۀَ العملِ و اطلُب تَجویده«:فرمایند می نیز ـ السالم ـ علیه  امام على

دادن کار مبـاش، بلکـه    دنبال سرعت در انجام به ؛صنعته هِیسألونَ عن جود ؟ إنَّما"کَم فَرَغَ منَ العملِ"فی 
بلکـه در پـى خـوبى و     "پایان برده اسـت؟  پرسند: در چند روز کار را به مىمردم ن" کیفیت خوب را بجوى.
  .»نیکویى محصول کارند

باشـد از   فقیـر  زمینی داشـته باشـد و   هرکس آب و« فرمایند: می یی دیگرجا همچنین آن حضرت در
   .»گردد می رحمت خداوند دور

کُلُّ ذي صناعۀٍ مضـطَرٌّ  « :فرمایند می یک تولیدکنندههاي  ویژگی ةهمچنین دربار ـ السالم ـ علیه  امام صادق
  ؛حاذقا بِعمله مؤَدّیا لألمانَۀِ فیه مستَمیالً لمن استَعملَه إلى ثَالث خصالٍ یجتَلب بِها المکسب و هو أن یکونَ
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ها کسبش را رونـق بخشـد: در کـارش زبردسـت باشـد،       هر صنعتگر از سه ویژگی گزیر ندارد تا با آن
  .»خود جلب کند [تأمین و] بهدار باشد و نظر مشترى خود را   امانت

 را یاجتمـاع  عـدالت  در تعـادل  عـدم هـاي   تیوضع است الزم خود اراتیاخت براساس دولت بنابراین

 یکـ ی. دینما يریشگیپ آنان از یاجتماع عدالت حفظ منظور به مناسب داتیتمه اتخاذ با و کرده ییشناسا
 در شـرفت یپ وریزي  برنامه ردیگ قرار توجه مورد یمقاومت اقتصاد مبحث در است الزم که ینکات از گرید

 و یفن دانش شیافزا مستلزم دیتول امر در منابع از نهیبه و عالمانه ةاستفاد. است دیتول ابزار و يفناور حوزة
 رونـد  سـت یبا مـی  یپژوهشـ  و یدانشـگاه  مراکـز  در ينوآور و علم دیتول باشد. لذا می شرفتهیپ ابزارآالت

 در وري بهـره  شیافـزا  هدف، نیا به لین. رندیگ ت قراریاولو در يکاربرد قاتیتحق و کرده دایپ يتر عیسر

ـ فیک يارتقـا  محصـوالت،  شدة تمام يبها کاهش د،یتول ـ نها در و محصـوالت  تی  بـا پـذیري   بـت رقا تی

 .داشت همراه خواهد به را واردات کاهش و یخارج محصوالت
 حرکت از اجتناب نموداي  هژیو توجه آن به دیبا یمقاومت اقتصاد ستمیس يبرقرار در که یاساس ۀنکت

 هرچنـد  کشـورمان  گـاز  و نفت سرشار منابع بودن یغن. است یمحصول تک دیتول بر یمبتن اقتصاد يسو به
 قـادر  نسبت همان به کنیل رود، کار به متخاصم يبرکشورها فشار اعمال در تیمز کی عنوان به تواند می

 هـدف  بـا  یلیتبـد  عیصنا توسعۀ و مناسب استخراج جهت الزمهاي  يتکنولوژ فقدان سبب به بود خواهد

 یهیبد .شود گرفته کار به ما اقتصاد بر کشورها گرید فشار اعمال يبرا يابزار عنوان به افزوده ارزش جادیا
 کـاهش  و فقـر هـاي   شـه یر خشـکاندن  تـورم،  کـاهش  ،اشتغال شیافزا ،یداخل دیتول سطح يارتقا است

  .داشت خواهد همراه به را اقتصاد ییشکوفا و رشد بلندمدت در ،یاجتماعهاي  بیآس

 مصرف )ب

 ،حیصـح  يالگـو  بـه  دنیرس و مصرف یچگونگ به ،ياقتصاد مباحث از یبزرگ بخش ات،یروا و اتیآ در
ـ  ارائـۀ  در اصـل  نیتر مهم ریتبذ و اسراف هرگونه از يریجلوگ. است پرداخته آن از معتدل و درست  کی

 ةحـوز  در یاتفاق نیچن اگر. است شده پرداخته آن به گفته شیپ اتیآ در که است مصرف یاسالم يالگو
 از دور به يمدار حرکت در فرقان، ةسور 67 ۀیآ در خداوند رو نیازا. رسد می قوام به اقتصاد دهد، رخ مصرف

 قوام ریمس در کهاي  هجامع ای فرد پس. است دانسته قوام به دنیرس راه را، ریتبذ و اسراف و طیتفر و افراط

 ،سـالم  اقتصـاد  مطلوبیت به همان میزان و به جامعه و رسد می اقتصاد در قوام به کند، حرکت مصرف در
 از مصرف تجاوز عنوان به آن از که اسراف ماسالهاي  آموزه براساس .افتی خواهد دست یمقاومت و شکوفا

 منـابع  حفـظ  ضامن حیصح کن مصرفیل ،شده واقع میتحر مورد است، شده فیتعر یعیطب و معمول حد

 . است گرفته قرار سفارش مورد و شده یتلق ابیکم
 مصرف ،27-26آیات  اسراءسورة  ،141آیۀ انعام سورة قرآن کریم در آیات دیگري ازجمله  نیهمچن
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 مقابـل  در و را مـورد نکـوهش   شـود  می ییگرا مصرف فرهنگ به منجر که یتجمالت و لوکس يکاالها

 مقام معظم طورکه همان البته است، قرار داده دیکتأ مورد دستگیري از مسلمانان را و قناعت جویی، صرفه

 ییجو صرفه ،ستین نکردن مصرف يمعنا به ییجو صرفه« :فرمودند انیب مصرف يالگو اصالح انیب در يرهبر

 کـردن  ثمربخش و کارآمد را مصرف و مال نکردن عیضا ،کردن مصرف بجا کردن، مصرف درست يمعنا به

نعمت ، قانع باشد اعتدال را رعایت کند و روي و هرکس میانه« فرمایند: می این باره در (ع) امام کاظم. »است
 فرمایند: می نیز (ع) امام باقر »هرکس اسراف کند نعمت از دستش خواهد رفت. براي او باقی خواهد ماند و

  .»مردم خواهد بودترین  نیاز بی که خداوند به او داده است قانع باشد پس او اي ي هرکس به مقدار روز«
ـ اهم از مصـرف  يالگـو  اصالح درگذاري  استیس که ییازآنجا ،اوصاف نیا با  اقتصـاد  در ییبسـزا  تی
ـ با جامعه یمصرف فرهنگ اصالح هب لذا، است برخوردار یمقاومت  بـر  منطبـق  مصـرف  اوالً تـا  دیکوشـ  دی
 مصـرف  يسـو  به جامعه اًیثان و رفتهیپذ صورت ریتبذ و اسراف ،ییگرا تجمل از دور به و یواقع ییتقاضا

هاي  نهیهز کاهش. شوند داده سوق بود خواهد ياقتصاد رشد و دیتول شیافزا متضمن که یداخل يکاالها
  .شوند می یابیارز راستا نیهم در زین کشورهاي  هیسرما مصرف در اسراف عدم و رضروریغ

 دولت )ج 
 ،یتعادل اجتماع حفظ ،یاجتماع ینگاهبان و نتضما به یاسالم دولت یاساس فیوظا از یاسالم اقتصاد در
 حفظ مرج، و هرج از يریجلوگ و جامعه يدیتول يروهاین یتمام بر نظارت ،یعمومهاي  بخش به یدگیرس

 . است شده نامبرده احتکار با مبارزه يبرا ستهیشاهاي  روش از استفاده و کاالها یمبادالت ارزش
 قیطر از یاجتماع عدالت ییبرپا یمقاومت اقتصاد در دولت نقش نیتر مهم رسد می نظر به اساس، نیبرا

زیرا عـدالت اجتمـاعی   ، باشد می مردم یاساس و یشتیمع يازهاین يبرا الزمهاي  حداقل وجود از نانیاطم
 دوسـتانش  خطـاب بـه ولیـد و    (ع) رو حضرت علـی  ایناز، اساسی براي عدالت اقتصادي خواهد شد پایه و

عـدل نیـز    خیر، به رفاه رسید؟ توان می تصاحب اموال عمومی تنها از راه ظلم و گمان نکنید« فرمایند: می
 فعمنـا  کـه  بندای نانیاطم موضوع نیا از دیمردم با لذا .»تان خواهد شد گشایش زندگی موجب آسایش و

 یاساس يکاالهاسازي  رهیذخ راستا، نیا در. شود می مراقبت و داشته قرار توجه مورد تیحاکم توسط ها آن
 . بود خواهد کارگشا دولت توسط ادیز حجم در

 يواگذار در لیتسه، تورم کنترل به توان می ردیگ قرار دولت توجه مورد است الزم که يموارد گرید از
 و کسـان یهاي  فرصت جادیا ،مادر عیصنا وها  رساختیز ۀتوسع ،یخصوص بخش به ياقتصادهاي  بخش
 ۀیسرما و کار از تیحما وگذاري  هیسرماهاي  فرصت لیتسه ،يخوار رانت از يریشگیپ ،يگذار هیسرما برابر
 کاال عیتوز ستمیس بر نظارت ،یدولت ةدیچیپ يساالر وانید کاهش و ریپاگ و دست يندهایفرا رفع ،یداخل

 داخل، داتیتول از تیحما ارز، به کشور ازیرساندن ن حداقل به ،ياقتصاد مفاسد و کاال قاچاق از يریشگیپ و
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 کاالها، عیتوز ةنحو بر نظارت اقتصاد، در يسوداگرهاي  شهیر حذف مولد، اقتصاد سمت به ینگینقد تیهدا

  نمود. اشاره یمردمهاي  مشارکت جلب با یرقابت طیمح جادیا وگذاري  تیاولو با کشور درها  نهیهز تیریمد

 يگذار هیسرما )د

 مولـد هاي  بخش و ییربنایز داتیتول و یاساسهاي  رساختیز برگذاري  هیسرما تمرکز یمقاومت اقتصاد در

 کشور ینسبهاي  تیمز ییشناسا مستلزم آن به  بیایدست که بوده يکشاورز و صنعتهاي  بخش در ژهیو هب

ـ تکم گرید  ي ازسود. باش می یمعدن عیصنا و یمیپتروش گاز،، نفت عیصنا همچون ـ ظرف لی  يواحـدها  تی
 مد ستیبا می ییزا اشتغال هدف با تمام مهینهاي  طرح لیتکم و ها آن گردش در هیسرما نیمأت با يدیتول

 ،کرد اشاره هیسرما و پول بازار رینظ یمال يبازارها يمحور نقش به است الزم انیم نیا در. ردیگ قرار نظر
 مـراودات  انجام منظور به مناسب نیگزیجاهاي  حل راه ۀارائ و نهیهز حداقل باها  بنگاه الزم ۀیسرما نیمتأ

 تیریمد د،یجدهاي  نکبا و کشورها با يکارگزار روابط يبرقرار رینظها  میتحر طیشرا در یبانک یالملل نیب
ـ و به نهادها نیا فیوظاترین  مهم از خدمات تیفیک يارتقا وها  یصراف تیتقو و يارز ریذخا هـا   بانـک  ژهی
را  مناسـب  طیشـرا  گذاران هیسرما يبرا الزمهاي  تیجذاب جادیا با دولت است الزم اساس، نیبرا باشد. می
  آورد. فراهم کشور از خارج ازها  هیسرما بازگشت يبرا

  يتجار روابط )ه
ـ تول وگـذاري   هیسـرما  شیفزاا اثرات از خود که بوده صادرات بخش توسعۀ مستلزم يتجار تراز بهبود  دی
 نییتع راگذاري  هیسرماهاي  نهیهز زین دیتول و دیتول مشوق مصرف، نکهیا به تیعنا با نیبنابرا .است یداخل
ـ تول مصـرف  به لیتما و یخارج داتیتول مصرف کاهش لذا ،دینما می ـ  داتی  توسـعۀ  آن تبـع  بـه  و یداخل

ـ  دولـت  يازسو مناسب يها استیس اتخاذ گرید يازسو و سو کیاز یداخلگذاري  هیسرما  جـاد یا بـر  یمبن

 یخارج يکاالها واردکنندگان يبرا نیسنگهاي  اتیمال وضع همچون واردات امر در الزمهاي  تیمحدود
 قرار نظر مطمح یمقاومت اقتصاد در دیبا یخارج يارزها با بلتقا در یمل پول ارزش تیوضع به توجه زین و

 فیتضع تیموقع در یمل پول ارزش قرارگرفتن هرچند که ستا نیا تیاهم زیحا ۀنکت مورد نیا در. ردیگ
 شـود،  منجـر  يتجار تراز بهبود و صادرات شیبه افزا است ممکن مدت کوتاه در یخارج يارزها قبال در

 شیا فـزا  بلندمـدت  در دیتولهاي  نهیهز ها، يفناور کاالها و از یبرخ واردات به یوابستگ به باتوجه کنیل
 ییربنایز محصوالت دیتول در ییخودکفا لذا. داد خواهد شیرا افزا تورم بازار به کاالها آن ورود با که فتهای

 و دوست يکشورها با ياقتصاد روابط يبرقرار. است دیکتأ مورد یمقاومت اقتصاد در یفن دانش يارتقا و
 دستور در است الزم موارد ریسا و یفن زاتیتجه ه،یاول مواد و منابع نیمأت با هدف ارتباطات نیا گسترش

  .ردیگ قرار امر گذاران استیس کار
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 گیري نتیجه
 رهبـر  اسـت،  گرفتـه  صورت کشور به ياقتصاد فشار اعمال منظور به که یالملل نیبهاي  میتحر ياثنا در

 وهـا   میتحـر  مقابله با جهت یحل راه عنوان به" یمقاومت اقتصاد " ةواژ به یاناتیب در یاسالم انقالب معظم
 دهیرس انجام به ن مقولهیا از یمختلف فیتعار هرچند :فرمودند اشاره ياقتصاد يتنگناها و فشارها کاهش

 یحت ملت کی يبرا که است ياقتصاد( یمقاومت اقتصاد له معظم توسط شده ارائه فیتعر بربنا کنیل است،
ـ  یمقـاومت  اقتصـاد  اسـاس  نی) برا.کند می فراهم را ییشکوفا و رشد ۀنیزم میتحر و رفشا طیشرا در  کی

 و رشـد  موجب شرفتیپ نعموا رفع که با گرا برون و ایپو است ياقتصاد بلکه ،نبوده منفعل و بسته اقتصاد
 و میمفـاه  تـوان  مـی  که است نیا باشد می توجه قابل مقوله نیا در کهاي  هنکت .گردد می کشور ییشکوفا

ـ ظرف کـه  اسالم عتیشر بر یمبتن اقتصاد اصول چارچوب در را یمقاومت اقتصادهاي  لفهؤم ـ اهـاي   تی  نی
ـ  یاسالم ـ یرانیا ياقتصاد يالگو کی قالب در را آن و کرده جوو جست داراست را موضوع . نمـود  یمعرف
ـ تغ ،ينوآور و علم دیتول قیطر ازها  يفناور ۀتوسع ،یداخل دیتول از ینبایپشت وگذاري  هیسرما به کمک  ریی

 ییخودکفا ،ریتبذ و اسراف ،ییگرا تجمل از اجتناب ،یداخل داتیتول مصرف يسو به جامعه یمصرف فرهنگ

 اسـتقرار  ،اشـتغال  حل مسئلۀ تورم، کنترل ه،یسرما و پول يبازارها تیتقو ،ییربنایز محصوالت دیتول در

 از دوسـت  يکشـورها  بـا  يروابـط تجـار   گسترش و مولد داتیتول بهها  هیسرما تیهدا ،یاجتماع عدالت

 و کارشناسـان  توسـط  یمقـاومت  اقتصـاد  يالگـو  ياجرا يراستا در است الزم که است یعوامل نیتر مهم
 .شود گرفته نظر در ها آن يبرا ییکارها و ساز وها  شاخص و گرفته قرار يواکاو مورد امر نامتخصص

    عمناب
  . قرآن کریم

  .البالغه نهج
  .قم، اسالمی مبانی اقتصاد ،)1388( اقتصاد پژوهشگاه حوزه و

  .(ع) دانشگاه امام صادق ،تهران ،اسالمی مباحثی در مرزهاي دانش اقتصاد ).1388( عادل ،پیغامی
 آدرس در یدسترسـ  قابـل  .»اسـت  ضرورت کی یمقاومت اقتصاد چرا« ).1391( سیدپرویز ،کامجو یلیجل

  http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4048: ینترنتیا
 مطالعات پژوهشکدة ،»کشور بانکی نظام در گسترش فساد و دایجا علل بررسی« ).1390( محمد ،يخضر

  . يراهبرد
 اقتصـاد  ةدانشـکد  دانشـگاهی  جهـاد  ،1ج  ،مالی فساد ۀعارض بازشناسی ).1381همکاران ( و فرهاد ،رهبر

 . تهران دانشگاه
 . ، بدر، تهرانیاسالم اقتصاد ةگسترد طرح ).1357( باقرمحمددیس ،صدر



  13               بر پایۀ اصول قرآن و عترت مقاومتی اقتصاد ارائۀ الگوي

 آدرس بـه  یدسترسـ  قابـل ، »ياقتصـاد هاي  میتحر يمدآکار و تأثیر به ینگاه« ).1386( دیوح ،ینیعابد

  :http://www.irdiplomacy.ir  ینترنتیا
 تهران.  ، (ع) دانشگاه امام صادق، اسالمی اقتصاد فلسفۀ ).1390( حسینی و عقیل ،حسین ،عیوضلو
   . 190 ةشمار ،ياقتصاد ـ سیاسی اطالعات مجلۀ ،»توسعه و ياقتصاد فساد« ).1382( ، وحیديمحمود

  .چاپ اول، عوامل آن پیشرفت اقتصادي و ).1390( محمدحسین ،مهرآیین
   .بیروت لبنان الوفا، ۀموسس، چاپ دوم ،75 ج، االنواربحار ق).1403( محمدباقر ،مجلسی

 بانک ۀینشر ،»یبانک ستمیس و اقتصاد برها  بانک میتحر اثرات« ).1389( ترابی مهرنوش و ،ساناز ،یوصال

 .  111ة شماربهمن،  ،اقتصاد و
ـ  آقـایی،  بهمن ترجمۀ ،»آزاد بازار و دولتی يفعالیتها فساد، ۀمسئل« ).1378( يتانز ویتو،  اطالعـات  ۀمجل

  .ياقتصاد ـ سیاسی
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  ارزیابی وضعیت تبیین اقتصاد مقاومتی 
  پژوهشی-از منظر مقاالت علمی

  **ي، زهرا آقالر*رگریآرام ت

 ده  یچک
در  منتشـره مقـاالت  تبیین موضوع اقتصاد مقاومتی با استناد به  تیوضع بررسیپژوهش حاضر با هدف 

طـی   کشـور  سیاسـی  و اقتصـادي  اجتمـاعی، علـوم  هـاي   پژوهشکده ها و زبان دانشگاه فارسیمجالت 
و  یاقتصـاد، اقتصـاد اسـالم   هاي  واژهدیکل از حیثمقاالت  ۀی. کلپذیرفت انجام 1392-1391 هاي سال

ـ  5183 ی. بررسـ کلیدي مورد بررسـی قـرار گرفتنـد    واژگاندر عنوان، چکیده یا  یاقتصاد مقاومت  ۀمقال
نشـان داد   زمـانی مـذکور   ةدور یط پژوهشکده 58و  دانشگاه 68وابسته به  ۀینشر 126 يسومنتشره از

% در 1/0% در مورد اقتصاد اسالمی و تنهـا 4/0، از کل مقاالت در ارتباط با اقتصاد% 6/9که در مجموع، 
اومتی از جوانب مختلف نظر به آنکه تبیین علمی موضوع اقتصاد مق. دیمنتشر گرد مورد اقتصاد مقاومتی

اقتصاد اسـت، شـرایط    ن علومی چون علوم اجتماعی، سیاسی و خصوصاًآفرینی متخصصا نقش مستلزم
و  اسـتادان تـر   فعلی گویاي ضرورت توجه جدي و اتخاذ تدابیري جهت تشویق و ترغیب هرچه گسترده

  باشد. ی میاقتصاد مقاومتهاي  و سیاست اهدافپیرامون  به مطالعه و پژوهش انیدانشجو
  مقاالت، مجالت ،یاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

  مقدمه
گر شکل گرفته  بین ما و گروهی از کشورهاي سلطه تقابل جدي وضعیت کنونی کشور بیانگر آن است که

سوي شده از فشارهاي مختلف اعمال برابر در مقاومت ت کشور تحت چنین شرایطی منوط بهیامن و مسلماً
 و اجتمـاعی  فرهنگـی،  اسـی، یس سـاختارهاي  :ماننـد  جامعههاي  بخش ۀهاست. در وضعیت حاضر، هم آن

چـه  و اقـدامات الزم جهـت توانمنـدي هر    بایست متناسب با شرایط موجود اصـالح  می اقتصادي خصوصاً
صورت فشارهاي اقتصادي درآمـده،   هکار گرفته شود. در شرایطی که شکل مقابله و مبارزه ب هها ب بیشتر آن

                                                        
: تلفـن  بابـل  یثر بـر سـالمت، دانشـگاه علـوم پزشـک     ؤمـ  یعوامـل اجتمـاع   قـات یمرکز تحق یعلم تیئو عضو ه اریدانش *

    aramtirgar@yahoo.comو  09113133781
   ، بابل یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق ۀتیکم ،طیبهداشت مح یمهندس یکارشناس يدانشجو **

z.aghalari@gmail.com  
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 اي گونـه  بایـد بـه   اقتصـادي هاي  سیاست خصوص به کشور هاي استیس و راهبردها بدیهی است که همۀ
در . سـازد  هموار را اهداف به دنیرس ریمس و کند حفاظت دهایتهد برابر در کشور انیک از که شود طراحی

مطرح » مقاومتی اقتصاد« تحت عنوان کشور کنونی وضعیت با متناسب اقتصادي چنین شرایطی است که
  ]1[.خارجی معرفی گردیدو رمز خروج از فشارهاي 

 تشـخیص  مجمـع  مشـورت بـا   از و پـس  اساسی قانون 110 اصل یک بند براساس ،1392 سال در 
 کـه  منشـور  ایـن  .ابالغ شد سوي مقام معظم رهبرياقتصاد مقاومتی از کلیهاي  سیاست نظام، مصلحت

ـ  بـه  رسیدن براي متصور هاي راه تمامی است اساسی محوري و راهکار 24 داراي  مکـانی  و رفیـع اي  هقل
مسـاعی   تشـریک  و نیازمنـد  حیـاتی،  منشـور  ایـن  اجراي. دارد دربر را ایران بزرگ ملت درخور و آبرومند
 ایـن بـین   در که عهده دارندبر وظایفی کشور مختلفهاي  یک از بخشهر مسیر این در ]2[.است همگان

انکارناپذیر  مقاومتی اقتصادهاي  سیاست تحقق اصلی داران پرچم عنوان بهها  و پژوهشکدهها  دانشگاه نقش
  ]3[.است
و هـا   دانشگاهها  ایده کردن تئوریزه و پرداختن براي سویی تجربه نشان داده است که بهترین مکاناز 

 کـردن  کاربردي پرورش و فرصت و حوصله توان، اجرایی نهادهاي وها  سازمان زیرا ،هستندها  پژوهشکده
 تشـکیل  طـرح  نمـودن  اجرایی باها  و پژوهشکدهها  دارد دانشگاه ضرورت راستا این در ]4[.ندارند راها  ایده

هـاي   برنامه و اقدامات و پرداخته موضوع پیرامون این گوو گفت و بحث به اقتصاد مقاومتیهاي  کمیسیون
سـازي   پیـاده  اصـلی  نیازهاي پیش عنوان نمایند. به پیگیري را مقاومتی اقتصاد جهت تحقق شده بینی پیش

هـاي   و طرحها  نامه پایان انجام طریق از توانند میها  و پژوهشکدهها  دانشگاه اقتصاد مقاومتی،هاي  سیاست
و اي  هتوسع بنیادي، تحقیقات انجام جهت پژوهشی در مراکز موجودهاي  ظرفیت از استفاده نیز و پژوهشی
 تحقق جهت اجرایی راهکارهایی ومبحث پرداخته  این بیشتر غناي به مقاومتی، اقتصاد ۀزمین در کاربردي

، دانشـجویان  وجـود  بـه  منـوط  کشـوري  هر که پیشرفتازآنجا ]3[.دننمای ارائه در کشور مقاومتی اقتصاد
 ،]6،5[اسـت  کشـور  نیـاز  مـورد هاي  زمینه تمام در متعهد ، دانشمندان، متخصصان و پژوهشگراناستادان
علمـی   عناصر ترین مهم عنوان به جامعه تحوالت مبدأ و زیربنایی نهاد عنوان بهها  ها و پژوهشکده دانشگاه
  .باید پیشرو باشند مقاومتی اقتصادۀ در مقول

 ویـژه  به گذشت زمانی بیش از سه سال از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، و نظر به اینکه توجه باتوجه 
علوم اجتماعی، هاي  ها و پژوهشکده دانشگاه مقاالت میان اقتصاد مقاومتی در مسائل اقتصادي خصوصاً به

 توسعه و پیشـرفت کشـور   به علمی جامعۀ توجه نمایانگر غیرمستقیم یا مستقیم طور هب اقتصادي و سیاسی
 اقتصاد مقاومتی مواجهـه  موضوع با ن علوم مذکورامحقق از نسبت چه که است مطرح السؤ باشد، این می

 یـا  و خصـوص  این در منتشره مقاالت به استناد با( راستا این در اقدام به مبادرت حد چه تا و داشته جدي
 مقـاالت  انتشـار  به وضعیت بردن پی پژوهش حاضر، انجام از هدف اند؟ لذا نموده) آن با موضوعاتی مرتبط



  17               پژوهشی-ارزیابی وضعیت تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر مقاالت علمی

اجتماعی، اقتصادي و  علومهاي  و پژوهشکدهها  زبان دانشگاه فارسی نشریات در مقاومتی اقتصاد موضوع با
  بوده است.  سیاسی

  ها مواد و روش .1
 هـا،  دانشـگاه  مجالت کلیۀ میان در) 1392-1391( دوسالهاي  هدور طی و مقطعی صورت به حاضر ۀمطالع

 به مراجعه با مقاالت. آمداجرا در به اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور علومهاي  و پژوهشکدهها  دانشکده
سـنجی   ة علممتداول در حوز استفاده از شیوةده و در ادامه با ابتیاع ش مراکز مذکور و سپس مجالت سایت

 در وهـا   مقالـه  عنوان ]7[آن) توسعۀسازي  علمی و کمیهاي  هاي ارزیابی فعالیت روشترین  (یکی از رایج
از حیث پرداختن به موضوع پژوهش (اقتصاد مقاومتی) مورد ارزیابی  کلیدي کلمات و چکیده لزوم صورت

   قرار گرفتند.
سـاخته   شماري مقاالت و با اسـتفاده از فرمـی محقـق    ر این بررسی از طریق تمامدها  گردآوري داده 

 هـا،  و پژوهشکدهها  دانشگاه تعداد متغیرهاي مورد بررسی شامل. پذیرفت انجام متناسب با اهداف پژوهش
 تعیـین  و ،1392 و 1391 هـاي  سـال  طی منتشرشده مقاالت تعداد مرکز، هر در زبان فارسی مجالت تعداد
 الزم. بـود  اقتصاد، اقتصـاد اسـالمی و اقتصـاد مقـاومتی    هاي  حوزه از هریک در منتشرشده مقاالت تعداد

اقتصاد، اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی در عنوان، متن چکیده و  هاي  کارگیري عبارت هکه ب است ذکر به
  کلیدي، مالك جداسازي مقاالت از همتایان خود بوده است. هاي  یا واژه
 مرکـز،  بـه  گـرایش هـاي   شاخص ازجمله توصیفی آمارهاي  شاخص ازها  داده تحلیل و تجزیه يبرا 

  .شد استفاده دو کاي آماري آزمون نظیر استنباطی آمار و نمودارها ،جداول همچنین

  ها یافته. 2
سوي معاونت پـژوهش و فنـاوري وزارت   شده از رست نشریات علمی اعالمبا استفاده از فه حاضر پژوهش

دانشـگاه   68 سایت به مراجعه انجام شد. در این مطالعه با 1392علوم، تحقیقات و فناوري کشور در سال 
 هـاي  سـال  طـی  منتشـره  مقالـۀ  5183 اجتماعی، اقتصادي و سیاسی علوم ةپژوهشکد 58یا دانشکده، و 

 مـورد  ريسرشـما  صورت ترویجی، بهـ  و علمی پژوهشیـ  علمی ۀنشری عنوان 126 در قالب 1391-1392
ـ  هنشری 63علوم اجتماعی با هاي  و پژوهشکدهها  دانشگاه .گرفتند قرار بررسی ـ  ۀدر رتب دنبـال آن   هاول و ب

فارسـی)   عنوان مجلۀ 29و  34 یک باترتیب هر علوم سیاسی و اقتصادي (بههاي  و پژوهشکدهها  دانشگاه
  .دوم و سوم از نظر تعداد مجالت فارسی قرار گرفتندهاي  در رتبه

ـ  16و  پژوهشـی ـ  علمـی  ۀمجله داراي رتب 110 مورد بررسی نشریۀ 126 از  ترویجـی  ـ  علمـی  ۀمجل
  مجله بود. 52علوم اجتماعی با فراوانی  ۀپژوهشی مربوط به رشتـ  یبودند. بیشترین تعداد مجالت علم
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 کـه  داد نشـان  سوي مجالت علوم اجتماعی، اقتصـادي و سیاسـی  از مقاالت منتشره سالۀدو بررسی 
 .نسبت به سال قبل از آن با کاهش انتشار همـراه بـوده اسـت    1392مقاالت و مجالت منتشره طی سال 

    )1(نمودار
  

  
   زبان فارسی مجالت در بررسی مورد متغیرهاي برخی مطلق فراوانی توزیع .1 نمودار

  )1392-91(علوم اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 
  

اقتصـاد، اقتصـاد    درصد از کل مقـاالت) بـا کلیـدواژة    26/10( مقاله 532مقاالت مورد بررسی،  از میان کلیۀ
درصد از کل مقاالت) بـا موضـوع اقتصـاد     1/0( اثر 9اسالمی و اقتصاد مقاومتی یافت شد که از این تعداد، فقط 

علوم اقتصاد بیشتر و مقـاالت مـرتبط بـا     ۀمقاومتی منتشر گردیده بود. همچنین مقاالت مرتبط با اقتصاد در رشت
  )1(جدول  مقاله نسبت به سایر علوم بیشتر بوده است. 5اقتصاد مقاومتی در علوم سیاسی با فراوانی 

  
 زبان به تفکیک فارسی مجالت اقتصاد، اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی در توزیع فراوانی مقاالت با کلیدواژة .1جدول 

  )1392-91(ادي و سیاسی علوم اجتماعی، اقتص
علوم مورد 

 فراوانی نسبی  فراوانی مطلق  متغیر  بررسی
(%)  

  علوم اجتماعی
  35/1  70  مقاالت با موضوع اقتصاد

  0  0  مقاالت با موضوع اقتصاد اسالمی
  0  0  مقاالت با موضوع اقتصاد مقاومتی

  علوم اقتصاد
  31/7  379  مقاالت با موضوع اقتصاد

  4/0  24  اقتصاد اسالمیمقاالت با موضوع 
  07/0  4  مقاالت با موضوع اقتصاد مقاومتی

  علوم سیاسی
  9/0  50  مقاالت با موضوع اقتصاد

  0  0  مقاالت با موضوع اقتصاد اسالمی
  09/0  5  مقاالت با موضوع اقتصاد مقاومتی

  26/10  532  مجموع  
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  گیري . نتیجه3
ـ  5183این پـژوهش نشـان داد کـه از    هاي  یافته و هـا   مـورد بررسـی در میـان مجـالت دانشـگاه      ۀمقال

ضـوع  درصد از مقاالت منتشره در مـورد مو  1/0علوم اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، تنها هاي  پژوهشکده
به اینکه پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی از وظایف اصلی مجـالت   اقتصاد مقاومتی بوده است. باتوجه

بـه اثرگـذاري    تماعی، اقتصادي و سیاسی اسـت و باتوجـه  علوم اج هاي طور خاص نشریه هعلوم انسانی و ب
آن است که علوم مذکور بیش از این بـه   مشکالت اقتصادي بر مسائل اجتماعی و سیاسی کشور انتظار بر

اما نتایج پـژوهش حاضـر گویـاي     ،موضوع مورد مطالعه در این پژوهش (اقتصاد مقاومتی) پرداخته باشند
 علـوم  زمینـۀ  ر این مورد است. بنابر فرمایشات مقام معظم رهبـري کشـور مـا در   مطالعاتی دهاي  کاستی
 ،اقتصـادي  اجتمـاعی،  نـو در علـوم  هـاي   طریق به جنبـه  دارد تا ازاین ينوآور و تحقیق به احتیاج انسانی
تا بدین طریق بتوان به تولیـد و فـرآوري در    پرداخته شود انسانی علوم اساسیهاي  بخش دیگر و سیاسی

هـا و   دانشـگاه  اسـتادان  و حـوزه  اسـتادان مـورد   این در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی رسید که صدالبته
  ]8[. کنند بسیار اثرگذاري ایفا نقش تفحص و جوو جست با توانند می پژوهشگران

درصد مقـاالت در مـورد    4/0 ،1392-91مقاالت منتشره طی دو سال  گفتنی است که از میان کلیۀ 
و بـا   ]9[معاصر اقتصاد اسالمی است  نظر متخصصان، اقتصاد مقاومتی نسخۀ ۀاسالمی بود. بر پایاقتصاد 

تـوان   مـی  که با عنوان اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد اسالمی صورت پذیرد راهایی  این اوصاف، تنها پژوهش
 اقتصـاد  ظرف در یدنیز با يرهبر دیدگاه از مقاومتی پژوهشی در راستاي اقتصاد مقاومتی برشمرد. اقتصاد

 دسـتورات  و هـا  ارزش مبـانی،  درنظرگـرفتن  ضـرورت  به يمتعدد در بیانات يو زیرا شود؛ تفسیر اسالمی
 بیانـات  از انـد.  کرده تأکید پیشرفت ایرانی اسالمی يالگو و اقتصاد علم ازجمله و علوم انسانی در اسالمی

مقـاومتی مبتنـی بـر     تا اقتصـاد  دهد رخ باید عمده تغییر دو که شود می استفاده چنین يرهبر معظم مقام
 ياستقالل اقتصاد اسالم، ياقتصاد نظام يها هدف منظومه در اینکه نخست. یابد قتحق اقتصاد اسالمی

 کلـی هـاي   سیاسـت  کرده و تغییر نظام يراهبرد اصولبندي  اولویت آن تبع به و گیرد قرار اول اولویت در
 واجـب  امر عنوان به نمسئوال مردم و بر ياقتصاد جهاد اینکه دوم. شود تنظیم جدید يتغییرها با متناسب

   ]1[.شود فرض
مطالعـات   ةجمله اقتصاد مقاومتی بیشتر در حـوز ة بسیاري، بررسی مسائل اقتصادي ازچند به عقیدهر 

خصـوص   عـه بـه  اما بنابر فرمایشات مقـام معظـم رهبـري تمـامی آحـاد جام      ،گیرد می علوم اقتصاد جاي
خـویش را در تعلـیم و تـرویج فرهنـگ اقتصـاد      ۀ دانشگاهیان با هر تخصصی و از هر گروهی باید وظیفـ 

ـ  مختلـف علـوم   هـاي   دانشـجویان و پژوهشـگران در حیطـه    اسـتادان،  ۀمقاومتی ایفا نمایند. بنابراین کلی
ذ تدابیر متنـوع  و با اتخاخصوص علوم اجتماعی، اقتصادي و سیاسی نیز باید در این حوزه فعالیت نموده  هب

  خود درپی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه باشند. به نوبۀ
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 منابع
اقتصاد مقاومتی و ملزومـات آن بـا تأکیـد بـر دیـدگاه مقـام معظـم        « ).1391( سیدحسین ،میرمعزي] 1[

  .  47ة سال دوازدهم، شمار ،پژوهشی اقتصاد اسالمی هانین علمی ۀفصلنام، »رهبري
  . 39ة ، شماراقتصاد و بیمه ماهنامۀ ،»اقتصاد مقاومتی« ).1392خسرو (، حسینیامیر] 2[
  .1393، 53ة ، شمارداخلی معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد ۀنشری] 3[
، »پژوهشی پیرامـون اقتصـاد مقـاومتی در میـان پرسـنل دانشـگاه      « ).1392همکاران (، آرام و تیرگر] 4[

  .  99ة ، شمارارفرسانی مع ماهنامۀ آموزشی اطالع
 ة، دومـین کنگـر  »انسـانی  منـابع  مـدیریت  و مدیریت در آموزش نقش« ).1391( لفضلابوا ،کهزادي] 5[

  .297ص  تهران، پیشگامان پیشرفت،
  .217ص  پیشگامان پیشرفت، تهران، ة، دومین کنگر»نقد آموزش عالی کشور« ).1391( حمزه ،امیري] 6[
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم تهران، . سنجی ی با علمآشنای ).1390(بدالرضا ع ،نوروزي چاکلی] 7[

  .93ها (سمت)، ص  انسانی دانشگاه
 .8/8/1382سراسر کشور، هاي  دانشگاه استادانبیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از ] 8[
 ۀنشـری  ،»اقتصـاد جهـان  اقتصاد مقـاومتی و مفـاهیم مشـابه آن در    «، )1393اهللا ( جت، حعبدالملکی] 9[

  . 24-25، 138-139ة ، شمارپرسمان
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  ي جهانی براي سنجش ها شاخصارزیابی 
  1اقتصاد  مقاومت درجۀ

   **ياحسان خاندوزدیس ،*زاده ین فروغیاسی

 دهیچک
اسـت کـه    یحیصر يها شاخص ۀوابسته به ارائ يمقاومت اقتصاد ۀا وخامت درجیل از بهبود یتحل ۀارائ

ن مقاله پس یند. در ایت نمایرا روا یک اقتصاد ملی يریپذ بیا آسیبودن  زان مقاومیبتوانند در مجموع م
مقاومـت   ۀسـنجش درجـ   يبرا یالملل نیکه در سطح ب ییها بر مفهوم اقتصاد مقاوم، شاخص ياز مرور
ن یـ ج ایشـود. نتـا   ین مـ یـی هـا تب  ن شاخصیران در ایگاه اقتصاد ایو جا یروند معرف یکار م به ياقتصاد

 يهـا  سـال  یران از خـارج طـ  یـ بودن اقتصاد ا  بیزان در معرض آسیدهد: اوالً گرچه م ینشان م یبررس
اً یـ ز کاسته شده اسـت. ثان ین یرونیب يها مقابله با شوك یاما از توان داخل ،افتهیکاهش  2013تا  2006

بودن  از مقاوم یقیت دقیتوانند روا ینم هستند که ییها دچار نقصان يج از جهات متعددیرا يها شاخص
، ینظـر مـا از اقتصـاد مقـاومت     ران ارائـه دهنـد. ضـمن آنکـه مفهـوم مـد      یـ مشابه اقتصاد ا ياقتصادها

  ج دارد.یرا یبا تلق ينظر یدر سطح مبان ییها تفاوت
  ، نظارتيراهبرد يها یران، وابستگی، شاخص، اقتصاد ای: اقتصاد مقاومتها واژهکلید

 مقدمه
وقـوع   اقتصاد به ةهاي مختلف ازجمله حوز در حوزه یقیتحوالت عم رانیا یانقالب اسالم يروزیاز پپس 

ـ در ق ینیادینقش بن يگیري انقالب، مباحث و مسائل اقتصاد که در شکلرغم آن . بهوستیپ  گـر یبـا د  اسی
ـ تحـول ز  چـار کـه د  ییها از حوزه یکی، یاسالم يپس از استقرار نظام جمهور یول ،عوامل نداشت  يادی

ـ   یگونـاگون  لیدال به جادشدهیاقتصاد کشور بود. تحوالت ا دیگرد هـا، فـرار    هـا، مصـادره   شـدن  یماننـد مل
ـ کـه موجـب تغ   وسـت یوقـوع پ  توجه صدور نفت و... به کاهش قابل ،یو کارشناسان خارج داران هیسرما  ریی

ـ بـود کـه تحم   افتهین زماناقتصاد سا ةحوز ۀیاول يها یکشور شد. هنوز طراح يساختار اقتصاد جنـگ   لی
 يالگـو  کی یدر ده سال اول امکان طراح لیدل نیهم دود ساخت. بهرا متأثر و مح يهاي اقتصاد فرصت

                                                        
 هاي مجلس شوراي اسالمی انجام شده است. این مقاله با سفارش مرکز پژوهش .1
 . ارشد معارف اسالمی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) کارشناسی *

 . هاي مجلس شوراي اسالمی پژوهشعضو هیئت علمی و مدیر دفتر اقتصادي مرکز  **
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 یصـورت  اگرچه به ،یمنظر کل کیواقع، از  فراهم نشد. در یو انقالب یهاي اسالم و متناسب با آموزه دیجد
و متناسـب بـا    یاما اقدام اساسـ  ،عمل آمد به یداماتاق بدون ربا يمانند بانکدار ها نهیزم یمشخص در برخ

 يبازساز يها ها و ضرورت دغدغه ز،ین یلیجنگ تحم انیصورت نگرفت. پس از پا یاسالم قالباناهداف 
گاه  هیچ یول ،دیگرد دیجد يالگو کی یجنگ مانع از طراح ةدور يها یماندگ و جبران عقب یمناطق جنگ

ـ و ن نیهاي د انقالب و آموزه يها با آرمان متناسبو  دیجد ییالگو یبه طراح ازین و  ياقتصـاد  طیشـرا  زی
ـ ابالغ یط 1374در سال  نکهینرفت تا ا انیپس از انقالب از م يها کشور در سال یاجتماع  يسـو از يا هی

مهم به دولت وقت ابـالغ   نیاقتصاد بدون نفت مطرح و انجام ا ۀبرنام نیضرورت تدو ،يمقام معظم رهبر
قـرار گرفـت.    شانیا دیمورد تأک یتحقق عدالت اجتماع يبرا يا برنامه ۀیضرورت ته زیآن ن اقبشد و متع

گـر  یو سـپس د  یچهـارم قـانون اساسـ    و  اصـل چهـل   یکل يها استیبا ابالغ س 1384ن روند از سال یا
  افت.یرهبر انقالب شدت  يسواز ياقتصاد یکل يها استیس

هـم در تـراز اهـداف و      رفـاه و عـدالت آن   ةکننـد  نیتـأم  ينظام اقتصـاد  کی یاتیح تیاهم لیدل به
کشـور   نمسئوال ۀمداوم به مجموع دیو ضرورت تذکر و تأک سو کیاز یاسالم يکالن جمهور يها آرمان

را  يگفتمان اقتصاد ینوع ریاخ يها در سال يمقام معظم رهبر ،یقبل يها هیابالغ اتیمنو يریگیپ سبتن
 مضمونطرح ژه یو هبخش ب الهام يها نام ها به نوآورانه در قالب اختصاص سال ییها دهیافکندند که با ا یپ

ـ در ا یاسینظم سنده یاست. مطمئناً آ افتهتداوم ی یاقتصاد مقاومت  يهـا و دسـتاوردها   بـه مجاهـدت   رانی
  د.دار یبستگ یاقتصاد مقاومت ةدر حوز رانیا یاسالم يارکان نظام جمهور یتمام

ـ اخ يها جمهوري اسالمی در سال ةژیبه وضعیت و باتوجه ـ تأکر و ی بـر   یرهبـر انقـالب اسـالم    داتی
ة یک تعریف کامل و علمی از اقتصاد مقاومتی و شـیو  ۀاقتصاد مقاومتی، ارائ جمله هاي اقتصادي از سیاست

 ين مختصـر ییتب ۀحاضر پس از ارائ اساس مقالۀ نیابر 1.ابدی یمبودن اقتصاد اهمیت  سنجش میزان مقاوم
پردازد و  ین مفهوم دارند میبا ا یکیکه قرابت نزد یالملل نیدو شاخص ب یم اقتصاد مقاوم، به معرفاز مفهو

ـ کند. در بخش پا یم یبررس يریپذ بیا آسیران را از بعد مقاومت یگاه اقتصاد ایجا ـ در ارز ینکـات  یانی  یابی
  د.یها طرح خواهد گرد ن شاخصیا

 . تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی1
ـ  نیب يها گزارش یدر برخ م 2006از حدود سال  یمشابه اقتصاد مقاومت یمیمفاه امـا   ،ظـاهر شـد   یالملل

بـار مقـام معظـم     نیاست که نخست يا ژهیم متأثر از برداشت ویشناس ین عنوان میران تحت ایآنچه ما در ا

                                                        
استاد  ،یک فکر است یک مطالبۀ عمومی است شما دانشجو هستید رسیده اقتصاد مقاومتی بوده، این  آنچه به نظر ما .1

اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید، حدودش را مشخص   بسیارخوب با زبان دانشگاهی همین ایدة ،اقتصاددان هستید ،هستید
 )16/5/1391ام معظم رهبري،بیانات مق( کنید.
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به فراخور به تبیین آن و بیان  آن از بعدمودند و فر بیان  نانیکارآفردر جمع  1389ور سال یرهبري در شهر
 یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس یکه به ابالغ رسم يریختند. مسپردا الزامات و اهمیت اقتصاد مقاومتی 

و آن را  اند شدهمنجر شد. از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادي تفاوت قائل  1392در بهمن 
المللـی آسـیب    مـدهاي بـین   و جـزر و  هـا  بحرانتواند در برابر  که می دانند یمنوعی ساخت درونی اقتصاد 

کـه در سـاخت درونـی خـود مقـاوم باشـد، بتوانـد        است اقتصادي  ،یک اقتصاد مقاومگر یان دیب به 1.نبیند
بایـد بتوانـد در   و  2دنیا مـتالطم نشـود   ۀگوشآن  و دنیا، ۀگوشایستادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این 

ـ تکبـودن و  زا درون 3.دشمن قـرار بگیـرد، مقاومـت کنـد     ۀتوطئاست در معرض  ممکن آنچهمقابل   بـر   هی
یکـی دیگـر از    کشـورها و امکانات داخلی در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصـاد دیگـر    ها تیظرف

مقاومتی معنایش این است که ما یـک اقتصـادي    اقتصادگر یان دیب به 4هاي اقتصاد مقاومتی است. ویژگی
نـد و اخـتالل   یب ببآسـی کمتر داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم 

فشار هم  طیشرای در که حت دهد میو اجازه  دهد مییعنی آن اقتصادي که به یک ملت امکان  5.دا کندیپ
  6.ندباشرشد و شکوفایی خودشان را داشته 

ـ است. بـه ا  يهاي اقتصاد شود، مواجهه با تحریم برداشت می یعموماً از اقتصاد مقاومت آنچه معنـا   نی
ـ جو شود و ثانیاً ظرفو جست ها میزدن تحردور يهایی برا که اوالً راه و فشـار در درون   یتحمـل سـخت   تی
 يشـده رصـد و بـرا    میهـاي تحـر   بایسـت در هـر مقطـع، حـوزه     مبنـا، مـی   نی. بر اابدیارتقا  ،یاقتصاد مل

 ،شـود  که در ادامه به آن اشاره می يچند لیدال به ریمس نی. اردیصورت بگ یها اقدامات کردن آن نیگزیجا
  :ناکارآمد است ریز لیدال راهبرد به نیدنبال خواهد داشت. ا را به ياریبس يها بیآس

  . هاي اخذشده به تحریم یدفاع کردیبودن و رو یانفعال .1
  . یاقتصاد مل یجیتدر فیامکان تضع .2
  . ندیفرا نیبر کشور در ا ادیز يها نهیهز لیتحم .3
اسـت   ياقتصاد يکارها و و ساز طیاز شرا يا ژهیو يساز و مدل یطراح یفضا، اقتصاد مقاومت نیا در
صـورت فعـال و نـه     و فشارها، بـه  ها میاساس فرض وجود تحرکشور بر ياقتصاد يبر آن فضا یکه مبتن

ـ اي و گونـه  يساز مدل يبرا یو عمل ينظر یانیبن یواقع اقتصاد مقاومت شود. در می یمنفعل، طراح از  ژهی
 يهـا  سمیآماده ساخته است. مکان شیپ از  شی، بها میمواجهه با تحر ياقتصاد است که فعاالنه خود را برا

                                                        
 . 6/6/1392 ،دولت هیئت يو اعضا جمهور  سیرئ داریدر درهبري  اناتیب .1
 . 7/2/1392 ،کشور دیکارگران و فعاالن بخش تول داریدر درهبري  اناتیب .2
 . 1/1/1392 ،رضويدر حرم مطهر رهبري  اناتیب .3
 . 1393اول فروردین همان،  .4
 . 2/6/1391 ،دولتو اعضاي هیئت  يجمهور  در دیدار رئیس رهبريبیانات  .5
 . 16/5/1391 ،دانشجویان داریدر د رهبري اناتیب .6
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ـ  یو... در اقتصاد مقـاومت  يا و واسطه یمال ينهادها ،یکار، تجارت خارج و  کسب ي، فضاياقتصاد  یمبتن
ـ که کشـور در تعـارض ا   شوند یم یطراح فرض شیپ نیبر ا بـا نظـام سـلطه اسـت و      یدائمـ  یکیدئولوژی

هـاي   میتحـر  ییفضا نیلحظه به کشور وارد شود. در چن ممکن است در هر یمتفاوت ياقتصاد يها تکانه
را  یاقتصاد مقاومت يتوان راهبردها ها می نفشار آ ریهستند که ز يا ژهیبلکه فرصت و د،ینه تهد ياقتصاد

ـ کردیرو نیکرد. در ا عیها را تسر آن يساز ادهیهمراه و پ یقدرت و اجماع مل با  ی، کسب ثروت و درآمد مل
کند؛ نه آنکـه   تیالمللی را تقو بین یاسیس يکشور در فضا یزن شود که قدرت چانه دنبال می ییرهایاز مس

. دسـت بکشـد   یاسـ یس يخود در فضـا  یکیدئولوژیاز اهداف ا يمسائل اقتصاد لیدل باشد به ریکشور ناگز
الملل، اقتصـاد   نیتجارت ب يها يج در تئوری، اساساً با فروض راين مدل اقتصادیروشن است که فروض ا

ـ    يامور اقتصاد ةادار يها تبع مدل تفاوت دارد و به یکالن و بخش عموم ن یمأمنجر به رشـد و اشـتغال، ت
ز ین يو کشاورز یصنعت ۀتوسع يو استراتژ یجاد تراز خارجی، اي، رشد فناوریو بخش خصوص دولت یمال

 ز خواهد بود.یمتما
 ،سـازي  مقـاوم درپـی   کـه  اسـت  اقتصـادي  از عبـارت  مقـاومتی  اقتصـاد  از ین برداشت کنـون یبنابرا

 اگر یعنی ؛است اقتصادي موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها گیري و ترمیم زدایی، خلل آسیب

 آن دنبال به جدید رویکرد در کند، برآورده را ما انتظارات تواند نمی نهاد فالن که گفتیم قبلی می رویکرد در

 ایـن  در مثالً. برآورند را ما انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهاي هاي سیاست فیبازتعربا  که هستیم

 نظـام  در را بحـران  و ضـعف  يهـا  کـانون  کـه  میخواه یم بازرگانی وزارت یا مرکزي از بانک ما تعریف،

 انقـالب  نیازهـاي  یـا  هـا  میتحر اقتصادي، جدید شرایط اساسبر را خود و کنند کشور شناسایی اقتصادي

 سازي مقاوم و ترمیم یعنی مسئله، این. دهند ارائه جهادي عملکردي جهینت در و نمایند فیبازتعر اسالمی

 ذهن از دور امري هم مکان و زمان مقتضیات و مختلف نیازهاي حسب اداري کشور و اجرایی ساختارهاي

 ساختارهاي سازي مقاوم به مجبور خود، اقتصادي تاریخ از هایی برهه در افته نیزی توسعه کشورهاي. نیست

 جـایگزینی  بـه  اقـدام  م، 1983 و 1979 نفتـی  شـوك  دو پس از یغرب ياقتصادها مثالً. شدند اقتصادي

 نیز دالر یکصد باالي يها متیق با امروزه که يطور به نوین کرد؛ هاي سوخت سایر با فسیلی هاي سوخت

ـ در ا ییهـا  پروژه اجراي براي ملی عزمی نیازمند ما امروز توضیحات این با. شود نمی نفتی شوك دچار ن ی
ن یتوسط دشمن و تـدو  هجمه قابل ير با شناخت نقاط و ابزارهاین مسیروشن است که ا. هستیم تراز ملی
  )1391، یغامی(پ .ز سازگار استین يساز دستانه و مقاوم شیپ يها ياستراتژ

ـ  1ي اقتصـادي آور تـاب  عنـوان در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با  شـود. در   مـی  ادی
ثـرات خـارجی نـاگوار    ا اثـر  بري را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه آور تاب ،ها نامه لغتبسیاري از 

یی بازیـابی و  توانـا  شـود:  اقتصاد مقاومتی با سه توانـایی تعریـف مـی    ،کنند. در ادبیات اقتصادي تعبیر می
                                                        

1. Economic Resilience 
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توانایی ایستادگی و مقابلـه در مقابـل    1هاي خارج از سیستم، شدن شوكبرگشت به حالت اولیه بعد از وارد
  شوك.و سوم توانایی اجتناب از  2جذب شوك یعنی ها تکانه
ز قـرار گرفتـه اسـت.    ین یر مورد توجه مطالعات خارجیاخ يها در سال يریناپذ بیها و آس یین توانایا

اقتصـاد و   یمجمـع جهـان   2013 يریپـذ  ، گـزارش رقابـت  یبانک جهان 2014سال  یجهان ۀگزارش توسع
ـ اقتصـاد م  يآور در خصوص تـاب  یالملل نیب يها از نمونه اسناد سازمان 2013اجالس داووس   .اسـت  یل

زیر تعریـف   صورت بهخالصه اقتصاد مقاومتی را  طور بهتوان  به تعاریف باال می لذا باتوجه )1393اثوند، ی(غ
ـ کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی آن سـاخت   کـه توانـایی مقابلـه و ایسـتادگی در برابـر       يا الگـوي اقتصـاد  ی

  .شود یمت و شکوفایی اقتصاد هاي واردشده از خارج را دارد و عالوه بر حفظ رشد ضامن پیشرف شوك
است که  یین نماگرهاییمحتاج تع یبودن اقتصاد مل مقاوم ۀا وخامت درجیبهبود  دربارة یهرگونه قضاوت

 کـه مسـئلۀ   یگر تا زمـان یان دیب رترشدن باشند. بهیپذ بیا آسیشدن تر روند مقاوم يایدر مجموع بتواند گو
خواهد مانـد.   یباق یم و مبانین موضوع در حد مفاهینرسد، اسرانجام  به يبودن اقتصاد مقاوم يها شاخص

و دولـت) بـر    یاسـالم  يص مصلحت تا مجلس شورایگذاران (از مجمع تشخ استیگر نظارت سید يسواز
ن یسر خواهد شد. بنابرایق میمعتبر و دق يها داشتن شاخص تنها با دردست یاقتصاد مقاومت يها تحقق هدف

 يهـا  ن امور پرداختن به شـاخص یتر ين و ضروریدتریاز مف یکی، یمفهومف در سطح ین تکلییپس از تع
  مقاله بدان اختصاص دارد. یاست که بخش آت یط اقتصاد مقاومتیاز شرا يو دور یکیرصد نزد يمناسب برا

  ي اقتصادریپذ مقاومت ۀمحاسب يها . شاخص2
ساخت اقتصاد این  ۀنانوشتي اقتصاد از اصول اولیه در ساخت هر اقتصادي است. یکی از اصول ساز مقاوم

ي احتمالی از خـود  ها بیآسباشد که در برابر  شده  یطراحي ا گونه بهاست که ساختار و نظام اقتصاد کشور 
که چگونـه بایـد میـزان     است نیامهم  سؤالخود را ترمیم کند. اما  سرعت بهمقاومت نشان داده و بتواند 

ي مختلفـی تعریـف   هـا  شـاخه ي اقتصاد ریپذ مقاومتمقاومت یک اقتصاد را سنجید. براي سنجش میزان 
شـاخص  تشکل از چندین متغیـر جزئـی یـا زیر   . این شاخص ماند موسوم 3که به شاخص مقاومتی اند کرده

در اقتصاد  ها بخشاز این زیر امهرکد. پردازند یمي اقتصاد مقاومتی ها بخشهستند که به توصیف اجزا و 
دلیـل شـاخص مقـاومتی متشـکل از      همـین  بـه . کنند یمي اقتصاد کمک ساز مقاومیی به تنها بهمقاومتی 

و چون مـا از منظـر   . کنند یمشدن ساخت اقتصاد کمک  ی به مقاومنوع به هرکدامیی است که ها بخشزیر
ي کالن اقتصاد است. دلیل این ها شاخص عمدتاً ها شاخص، این میا بودهسازي  دنبال مقام کالن اقتصاد به

ي اقتصـاد کمـک   ساز مقاومبه  تاًینهایک صنعت و یا عوامل خرد که  ساز مقاومکه ما عوامل  است نیاامر 
  را از این شاخص جدا کنیم. کند یم

                                                        
1. shock-counteraction  2. shock-absorption 
 

3. resiliency index 
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گرفتـه  ي اقتصاد صورت ریپذ مقاومتشاخص  ۀی دو مطالعه براي ساختن و محاسبالملل نیبدر ادبیات 
اول، آقـاي   ۀاین دو شاخص بسیار شبیه به هم هستند. در مطالع ةدهند لیتشکاست. روش کلی و عوامل 

  حـال  دري کشـورها  العمـل  عکـس آن بتواننـد   ۀلیوسـ  بهتا  پردازند یمشاخصی  ۀبورمن و همکاران به ارائ
و و همکاران بـه  یآقاي برگوگلدوم توسط  ۀرا در بحران مالی اخیر تفسیر کنند. مطالعیافته  توسعهو  توسعه

بـا اسـتفاده از چـارچوب     تـاً ینهاو  پـردازد  یمـ ي آن سـاز  مقـاوم  ةاقتصـاد و نحـو   بخـش  استحکامعوامل 
. در ادامه بیشتر بـا ایـن دو   پردازد یم کشورها(استحکام) به بررسی وضعیت  يریپذ مقاومت ـ يریپذ بیآس

  .میشو یمشاخص آشنا 

  و همکاراني بورمن ریپذ مقاومتشاخص  .1.2
در مقابلـه   یتـوجه  قابل شیطور متوسط افزا توسعه به  حال در ي، کشورهایجهان یبعد از وقوع بحران مال

ـ درك بهتـر ا  يانـد. بـرا   از بحـران داشـته   یشوك ناشـ  یآثار منف يبا بحران و بازساز  يبـرا  ییتوانـا  نی
 ییشناسـا درپی که  يریپذ بیآس. در مقابل عوامل میده یرا توسعه م یبودن اقتصاد شاخص مقاومت مقاوم

اسـت کـه    یعـوامل  ییشناسـا درپی  ی، شاخص اقتصاد مقاومتدهد یم حیها را توض استعداد ابتال به شوك
ـ در م گـر ید  عبـارت  . بـه شـود  یمـ  یخـارج  يهـا  مقابله با شوك يکشورها برا تیظرف شیباعث افزا  انی
شـوك را جـذب    توانـد  یم هترتر است ب که مقاوم يکشور رند،یگ یکه در معرض شوك قرار م ییکشورها

  .برگردد هیبه حالت اول تر عیسر تاًیبه آن بدهد و نها يتر عیکند، پاسخ بهتر و سر
 یکـالن اقتصـاد، رشـد بـده     يهـا  استیس ۀاقتصاد شامل سنجش و محاسب يریپذ مقاومت شاخص

ـ  ریپـذ  بیآسـ  يهـا  عنوان قسمت به یحد آستانه، عناصر سالمت مالاز  شتریب یبخش خصوص  نیو همچن
ـ فیاقتصـاد مثـل ک   ينهـاد  ۀو جنب يمهم اقتصاد يشامل ساختارها ـ  ،يخـدمات شـهروند   تی  ،یحکمران

  .است یالملل نیب ریذخا ینسب ةو انداز یصادرات نوعو ت یصادرات یوابستگ
ـ ظرف ۀمحاسـب  یاقتصـاد کـالن و عناصـر سـالمت مـال      يها استیکه سطور همان  يو فضـا بـرا   تی

ـ  يو سـاختار  يعناصر نهاد کند، یرا فراهم م انگذار سیاست در  يریپـذ  و انعطـاف  تیـ حـس از ظرف  کی
ـ یترک دید کیدو گروه از عناصر  نیا بی. ترککند یفراهم م ها استیس نیبه ا ییاقتصاد در پاسخگو از  یب

 یکـ یمشابه،  باًیتقر يدو کشور با دو ساختار اقتصاد يمثال برا  عنوان . بهدهد یمما اقتصاد به  يساز مقاوم
  .خواهد شد ریپذ انعطاف شتریب ادیز  احتمال  به تر يقو يساختار يها یژگیبا و

هـر   يآور تـاب  ۀمحاسـب  یطـورکل  . بهاند شده  بیگروه شده و ترک هم هم با رشاخهیز 10در  ریمتغ 52
جـزء   يرهایمتغها و  شاخصریاز آن ز کی. منطق گنجاندن هردیآ یدست م ها به شاخصریز نیاقتصاد از ا

  :شده است  شرح داده ریطور خالصه در ز به ها شاخصریاز ز کیدر هر
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  مالی  استیس در . سالمت1
 يرهـا یرا در آن اتخاذ کننـد. متغ  یکه محاسبات مال دیبا رانیگ میاست که تصم یطیشرا ةدهند نشان نیا

 یدولت و بستگ تیبه کل ایو  یرمالیغ یاشاره دارد به بخش عموم نی(ا یعموم یبده يآن موجود یجزئ
عنـوان   بـه  ریمتغ نیا راتییعالوه نرخ و جهت تغ هاست و ب GDP بودن داده) نسبت به دارد به در دسترس

ـ و  یباالتر بـده  يها است. نرخ یکل يکسر ـ  يهـا  يکسـر  ای کـه   يمـانور  يو جـا  یمـال  يفضـا  ،یکل
  .دهد یدارند را کاهش م ازیوارده به اقتصاد به آن ن يها مواجهه با شوك يبرا انگذار سیاست

  پولی  استیس در . سالمت2
 يبـرا  يشتریب يفضا — بانک مرکز در کنترل تورم تیمثال موفق  عنوان به — يبانک مرکز شتریب اعتبار

. کنـد  یمـ  تیحما ياقتصاد يها تیاز فعال جهینت آرام و باثبات فراهم کرده و در یپول يها استیاعمال س
ـ  نیشاخص، تفاوت بریز نیا لیذ یجزئ يرهایمتغ ـ آ ؛-7G يبـا تـورم کشـورها    یتورم داخل چـارچوب   ای

اعتبار در ارتباط است)؛ و  شیمعمول با افزا طور به نکهیعنوان ا شده (به  درست انتخاب یتورم يگذار هدف
  .استاندارد، است اریانحراف مع ۀنیشیتوسط پ يریگشیپ رقابلیغ يها تورم يریگ اندازه

  دولت یاثربخش. 3
هـا،   بودن اعتبار آنشتریو ب ها استیس یدادن و طراح واکنش نشان يدولتمردان برا شتریب تیو ظرف قدرت

ـ ظرف شیبه آن پاسخ بدهد. افزا تر عیاقتصاد بهتر و سر شود یباعث م ـ کـردن ا  دنبـال  يدولـت بـرا   تی  نی
را  يشـتر یب يآور تـاب  جهینت شده و در یمثبت بخش خصوص کیباعث تحر شتریاحتمال ب  ، بهها استیس
 بـه  رو ياجـرا  ییو توانا یبوروکراس تیفیمفهوم ک نیا يها شاخصریارمغان خواهد آورد. ز اقتصاد به يبرا

  .دهد یرا نشان م ها استیس نیا يجلو 
 يهـا  شاخصۀ زیري محاسببرا 1WGIکه توسط  يساالر وانید تیفیک ازیاز امتي آن ریگ اندازهبراي 

کـه   ،جلـو   به رو یبوروکراسو  يزیر برنامه و استسی ي: سازگارنمره 2متوسط  و همچنین دولت یاثربخش
  د.گرد یم، استفاده شود یمحاسبه م WGI مانند باال توسط

  کلی . حکمرانی4
اقتصاد کارا هست، با مؤسسات معتبر و مسـتقل،   يالزم برا يربنایز کی یصورت کل به ستهیشا یحکمران

 يفسـاد، آزاد  يهـا  تیمحدود ت،ی...)، شفافو تیقانون (اعتماد قراردادها، حقوق مالک تیبه حاکم يبندیپا
و در  داران،، حقــوق ســهاميحســابدار تیشــفاف ،يبنــد رتبــه ازیــن مــورد يو اعتبــار یمطبوعــات، بــانک

                                                        
1. worldwide governance indicators 
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 تیفیاست که ک ییها آن شاخص ي. اجزایو بخش دولت یاستاندارد بخش خصوص يها بودن داده دسترس
 ۀاست و از شـاخص توسـع   استیس تیما بدهد، مانند محاسبه شفاف  را به یحقوق ستمیها و س شرکت ةادار
  .شده است  محاسبه شده دیتول یالملل نیو قدرت که توسط گروه ب یمال

  : استشاخص این شاخص خود داراي سه زیر
ـ فعالدر بنـدي    رتبهبودن دارا :ها شرکتالف) راهبري  ي اعتبـاري در  بنـد  رتبـه بـودن  ي بـانکی، دارا هـا  تی

 يهـا  تمیآ ازجملهي اقتصادي ها تیفعالي تجاري، میزان دسترسی به اطالعات و میزان آزادي در ها بانک
، 1به بررسی مقـررات بانکـداري بانـک جهـانی     توان یمخص هستند. براي این محاسبات ااین ش بۀمحاس

  مراجعه نمود. 2کار و  کسبشاخص 
 فسـاد اداري، میـانگین   ةیی ماننـد نمـر  رهـا یمتغاین قسمت از  محاسبۀ براي حقوقی حکمرانی: ۀب) جنب

 و  کسب، میانگین استقالل قضایی و خطر وقوع جنایت در اتیمال ی برکار و اثربخش و  کسب يگذار قانون
و شـاخص   رنـدگان یگ وام یحقـوق قـانون   قضـاییه،  ة، استقالل قـو گردد یممحاسبه  WGIتوسط که  کار
  ه کرد.استفاد دهندگان وام

بـر   رگـذار یو مقررات تأث نیقوان ،3با شاخص ادراك فساد توان یمشفافیت سیاسی را  ج) شفافیت سیاسی:
  .گردد یممحاسبه  4رسانه يمحتوا

  یبانک . سالمت5
ـ پا يمعتبر، منـابع درآمـد   يها هی، سرماتر يقو ۀیکمتر، سرما سکیتر همراه با ر سالم یمال ستمیس و  دار،ی

شـدن  تر باعـث مقـاوم   جـه ینت و در انجامند یم یخارج يها شوك تیاحتمال کمتر به تقو  باال به یسودده
 یاز مؤسسات مال یبرخ املهاست، اما ش طور برجسته شامل بانک به رشاخهیز نی. اگرچه اشوند یاقتصاد م

آن شـاخص   ي. اجزاشود یم یدر بخش مال يتر عیوس يریگ باعث اندازه جهینت ، و درشود یم زین یبانکریغ
  .دیآ یدست م به IMF یدرآمد، که از شاخص سالمت مال سکیو ر هی، سرماها ییدارا تیفیک

  صادراتی . تنوع6
آن شامل تنـوع محصـول    ي. اجزابینجامداقتصاد  شتریب يآور صادرات احتماالً به تاب ۀیدر پا شتریب تنوع

 کـل   بـه با میـزان صـادرات یـک محصـول      تواند یماین شاخص . است یو تنوع مقصد صادرات یصادرات
ـ گ انـدازه صـادرات   کـل   بـه میزان صادرات به یک کشـور   نیچن همصادرات و  از  ري کـرد. یکـی دیگـ   ری

                                                        
1. world bank’s banking regulation survey  2. doing business 
 

3. corruption perceptions index 
4. laws & regulations influence on media content 
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  ی است.تمرکز صادراتي استفاده از شاخص ریگ اندازهي ها شاخص

  صادراتی وابستگی . عدم7
در برابـر   يمقامـت کمتـر   شتریاحتمال ب  وابسته باشد به شتریب یاقتصاد به صادرات و درآمد صادرات هرچه
کـرده و آن را در   شـتر یاقتصـاد را ب  يریپذ بیآس یوابستگ نیبودن اادیخواهد داشت. ز یرونیب يها شوك

ـ گ . نماگر اندازهدهد یاز شوك قرار م یناش يها بیمعرض آس  دیـ صـادرات بـه تول   سـبت آن ن ةکننـد  يری
  .است یناخالص مل

  بیرونی . استحکام8
 یصورت نسبت به يجار  دنبال خواهد داشت. اجزاء آن تراز حساب تر را به ، اقتصاد مقاومتر يقو یخارج بخش
لحـاظ مـا واردات و    بـه  ریذخا يمدت، موجود کوتاه یبه بده یالملل نی، نسبت منابع بیناخالص مل دیاز تول
کشورها  گریارز مربوط به د ۀیاتحاد ياعضا يرهایمتغ نیاز ا یبرخ که ی. درحالاستنظام نرخ ارز  يبند طبقه

  .شود یتمام کشورها استفاده م يجزء برا رمتغی هر که است آن مستلزم 1گذارعوامل اثر لیتحل ست،ین

  یخصوص بخش . بدهی9
ـ  ی. بدهشود یم یداخل یو بده یخارج یشامل بده یبخش خصوص یبده يها شاخصریز  شـتر یب یداخل

کـردن   ثبات یبه ب تواند یآن است که م حد از  شیو رشد ب یبه بخش خصوص یمحل یشامل اعتبارات بانک
جهـت   ارجوام و اعتبـار از خـ   تر عیگسترش سر ،یخارج يها یبه بده منجر شود. باتوجه ییدارا يها حباب

به داخـل باعـث کـاهش     هیورود سرما انیجر یاحتمال قطع ناگهان لیبه دل ،یبخش خصوص یمال نیتأم
 یاز سه سـال از اعتبـار خصوصـ    شیب راتییجزء آن سهام و تغ يرهایمتغ .شود یاقتصاد م يریپذ مقاومت

 یخارج يها بانک توسطکشور  نیو نسبت مطالبات ساکنان ا یناخالص داخل دیها به تول بانک یپول ةسپرد
ـ درصـد بـاالتر از رشـد تول    10اعتبار تا  ۀتوسع ،یقدرت مال شیافزا ياست. برا یناخالص داخل دیبه تول  دی

ـ . شـود  یخطرناك در نظر گرفته نم یاسم یاخلناخالص د ـ ترک کی  یبخـش خصوصـ   یاز بـده  يارز بی
  .ستیو مناسب باشد، اما اطالعات مربوطه در دسترس ن دیمف توانست یم

  یالملل نیب يگذار هیسرما موقعیت خالص و یالملل نیب . ذخایر10
ـ   آن يا مهیبو قدرت خود نانیاطم شیباعث افزا ریذخا شی، افزاها تیمحدود یاز بعض يجدا  شـود  یهـا م
ـ گ میمـانور بـه تصـم    يبـرا  يشـتر یب يفضـا  ،ریذخـا  يبـاال  ي؛ موجـود گرید  عبارت به و  دهـد  یمـ  رانی

                                                        
1. factor analysis 
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 ریذخا يباال يموجود نی. بنابرادهد یدر رکود م یانبساط يها استیجهت اتخاذ س يشترینفس ب اعتمادبه
 ریذخـا  يبـاال  يموجود رسد ینظر م به که یرحال. دکند یعمل م یخارج يها سپر در برابر شوك کیمانند 

ـ  ن،یابـر  وجود دارد. عـالوه  نهیزم نیدر ا یمهم اریبس يها نهیاما هز ،شود یباعث بهبود وضع کشور م  کی
ـ بعـد از   جیتدر به يا مهیبخود يها که جنبه دهد یپول نشان م یالملل نیصندوق ب ریاخ ۀمطالع سـطح   کی
 ياز قدرت مانور باال بـرا  یمثبت حاک یخارج يگذار هیاست. سرما افتهی  کاهش ریذخا ياز موجود یخاص

 GDPبه  یالملل نیب ریبخش شامل نسبت ذخاریز نیا يخواهد بود. اجزا یو بخش عموم یبخش خصوص
ـ یب اسـتحکام  يکـه بـرا  طور است. همـان  GDPخالص به  يگذار هیو نسبت سرما نشـان داده شـد،    یرون

 سـت، یکشورها ن گریارز است و مربوط به د ۀیاتحاد يمربوط به اعضا یالملل نیب ةریکه منابع ذخ میدان یم
ـ عوامل مستلزم آن است که هر متغ لی، تحلمیکه در باال گفتطور اما، همان تمـام کشـورها    يجـزء بـرا   ری
  .شود یاستفاده م

است از تجمیـع ده نمـاگر    شده  دادهکه در نمودار زیر نشان  گونه هماني اقتصاد ریپذ مقاومتشاخص 
 شده  استفادهها  هرکدام از این نماگر ۀیی که براي محاسبرهایمتغاست. در داخل پرانتز تعداد  آمده  دست به

  ذکر گردیده است.
 کام بیرونی و بدهی خصوصـی، از بقیـۀ  عامل استح جزبو  ها شاخصیربه غیر از یک یا دو متغیر در ز

 2011-1997 يها سالي ها دادهاست. در این مطالعه از  شده  تفادهاسشاخص  ۀبراي محاسب دهایبرگ خر
  است. شده  استفادهکشور  197براي 

  
  پذیري اقتصاد بورمن اجزاي شاخص مقاومت .1نمودار 

  
ي عـددها میانگین وزنی تمام مشاهدات اسـت و   ةدهند نشان ،100دهی این مطالعه عدد  سیستم نمره

که این کشور بدتر بهتر نسبت به مقدار جهـانی   دهد یمبراي یک کشور این معنی را  100 يباال و یا ریز
  است.

شـامل   کـه  ي اقتصادي و مالی تابعی از عوامل بسیاري استها شوكبودن یک اقتصاد در برابر  مقاوم
اقتصادي و مالی  ساز میتصمي نهادها ژهیو بهي آن، نهادهادولت و حکمرانی در حالت کلی؛ قدرت  کیفیت
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سـاختار اقتصـادي کشـور     — عام سالمت بخش مالی کشـور  طور به —  کشور، سالمت نظام بانکی کشور
ي مـالی دنیـا، فضـاي    بازارهـا ي کشور بـه  درها بودنبازتنوع صادراتی و وابستگی به آن،  الخصوص یعل

که هم  است نیاي که این شاخص براي اقتصاد دارد ا جهینتي کشور. ا رهیذخی و پول ي مالی،گذار سیاست
یی کـه باعـث افـزایش    ها استیسو هم اینکه  کند یمي مشکالت را شناسایی سو بهمسیر حرکت اقتصاد 

  )2013 . (بورمن و همکاران،کند یمي اقتصاد شود را شناسایی ریپذ بیآس

  همکاراني برگوگلیو و ریپذ مقاومتشاخص  .2.2
ـ کنـد بـه ا   یاسـتفاده مـ   یک منطق دوبخشـ یخود از  ۀدر مطالع 1برگوگلیو ـ ن معنـا کـه   ی ک چشـم بـه   ی

به توان مقابله  يگریبودن) و چشم د یخارج يها سکیک اقتصاد دارد (در معرض ری یرونیب يریپذ بیآس
 یبیو ترکین شاخص برگوگلی) دارد. بنابرایخارج يها سکی(استحکام در واکنش به ر یرونیب يها بیبا آس

است  شده  لیتشکیی ها قسمتاز  يریپذ بیي است. شاخص آسریپذ مقاومتو  يریپذ بیاز دو شاخص آس
  .دهد یمو اقتصاد را در معرض خطر قرار  گردد یمي اقتصاد ریپذ سکیرکه باعث افزایش 

  اقتصاد ریپذ بیآسنقاط  .1.2.2
د نقاط مستعد آسیب را در اقتصـاد  ي وارده به اقتصاد بایها شوكي اثرگذاربراي بررسی میزان و چگونگی 

ناشی از این فرض است  عمدتاً 2ي اقتصادریپذ بیآسبر روي شاخص  شده انجامشناسایی نماییم. مطالعات 
ي هـا  شـوك در معـرض   اقتصـادها کـه   شـوند  یمي ذاتی و ساختاري اقتصاد باعث ها یژگیوکه برخی از 

بودن اقتصـاد، وابسـتگی بـه واردات کاالهـاي     شـامل درجـۀ بـاز    هـا  یژگـ یوناخواسته قرار بگیرند. ایـن  
تصاد هستند. بعد از بودن اق ی و دولتیخاص و مقصد صادرات يکاال کیبه صادرات  یوابستگ استراتژیک،

یک شاخص جهـت ارزیـابی    ۀارائنیاز به  سرعت بهاقتصاد  ریپذ بیآسي نقاط رو برگرفته  مطالعات صورت
 ي خارجی احساس شد.ها شوكدیدن اقتصاد از  ال آسیبي اقتصاد برمبناي احتمریپذ بیآسمیزان 

 بودن اقتصادۀ بازدرج
ـ  دیکل تول  بودن جمع صادرات و واردات بهباال معنی درجۀ بازبودن اقتصاد به ـ : ایناخالص داخل نسـبت   نی

و  ایشرق آس ياما در کشورها ،درصد است 60تا  30 نیب شرفتهیموسوم به پ يطور متعارف در اقتصادها به
ـ  طیشـرا  نیبود. در ا دهیدرصد رس 200درصد و گاه به  100از  شی، ب1997بحران  ۀدر آستان اخـالل   کی

خواهد کرد و به علت  جادیدر اقتصاد ا یامواج بزرگ ه،یورود و خروج سرما ایواردات  ایدر صادرات  یخارج
موجـب سـکته در کـل اقتصـاد      یمـال  ای ییدر اقتصاد، توقف در تجارت کاال یتجارت خارج يسهم باال

                                                        
1. Briguglio  2. economic vulnerability index 
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بـه   ابسـته (کـه و  ایشـرق آسـ   یمـال  يابتـدا در بازارهـا   1997بود کـه در بحـران    یاتفاق نیخواهد شد. ا
  )2006و، ی(برگوگل .ها رخ داد بخش گریبود) و سپس در د یخارج گذاران هیو سرما یخارج يها هیسرما

ولید ناخالص ملی محاسـبه  ی به تالملل نیبتوان با شاخص نسبت معامالت  بودن اقتصاد را میۀ بازدرج
در برابـر   کنتـرل  قابـل  ي شرایطی سـوق خواهـد داد کـه   سو بهبودن اقتصاد کشور را کرد. درجۀ باالي باز

 هاي ذاتی اقتصاد اسـت،  بودن اقتصاد تا حد بسیار زیادي از ویژگیۀ بازدرجهاي خارجی نخواهد بود.  تکانه
شـود.   تقاضاي کل ناشی مـی  نیتأمو خدمات جهت  یف وسیعی از کاالط از توانایی اقتصاد براي تولید که

 نیتـأم گـاه بـراي    اگر میزان تولیدات یک کشور محدود باشد و طیف محدودي از کاالها را تولید کنـد آن 
  سایر نیازهاي خود باید به واردات کاال و خدمات و یا واردات سرمایه روي بیاورد.

 و مقصد صادراتیوابستگی به صادرات یک کاالي خاص 

 جـاد یمحصول خاص که موجب خواهد شـد در صـورت ا   کیاز صادرات کشور به  یمیحداقل ن یوابستگ
از  یتـوجه  و اشتغال داخل و هـم سـهم قابـل    دیاز تول یعیاخالل در صادرات آن محصول، هم بخش وس

 .کشور دچار نقصان گردد يارز يدرآمدها
و اقتصـاد را در معـرض    رود یمـ شـمار   اقتصـاد بـه   يهـا  يریپـذ  بیآسوابستگی به صادرات یکی از 

تجارت آزاد و تعامالت گسترده با اقتصاد جهـان   گرچهدهد.  هاي ناشی از تحریم خرید کاال قرار می شوك
بودن ، امـا محـدود  دهـد  باعث افزایش رفاه جامعه شده و درآمد کشور را از طریق صـادرات افـزایش مـی   

شود. ایـن خطـر بـراي     ی میالملل نیبباعث افزایش ریسک تجارت کاالهاي صادراتی و یا مقصد صادرات 
ي ریپـذ  بیآسـ ي کـاهش  بـرا خواهد بـود.   شیپ از  شیب کنند یمکشورهایی که با استکبار جهانی مبارزه 

ي را صادر کنـیم و هـم   تر گستردهباید هم تنوع صادراتی کشور را افزایش داده و کاالها و خدمات  اقتصاد
ي دنیـا تعامـل داشـته باشـیم.     کشـورها ي تجاري خود را افـزایش بـدهیم و بـا تعـداد بیشـتري از      شرکا
ي و ور بهـره ي مالی، افزایش ها تیحمابخشیدن به صادرات با تقویت بخش تولید و خدمات از طریق  تنوع

ي کاهش ارهاراهکی یکی از الملل نیببخشیدن به بازارهاي  تحقق است. تنوع کردن اقتصاد قابل انیبن دانش
شود کـه تحـریم شـوك     بودن بازار براي صادرات موجب آن می ي به اقتصاد خواهد بود. متنوعریپذ بیآس

 درآمدي از ناحیه صادرات به کشور وارد نشود.

 يا هیسرماوابستگی به واردات کاالهاي استراتژیک و یا کاالهاي 

ي اسـت.  ا هیسـرما استراتژیک و کاالهـاي   يکاالهابودن اقتصاد به  ي اقتصاد وابستهریخطرپذدیگر  جنبۀ
هاي ناشی از تحریم صادرات این دسته از کاالها به داخل کشور  ی اقتصاد را در معرض شوكوابستگاین 

هاي تولید و کـاهش تولیـد ناخـالص ملـی صـورت       افزایش هزینه صورت بهدهد. در اینجا شوك  قرار می
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د برطـرف شـود، خطـر بـروز شـوك      کشـور محـدو   . همچنین اگر این وابسـتگی از طریـق چنـد   ردیگ یم
ي تجاري خود را گسترده کنـیم و  شرکای اصل بر این است الملل نیبشود. در مورد تجارت  برابر می چندین

تحریم و یا بروز شوك،  حد معینی باالتر نبریم که در صورت کشور ازسطح تعامالت تجاري خود را با هر 
  دنبال جایگزین مناسب باشد. ی بهراحت بهند اقتصاد دچار تالطم شدید نشود و بتوا

ـ برگوگل گرفته در مطالعـۀ  در ارزیابی صورت ي کاالهـا کشـور و وابسـتگی بـه     ةبـین انـداز   ۀرابطـ  وی
  نموداري بیان گردیده است. صورت بهاستراتژیک 

  

  
  رابطۀ اندازة اقتصادها با میزان وابستگی به کاالهاي استراتژیک .2 نمودار

  
یک کشـور   استراتژیک و در محور افقی اندازة محور عمودي میزان وابستگی به کاالياین نمودار در 

داراي وابسـتگی   عمـدتاً ي کوچـک  کشـورها کـه از نمـودار پیداسـت     گونه ن همااست که  شده  دادهنشان 
  بیشتري هستند.

  بودن اقتصاد ۀ دولتیدرج
بودن اقتصاد اسـت.   اد و درجۀ دولتیسهم دولت در اقتص یرمنطقیبودن غي اقتصادي باالدهایدهتیکی از 
شـود.   عالوه بر تخصیص ناکاراي منابع باعث افزایش رانت و فسـاد اقتصـادي در اقتصـاد مـی     هاین پدید

ي ها بیآسهاي خارجی به اقتصاد و دولت  را گرفته در صورت بروز شوك ها دولتهمچنین قدرت تحرك 
 درشود.  یرنگ م بیشتر شود منافع ناشی از آن کمهاي دولت از یک حدي  . وقتی هزینهشود یمجدي وارد 

ـ    ها دولتکلی  ةیک قاعد عنوان به واقع را دارنـد کـاراتر و    ییی که کمترین میـزان افـزایش مخـارج دولت
    )1387، يخواهند بود. (دادگر و نظر تر خالق

مـداخالت   یو چگـونگ  ینیآفر ت نقشیفیش از اندازه بزرگ دولت به کیب يد اقتصادیات جدیالبته ادب
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ن سو سوق داد کـه بـا   یکشور را به ا رتبۀ یگذاران عال استیران، سیا ياقتصاد دولت حساس است. تجربۀ
و  یها را به بخش خصوص يگریت تصدی، محوریچهارم قانون اساس و  اصل چهل یهاي کل ابالغ سیاست

شـدن  تصـادي باعـث شکوفا  هـاي اق  و فعالیتب حضور مردم در اقتصاد ین ترتیند تا بدیواگذار نما یتعاون
  مختلف جامعه شود.  يها اقتصاد، توزیع منابع و ثروت میان گروه
نی دولت با بخـش خصوصـی بـوده کـه     جایگزی ،اقتصادي ایران ةیکی از موانع اصلی اختالل فزایند

رانـدن بخـش    ي دولتی در تولید ناخالص کشور منجـر بـه بیـرون   ها شرکتجهت افزایش سهم دولت و  به
 ژهیو بهعلت موانع نهادي  ت. اگرچه نباید فراموش کرد که بههاي اقتصادي گردیده اس فعالیتخصوصی از 

ي نفتـی در ایـن   درآمدهاي افزایش امدهایپدر اثر  خصوصاًاخیر ( ۀساختار اقتصاد سیاسی ایران در سه ده
ي براي نهادسازي طبیعی و ها ثروتي فروش سو بهاقتصاد) که باعث انحراف اقتصاد ایران از تولید ثروت 

بخش خصوصی در کشور ما خود نه عنوان نهـاد و سـاختار مسـتقل بلکـه اغلـب       ،توزیع آن گردیده ةنحو
ساختارشکنی و رفع موانع اقتصاد ایران نیازمند  ۀاست. لذا معالج افتهیبه بخش دولتی، رشد  وابسته طور به

بتنـی بـر اصـول اقتصـادي و قواعـد      ي مباورهـا بـازار و  ـ  بهینـه دولـت   نهادي براساس جایگزینی رابطۀ
  )1387لو وضی(ع .استعدالت اقتصادي  بخش وحدت
کـه شـاید بتـوان     ابدی یمدولت رشد افزایش  با افزایش اندازة B دهد که تا نقطۀ مودار زیر نشان مین

دهـد   . ایـن نشـان مـی   ابـد ی یمرشد اقتصادي کاهش  B ۀاز نقط بعددانست. اما  1دلیل آن را قانون واگنر
  )1387، يدادگر و نظر(دولت تا حدي نیاز است  ةافزایش انداز

  

  
  رشد اقتصادي ـ دولت منحنی اندازة. 3 نمودار

                                                        
سمت دولت رفاه پیش برویم با  اول اینکه هرچه بهشدن دارند:  ها به دو دلیل نیاز به بزرگ کند دولت قانون واگنر بیان می .1

افزایش سطح توقعات مردم در مورد امنیت، آموزش، بهداشت و... دولت براي پاسخگویی به این توقعات باید هزینه کند و 
تأمین هاي  هاي دولتی ازجمله سازمان سمت دولت رفاه سازمان رفتن به وري را افزایش دهد. دوم اینکه، با کارایی و بهره

 شدن دارند. اجتماعی و... تمایل به گسترده
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هاي اندازة مخارج دولت به تولید ناخـالص   توان از شاخص بودن اقتصاد می براي محاسبۀ درجۀ دولتی
گري دولت به تولید ناخالص ملی و سهم دولت در تولید ناخالص ملی  ملی، اندازة درآمدهاي ناشی از تصدي

 دست بهاین نتیجه را  اند آمده  دست به رهایمتغي اقتصاد که با این ریپذ بیآسي ها شاخصاستفاده کرد. تمام 
  وجود دارد. کشورهاي بیشتري نسبت به سایر ریپذ بیآسگرایش به  عموماًي کوچک کشورهادادند که در 

و  توسـعه   حـال  دري کشـورها بـراي تعیـین    1سازمان ملـل متحـد   توسعۀ يها استیس کمیتۀ تاًینها
را ارائـه کـرد. ایـن شـاخص بـراي       CDP-EVIنهـایی از ایـن شـاخص موسـوم بـه       نسخۀ افتهی توسعه

هستند که این شاخص معتقد  دهندگان توسعهاست. البته  شده دیتول زا بروني ها شوكکردن خطر  منعکس
  ي ناشی از سیاست را ندارد.رهایمتغتوسط  جادشدهیاتالطم  این شاخص توانایی محاسبۀ

گـرفتن در  گـري میـزان قرار  ة شـوك و دی است، یکی انداز شده  لیتشکاین شاخص از دو جزء اصلی 
معرض شوك. هرکدام از این دو جزء از اوزان برابري برخوردار هسـتند. همچنـین هرکـدام از ایـن اجـزا      

  یی دارد که در نمودار زیر مشخص گردیده است.ها رشاخهیز
  

  
  سازمان ملل هاي توسعۀ سیاست پذیري کمیتۀ شاخص آسیب .4نمودار 

  
ـ تعرزیـر   صورت بهي اقتصاد ریپذ بیآسو شاخص یبرگوگل همچنین در مطالعۀ اسـت. البتـه    شـده   فی

ساخت شاخص ترکیبـی   ةدر نحو صرفاًدر اقتصاد از منظر هر دو شاخص یکی هستند و  ریپذ بیآس ياجزا
  هم متفاوت هستند. با

                                                        
1. the united nations committee for development policy (CDP) 

شاخص آسیب پذیري 
اقتصاد  
CDP-EVI

قرارگرفتن در 
معرض شوك

درصد 50

اندازه جمعیت 
کشور

درصد 5/12

دورافتادگی
درصد 5/12

ساختار  
درصد 5/12

سهم کشاورزي  
شیالت و جنگلداري

درصد 25/6

نسبت صادرات کاال
درصد 25/6

سهم جمعیت در 
مناطق کمتر برخوردار

درصد 5/12

میزان 
شوك

درصد 50

بی ثباتی صادرات
درصد 25

طبیعت شوك
درصد 25

بی ثباتی در تولید 
محصوالت کشاورزي

درصد 5/12

قربانیان حوادث 
طبیعی

درصد 5/12
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  پذیري اقتصادي برگوگلیو شاخص آسیب .5نمودار 

  
تمایـل   تـر  کوچـک ي کشـورها که  کند یماین نتیجه را احصا  ها شاخصاین  ۀمطالع تاًینهاو  مجموعاً
  .کشورهاستدلیل ساختار این  و این بهي دارند ریپذ بیآسبیشتري به 

. در محـور عمـودي   کند یم انیرا بکشور  ةي اقتصادي و اندازریپذ بیآسبین میزان  نمودار زیر رابطۀ
  است. شده  دادهنشان کشورها  ةي و در محور افقی اندازریپذ بیآسنمودار میزان 

  

  
  يریپذ بیاقتصادها با شاخص آس ةانداز رابطۀ. 6نمودار 

  

EVI

شاخص  
درمعرض بودن

درصد 75

شاخص
وابستگی تجاري

درصد 25

شاخص  
پیچیدگی اقتصادي

درصد 25

شاخص  
وابستگی به کاالهاي استراتژیک  

درصد 25

شاخص  
احتمال ابتال به حوادث

درصد 25
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ـ بیشـتر   کشورها ةاست. هرچه انداز مشاهده قابلي فوق نیز در این نمودار ریگ جهینت میـزان   شـود  یم
ي بیشتر همـراه بـا   ریپذ بیآسي کوچک داراي میزان کشورها نیچنهم. شود یمها کمتر  ي آنریپذ بیآس

 بودن باال هستند.دربازی از وابستگی به کاالهاي استراتژیک، یباال نسبتاًمقدار 

  در اقتصاد بخش استحکام. عوامل 2.2.2
ـ  یاز شاخص برگوگل يگریاما بعد د  یخـارج  يهـا  اقتصـادها در برابـر تکانـه    یو به توان و اسـتحکام داخل

ی کرد. ثبـات  بررس مورد 4در  توان یمبودن اقتصاد را  مقاوم) 2006و (یبرگوگل ۀاختصاص دارد. طبق مطالع
از ایـن حـوزه بـراي     هرکـدام اجتمـاعی و حکمرانـی خـوب.     ، توسعۀبازارهاي ریپذ انعطافاقتصاد کالن، 

هرکـدام   ة محاسـبۀ و نحـو  ها داللتي کالن، ها حوزهیی دارند. در ادامه به این ها داللتاستحکام اقتصاد 
 .میشو یمآشنا 

 اقتصاد کالنثبات 

در توصیف یک محیط اقتصاد کالن بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره وضعیت مـالی دولـت، و   
در سطح  )GDPنسبتی از  صورت بهکسري بودجه ( که  یصورت در. گردد یم دیتأک ها پرداختوضعیت تراز 

ی باشد، نرخ واقعی ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعـادلی و  نیب شیپ ی باشد و نرخ تورم نیز کم و قابلمعقول
ی خواهـد  باثباتمناسب رشد و توسعه باشد محیط اقتصاد کالن شرایط  ها پرداختوضعیت نرخ بهره و تراز 

  حال در . در مقابل کشورهايشود یمي پیشرفته مشاهده کشورهادر  عموماًتصویري است که  نیاداشت. 
نوسانات شدید نرخ واقعـی ارز و   ،فزاینده و ناپایدار ۀي باال و متغیر تورم، کسري بودجاه نرخبا  غالباً توسعه

  مواجه هستند. ها پرداختکسري مزمن تراز 
ي گـذار  هیسـرما ملـی و   انـداز  پـس زیـرا   ،ثبات اقتصاد کالن مبناي اصلی رشد پایدار اقتصادي است

. رشد پایـدار  بخشد یمرا بهبود  ها پرداختتراز  ي صادرات،ریپذ رقابتخصوصی را افزایش داده و با تقویت 
و ایجـاد یـک محـیط امـن اقتصـادي بـراي تشـویق         هـا  مـت یقاقتصادي مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی 

ي داشته مؤثرنقش بسیار  تواند یم نثبات اقتصاد کال ارتباط  نیا دري بخش خصوصی بوده و گذار هیسرما
ي اقتصادي و اعتبار متولیان پولی و مالی کشـور  ها استیساره جهت ثبات اقتصاد کالن درب عالوه بهباشد. 

ـ یمهمـی بـه دنبـال دارد. (خل    عالئـم در مدیریت کارآمد اقتصادي بـراي بخـش خصوصـی     ـ  یل و  یعراق
   )1380پور،  رمضان

بودجـه   يکسر ،یمتیق راتییمانند تغهستند با عدم تعادل مرتبط  یی کهرهایثبات اقتصاد کالن با متغ
از  یکـ یشـود.   گیـري مـی   و نـرخ ارز انـدازه   يکـار یب ،يهاي جار هاي تراز حساب دولت، پرداخت یو بده
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ـ پانا سـمت  است که اقتصاد را بـه  یناخالص داخل دیها نوسان تول عدم تعادل نیا نیآشکارتر سـوق   يداری
  .دهد می

کند  می انیپذیري اقتصاد ب و انعطاف يثبات اقتصاد یهمبستگ ۀ) در مقال2006( همکارانو  ویبرگوگل
کـل در اقتصـاد اسـت، اقتصـاد در      رضـۀ برهمکنش تقاضا و ع نیب میکه ثبات در اقتصاد در ارتباط مستق

قبول باشـد، و نـرخ    قابل یمتیداشته باشد، تورم ق داریپا یمال تیخواهد بود اگر موقع یتعادل داخل طیشرا
هاي  تعادل پرداخت تیدر موقع زین یاقتصاد در تعادل خارج نیهمچن باشد، کینزد یعیبه نرخ طب يکاریب

توانند  هستند و می يهاي اقتصاد شدت تحت تأثیر سیاست به رهایمتغ نیشود. ا منعکس می يجار  حساب
  .مضر باشد هاي شوكدر مواجه با  يپذیري اقتصاد انعطاف يبرا یهاي مناسب شاخص

ـ ب ویگوگلبر ۀلیوس پذیري به مرتبط با شاخص انعطاف يثبات اقتصاد يها مؤلفه ـ اسـت. ا  شـده   انی  نی
  شوند: می ریها شامل سه متغ مؤلفه
  . GDP بودجه به ينسبت کسر .1
 .شود و تورم ساخته می يکاریب جمع نرخ ۀلیوس شاخص فالکت که به .2
 يمبنـا اي از کشـورها بر  گسترده فیط يبرا رهایمتغ نیا يها داده. GDPه ب یخارج ینسبت بده .3

  .کشورها در دسترس است ییایجغراف تیاندازه و موقع ،افتگیی توسعه ۀدرج
ـ ها مرتبط است. بـه ا  ن در مقابله با شوكآ یعیپذیري طب اي دولت با انعطاف بودجه تیموقع ـ دل نی  لی

هـاي   هاي خود را متناسب با شـوك  دهد که مخارج و مالیات اي سالم به دولت اجازه می بودجه گاهیکه جا
  .دینما لیمضر تعد
که اگـر اقتصـاد در    لیدل نیدارند به ا ین همبستگآعدم  ایپذیري  با انعطاف يکاریو ب ها متیق تورم

نخواهـد   لیبر جامعه تحم يدایز یرفاه يها نهیهاي مضر هز و تورم اندك باشد، شوك يکاریبا ب طیشرا
  .دارند یمنعطف تیها ماه و تورم در جذب شوك يکاریب جهینت کرد. در

ـ که  لیدل نیاست به ا پذیري مقاومتسنجش  يبرا یمناسب اریمع GDP به یخارج یبده نسبت  کی
منـابع   ییاي در جابجـا  دچار مشکالت عدیـده ، زا هاي برون کنترل شوك يباال برا یخارج یکشور با بده
  .نماید ها را برآورد می کردن شوك یپذیري در خنث انعطاف زانیم ریمتغ نیا نیاست. بنابرا
ـ برآمده از دو عامل از م GDPکند که نوسانات  می دیتأک نجایدوباره در ا نیهمچن عوامـل   گـر ید انی

هاي خـارجی و اثـرات    پذیري ذاتی اقتصاد توسط شوك به عبارت دیگر آسیب ـ تأثیرگذار بر نوسانات است
 حیصح کردیرو کی  نیلذا ا ـ وابسته است. شود ها می که باعث توقف و یا تشدید شوك ها آنسیاسی حاصل 

 .ستیپذیري ن بر انعطاف ها استیتأثیر س يشاخص برا کیعنوان  به GDPنوسانات  نگرفتدرنظر يبرا
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 کارایی بازار

هـاي نسـبی    از بین برود و تعـدیل  سرعت بهتواند  می ها شوكگاه اثرات  تعدیل شود، آن سرعت بهاگر بازار 
در مواقـع بـروز    خصوصـاً عدم تعادل بازار ادامه پیدا خواهد کـرد   گرید  عبارت بهپذیرد.  ی انجام میراحت به

 هاي رفاه افزایش داشته، هزینه جهینت در ،کارا تخصیص پیدا نخواهد کرد صورت بههاي مخالف، منابع  شوك
  شد و در بازار کاال کمبود رخ خواهد داد.خواهد رو به خارج سرمایه رخ خواهد داد و منابع بیکار  انیجر

 ةبازار با استفاده از نرخ بهـر  ،یدر برابر شوك جانب . اگررندیدر نظر بگ ی رامال يمثال، بازارها  عنوان به
عبارت بهتـر   بهکرد توان در اقتصاد حفظ  را می هید، سرمادهاي ب بهینه تر پاسخکم ها ییدارا متیباالتر و ق

هـاي   در مواجهـه بـا شـوك    ادیز  احتمال  بهگاه  اگر قیمت در بازارهاي مالی در تعدیل شکست بخورد، آن
 خواهـد هـاي اقتصـادي و بیکـاري تـأثیر      منفی سرمایه اقتصاد را ترك خواهد کرد و این اتفاق بر فعالیت

حال این مسـئله از  هر هرسیدن بازار محصول و کاال وجود دارد. ب تعادل مشابهی براي به مالحظاتگذاشت. 
  باشد. میهاي واردشده به اقتصاد مهم  منظر جذب شوك

  ستهیحکمرانی شا
ي کشـورها ي پیشـین توسـعه توسـط    کارهـا  و سـاز ناکارآمدي درپی سته الگویی است که یحکمرانی شا

ـ که در شـاخص بـورمن ن  طور است (همان شده  ارائهی الملل نیبامع و مج یافته توسعه ز بـدان اشـاره شـد).    ی
آن  ۀلیوسـ  بـه و نهادهـا کـه    هـا  استیس، ها ارزشسته طبق تعریف عبارت است از نظامی از یحکمرانی شا

از طریق تعامل سه بخـش دولـت، خصوصـی و مـدنی      را جامعه، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود
هـا   آن ۀواسـط  بـه فرایندها و نهادهایی اسـت کـه   ، کارها و سازسته شامل ی. حکمرانی شاکند یممدیریت 

 موضـوع . کننـد  یمـ و نهادهاي مدنی منافع خود را دنبال و حقوق قانونی خود را اجـرا   ها گروه ،شهروندان
جـاد شـغل و   ای ،که در آن بر کاهش فقـر  شده  مطرحپایدار  دستیابی به توسعۀ هدف باسته یحکمرانی شا

 )1383 ،پور یقل( .کند یم دیتأکزنان  ۀو رشد و توسع ستیز  طیمححفاظت و تجدید  ،رفاه پایدار
 يضـرور  پـذیري  ي مقاومتو برا آن حیعملکرد صح و ياقتصاد ستمیس کی يبراسته یشا حکمرانی

 يکارها و . بدون سازاست در ارتباط تیقانون و حقوق مالک تیمانند حاکم یبا مسائل يدار است. حکومت
 یو نـاآرام  یو اجتمـاع  يقتصـاد مـرج ا  و  منجر بـه هـرج  توانند  می یراحت به یهاي جانب نوع، شوك نیاز ا

پـذیري   تواند انعطـاف  می ستهیشا یحکمران گر،ید يسوشود. از بزرگ می يریپذ بیاثرات آس رو نیشوند. ازا
  کند. می تیاقتصاد را تقو

 يشاخص جهانی آزادي اقتصادي که بر روي ساختار حقوقی و امنیت حق مالکیت تمرکز دارد، شامل اجـزا 
   :شود یمتعریف  رمجموعهیزخوب با پنج شاخص حکمرانی خوب است. حکمرانی  ۀمفیدي براي محاسب

 ییاستقالل قضا.   
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 دادگاه یطرف یب.  
 يمعنو تیحفاظت از حقوق مالک.  
 قانون تیدر حاکم یدخالت نظام.  
 ینظام حقوق یکپارچگیو  یاسیس ستمیس. 

 اجتماعی ۀتوسع

ـ اسـت. ا  يپـذیري اقتصـاد   انعطـاف  براي ياز عناصر ضرور گرید یکی یاجتماع ۀتوسع عامـل نشـان    نی
 يهاي اقتصاد دستگاه و اند شده  توسعه داده یدرست جامعه به کیدر  یدهد که تا چه حد روابط اجتماع می

تواند نشان دهد  می زین ی. انسجام اجتماعخواهند بود مؤثر يقادر به اجرا یمدن يها یناآرامممانعت بدون 
مشـترك نسـبت بـه     يکردهایخود رو ۀنوب ه، که باستدر اقتصاد مؤثر  یاجتماع يگوو که تا چه حد گفت

ـ ا نیسـازد. بنـابرا   قـادر مـی  ی را هاي جانب در برابر شوك یانجام اقدامات اصالح  ۀتوسـع کـه   هیفرضـ  نی
ـ دل به ی،طور تجرب توان به نمی ی است رامربوط به انسجام اجتماع میطور مستق به یاجتماع عـدم وجـود    لی

  .کرد شیآزما ،داده
مربوط به  يرهای. متغکرد گیري اندازه هاي مختلف به روشتوان  کشور را می کیدر  یاجتماع ۀتوسع

، مـدت  یطـوالن  يکـار ینـرخ ب  ،کننـد  مـی  یدر فقـر زنـدگ   ی کهتیآن و نسبت جمع یدرآمد مانند پراکندگ
 نییبا سطح پا تیو نسبت جمع ،ی استانداز اشتغال ناکاف مهارت کم و چشم با تینسبت جمع ةدهند نشان

ـ تواند شاخص مف پرورش می و  آموزش  يهـاي ممکـن بـرا    از روش گـر ید یکـ ی حـال  نی. بـاا ي باشـد دی
اسـت،   یروش جـالب  نی. ای خواهد بودو مدن یهاي صنعت هایی از ناآرامی نمونه زانیتعداد و م ،گیري اندازه
  .است و دشوارکشورها نسبتاً محدود  در همۀگیري  اندازه ياما برا

متی را تعریف کنیم. لـذا بـا   شاخص اقتصاد مقاو میتوان یمشرح دادیم  ونتاکنیی که ارهایمعبه  باتوجه
ي پیشرفته و داراي کشورهاکه  آمده  دست بهکشور این نتیجه  86و سنجش آن براي  ها دادهکردن  نرمال

داراي  کشـورها ي اقتصاد را دارا هستند. این ریپذ مقاومتساختار متشکل و منظم میزان باالیی از شاخص 
منـابع تسـلط    صیبـازار در تخصـ   يروهـا یناجتماعی و اقتصـادي بـوده و   یافتۀ  توسعهپیشرفته و  ساختار

  دارند. يشتریب

  ي اقتصادریپذ مقاومتساخت شاخص  .3.2.2
دسـته   3این شاخص را که در باال توضیح دادیـم در   يجزء از اجزا 5براي تولید شاخص اقتصاد مقاومتی 

 گروه همهم  یکسانی هستند. دلیل اینکه این سه جنبه از حکومت با . هر دسته داراي وزنمیکن یم میتقس
  .هاست آنوجود یک همپوشانی و اتحاد بین  اند شده
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  پذیري اقتصاد برگوگلیو شاخص مقاومت ياجزا .7نمودار 

  
جداگانه باعث تقویت و  طور بهاقتصاد هستند و هرکدام  بخش استحکامي ها بخشاین شاخص  ياجزا

  .شوند یماستحکام اقتصاد 

  ريیپذ مقاومت ـ يریپذ بیآس تحلیلی چارچوب .4.2.2
بودن اقتصـاد بـه قسـمت نهـایی     ریپذ بیآسي اقتصاد و شاخص ریپذ مقاومتي ها شاخصبا تعریف  تاًینها

ي هـا  اسـت یسذاتـی اقتصـاد و    نبودریپـذ  بیآسـ بـه   . در ایـن مطالعـه باتوجـه   میرس یمو یبرگوگل مطالعۀ
ي خـارجی  هـا  شوكارچوب تئوریک براي ارزیابی اثرات و و همکارانش یک چیي اقتصاد برگوگلساز مقاوم

کـه   دهد یماست. این نمودار نشان  شده  دادهکه در شکل زیر نمایش  اند کردهبه اقتصاد طراحی  واردشده
در اقتصاد  ریپذ بیآس. اول از طریق نقاط داراي تالطم یا ردیگ یمقرار  ریتأثریسک از طریق دو جزء تحت 

 اقتصـادها گـرفتن  است (که باعث در معرض ریسک قرار و ساختاري هر اقتصادي ي ذاتیها یژگیوکه از 
ي اقتصـاد اشـاره   ریپذ بیآساز طریق عواملی که در شاخص  ریپذ بیآس. این نقاط شود یم) ناشی شوند یم

سمت ثبات اقتصادي،  امات سیاستی است که اقتصاد را بهامل در ارتباط با اقدع دومین. شود یمشد تقویت 
. اثرات منفی ناشی از ریسـک تحـت   دهد یماجتماعی و حکمرانی خوب سوق  ، توسعۀبازارهابودن  منعطف

ایـن اسـت کـه ایـن      ةدهند نشانترکیب این دو عامل است. عالمت منفی در مقابل عامل مقاومتی  ریتأث
 ي اقتصادي باعـث ها تالطمدیگر وجود عامل  . ازطرفدهد یمرا کاهش  ها شوكمنفی ناشی  عامل اثرات

  .دهد یماقتصاد را در معرض ریسک قرار  عمالًاست و  ها شوكافزایش اثرات منفی 
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  پذیري پذیري و شاخص مقاومت شاخص آسیب هاي چهارگانۀ نسبت .8نمودار 
  

چهار سناریو براي بررسـی رفتـار    ،کننده تیتقودر اقتصاد و نقاط  ریپذ بیآسدادن نقاط با کنار هم قرار
ي ولخـرج، بهتـرین   کشـورها ، خودسـاخته ي کشـورها طراحی شد. این چهار سناریو تحت عنوان  ها بنگاه

  .اند شده  یطراححالت و بدترین حالت 
ي ذاتـی نـدارد و همزمـان    ریپذ بیآساقتصاد آن نقاط که کشوري است  ،داراي بهترین سناریو کشور

ترین حالـت مربـوط   عکس، سناریو بد طور بهي اقتصاد است. ساز مقاومي آن در مسیر تقویت گذار سیاست
ف ي در جهت تضعیگذار سیاستي فراوان در اقتصاد مسیر ها يریپذ بیآسداشتن رغم  اقتصادي است علی

 يها رساختیزبه داشتن  داراي اقتصادي هستند که باتوجه خودساختهي کشورهامقاومت اقتصادي است. 
کردن نقـاط ضـعف    برطرفاقتصاد و  نکرد مقاومتی سمت بهي آن گذار سیاستمسیر  ریپذ بیآسمتالطم و 

ي ولخـرج، داراي تالطـم و   کشـورها دیگـر   . ازطـرف هاسـت  شـوك بـردن اثـرات منفـی     و ازبـین اقتصاد 
افـزایش اثـرات    سمت بهي و رفتار اقتصاد گذار سیاستاما  ،ي کمتري در ساختار اقتصاد هستندریپذ بیآس

  ي وارده به اقتصاد است.ها شوك
 معمـوالً  رنـد یگ یمـ قـرار   هـا  نیبهتـر حاکی از آن است که کشورهایی که در دسـتۀ   کشورهابررسی  جینتا

ي کشـورها برخـی از   رنـد یگ یمقرار  خودساختهیی که در دستۀ کشورها هستند، افتهی توسعهي بزرگ و کشورها
و دسـتۀ   افتـه ی توسعهي بزرگ و کشورهاشامل  معموالً ها ولخرج. دستۀ باال هستند ریپذ بیآسکوچک با ساختار 

  همراه با ضعف در حکمرانی اقتصادي هستند. ریپذ بیآسي کوچک و کشورهاشامل  ها نیبدتر
ي ذاتی اقتصاد برشمردیم ساختارهاي اقتصاد را ناشی از ریپذ بیآسارائۀ شاخص که در آن این شکل 

ي اقتصاد ها يریپذ بیآسیی دارد. اول اینکه ها تیمزي آن را از طریق اعمال سیاست دانستیم ساز مقاومو 
 عبـارت  بـه در اقتصاد نیسـت.   شده اعمالي ها استیسی و ذاتی اقتصاد است و ناشی از رساختیز صورت به

آسیب پذیري باال  
استحکام پایین &
)بدترین مدل(

آسیب پذیري باال  
استحکام باال &
)خود ساخته(

آسیب پذیري پایین 
استحکام پایین &

)ولخرج(

آسیب پذیري پایین 
استحکام باال &
)بهترین مدل(

 ي اقتصادریپذمقاومتشاخص 

ص 
شاخ

 يریپذبیآس
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ي غلـط  هـا  استیسدلیل اتخاذ  به توان ینمي باالیی هستند را ها يریپذ بیآسیی که داراي کشورها گرید 
نقاط ضـعف و   توانند یممورد عتاب نمود. دوم اینکه شاخص مقاومتی اشاره به این نکته دارد که کشورها 

 نیاۀ سوم نکتت کاهش دهند. ي درسها استیسرا از طریق اعمال  ها شوكاز طریق  آمده شیپاشکاالت 
ي از ریپـذ  بیآسکشور براي در معرض ریسک قرارگرفتن و  استعدادکه ترکیب این دو عامل میزان  است

  .کند یمآن را مشخص 
  

  
  ریسک اقتصادي کشورها ةکنند دو رکن تعیین .9نمودار 

  

  
  يریپذ و مقاومت يریپذ بیاقتصادها در دو شاخص آس یپراکندگ .10نمودار 

ریسک= 

خطر ابتال به آسیب هاي 
ناشی از شوك هاي 

اقتصادي

در معرض آسیب پذیري
)افزایش دهندة ریسک(

:درمعرض قرارگرفتن
ویژگی هاي ذاتی اقتصاد 
آن را در معرض ریسک 

قرار می دهد

:ویژگی هاي ذاتی
باز بودن تجارت 

پیچیدگی صادرات  
وابستگی به واردات 

استراتژیک

توان مقاومت
)کاهش دهندة ریسک(

:توان افزایی
اقدامات سیاستی که 
باعث می شود توانایی 

کشور در مقابله با ریسک 
افزایش پیدا کند

:سیاست ها
ثبات اقتصادي

انعطاف پذیري اقتصاد
توسعه اجتماعی
حکمرانی خوب
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 چهارگانه ماتیتقساست.  شده  ارائهي جهان کشورهااین شاخص براي  محاسبۀ این نمودار نتیجۀ در
  تکرار شده است. ناًیعدر نمودار باال در نمودار پایین نیز 

ی است و چندوجه. اول اینکه ساختار استحکام اقتصاد شود یماز این مطالعه نکات حائز اهمیتی منتج 
ی در راسـتاي همراهـی و حمایـت از    طـ یمح سـت یزاین رویکرد جامع حکمرانی اجتمـاعی، سیاسـی و    در
ها  ي کوچک، آنکشورهابودن  به استعداد شدید در معرض شوك  توجه با اًیثاني اقتصادي است. ها استیس

ـ اي اقتصـاد اهمیـت بیشـتري بدهنـد و     سـاز  مقـاوم ي هـا  استیسباید به   هـا و  را در برنامـه  اسـت یس نی
  )2013 و و همکاران،یبرگوگل. (دنکن يخود جاساز یمل يها ياستراتژ

 514/0برابـر  ، 2006ي اقتصاد براي ایـران در سـال   پذیر ، شاخص مقاومتشده انجامطبق محاسبات 
پـذیري   است. شـاخص آسـیب   دارا بودهرا  57 ۀبوده است. در این سال ایران در بین کشورهاي جهان رتب

ام را کسب کـرده  28ر دنیا رتبۀ بوده است و در این شاخص د 389/0 با برابر ،2006اقتصاد ایران در سال 
  .ردیگ یمکشورهاي داراي بدترین وضعیت قرار  ۀبود. با توجه به این محاسبات ایران در دست

ـ   ریپـذ  مقاومــت، شـاخص  2013امـا در سـال    بـوده و شــاخص   385/0ر ي اقتصـاد بـراي ایــران براب
از گروه بـدترین  ، 2013در سال گرفته  بوده است. ایران در مطالعۀ صورت 262/0برابر ي ایران ریپذ بیآس

، 2013تـا   2006ة دور یگـر طـ  یان دیب داشته است. به مکان  نقلوضعیت به گروه داراي وضعیت ولخرج 
ـ  ،استه شدهران کیاقتصاد ا یرونیسک بیبودن و ر بیآسگرچه از معرض در   يبـرا  یاما همزمان توان داخل

  افته است.یز کاهش ین یخارج يها مقابله با شوك

  ویبورمن و برگوگل يها شاخص یابی. ارز3
 یدر موضـوع اقتصـاد مقـاومت    يسـاز  سمت شـاخص  ، اساس حرکت بهن گفته شدیش از ایکه پطور همان
 يز ساختن شـاخص بـرا  یک نیمحافل آکادم يبرا یگذاران است. حت استیس يد برایو مف يجد یضرورت

د و بـه مـرور امکـان    یه را فراهم نمایاول يها ل شاخصیبحث و نقد و تکم ۀنیتواند زم یم یاقتصاد مقاومت
، امکـان  یانسـان  ش از سـاختن شـاخص توسـعۀ   یعنوان نمونه پ سر سازد. بهیرا م يدیجد یمطالعات اثبات

ـ  یـ ن شدت اییا تعی یا منفیمعنادار مثبت  ۀرابط یبررس  يرهـا یگـر متغ یو د یانسـان  ۀن توسـع ین رابطـه ب
ـ ی، زميسـاز  امـا پـس از شـاخص    ،وجود نداشت یاسیس یو حت یو اجتماع ياقتصاد  یقـات اثبـات  یتحق ۀن
 يم چندبعدیمفاه يبرا یبیترک يها د. اساساً ساختن شاخصیمختلف فراهم گرد يکشورها يبرا يمتعدد

ـ   يطـور  شتاب گرفته است بـه  یر در سطح جهانیاخ ۀدو ده یکیاست که در  يروند یفیو ک ش از یکـه ب
جه ساختن شاخص ی) در نت2006(باندورا،  .شود ین و منتشر میتدو یالملل نیدر سطح ب یبینماگر ترک 160

دنبال داشته  به يو نظر یمطالعات دانشگاه يرا برا یمثبت يامدهاین پیتواند چن یم یاقتصاد مقاومت يبرا
ـ در ا یشـروع خـوب   تواند نقطۀ یو، میبورمن و برگوگل يها س شاخصاسا نیاباشد. بر ، امـا  ر باشـد ین مسـ ی
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ن یچند در اسازد، هر ازین ین مفهوم بیا يساز یکم يبرا یبوم يها تواند ما را از تالش یل متعدد نمیدال به
ـ یاقتصاد در شاخص برگوگل يریپذ تر ابعاد مقاومت قیدق يبودن مبنا و احصا ان منقحیم از شـاخص   شیو ب

  در خصوص هر دو شاخص مذکور: ییبورمن است. اما نقدها
ـ ا ينظـر  ينبودن مبنـا  ا حداقل مستحکمینبودن  از نقاط ضعف دو شاخص مذکور، روشن یکی. 1 ن ی

ـ آن اسـت کـه با   يسـاز  ند شـاخص یهاست. اصل در فرا شاخص ـ ی  ن شـاخص دو مرحلـۀ  یش از تـدو ید پ
افتـه  ی حیک مفهوم تصریمحسوس  یر واقع هر شاخص تجلرد و دیصورت گ يپرداز هیو نظر يساز مفهوم

ات یـ ک مفهـوم در ادب ی يبرا یمتفاوت يها ن علت است که گاه شاخصیهم است. به يک تئوریهمراه  به
از  یناشـ  ينـابرابر  يهـا  ) شـاخص یشـناخت  (نـه روش  ییعنوان مثال تفاوت معنـا  وجود دارد. به ياقتصاد

عنـوان   را بـه  یه، عناصـر متفـاوت  یساخته شده است و هر نظر ينابرابررامون مفهوم یاست که پ يا هینظر
باز هـم   ين نابرابرییو تب يبودن تئور کسانیسازد. هرچند که در صورت  یر برجسته میثر بر متغؤعوامل م

مقاومـت   يها شاخص ةم. درباریمتفاوت به دو شاخص مختلف برس يساز ممکن است با دو روش شاخص
ـ دل ، امـا بـه  زدوده شـود  يحد شده است که ابهام در سطح مفهوم تا ، گرچه تالشياقتصاد ل نوپـابودن  ی

 قرار گرفته روشن نشده است.  يساز شاخص ۀیکه پا يا هیات، همچنان نظریادب
ـ گ قابل بهره ینینحو ع ران بهیاقتصاد ا يفوق برا يها ز شاخصیدر سطح همان مفهوم ن یحت. 2  يری

ـ متفـاوت از برداشـت را   یانـدک  یاز اقتصاد مقـاومت  یداخل یرا تلقیز ،باشند یل میازمند تعدیستند و نین ج ی
موقـت و   يهـا  سـک یصـرفاً بـا ر   یجهـان  يها در شاخص ين معنا که مفهوم مقاومت اقتصادیاست. به ا

بودن و اسـت. فـرض منـدرج در آن مفهـوم گـذرا     شـود مـرتبط    یکه از خارج به اقتصـاد وارد مـ   یناگهان
در  یاقتصـاد مقـاومت   يپـرداز  که مفهـوم  یحالت مقاومت است. دریتبع موقع تکانه و به تیاستثنابودن موقع

ح بـه  یط مقاومـت اسـت. تصـر   یتبع شرا و به یط فشار خارجیت شرایبر فرض استمرار و اغلب یداخل مبتن
ـ  بلندمدت به يمدت بلکه راهبرد کوتاه ک نسخۀینه  ینکه اقتصاد مقاومتیا ن یهمـ  رود، نـاظر بـه   یشمار م

 ياست که بـرا  ییها از نوع تکانه یناش يادیحد ز ز تاین يمقاومت اقتصاد يها استینوع س 1تفاوت است.
ـ را يهـا  ک اقتصاد متصور است و فرض شاخصی  ياقتصـاد  صـرفاً  يهـا  ج آن اسـت کـه تنهـا تکانـه    ی
 ۀاسـت خصـمان  یاز س یناشـ  يهـا  اسـت کـه شـوك    ین در حـال یب شود. ایتواند منشأ آس یم يرتعمدیغ

عنوان  ندارد. به ییل هم در اجزاء شاخص مقاومت جاین دلیهم مورد توجه قرار نگرفته است و به ياداقتص
 یمال يها مانند نسبت یر از شاخصیمحل توجه بود، غ يخصمانه اقتصاد يها استین دست سیمثال اگر ا

ط ضـعف  یگرفت. در شـرا  ید مد نظر قرار میز باین یتبادالت بانک يها رساختیبودن ز امن ، مسئلۀها بانک
 یمبـادالت بـانک   ک اختالل خصمانه در شـبکۀ ی، کامالً محتمل است که یبانک رعامل در حوزةیپدافند غ

نـان،  یعـدم اطم  يمرج، القـا  و  جاد هرجی، اياز مبادالت اقتصاد یعیف وسیهم خوردن ط کشور موجب به
                                                        

 . 20/12/1392مورخ  ،بیانات رهبري در جمع کارگزاران نظام .1
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ـ و در نهابـزرگ و کوچـک    يهـا  بانـک  یبرخـ  یها، ورشکستگ به بانک یهجوم عموم ک بحـران  یـ ت ی
  ر شود.یفراگ ياقتصاد
ـ ا ،دانند یم مدت کوتاه یا پدافندي یا را مقاومتی اقتصاد که یفیف تعاربرخالگر یان دیب به  کـرد یرو نی
ـ شـود. ا  اقدام بلندمدت را شـامل مـی   کیدارد و  رانیا یاسالم يکالن به اقتصاد جمهور اندازي چشم  نی

ـ ااقتصـاد  درپـی   ما این رویکرد، در. دارد شانهیو دوراند یجابیا يکردیرو فیتعر هسـتیم کـه هـم     لآ هدی
ـ یا ـ یاسالم يمعنا اساساً در الگو نیبدو هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند.  باشد یاسالم  یران

ـ باشـد. در ا  متضمن مقاومت و تحقق آن دیهاي مهم الگو با از مؤلفه یکی شرفت،یپ مقولـه اسـت کـه     نی
  )1391 ،پیغامی( .شود می يو نوآور يریپذ سکیرو  ینیمشتمل بر اقتصاد کارآفر یاقتصاد مقاومت

ـ   م، بـه یبمان یک دو شاخص فوق باقیو تئور یم مفهومیم در داخل پارادایاگر بخواه. 3 رسـد   ینظـر م
بـودن   هم ک بهینه فرض نزدعنوان نمو باشند. به ییها یها دچار کاست ن شاخصیز این یشناس لحاظ روش به

ـ ته ين راه بـرا یتـر  خدشه است. هرچند ساده   کامالً قابل یلحاظ روش ها به رشاخصیک از زیوزن هر ه و ی
ـ د یـ سـت. فـرض کن  ینه نیبه ةویش اما لزوماً ،شاخص، استفاده از روش اوزان برابر است ییل نهایتحل ک ی

ـ  یعیدرصد وابسته به صادرات منابع طب 100به  ينزد يدولت تا حد ۀن بودجیملحاظ تأ تصاد بهاق ا مـواد  ی
ـ قرار داشـته باشـد. در ا   یط نرمالیها در اقتصاد در شرا یها و وابستگ سکیگر ریاما د ،خام باشد ن حالـت  ی

افتـادن همـان   خطر هدهد حال آنکه تنها با ب یکشور را متوسط نشان م يریپذ بیآس درجۀ ،ییشاخص نها
مقاومـت   رازةیگـردد و شـ   یاقتصاد دچار اخـتالل اساسـ   يها تواند کل تعادل یدرآمد دولت، م ۀک مؤلفی

 يبـرا  یکسـان یب یتـوان ضـرا   ی، نميآور مقاومت و تاب ۀیلحاظ نظر ن بهیاز هم فروپاشد. بنابرا ياقتصاد
ز یمختلف تما يها با وزن یو فرع یاصل يان اجزایا میتوان  یبلکه م ،راجزا شاخص در نظر گرفتیتمام ز

ـ که اگـر   ينحو ها باشد به رشاخصیضرب (نه حاصل جمع) زحاصل ییا شاخص نهای داد ک شـاخص بـه   ی
 صفر شود. يد، کل شاخص مقاومت اقتصادی(مثالً عدد صفر) رس یرمقاومتیکامالً غ آستانۀ
مطـرح شـده اسـت.     يشاخص مقاومت اقتصاد يها مقاله ياست که در انتها یجین نکته نتایآخر. 4

چهـارده  م کرده اسـت:  یخود کشورها را در قالب شش رده تقس 2013و در گزارش یبرگوگلعنوان نمونه  به
ب بـاال و مقاومـت بـاال،    ین، آسـ ییباال و مقاومت پـا   بی(شامل آس يریپذ و مقاومت يریپذ بیاساس آسبر
ـ کـه   يرده در حال گذار و مرز دون) و یین و مقاومت پاییب پاین و مقاومت باال، آسییب پایآس ـ ا نزدی ک ی

ران یگاه ایباال. چنانکه گفته شد جا يریپذ ت مقاومتیک به موقعیا نزدیباال هستند  يریپذ بیبه حالت آس
ن در یماننـد بحـر   ییاقتصـادها  يآور طـور شـگفت   ، اما بهن استیین با مقاومت پاییب پایان آسین میدر ا
ت یمانند تونس در وضـع  ییاقتصادهاا یب و مقاومت قرار دارند یت آسیط از لحاظ هر دو وضعین شرایبهتر
کوچـک بـا تعـامالت     ياقتصادها يحال آنکه هر دو کشور دارا .دارند يک به مقاومت باال جاینزد يمرز

تر  مقاومت ییها تید در موقعیهستند که قطعاً نبا یداخل يها ت انقالبیباال و در حال گذار از وضع یخارج
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کوچـک بـا    يرتربودن اقتصـادها یپـذ  بیاساس آسو بریبرگوگل قالۀم شوند و اساساً یابیران ارزیاز اقتصاد ا
ل یبـه تفصـ   ینه منوط به دسترسین زمیدر ا ینظر قطع باال نگاشته شده بود. البته اظهار یتبادالت خارج
 ن کشورهاست.یمختلف شاخص ا ياطالعات اجزا

 ۀدر رصـد درجـ  کـالن   يهـا  دهد گرچه استفاده از شـاخص  یفوق نشان م مشابه چهار نکتۀ يموارد
ـ در ا یجهـان  يهـا  توان به تالش یاما نم ،شود یه میتوص داًیران اکیاقتصاد ا يریپذ مقاومت ن خصـوص  ی

اسـت و   یاز برداشت خاص ما از اقتصاد مقـاومت  یکه ناش يا ژهیبه ابعاد و  بسنده نمود و الزم است باتوجه
  بود. یبوم یشاخص یدنبال طراح دارند، به يریپذ بیران در آسیمختلف اقتصاد ا يها که بخش یبیضر

  رانیاقتصاد ا يبرا یي: نکاتبند جمع. 4
ي خارجی، یا مقابله با آن و بازیابی و بازسازي سـریع  ها شوكاقتصاد مقاومتی به توانایی اقتصاد در جذب 

شـتر در  ی. مطالعات نشان داده است کـه اقتصـادهاي کوچـک ب   ندیگو یماثرات منفی شوك بعد وقوع آن 
ي هـا  رسـاخت یزاقتصـاد ناشـی از    ریپـذ  بیآسـ قرار دارند. نقـاط   ها شوك گونه نیا ازمعرض آسیب ناشی 
  ي در اقتصاد است.گذار سیاستی به اقتصاد ناشی از بخش استحکام که یدرحال. استاقتصادي و ذاتی آن 

  طرح است: قابل یدر جهت اقتصاد مقاومت يساز در مجموع دو سطح شاخص
  ییهـا  شاخص یهمانند معرف یل اقتصاد مقاومتیذ یو قانون یاستیاحکام س يبرا يساز شاخصنخست 

ـ رهبـر معظـم انقـالب، ا    یابالغـ  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیتحقق س درجۀ يبرا هـا   ن شـاخص ی
 يفـا یرا در ا یاسـالم  يص مصلحت نظام و مجلس شورایمانند مجمع تشخ ینظارت يتواند نهادها یم

 رساند. ياریخود  ینظارتق رسالت یدق
 و  یخارج يریپذ بیا آسیکه آ يکالن اقتصاد يها ر حرکت شاخصیرصد مس يبرا يساز دوم شاخص

صـراحت در احکـام    ها ممکـن اسـت بـه    ن شاخصیر؟ ایا خیدر جهت بهبود است  یتوان مقاومت داخل
 يآور ر مقاومت و تـاب یمست اقتصاد کشور در یاز موقع یر کالن خوبیاما تصو ،درج نشده باشند یقانون

  دهند. یارائه م
رد. براي بررسی میزان استحکام یـک اقتصـاد و سـنجش    یگ یم ير جایاخ ل دستۀیحاضر در ذ ۀمقال

تئوریک و شـاخص ارزیـابی هسـتیم. شـاخص اقتصـاد مقـاومتی یـک         چارچوبمقاومت آن نیازمند یک 
 ةدهنـد  نشانها  اقتصاد هستند که تجمیع آن بخش استحکامشاخص ترکیبی متشکل از عوامل و نهادهاي 

دنبال علل موفقیت برخـی کشـورها    ) به2013همکاران (بورمن و  ۀمیزان استحکام اقتصاد است. در مطالع
متغیـر   50گـروه و  زیر 10 در مقابله با بحران مالی شاخص اقتصاد مقاومتی تعریف گردید. این شـاخص از 

ي اقتصاد ریپذ بیآسخود بعد از تعریف شاخص  ۀ) در مطالع2011(همکاران و و یاست. برگوگل شده لیتشک
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پردازنـد.   مـی ي اقتصـاد  ریپـذ  مقاومـت میزان شکنندگی اقتصاد به تعریـف شـاخص    ةکنند نییتع عنوان به
نسـبت   بـه  2013(سال  یان دوره بررسیران در پایدهد اقتصاد ا یشاخص فوق نشان م یابیاساس ارز نیابر

 یفاصـله گرفتـه و برخـ    يریپـذ  بیآسـ  يهـا  ) از پرتگـاه 1387نسبت سـال   به 1392) (سال 2006سال 
از  یها بالضروره و ناش از آن یدوره کاهش داده است (برخ يخود را نسبت به ابتدا يراهبرد يها یوابستگ
تـر شـده    فیواکـنش، ضـع   يبـرا  یجهت توان مقاومت اقتصاد و آمادگ ، لکن بهرخ داده) یرونیب يفشارها

ـ یت بیکشور را به تقو ییاجرا يها ، توجه کارگزاران قوا و دستگاهیلیتحلن یاست. چن  یش آمـادگ یش از پ
 یاجتمـاع  ط اقتصاد کالن و توسـعۀ ی، توجه به محیط خاص، اصالح حکمرانیدر شرا يگذار استیس يبرا

  د.یافزا یم یران و انسجام درونیاقتصاد ا یکه بر توان داخل یعوامل یعنیکند،  یجلب م
 يریپـذ  مقاومـت  — يریپـذ  بیآسـ  چارچوبو در تحلیل وضعیت یک کشور استفاده از یوگلروش برگ

م) که گرچه نسـبت  یدر صورت ورود شوك چقدر توان مقابله دار —  میب هستیاست (چقدر در معرض آس
 يهـا  یز دچار کاسـت ین ياما از جهات متعدد ،تر است مطلوب يت فقدان شاخص مقاومت اقتصادیبه وضع

و برداشت ما از اقتصـاد   ينظر ين مبناید. همچنیل بدان اشاره گردیاست که در متن مقاله به تفص يجد
ن یهمـ  باشـد. بـه   یمستتر م یجهان يها ل شاخصیاست که در ذ يزیمتفاوت از آن چ يتا حدود یمقاومت

 يبـرا  ياریتواند مع یم یاقتصاد مقاومت یبوم يها از شاخص ينظام سازگار یسمت طراح جهت حرکت به
  شدن فراهم آورد.رتریپذ بیا آسیشدن تر سمت مقاوم د بهاقتصا یرصد حرکت کل
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  اقتصاد مقاومتی در اندیشۀ امام خمینی (ره) و 
  العالی اي مدظله امام خامنه

  **، خلیل رضایی*حامد رضایی

  چکیده
هایی که از طـرف   به تحریم هاي اخیر باتوجه باشد. در سال اقتصاد یکی از عوامل حیاتی هر کشوري می

کشورهاي غربی علیه ایران صورت گرفته، باعث شد که اصطالح اقتصاد مقاومتی براي مقابله بـا ایـن   
ث شده اسـت  کلمه ازسوي رهبر انقالب بیان شود. سؤال ما در این پژوهش این است که چه عاملی باع

هـاي دشـمنان ابـراز     العالی براي مقابله بـا تحـریم   اي مدظله که اصطالح مقاومت در اندیشۀ امام خامنه
ی نگرشـ  انگـاري  نظریـۀ سـازه  انگاري سعی در پاسخ به این سوال هسـتیم.   به نظریۀ سازه شود؟ باتوجه

انی در فضـایی اجتمـاعی   هاي انس کنش ۀکند، که هم بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می باشد که می
هـاي امـام خمینـی (ره) بـه      . ساخت اجتماعی در ایران نیز از اندیشـه کند گیرد و معنا پیدا می شکل می

کـردن اقتصـاد مقـاومتی ریشـه در اندیشـۀ       عاریت گرفته شده است. لذا تصمیم رهبر انقالب در مطرح
ـ تحلیلـی بـوده و گـردآوري     فیباشد. روش ایـن پـژوهش، توصـی    مقاومت در نظر امام خمینی (ره) می

  باشد. اي و اسنادي می مطالب با استفاده از منابع کتابخانه
  انگاري، مقاومت، امام خمینی (ره) اقتصاد مقاومتی، سازهها:  کلیدواژه

  مقدمه
دلیـل اینکـه    شوند. ایـران بـه   ها براساس علت خاصی گرفته شده و اجرا می گیري در هر کشوري، تصمیم

پس از تشـدید  باشد.  هایی ازسوي مخالفان خود می باشد، دچار ناسازگاري ید خاص خود میکشوري با عقا
اصطالح اقتصاد مقاومتی ازسوي رهبر انقالب اسالمی ایران، براي  هاي اخیر، علیه ایران در سالها  تحریم

ها بیان شد. در اقتصاد مقاومتی، هدف اسـتفاده از تـوان داخلـی و مقاومـت در مقابـل       مقابله با این تحریم
  باشد.   ها می رساندن بحران حداقل ها، براي جلوگیري و به تحریم

گیرد. سؤال ما در ایـن پـژوهش    تلفی را درپیش میهاي مخ هر کشوري براي مقابله با دشمنان روش

                                                        
 -09148423078شـماره تمـاس:      Hamedrezaei89@yahoo.comارشـد علـوم سیاسـی. ایمیـل:      کارشـناس  *

  نویسندة مسئول *. -04434274335آذربایجان غربی، شهرستان شوط. تلفن ثابت: 
  ارشد علوم سیاسی. کارشناس **
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این است که اصطالح اقتصاد مقاومتی به چه علت ازسوي رهبر انقالب اسالمی براي مقابله بـا دشـمنان   
انگـاري کـه بـر سـاخت اجتمـاعی       در نظر گرفته شده است؟ فرضیۀ ما این است که براساس نظریۀ سازه

گیـري بـراي بیـان اقتصـاد مقـاومتی از سـاخت        العالی در تصمیم لهاي مدظ واقعیت تأکید دارد، امام خامنه
باشـد   اجتماعی الهام گرفته است. ساخت اجتماعی در نظر ما همان گفتمان غالب در جمهوري اسالمی می

باشـد کـه نظـرات و     و گفتمان غالب نیز همان اندیشۀ رهبر کبیر انقالب اسالمی، امـام خمینـی (ره) مـی   
  العالی نیز از آن الهام گرفته شده است. اي مدظله نههاي امام خام اندیشه

باشیم، بعد  عنوان چارچوب نظري سعی در پاسخ به سؤال خود می انگاري به ابتدا با توضیح نظریۀ سازه
العالی، و مقاومت در اندیشۀ امام خمینـی (ره) سـعی    اي مدظله با توضیح اقتصاد مقاومتی از نظر امام خامنه

له داریم که، مقاومت در اندیشۀ رهبر انقالب از مقاومت در اندیشـۀ امـام خمینـی (ره)    در توضیح این مسئ
  الهام گرفته شده است.

  باشد.   ـ اسنادي می اي روش ما در این پژوهش، کتابخانه

  پیشینۀ پژوهش
  کنیم. ها اشاره می اند که به برخی از آن مقاالت مختلفی در مورد اقتصاد مقاومتی نوشته شده

که در  »بررسی و تبیین الگوي اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران«اي تحت عنوان؛  شاري در مقالهمجید ف
 برداشتن براي مقاومتی اقتصاد درچاپ رسیده است، به این مسئله اشاره دارد که؛  به فصلنامۀ مجلۀ اقتصادي

 داخـل،  تولیدات تنوع و کیفیت، قیمت به توجه مقاومت، حین در کشور پیشرفت راستاي در بلندهاي  گام

 خوداتکایی براي الزم اتخاذ تدابیري و خودکفایی به رسیدن با نگرش عملیاتی و اجراییهاي  مدیریت اصالح

 و مقـاومتی  اقتصاد بیان مفهومی و تعریف ضمن تا است آن بر پژوهش این است. الزمها  زمینه برخی در
 و مقـاومتی  فرهنگ اقتصـاد  ترویج براي مناسب راهکارهاي ارائۀ به آنهاي  مؤلفه وها  شاخص همچنین

  )29 ،1393، فشاري. (بپردازد داخلی تولید ظرفیت و توان تقویت همچنین ها و تحریم با مقابله حل راه
(با تأکید بـر دیـدگاه    »اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن«اي تحت عنوان؛  سیدحسین میرمعزي در مقاله

چاپ رسیده  اقتصاد اسالمی، سال دوازدهم به ـ پژوهشی علمی هانینفصلنامۀ مقام معظم رهبري)، که در 
 رهبري مقام معظم بیانات به مستند اوالً، که باشد می مقاومتی اقتصاد از روشن ارائۀ تفسیري درصدداست، 

 اي منسـجم  نظریـه  قالب در اند را کرده بیان دربارة اقتصاد تاکنون 88 سال از وي که مطالبی ثانیاً، باشد؛

 رهبري، اقتصـاد  معظم مقام دیدگاه از باشد که این می است آن اثبات دنبال به اي که فرضیه دهد. وضیحت

 دشمن که اقتصادي جانبۀ همه وضعیت حملۀ در که است اسالم اقتصادي نظام از خاصی شکل مقاومتی

در  تغییـر  وضعیت بـا  این در اسالم اقتصادي نظام آید. در می پدید اندازد، می خطر به را اسالمی نظام کیان
رفتارهاي  بر جهاد حاکمیت، روحیۀ و کالن هاي سیاست و راهبردي اصول در آن تبع به و ها اولویت هدف
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رشـد   باعث و کرده فرصت به تبدیل را تهدید که شود می طراحی کالن راهبردي مردم، و دولت اقتصادي
  )49 ،1391شود. (میرمعزي،  می

هاي اقتصاد  بررسی ابعاد و مؤلفه«اي تحت عنوان؛  ، در مقالههمکارانزادة جهرمی و  محمدصادق تراب
فصلنامۀ مطالعـات انقـالب   که در  »اي اهللا خامنه مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشۀ حضرت آیت

چاپ رسیده است سعی در بررسی حوزة موضوعی اقتصاد مقاومتی که از طرف مقام معظم رهبري  به اسالمی
اسـاس در تبیـین حـوزة اقتصـاد      باشد که از نظر ایشان، بسیار گسترده بوده و براین طرح گردیده است می

ندي شوند. این ب مقاومتی ابتدا نیاز است، ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به لحاظ اهمیت طبقه
  )31 ،1392، همکارانشود. (جهرمی و  اصطالح تدوین نقشۀ مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می کار به

هـا در نحـوة بررسـی     توان گفت که تفاوت کار ما با این پژوهش به مقاالتی که بررسی شد می باتوجه
ده و بیشتر از بررسی تأثیر گفتمـانی  باشد. نوع نگاه ما در این پژوهش از بعد سیاسی بو اقتصاد مقاومتی می

هاي اقتصاد مقاومتی،  شود. لذا بررسی اندیشه هاي امام خمینی (ره) بر رهبر انقالب سخن رانده می اندیشه
هاي امـام خمینـی (ره) مـی باشـد و      منوط به بررسی گفتمانی اندیشۀ انقالب اسالمی که متأثر از اندیشه

  تأثیر آن بر رهبر انقالب است.

  انگاري (چارچوب نظري) سازه
هـاي انجامیـده اسـت کـه براسـاس       الملل به نظریه گرفته در روابط بین هاي فکري انجام تالش ۀمجموع

هـاي   اند. نظریـه  تقسیم سیسی قابلأهاي تبیینی و ت شناسی) به نظریه ل معرفتئها با جهان (مسا نسبت آن
عنـوان امـري خـارجی     ها به ساس روابط میان دولتا ها بوده که براین بیان چرایی رفتار دولتدرپی تبیینی 

باشـند   قائل به این امر می ،گیرند سیسی قرار میأهاي ت نسبت به نظریه تلقی کرده و در مقابل این، نظریه
گیرنـد. در اوایـل    ها و مفاهیم ایجادشده شکل مـی  ها از طریق زبان، ایده ها و روابط میان ملت که واقعیت

المللی هستیم که حد فاصـل   ها و رفتارهاي بین پدیده ،ها نو براي مطالعه واقعیتما شاهد طرحی  80ۀ ده
. شـود  انگاري یاد برده مـی  ز این طرح نو تحت عنوان سازه. اگیرد سیسی قرار میأمیان نظریات تبیینی و ت

  )27 ،1384(گرمی، 
شناسی مطرح بوده اسـت.   جامعهالملل در  انگاري رویکردي است که پیش از طرح در روابط بین سازه 

 الملل تبدیل شده است. هاي اصلی روابط بین انگاري به یکی از تئوري سازه، 1990و اوایل  1980از اواخر 
هاي انسانی در فضایی اجتمـاعی   کنش ۀکند، که هم این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت تأکید می

دهـد. در تئـوري    ست که به واقعیات جهانی شکل میسازي ا کند و این معنا گیرد و معنا پیدا می شکل می
هـا و   کننـد. هویـت   هاي جهانی ایفا مـی  در سیاست ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی انگاري، هویت سازه

اسـت کـه موضـوع     "فراینـد "شود و ایـن   ها ایجاد می ها توسط هنجارها، تعامالت و فرهنگ منافع دولت
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هـا و هنجارهـاي    پردازد کـه چگونـه هویـت    انگاري به این امر می ازهس نماید. ها را تعیین می تعامل دولت
  )915 ،1382. (هادیان، دنها گسترش یاب ن میان آ ۀتوانند با روابط نهادین اجتماعی مردم می

  ند.ا ها براي یکدیگر قائل ها براساس معنایی است که آن روابط میان دولت 
هـا بـا هـم براسـاس      شود و روابط دولـت  اجتماعی حاصل میانگاري ازآنجاکه منافع از روابط  در سازه

معنـاي درك از خـود و    اي است که بـه  ند. هویت یک امر رابطها ها براي یکدیگر قائل معنایی است که آن
انتظارات از دیگران است. عمل نسبت به دیگران براساس معنایی است که نسبت بـه آن کـارگزار وجـود    

الملـل حاصـل    پـذیري درون جامعـه بـین    الملل کارگزاران بـر اثـر جامعـه    هاي بین دارد. همچنین اولویت
کید بـر هنجارهـا بـا نظریـات     أت ۀباشد در زمین ها و قواعد نیز مهم می انگاران به هنجار نگاه سازه .شود می

ـ  ها  ست که لیبرالا ها دارند این اما تفاوت محسوسی که با لیبرال ،لیبرال اشتراك دارند   تنظیمـی  ۀبـر جنب
ـ    تنظیمی ۀعالوه بر جنب رهاانگا که سازه تأکید دارند درحالی رهاهنجا هـا نیـز توجـه     تکـوینی آن  ۀبـر جنب

ـ     فراینـد درپی  رهاکنند و بر این اعتقادند که هنجا می آینـد. از میـان    وجـود مـی   ههـایی ماننـد تعـامالت ب
  اند. ارها تأکید کردهاندیشمندان این تئوري کراتاکویل، انف و کاتزنستاین بیشتر بر اهمیت هنج

 اند. انگاري پذیرفته هاي اصلی سازه رهعنوان گزا سه مورد کلی را اندیشمندان این رویکرد به
  باشد: این سه مورد شامل موارد زیر می

  باشند. هاي مادي داراي اهمیت می ساختار ةانداز هاي هنجاري و فکري به ساختار .1
  کننده دارند.  ها نقش تعیین گیري منافع و کنش در شکل رهاها و هنجا هویت .2
  دهند. به هم شکل می کارگزار متقابالً ساختار و .3

شود (کاتزنستاین و گیدنز) و نـوع   صفت یا کیفیت واقعیت اجتماعی پرداخته می در نوع اجتماعی آن به
اي رهکید صرف بر هویت و فاکتوأت پردازد. معموالً تئوریکی آن به شرایط و وضعیت دانشمان از واقعیت می

انگارانـه از بحـث و یـا موضـوع      انگـاربودن و تحلیـل سـازه    معنـاي سـازه   الملـل بـه   اي در روابط بین ایده
کند که در سطح  (اجتماعی) تقسیم می فراملی و داخلی ۀانگاري را به دو دست رویس اسمیت سازه .باشد نمی
ایـن   .داردره درون جامعـه اشـا   رهـاي در سطح داخلی بر هنجاالمللی و  بینرهاي الملل بر نقش هنجا بین
  )Wiener, 2003, 75. (گیرد الملل شکل می بین ۀالملل در قالب جامع یافت اعتقاد دارد که سیاست بینره

و قواعدند که براساس آن منافع  رهاو قواعد خاصی قرار دارد و این هنجارها این جامعه براساس هنجا
  .نمایند ها را فراهم می دلیل عقالنی رفتار بهتر دولت رهاجادهند و هن را شکل می

  )العالی مدظله(اي  اقتصاد مقاومتی در اندیشۀ امام خامنه
 از: است عبارت مقاومتی اقتصاد معظم رهبري مقام دیدگاه از

 کیان که دشمن جانبه اقتصادي همه حملۀ وضعیت در که است اسالم اقتصادي نظام از خاصی شکل
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 اولویت در تغییر با وضعیت این در اقتصادي اسالم نظام آید. در می پدید اندازد، می خطر به را اسالمی نظام

 رفتارهـاي  بـر  جهـاد  حاکمیـت، روحیـۀ   و کـالن  هاي و سیاست راهبردي اصول در آن تبع به وها  هدف

 رشد باعث و کرده فرصت به تبدیل را تهدید که شود می طراحی راهبردي کالن ،مردم و دولت اقتصادي

  )51 ،1392شود. (میرمعزي،  می جهشی
 گوید: می مقاومتی اقتصاد تعریف در رهبري معظم مقام

رشـد   رو بـه  رونـد  هـم  کـه  باشـیم  داشـته  اقتصادى یک ما که است این معنایش مقاومتى اقتصاد«
 نظام و کشور وضع اقتصادى یعنى ؛کند پیدا کاهش اش پذیرى آسیب هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادى

 بـود  خواهـد  گوناگون هاى شکل و به همیشگى که دشمنان ترفندهاى برابر در که باشد طورى اقتصادى

 اعضـاي  و جمهـوري  رئـیس  دیدار در معظم انقالب رهبر (بیانات ».کند پیدا اختالل و ببیند آسیب کمتر

   )1392/ 6/ 2دولت،  هیئت
 در با مقاومـت  باشد همراه که اقتصادى یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد شرایطى چنین یک در اقتصاد«

 جمعی دیدار در انقالب معظم رهبر (بیانات». داریم ما که دشمنانى دشمن، دشمن، خباثت کارشکنى برابر

  )8/5/91، بنیان دانش هاي شرکت مسئوالن و پژوهشگران از
 باید اقتصادى —  مقاوم اقتصاد یک —  باشد مقاومتى اقتصاد هاى سیاست باید اقتصاد هاى سیاست«

 دنیا، گوشۀ این در گوناگونهاي  تغییر با ،کند ایستادگى بتواند باشد، مقاوم خود درونىِ ساخت در که باشد

 و کـارگران  دیـدار  در انقـالب  رهبر معظـم  (بیانات». است الزم چیزها این نشود؛ متالطم دنیا گوشۀ آن
 )7/2/92کارگر،  هفتۀ مناسبت به کشور تولید بخش فعاالن

  دارد:  اساسی زیر را هاي ویژگی که است اقتصادي رهبري، دیدگاه از مقاومتی اقتصاد اساس براین
  بودن در برابر تهدیدهاي دشمن و تبدیل تهدید به فرصت براي رشد کشور. مقاوم

  )ره(مقاومت در اندیشۀ امام خمینی 
از «اسـت:  » عمل بـه تکلیـف  «علیه)   اهللا  ترین سنجۀ اعمال در نگاه حضرت امام خمینی (رحمت محوري
همان عمل کنیم و آنچه که پیش آمـد، بـه خواسـت     فکر بودیم ببینیم چه چیزى تکلیف ماست، به اول به

 )68تیر  20اي،  اهللا خامنه دیدار با آیت. (»خداوند متعال بود
» قیـام هللا «معنـاي   بهطور خالصه عمل به تکلیف  بعد فردي و اجتماعی دارد و به 2تکلیف انسان نیز 

همه چیز در این قیام هللا است... اجتماعى و انفرادى قیـام هللا بکنیـد. انفـرادى بـراى وصـول بـه       «است: 
 )126 ،18 ج ، 1368، خمینی. (»معرفت اهللا، اجتماعى براى وصول به مقاصد اهللا

و مسـتکبرانی کـه بـا    ها  شدن دین خدا و مقاصد الهی الزم است تا در برابر تمامی طاغوت براي پیاده
بندنـد قیـام کـرد؛ قیـامی      ابزارهاي گوناگون زور و فریب و تطمیع، راه را براي جریان دین در جامعه مـی 
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ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل بکنیم. تکلیف مـا ایـن اسـت کـه از     «گرایی:  برآمده از تکلیف
ایم، بکشـیم هـم تکلیـف را     را عمل کرده اسالم صیانت کنیم و حفظ کنیم اسالم را. کشته بشویم تکلیف

  )252 ،13 ، ج همان. (»ایم عمل کرده
هـا   دستۀ مهم وجود دارد کـه تعیـین نسـبت مـا بـا آن      2ها،  ر این هندسۀ معرفتی، در میان انساند«

کننده است: مستضعفان و مستکبران. همواره باید حامی مستضعفین در برابـر طواغیـت و     موضوعی تعیین
خویی و سازش رفتار کرد و از تفرقه باید در میان مستضعفان و مؤمنان به نرم) «87 ،21 ج ». (بودمستکبران 

راه  کشان هیچ راهی جز مبارزه و استقامت نخواهد بود و آنان با پند و اندرز به پرهیز نمود، اما در برابر گردن
 :15 صحیفۀ امام، ج ». (ما سازش ندارند با "وار فرعون"و ) «همان». (فهمند آیند و جز زبان زور را نمی نمی
شوند  درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه مى داران و مرفهان بى کنند سرمایه هایى هم که تصور مى آن« )507

کوبند. بحـث مبـارزه و رفـاه و     کنند آب در هاون مى و به مبارزان راه آزادى پیوسته و یا به آنان کمک مى
اى است که هرگز با هم جمـع   جویى دو مقوله طلبى، بحث دنیاخواهى و آخرت سرمایه، بحث قیام و راحت

  )همان( .»شوند نمى
علیه)، اسالمی که ناب و حقیقی است اسالمی اسـت کـه در     اهللا  به این ترتیب از دیدگاه امام (رحمت

ـ ن، اسـالم رنـج  ااسالم پابرهنگان زمین، اسالم مستضعف«کند و  برابر ظالمان سر خم نمی دگان تـاریخ،  دی
طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسالم ناب محمـدى، صـلى اهللا    جو، اسالم پاك اسالم عارفان مبارزه

 .خواهد بود) 11 همان،(» علیه و آله و سلم
دارى، اسـالم   اسالم سـرمایه «اسالمی که بر پایۀ مبارزه با مستکبران بنا شده است و طبیعتاً در برابر 

طلبـان و در یـک    طلبـان، اسـالم فرصـت    ن، اسالم راحتادرد، اسالم منافق مرفهین بىن، اسالم امستکبر
 .گیرد قرار می) همان( .»کلمه، اسالم امریکایى

اسالم اشرافیت، اسـالم  «مشاهده کرد؛ جایی که » مراکز وهابیت«توان در  اسالمی که نماد آن را می
هـاى علمـى و دانشـگاهى،     شعور حـوزه  هاى بینما ابوسفیان، اسالم مالهاى کثیف دربارى، اسالم مقدس

اسالم ذلت و نکبت، اسالم پـول و زور، اسـالم فریـب و سـازش و اسـارت، اسـالم حاکمیـت سـرمایه و         
دیگـر،   کنند و ازطـرف  ها و در یک کلمه، اسالم امریکایى را ترویج مى داران بر مظلومین و پابرهنه سرمایه

  )819 همان،( .»گذارند! وار، مىخ سر بر آستان سرور خویش، امریکاى جهان
کننـد و تـا    خواران تا کى و تا کجا ما را تحمل مى دشمنان ما و جهان«امام در پاسخ به این سؤال که 

دارد که سازش با مستکبران جز بـا عـدول مـا از     بیان می» چه مرزى استقالل و آزادى ما را قبول دارند؟
هـاى   هـا و ارزش  ، آنان مرزى جـز عـدول از همـۀ هویـت    یقین به«پذیر نیست.  مان امکان هویت اسالمی
دارند، مگـر   شناسند. به گفتۀ قرآن کریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمى مان نمى معنوى و الهى

هـا و امریکـا و شـوروى در     اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیسـت 
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  )92 همان،. (»دار نمایند مان را لکه تا هویت دینى و شرافت مکتبى تعقیبمان خواهند بود
اگر ملت ایران از همۀ اصول و موازین اسالمى و انقالبى خود عدول کند و خانـۀ عـزت و اعتبـار پیـامبر و     «

ن عنـوا  خـواران او را بـه   هاى خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهان السالم) را با دست ائمۀ معصوم (علیهم
هـا   ها آقا باشند مـا نـوکر، آن   رسمیت بشناسند؛ ولى در همان حدى که آن فرهنگ به فقیر و بى، یک ملت ضعیف

هـا، نـه یـک ایـران بـا هویـت        خوار و حافظ منـافع آن  ها ولى و قیم باشند ما جیره ابرقدرت باشند ما ضعیف، آن
 )91 همان،». (شوروى صادر کنداش را امریکا و  اسالمى، بلکه ایرانى که شناسنامهـ   ایرانى

تغییر نظام اسالمی است که قوام جمهوري اسـالمی بـه    سیاست بی» نه شرقی نه غربی«لذا سیاست 
خیانت به اسالم و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل کشور و ملـت  «آن است و عدول از آن 

رود و مصـالحه بـر سـر ایـن سیاسـت       ین مـی مان از ب قهرمان ایران خواهد بود. بدون آن، هویت اسالمی
  )155 همان،». (کشیدن از اسالم است معناي دست به

واسطۀ آن تمام مسائل جهان سـنجیده   اى که تا به حال به ما معادلۀ جهانى و معیارهاى اجتماعى و سیاسى«
و ظلـم را مـالك    ایم که در آن عدل را مالك دفاع ایم. ما خود چارچوب جدیدى ساخته شده است را شکسته مى

 )160 ،11 ج  همان،». (تازیم کنیم و بر هر ظالمى مى ایم. از هر عادلى دفاع مى حمله گرفته
دانى که ما براى  کس نداند، تو خود مى خداوندا! اگر هیچ«گیرد:  این مبارزه تنها براي خدا صورت می«

یروى از رسول تو در مقابل شرق و غرب ایم و براى برپایى عدل و داد در پ برپایى پرچم دینِ تو قیام کرده
لذا معیار آن نیز دفـاع از   )347 ،20  جهمان، . (»کنیم اى درنگ نمى ایم و در پیمودن این راه لحظه ایستاده

 ت:دین خداس
خواران بخواهند در مقابلِ دین ما بایستند، مـا   کنم که اگر جهان تمام دنیا با قاطعیت اعالم مى من به«

دنیاى آنان خواهیم ایستاد و تا نابودى تمام آنان از پـاى نخـواهیم نشسـت. یـا همـه آزاد      در مقابل همۀ 
  )326 همان،». (رسیم ترى که شهادت است مى شویم و یا به آزادى بزرگ مى

توان گفت کـه از نظـر ایشـان بهتـرین راه و روش در مقابـل       به فرمایشات امام راحل (ره)، می باتوجه
هاست و این مقاومت باید در راسـتاي اهـداف قرآنـی و اسـالمی باشـد. لـذا        بر آندشمنان، مقاومت در برا

ساخت اجتماعی انقالب اسالمی بعد از انقالب براساس اندیشۀ رهبر این انقالب، یعنی امـام خمینـی (ره)   
  گذاري شده است. پایه

  گیري نتیجه
هـاي امـام خمینـی (ره) در     ندیشـه شده باید گفت که، در جمهوري اسالمی ایـران ا  در نتیجۀ مباحث ارائه

جامعه نفوذ فراوانی دارد. ایشان بر مقاومت در برابر دشمنان تأکید داشتند و هرگونه سازش با زورگویان را 
  کردند. مخالف اسالم قلمداد می
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هاي گفتمـانی ایشـان بـر مقاومـت در      در ادامۀ راه امام خمینی (ره)، رهبر انقالب نیز متأثر از اندیشه
هـاي   همین علت بود که واژة اقتصـاد مقـاومتی را بـراي مقابلـه بـا تحـریم       دشمنان تأکید دارند و بهبرابر 

  دشمنان بیان داشتند و بر اقتصاد متکی بر توان بومی تأکید کردند.
باشد که متأثر از ساخت اجتماعی کشور و براسـاس   اقتصاد مقاومتی روشی براي مقابله با دشمنان می

اسالمی بیان شده است. لذا اقتصاد مقـاومتی همـان ادامـۀ راه امـام خمینـی (ره) بـا        هاي دینی و اندیشه
  باشد. رویکرد اقتصادي می

در نهایت باید گفت که ساختارهاي هنجاري و فکري انقالب اسالمی در ساختارهاي مادي همچـون  
ـ اسـالمی اسـت کـه     یاقتصاد در اندیشۀ رهبر انقالب تأثیر گذاشته و همچنین این هویت و هنجار انقالب

باشد که هم  منجر به بیان اقتصاد مقاومتی شده است و آخرین مورد نیز تأثیر متقابل ساختار و کارگزار می
انقالب اسالمی بر رهبر انقالب تأثیر گذاشته و هم ایشان عقاید انقالبی خود را در جامعـه بـراي پیشـبرد    

  اهداف انقالب پیاده کرده است.

  منابع
 .8/5/91، بنیان دانش هاي شرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی دیدار در انقالب معظم رهبر بیانات
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  رفت از مشکالت اقتصادي  اقتصاد مقاومتی راه برون
  یالملل ملی و بین

 **احسان جعفرنیا ،یانیآشت یاحسان فره ،*ایمان فرهی آشتیانی

  چکیده  
هاي کـالن سیاسـی و امنیتـی نظـام      اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي است که هماهنگ با سیاست

تا بتوانـد در برابـر ضـربات اقتصـادي      گیرد میاسالمی و براي مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل 
ادامـه   رده و توسعه و پیشرفت خود راهاي گوناگون اقتصادي نظام استکبار مقاومت ک  ها و توطئه تحریم

نی حفظ کنـد. اقتصـاد مقـاومتی    اي و جها خود را در ابعاد ملی، منطقه ۀجانب دهد و روند رو به رشد همه
نزدیکی با انسجام ملی دارد. منظور از اقتصـاد مقـاومتی واقعـی یـک اقتصـاد مقـاومتی فعـال و         ۀرابط
که کشور ضمن مقاومت در مقابـل موانـع و نامالیمـات     طوري ست نه یک اقتصاد منفعل و بسته بهپویا

  . دمسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کن
  پیشرفت  ،تحریم ،جمهوري اسالمی ،اقتصاد مقاومتی :ها واژهکلید

 مقدمه
حرکـت   يبراها  ر ملتیبخش سا تواند الهام می رانیا یاسالم يشرفت نظام مقدس جمهوریو پ یستادگیا

ـ  عامل ترین یاصل . این ویژگیباشد یوابستگ یاستقالل و نفسمت  به غـرب   یدموکراسـ  ـ بـرال یل ینگران
ـ و داند. بـه  می شیخو يو برتر يات مادیح یسلطه را عامل اساس . زیرادیآ می حساب به ـ نکـه ا یژه ای ران ی

ت موجب ین موقعیز هست و این یاسالم ين کشورهایانه و در بیخاورم ۀکانون مقاومت در منطق یاسالم
ـ  یدموکراسـ  ـ برالیل ۀانیجو سلطههاي  دن طرحیانجام شکست به ـ در اخت يبـرا  یغرب ـ گرفتن ااری ن قلـب  ی

ر سـاختار  ییرو تغ نیاز شده است. ازین یت نظم جهانیریکنترل و مد يط مطلوب برایجاد شرایو ا ینیسرزم
کـا  یمرا يبه رهبـر  یغربهاي  ران، راهبرد دولتیا یاسالم ير رفتار و مهار قدرت جمهورییا حداقل تغیو 

دات و تهاجمات گوناگون را یاز تهد یفیفروگذار نبوده و تاکنون ط یچ اقدامیتحقق آن از ه ياست که برا
  اند. نگرفتهاي  هجیحال نت نیعتجربه کرده و در یران اسالمیه مردم و نظام ایعل

نفـع قـدرت    بـه  یاسالم يمهورنظام ج یو داخلاي  هژه منطقیو و به یگر روند تحوالت جهانید يسواز
                                                        

   Iman.farrahi@smbu.ac.irارشد دانشگاه شهید بهشتی   دانشجوي کارشناسی *
  E.farahi92@yahoo.comارشد دانشگاه گیالن     آموختۀ کارشناسی دانش **
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ــ ــافع ل یمل ــرخالف من ــرالیکشــورمان و ب ــ یدموکراســ ـ ب ــذا در شــرا یغرب ــوده و ل کــه بحــران  یطیب
ـ  بر دیگر ازسويانه یخاورم يراهبرد ۀدر منطق یاسالم يداریو بس کیغرب از یاجتماع ـ ياقتصاد  ینگران

م هوشمند را کـه  یتحر یعنیر ترکش تخاصم، ین تیآن، آخر یان غربیکا و حامیمراغرب دامن زده است، 
ـ ا اند. رها کرده یاسالم يه جمهوریاست، عل یو جنگ روان یم واقعیاز تحر یبیترک م کـه  ین نـوع تحـر  ی
ـ هـاي   میبا اعمال تحررو  از اینکننده باشد،  تواند فلج می زعم آنان به هـاي   ، شـرکت ي، بانـک مرکـز  ینفت

ـ امن يشورا ۀظالمانهاي  خارج از قطعنامه یو در حت ... اشخاص یو برخها  و نفتکش یرانیکشت  ت، دنبـال ی
ـ   یبتواند با ا تا ؛شود می جـاد  یت و مـردم شـکاف انداختـه و سـپس بـا ا     یـ ن حاکمیجاد فشـار الزم، ابتـدا ب

را بـه   یاسـالم  يت اذهـان، نظـام جمهـور   یریو مـد  یاز جنگ روانگیري  بهره و یاجتماعهاي  یتینارضا
ـ یمردم، زم یت و همراهیکردن پشت نظام از حما یبا خالکند. از طرفی متهم  یتیمسئول بی و يناکارآمد  ۀن

ـ جدهـاي   می، تحـر یعبـارت  ود را بر کشورمان فراهم آورد. بـه خ ۀظالمانهاي  ل خواستهیتحم  د بـا هـدف  ی
ـ یامن ـ یاسیو س یاجتماع ۀعرص به یثبات بی نیا يو تسر ياقتصادسازي  ثبات بی شـود کـه    مـی  دنبـال  یت
 ییل آن بـه الگـو  یو تبـد  یاسالم ينظام جمهور ۀشرفت و توسعیر پیتواند مس می طراحان آن، هم زعم به
نظر نظام  مورد يا رفتاریو  يرات ساختارییتغ ۀنیزش را سد کند و هم زمیدر حال خهاي  ر ملتیسا يبرا

ـ غرب و حام یدموکراس :برالیل ـ ان رژی ن یبنـابرا وجـود آورد.   را در داخـل کشـورمان بـه    یسـت یونیم صهی
ت و مـردم و  ین حاکمیبه شکاف ب یل وحدت و انسجام ملیشکستن مقاومت مردم و مسئوالن و تبد درهم

ـ  .دیآ می حساب بهها  مین تحریا يجاد تخاصم و آشوب، هدف راهبردیا یحت ، کـاهش ارزش  یتورم، گران
ـ نزر ترایو اختالل در مس يو موانع موجود بر سر راه نقل و انتقاالت ارز یپول مل  يت کـاال بـه جمهـور   ی
ان یطلبـان و سـودجو   تواند فرصـت  می که یطی. شراهستند ین هدفیبه چن یابیدست ۀنیران، زمیا یاسالم
ـ یجو ظالمانـه و سـلطه  هاي  رش خواستهیکمک گرفته و سازش و پذ ز بهیرا ن یداخل ـ کـا و حام یمرا ۀان ان ی
اسـت  ینفـع س  را بـه  ینینشـ  و لذا سازش و عقب یتلق »ینجات مل«ر یدر مس یعنوان اقدام اش را به یغرب
  .کنند يریگیه و پیفشار و مذاکره توص یعنی ها، ییکایمرا يمواز

ن) ی(جـورچ  دن به درون پـازل یآمدن، لغز دادن هرگونه ضعف و کوتاه ، نشانیط فعلیحال آنکه در شرا
ـ تعب بـه  ثر وؤماي  هعنوان حرب بهها  مید و گسترش تحریحساب آمده و او را به تشد به دشمن ةشد فیتعر ر ی

 ید دشمن به فرصت و قطع وابستگیل تهدینک زمان تبدیحال آنکه ا .ق خواهد کردیکننده، تشو آنان فلج
غـرب   يبحران اقتصاد ۀن اشتباه دشمن در بحبوحیده و ایرسنفع استقالل فرا به یو واردات یاز اقتصاد نفت

کشـورمان و   یحاتیم تسـل یگونه کـه تحـر   شود. همان یموکراسد ـ برالیل نظام لیآش ۀل به پاشنید تبدیبا
ـ  به ییزات و کاالهایعدم فروش تجه سـاختن   یبـوم سـاز   زمینـه ، یکـاربرد دوگانـه و احتمـاالً نظـام     ۀبهان

کـرد، توانسـته در    مـی  هیته ۀد واسطیفشنگ کالش را با یکه زمان يحات شده و کشوریزات و تسلیتجه
 یقطعـ  یجاد بازدارندگیو ااي  هل به قدرت اول منطقیتبد ،مثل ساخت موشک يحات راهبردیتسل ۀعرص
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ط سـخت  یدر شـرا  — اي ههسـت  يفنـاور  ۀقات ارزشمند دانشمندان جوان کشورمان در عرصیا توفی .شود
  .ا قرار داده استیدناي  هعضو باشگاه هست يکشورها ةرا در زمر یاسالم يجمهور — یم و کارشکنیتحر

بومی، فرهنگ دینـی و   ال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایۀمقاومتی اقتصادي است فعاقتصاد  :تعریف
  .پیروز شدها  توان بر تحریم می آن وسیلۀ هکرده و بگذاري  اسالمی که براي مصرف سیاست

 اقتصاد مقاومتی از کالم مقام معظم رهبري 
تصاد مقـاومتی را مطـرح و آن را   مقام معظم رهبري بحث اق ،ازسوي غرب تحریم در مقابل اتخاذ رویکرد

 ازاي  هعنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور عنوان کردنـد کـه در ذیـل بـه پـار      به
 :شود می بیانات و راهبردهاي ایشان در این باره اشاره

 ملت با نظام جمهوري اسالمی است ۀهدف دشمن قطع رابط
خواهد با فشار اقتصادى  می داریم. دشمنى وجود دارد در دنیا کهما امروز در مقابل یک فشار جهانى قرار «

 .اهریمنى خودش را برگرداند به این کشور  ۀدانید، سلط می و با تحریم و با این کارهایى که شماها
ین موقعیت استراتژیک، هدف این است. یک کشور به این خوبى، با این همه منابع، منابع طبیعى، با ا

، ها بودند یىامریکابودند، یک روز ها  زیر نگین یک قدرتى در دنیا بوده؛ یک روز انگلیسیامکانات،  ۀبا هم
 .در واقع نظام سلطه، دستگاه سلطه، امپراتورى سلطه

ها مسلط بودند بر ایـن کشـور؛ انقـالب دسـت      اى از این امپراتورى است، این یک گوشه امریکاحاال 
 ۀبـراى ایـن اسـت. مسـئل    ها  این تالش ۀبرگردد به این کشور. همخواهد  می ها را کوتاه کرده. سلطه این

اى را حـل کـردیم،    انـرژى هسـته    ۀکنند اگر ما مسئل می اى بهانه است. آن کسانى که خیال انرژى هسته
حقـوق بشـر را     ۀکنند، مسـئل  می اى را مطرح انرژى هسته ۀکنند. مسئل می مشکالت حل خواهد شد، خطا

 .ها بهانه است کنند، که این می گوناگون را مطرحکنند، مسائل  می مطرح
خواهند انقالب را زمین بزنند. یکـى از   می بیاورند؛زانو در خواهند یک ملت را به می فشار است،  ۀمسئله، مسئل

گوینـد؛ اصـالً    مـی  گویند ما طرفمان ملـت ایـران نیسـت! دروغ    می کارهاى مهم همین تحریم اقتصادى است.
   )1389شهریور  16 ،بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور( .»استطرف، ملت ایران 

 مسائل اقتصاد  ۀکامل در زمین  ۀهایى بود براى ایجاد یک منظوم قهشعارهاى سال حل
 کسانى کـه نـاظر مسـائل گونـاگون بودنـد،       ۀرا مطرح کردیم. هم "اقتصاد مقاومتى"ما چند سال پیش «

 هـا نشـان   که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بـود و طراحـى   توانستند حدس بزنند می
 .خواهند روى اقتصاد کشور متمرکز شوند می ها داد که این می
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مهمى است. هدف دشمن این بود که روى اقتصاد متمرکز شود، به   ۀها نقط اقتصاد کشور ما براى آن
رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مـردم دچـار مشـکل    رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً 

زده بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است و ایـن محسـوس    شوند، دل
 .توانست مشاهده کند می بود؛ این را انسان

سال گفـتم   و السالم) در سخنرانىِ اول هالرضا (علیه الصال موسى بن على در صحن مطهر 86من سال 
تواند فرض کند که این شعارهاى سـال   می کنند؛ بعد هم آدم می اقتصاد را پیگیرى  ۀها دارند مسئل که این

 ۀد؛ یعنى اصالح الگوى مصرف، مسئلمسائل اقتصا  ۀکامل در زمین  ۀهایى بود براى ایجاد یک منظوم حلقه
لیـد ملـى و   اد اقتصـادى و امسـال تو  جه ۀضاعف و کار مضاعف، مسئلهمت م  ۀجلوگیرى از اسراف، مسئل

 .ایرانى ۀحمایت از کار و سرمای
توانـد حرکـت    مـی  ها چیزهـایى اسـت کـه    عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ این ها را به ما این

. »تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال ایـن راه باشـیم   می اقتصاد ساماندهى کند؛  ۀعمومى کشور را در زمین
 ) 1391سوم مرداد  ،امدر دیدار کارگزاران نظبیانات (

 اقتصاد مقاومتى استهاي  کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزام
اسـت. ایـن وابسـتگى، میـراث شـوم       اقتصاد مقاومتىهاي  کاهش وابستگى به نفت، یکى دیگر از الزام«

یم و تالش کنـیم نفـت را بـا    کنماست. اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده  ۀصدسال
اقتصاد انجام   حرکت مهم را در زمینهترین  هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگ فعالیت

تواند این خأل را تا میزان زیادى پر کند.  می ى کارهایى است که بنیان از جمله ایم. امروز صنایع دانش داده
همـت را بـر ایـن بگمـاریم؛     تواند این خأل را پر کنـد.   می رد کهظرفیت هاى گوناگونى در کشور وجود دا

 (همان). »که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیمسمت این برویم به

 دادن به اقتصاد ملى است ها در جهت شکل هدفمندکردن یارانه

بندى بنزین که اشاره کردند،  سهمیه ۀدهد. همین مسئل می وابج "اقتصاد مقاومتى"هاى  ا طرحبه نظر م«
 میلیون لیتر در روز بـاالتر شد، امروز مصرف بنزین ما از صد نمی بندى جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه

رفت. توانستند این را کنترل کنند که خب، امروز در یک حد خیلى خوبى هست. حتى باید جورى باشد  می
 نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشـتند؛ اقتصـاد مقـاومتى     حمدللّهکه هیچ به بیرون نیازى نباشد، که ال

 .چیزهایى که مورد نیاز کشور است  ۀتحریم بنزین را خنثى کرد. و بقی
توانـد هـم رونـق     مـی  ها دادن به اقتصاد ملى است؛ که این ها هم در جهت شکل هدفمندکردن یارانه
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لیـد کشـور، رشـد اقتصـادى     رشـد تو   ۀها مای رفاه شود؛ این و هم موجب ـ در تولید، در اشتغالـ  ایجاد کند
 المللى پیـدا  اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بین  ۀکشور، مای

 (همان)   .»انجام برسد کند. این کار بایستى به می

 منابع و امکانات، حداکثري از زمان  ةاستفاد
هـاى   هایى که سـال  ن باید حداکثر استفاده بشود. طرحمنابع و امکانات. از زما ،حداکثرى از زمان ةاستفاد«

ظـرف دو   بیند که فالن کارخانـه در  کمترى انسان مى  ۀکشید، امروز خوشبختانه با فاصل می متمادى طول
 .بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت کرد بهره سال، در ظرف هجده ماه به

الساعه و تغییر مقـررات، جـزء    هاى خلق یکى از کارهاى اساسى است. تصمیم اساس برنامه،حرکت بر
زند. این را هم دولـت   می شود و به مقاومت ملت ضربه می وارد "اقتصاد مقاومتى"هایى است که به  ضربه

هـر زمـانى    هاى اقتصـادى کشـور در   توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستمحترم، هم مجلس محترم باید 
 (همان) .»مورد شود دچار تذبذب و تغییرهاى بى

 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود 44اصل 
را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى  "اقتصاد مقاومتى"که ما مک کرد. اینبخش خصوصى را باید ک«

با  44هاى اصل  به مردم است؛ همین سیاست   تکیه همینهایش  ى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخششرایط
 .تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزء کارهاى اساسى شماست

اش جلو   توانى  خاطر کم شنوم که بخش خصوصى به می ن کشورى از موارد، من از خود مسئوالدر بعض
وانبخشـى بشـود؛ حـاال از طریـق     ى اینکـه بـه بخـش خصوصـى ت    آید. خب، باید فکرى بکنیـد بـرا    نمى

هاست، از طریق قوانین الزم و مقررات الزم است؛ از هر طریقى کـه الزم اسـت، کـارى کنیـد کـه       بانک
 .بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود

د خره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشـ باأل
اش کاهش پیدا کند. یعنـى وضـع اقتصـادى کشـور و       پذیرى  اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

هاى مختلف خواهـد   ه همیشگى و به شکلنظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان ک
ولتى و مردمـى  د هاى ظرفیت ۀبود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یکى از شرایطش، استفاده از هم

هـا    دهند، استفاده کنید، هـم از سـرمایه   می نظران ها و راهکارهایى که صاحب  اندیشه، است؛ هم از فکرها
 ) 1391دوم شهریور  ، جمهوري و اعضاى هیئت دولت  بیانات در دیدار رئیس( .»استفاده شود

 واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید
کنیدواحدهاى کوچک و متوسط را فعال « . نـد و  ا نـد، خـوب  ا البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ مـا فعـال   
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واحدهاى بـزرگ   ةشان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمد  سوددهى
که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فوالدمان، محصـوالت  طور لذا همان — جور است ما وضعشان این

ها خیلـى مهـم    ن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینلیک — مان خوب استیاینجورة عمد
(همان) .»ها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد است، این  

 باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد

مهمى است که خب، حاال آقایان توجه دارید. روى این مسئله دقت کنیـد،  ۀ منابع ارزى هم مسئل   مسئله«
 (همان) .»کنید. واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کردخیلى باید کار 

 هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است ۀیک مسئل

   ۀهم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مـدیریت شـود. ایـن قضـی     ۀیک مسئل«
ـ          ۀروى، قضی  اسراف و زیاده وى اسـراف را گرفـت؟   مهمى در کشـور اسـت. خـب، حـاال چگونـه بایـد جل

هاسـت.    رسـانه    ةعهـد  اش بیشتر بهیساز  عملى هم الزم است. فرهنگ سازى هم الزم است، اقدام  فرهنگ
هـاى دیگـر     اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دسـتگاه ۀ واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درج

 (همان) .»مسئولیت دارند

 ت بدهیدبه مصرف تولیدات داخلى هم اهمی

 شما، اگر کار جدیـدى انجـام     ۀدر دستگاه شما، در وزارتخان. به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید«
 اى که مورد نیاز وزارتخانه اسـت، تهیـه    شود، اگر همین اقالم روزمره می گیرد، اگر چیز جدیدى خریده می
 باشید؛ خود این، یـک قلـم خیلـى بزرگـى    اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته   شود، سعى کنید همه می
 ».کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خـارجى مصـرف کنـد    . اصالً ممنوع کنید و بگویید هیچشود می

 (همان)

 بنیان است  دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش ۀمسئل

بنیان   هاى دانش بخش شرکتبنیان است. این   د دانشدیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصا ۀیک مسئل«
هایى هم داشتند. به   ها گالیه باز و امیدبخشى است. البته آنة بنیان خیلى جاد  هاى اقتصادى دانش و فعالیت

عت و معدن و چه وزارت صنـ   کند می نظر من دوستان مسئول در دولت که کارشان به این بخش ارتباط پیدا
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ها را  هاشان را بشنوند و آن  بنیان بپردازند و گالیه  هاى دانش شرکت   ۀبه این مسئل ـ تجارت، چه وزات علوم
 (همان) ».برطرف کنند

 کشیدن دور خود نیستاقتصاد مقاومتى معنایش حصار
ت جور نیس مقاومتى فقط جنبه نفى نیست؛ این آنچه به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتى بوده. البته اقتصاد«

کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشـد؛ نـه، اقتصـاد    حصارکه اقتصاد مقاومتى معنایش 
دهد که حتى در شرایط فشـار هـم    می دهد و اجازه می مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان

حـریم، در  رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند؛ یعنى آن اقتصادى که در شرایط فشـار، در شـرایط ت  
   ».رشـد و شـکوفایى یـک کشـور باشـد      ةکننـد  تواند تضـمین  می هاى شدید ها و خصومت دشمنىشرایط 

 ) 1391مرداد  16 ،بیانات در دیدار دانشجویان(

 ملت ۀسرمایه و جلوگیري از دزدي از کیسایجاد امنیت براي نیروي کار و 
  ۀدر محـیط کـار، مسـئل   هـا   تقویـت مهـارت    ۀگوناگونى باید انجام بگیرد: مسئلاز ابعاد مختلف، کارهاى «

بـراى  ایجـاد احسـاس امنیـت؛ هـم       ۀتوانمندسازى نیروى کار، مسئل ۀهاى درست مدیریتى، مسئل نگرش
ها، قوانین و مقررات باید جورى باشد که هم کارگر احسـاس   یعنى برنامه —  گذار کارگر، هم براى سرمایه

بـا اخـالل    درسـت  ۀمواجهـ  ۀمسـئل  —گذار احساس امنیت کند هم سرمایه امنیت کند و خاطرجمع باشد،
هاى  هاى اقتصادى، سوءاستفاده قاچاق است. یکى از اخالل  ۀهاى اقتصادى، مسئل اقتصادى. یکى از اخالل

هاى کشور است. کسانى با یک نامى  از ذخایر متعلق به مردم در بانک هاى ملى است؛ گوناگون از سرمایه
ایـن دزدى اسـت.    کنند؛ این خیانـت اسـت،   می کنند، اما در جاى دیگرى مصرف می ت استفادهاز تسهیال

تـر اسـت. بـا ایـن      یک ملت است؛ این سنگین  ۀیک نفر است، گاهى دزدى از کیس  ۀگاهى دزدى از کیس
 .باید مواجهه بشودها  اخالل

ـ   چند سال قبل از این ه نوشـتم و تأکیـد کـردم،    که من راجع به فساد اقتصادى به سران سـه قـوه نام
عکس  هگفتم قضیه ب . منگذار از این هشدارها پا عقب بکشد ها ترسیدند، گفتند ممکن است سرمایه بعضى

کـه  از این —  کنـد خواهد از طریق سالمى در کشور فعالیت اقتصادى  می آن کسى که — رگذا است؛ سرمایه
شـود. مـا بایـد بتـوانیم ایـن       می کنیم، خوشحال یم ببیند ما با فساد اقتصادى و با مفسد اقتصادى مبارزه

 ».درست را در سطح قانونى انجام بدهیم ةمبارز

 سازي هاى رقابتى و فرهنگ تایجاد مزی
  ۀ. البته امروز خوشبختانه در زمینگوییم تولید داخلى می هاى رقابتى توجه کنیم. ما ما باید به ایجاد مزیت«
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عمومى مردم هست، کمتر  ةوجود آمده. مطمئناً آن مقدارى که در ذاکر هاى زیادى به تولید داخلى پیشرفت
اى که خوشـبختانه در ایـن شـرکت انجـام      است از آن مقدارى که کار انجام گرفته. این کار نو و برجسته

نیروى داخلى و در مدت   ۀوسیل ش، بهیانداز ش است؛ تأسیس، ایجاد و راهگرفته و ما امروز دیدیم، خیلى باارز
کردن تولید ملى،  ایلش داخلى. لیکن در خصوص برجستهاش داخلى، ساختش داخلى، وس اهى؛ طراحىکوت

 .هاى تولیدى و کارگرهاى عزیز باید به این مسئله توجه کنند فیت خیلى مهم است؛ که مدیریتکی ۀمسئل
 کمک دولت را شده مهم است و باید به آن توجه کنند که این البته بودن قیمت تمام رقابت قابل  ۀمسئل

دولـت هـم نیسـت؛      ةد انجام بگیرد. این کارها فقط برعهـد ها کارهاى فراوانى است که بای خواهد. این می
ى، آحــاد مــردم، هــاى گونــاگون مـدیریتى، بخــش خصوصـ   دولـت، مجلــس شـوراى اســالمى، دسـتگاه   

تبلیغات صـدا و   — سازند می آن کسانى که با بیانات خودشان براى مردم فرهنگ — سازان جامعه فرهنگ
ها باید در خدمت تولید ملى قرار بگیرد. اگر ما موفق شدیم این کار را انجام بدهیم، بدانیـد   این  ۀسیما، هم

 ».سختى بر دشمنان خونخوارمان وارد خواهد آمد  ۀضرب

  ياز نگاه فعاالن اقتصاد یاقتصاد مقاومت
 هـا،  تیرفـع محـدود   يبـرا  يموجـود خـداداد  هـاي   ياز توانمندگیري  و بهره ینیگزیبه گزارش شاتا، جا

درست و هاي  استیط موجود، اتخاذ سیح از شرای، درك صحي، انضباط کاروري بهرهش ی، افزاییجو صرفه
داننـد.   مـی  ين مهم ضروریتحقق ا يبرا یاست که فعاالن بخش خصوص یداتیجمله تمهاز يدینگاه تول

رفـع مسـائل و مشـکالت     يتواند برا می است که ییارهاکاز معدود راه یده دارند اقتصاد مقاومتیها عق آن
 .گذار باشدتأثیر یالملل نیبهاي  تیاز محدود یناش

 ها تیمحدو یبرخ ين برایگزیجاد جایا
بـه   یاقتصاد مقاومت«ت: ران گفیصنعت، معدن و تجارت ا ۀس خانیرئ بی، ناییوش هندوینه دارین زمیدر ا

ـ گ در کشور و بهـره  يموجود خداداد يها يتوانمندها و  تین معناست که با توجه به ظرفیا هـا،   از آن يری
 يهـا  را مرتفـع، حلقـه   يم و مشـکالت اقتصـاد  یجاد کنین ایگزیها در کشور جا تیاز محدود یبرخ يبرا

 يم از جنگ اقتصادیتوان یط مین شرایطور حتم در ا م، که بهیاز به خارج باشین یل و بید را تکمیتول ةمفقود
 . »مییرون آیب روزیپ یمقاومت

 همه ییگرفتن از توانا بهره
بردن بـه مفهـوم بـاال    یاقتصاد مقـاومت «ز اظهار کرد: یران نیندگان اتاق ایت نمائیهوشنگ فاخر، عضو ه

مان را  ییتوانا میمحقق خواهد شد که بتوان یطیدر شرا یگر، اقتصاد مقاومتیعبارت د است. به یتوان داخل
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ـ   يازهاین ،میط تحریدر شراو  میباال ببر اقتصاد ۀعرص در ـ یمأداخـل را ت ـ م. باین کن ، ییجـو  د بـا صـرفه  ی
ـ د ایالبته با. میل کنیها را به فرصت تبد می، مشکالت را مرتفع و تحري، انضباط کاريور بهره بردنباال  ن ی

ـ م و مقابله با مشکالت بایط تحریخروج از شرا يبرا نکته را مورد توجه قرار داد که  یتمـام  یید از توانـا ی
 ».بهره گرفت افراد

 بالقوه و بالفعل يها ياستفاده از توانمند
 از ی، درکـ یفروشندگان و صادرکنندگان زعفران هم اعتقاد دارد اقتصـاد مقـاومت   ۀیس اتحادی، رئيریغالمرضا م

کشـور بـا مشـکالت     ياقتصاد يها که بخش یطید در شراین معنا که بایط موجود اقتصاد کشور است، به ایشرا
م و از امکانـات موجـود   یبالقوه و بالفعل استفاده کن يها يدولت از توانمند يها تیمواجه هستند با حما يا دهیعد

 .توان چرخ اقتصاد کشور را چرخاند یط است که مین شرایم چون در ایم، بهره ببریار داریکه در اخت

 دفاع متحرك
ـ  یاقتصـاد مقـاومت  «ز گفت: یران نیس کانون سنگ ایرئ بیر و نایاثوند، دبین راستا خداداد غیدر ا ک نـوع دفـاع   ی

کـه در   ییو بازارهـا  جاد شده اسـت یران ایه ایکه عل ییها میان تحرید در جریبا ب کهیترت نیمتحرك است. به ا
 ياقتصـاد  ةک فرصت اسـتفاده و حـوز  یعنوان  ها به می، از تحرییسومت و هیبا درا ان از ما گرفته شده، ین جریا

ـ درسـت و نگـاه تول   يها استیو اتخاد س یبه کمک بخش خصوص زین راستا نیدر هم م.یمه کنیکشور را ب ، يدی
 ».میکشور باش يشرفت اقتصادیها شاهد پ میضمن عبور از تحر میتوان یم

 مقاومت در برابر کمبودها
 یاقتصـاد مقـاومت  «فروشـان هـم اظهـار کـرد:      ینیریقنـادان و شـ   يکشور ۀیس اتحادی، رئیمحمد نصرت

ط یهـا در شـرا   تیهـا و محـدود   داخل و مقاومت در مقابل کمبود يها ينه از توانمندیبه ةاستفاد يمعنا به
  ».سخت است

 الگوي اقتصاد مقاومتیسازي  عملیاتیهاي  زیرساخت
 رو اد، با الگوها و مفاهیم جدیدي روبهعلوم انسانی و باالخص اقتصسازي  امروزه در کشور ما با التزام بومی

اقتصاد مقـاومتی   .کردن درست به آن، شناخت ابعاد و چارچوب این مفاهیم است عمل ۀشویم که الزم می
الرضـا   موسـى  بـن  در صحن مطهر علـى  86بار در سال  نخستینالگویی است که مقام معظم رهبري براي 

دیـدار  طور تلویحی مطرح ساختند و در سال جاري در  و السالم) در سخنرانىِ اول سالشان به ه(علیه الصال
تبیین نمودند و خطاب به هیئت  رادولت، در بیاناتشان این الگوي اقتصادي  ۀهیئت دولت با ایشان در هفت
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اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم رونـد رو بـه   «دولت فرمودند: 
یعنى وضع اقتصادى کشـور و  ش کاهش پیدا کند. یپذیر  ر محفوظ بماند، هم آسیبرشد اقتصادى در کشو

هاى مختلف خواهـد   ندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلنظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترف
هاى دولتى و مردمـى   ظرفیتۀ بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یکى از شرایطش، استفاده از هم

هـا    دهند، استفاده کنید، هم از سـرمایه  می ظرانن ها و راهکارهایى که صاحب  اندیشهاست؛ هم از فکرها و 
 ».استفاده شود

عنـوان طرحـی کـه     ازسوي مقام معظم رهبري به» اقتصاد مقاومتی« ل طرح الگويتأم از نکات قابل
باشد که ایشان آن را  می گذاري و اجرایی قرار گیرد، در سالی نهادهاي سیاست ۀکار کلی بایستی در دستور

 اند. گذاري کرده نام» ایرانی ۀحمایت از کار و سرمای تولید ملی و« سال 
توجهی که در این الگو بایـد مـورد کنـدوکاو بیشـتري قـرار       قابل ۀنکت رسد می نظر در همین راستا، به
 .است غربیهاي  گیرد، تمایز آن از آمیزه

ـ   طور همان دقیـق و   ۀکه اشاره شد اقتصاد مقاومتی الگوي جدیدي است که براي اجـرا نیازمنـد مطالع
باشد و  می مشخصهاي  در چارچوبها  و متغیرهاي خاص آن و چگونگی عملکرد آنها  لفهؤشرح واقعی م

همین دلیل در ابتدا باید مفهوم جامع و کامل این نوع اقتصاد تهیه شود تا الگویی براي عملکرد صحیح  به
 .آن باشد
اقتصـاد  « ةویژه تولید ملی بیشـتر از واژ  بهتصادي براي حمایت از اقتصاد و طور معمول در ادبیات اق به

شود، و این بدان معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مـورد حمایـت جـدي قـرار      می استفاده» حمایتی
از اقتصـاد حمـایتی تعریـف شـده و     اقتصاد مقـاومتی، بسـیار فراتـر     ةواژ گیرد، البته باید توجه داشت که

اسـت. ایـن الگـوي     الملـل  اقتصاد ملـی و اقتصـاد بـین    ۀدر عرصاي  هگستردو ابعاد ها  دیدگاه ةگیرنددربر
به روح مقاومتی که در  باتوجهنیروهاي سلطه را داراست و  و فشارهايها  اقتصادي آمادگی مقابله با تحریم

 .دچار مشکالت زیرساختی نخواهد شد آن وجود دارد، در شرایطی از این دست
ر ها د را در نظر گرفت که تکامل آنهایی  اقتصاد مقاومتی زیرساخت توان براي میتر  در نگاهی دقیق

 .شود می شدن آن تعامل با یکدیگر، باعث عملیاتی
است به این مفهوم که ایجـاد نهادهـاي پـولی و    » اقتصاد موازي«ها  ترین این زیرساخت یکی از مهم

هـاي   گـذاري  سیاسـت  ةکننـد  ایجادرسمی اقتصادي مکمل و هاي  و نهادها  مالی مقاومتی در کنار سازمان
انقـالب اسـالمی و   گیـري   توان در ابتـداي شـکل   می موفق این عملکرد را ۀخواهد بود. نموناي  هالیچند

موفق دیگر آن سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی و    ۀامداد، جهاد سازندگی و... دید و یا نمون ۀتشکیل کمیت
هـاي   ز کشور و انقالب، با وظایف مشخص و در الیهارتش جمهوري اسالمی است که هر دو براي دفاع ا

  . کنند، اشاره کرد می مختلف تالش
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سـازي   و مقـاوم گیـري   خلـل درپـی  بخش دیگري از زیرساخت این تعریف است کـه   یاقتصاد ترمیم
 .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است

سـازي   شـود کـه بـه مقـاوم     مـی  مقـاومتی محسـوب  زیرساخت دیگري از اقتصـاد  » اقتصاد دفاعی«
و هـا   دنبال ابزار به کند. در این تعریف سیستم می دشمن کمکۀ هجم اقتصادي کشور علیههاي  استراتژي

 .نوین در راستاي تدوین و اجراي استراتژي مقاومتی است هاي هشیو
فهوم اقتصـادي اسـت،   تري از م اخت اقتصاد مقاومتی که شمول کاملچهارمین بخش مورد نیاز زیرس

تصاد مقاومتی نـه  شود که راهبرد اق می نامیده شده است. در این مفهوم به این نکته اشاره» اقتصاد الگو«
 مـدت بلندهـاي   انداز کالن اقتصادي با برنامـه  بلکه عملکردي با چشم ،مدت و پدافندي یک رویکرد کوتاه

اسالمی که پایه و سـاختار اصـلی    گرفتن اقتصاددرنظردوراندیشانه دارد که عالوه بر باشد و رویکردي  می
 .بودن آن نیز توجه مطلوب دارد ، به بعد اسالمی ـ ایرانی و بومیاقتصاد کشور ماست

تـوان بـه    می اساس نیازطور متناسب و بر ها به گرفتن همزمان این ابعاد و گسترش و رشد آنبا درنظر
 .سخگو بودمدت پامدت و بلند جامعه در کوتاههاي  خواسته

ها  تحقق اقتصاد مقاومتی باید نیاز ۀمهم در این میان آن است که در بسترسازي مناسب و زمین ۀاما نکت
اي این جامعه شناسایی شود و اولین قدم در این بخش نیازمند یک فرماندهی متمرکز بر اجرهاي  و آسیب

بسیج مردمـی در ایـن تحـول بـزرگ،     باشد تا با ایجاد  می کردن این حرکت عملکرد، و قدم بعدي مردمی
کارهاي جهادي با موفقیت انجام شود. شـاید نخسـتین گـام در     و کارها به مدل ساز و موجبات تغییر ساز

  .کشور و اصالح نظام آموزشی باشد ۀن اقتصادي داخلی، تولید و سرمایاجراي این الگو حمایت از فعاال

 نقاط اصلی ضعف اقتصاد کشور چیست؟
پذیري کشور را کاهش دهیم، باید دقیقاً نقاط ضـعف ایـن    توانیم در مقابل تهدیدهاي دشمن، آسیبکه ببراي این

 :گونه برشمرد توان این ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را می عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی مهم

 وابستگی کشور به کاالهاي حیاتی و استراتژیک خارجی. 1
از انقالب، کشور در بسیاري از نیازهاي حیاتی به خودکفـایی رسـیده اسـت، امـا     هاي پس  اگرچه در سال

ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیسـت واردات کشـور نشـان     هنوز هم در بخشی از مهم
ـ ۀ دهد که در عرص می ت دامـی، قنـد و شـکر، گوشـت،     ذرۀ کاالهاي خوراکی مواردي همچون: برنج، دان

عنـوان   صنعتی نیز شـمش فـوالد بـه   ة در حوز .بیست کاالي اول وارداتی هستندة در زمر روغن خام سویا
کلی آمـار واردات کشـور نشـان    طـور  ترین اقالم صنعت، اولین کاالي وارداتی کشور است. به یکی از مهم

اي از  شـوند کـه بخـش عمـده     درصد واردات کشور در بیست قلم کاال خالصه می 25دهد که بیش از  می
 .ا به نیازهاي مهم و استراتژیک کشور مرتبط هستنده آن
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اي  دانـش دارایـی   ت.ده در خلق ارزش اقتصادي، دانش اسکنن ترین عامل تعیین در عصر جدید، اصلی
دانش شکل گیـرد  ۀ دارد. لذا اگر اقتصاد کشوري بر پایدرپی است که با مصرف بیشتر، رویش بیشتري را 

 .رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بودبنیان) اوالً امکان  (اقتصاد دانش

 وابستگی به دانش و فناوري کشورهاي غربی. 2
تفاوت دارد. به این معنی که عالوه بر تولید کاال در » نوآوري و پیشرفت در تولیدۀ چرخ«با » تولید کارآمد«

است  اي . علم و فناوري عامل اصلیشدن توان تولید، همراه با نوآوري مستمر آن اهمیت دارد داخل، بومی
 .طور مستمر آن را با نیازهاي روز پیشرفت دهیم توانیم محصول را تولید کنیم و بهشود ب که باعث می

ي از تولیدات شـکل  علمی و تحقیقاتی در بسیارۀ هاي علمی فراوان کشور، هنوز پای رغم پیشرفت علی
بنیان توان کافی در کشـور وجـود نـدارد. مـثالً      باال و دانشاین در محصوالت با فناوري بر نگرفته و عالوه

مـل  طـور کا  هاي علمی و فنـاوري آن بـه   ور پایهصنعت نفت، صنعتی با فناوري باال است که هنوز در کش
 .که بیش از صد سال است که نفت ملی شده است شکل نگرفته است، درحالی

 المللی و جهانی بینشدن به ساختارهاي متمرکز  اتکا و وابسته. 3
کشـورهاي قلیـل   ۀ امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهاي جهانی از ابتدا براي تسهیل سـلط 

هـاي جهـانی    کردن کشور به نظام اند. لذا وابسته احی شدهقدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر کشورها طر
ا براي فشار بر کشور استفاده نمایند کـه  دهد تا از ظرفیت این نهاده این فرصت را به کشورهاي غربی می

اي،  جمله انرژي هستهاین نهادها را در مسائل سیاسی ازآمیز  هایی از برخوردهاي تبعیض ملت ایران نمونه
 .... تجربه کرده استرزه با تروریسم وحقوق بشر، مبا

دارنـد.  هـا چنـین رفتـار و کـارکردي      اقتصـادي نیـز نهادهـاي جهـانی و سـاختارهاي آن     ۀ در عرص
هـاي جهـانی ایـن فرصـت را بـراي       شدن تبادالت مالی، کاالیی و اطالعاتی کشور بـه زیرسـاخت   وابسته

دلیل اتکا به ارز  عنوان مثال به ه نمایند. بهکشورهاي غربی فراهم کرده است تا کشور را با مشکالتی مواج
هاي تبادالت مـالی، واردات   اههاي کشور و بستن گلوگ هاي تبادل پول، با تحریم بانک جهانی و زیرساخت

 .هاي جهانی تبادل کاال به کشور دشوار شده است و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستم

 شدن درآمد کشور به صادرات نفت وابسته. 4
دهـد. ایـن درآمـد اوالً     شـکیل مـی  درآمد حاصل از نفـت همچنـان بخـش مهمـی از درآمـد کشـور را ت      

ـ     سـرمایه  هـاي  داراییمحصولی و ناشی از فروش  تک ثر از رفتـار کشـورهاي   أاي کشـور اسـت و ثانیـاً مت
ویـژه   رود. بـه  شـمار مـی   اي از آن به اروپا نمونه ۀسوي اتحادیاست که تحریم خرید نفت ایران از متخاصم
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شود، دریافت درآمد فـروش آن مقـدار از نفـت بـه دیگـر       هاي مالی همراه می وقتی این تصمیم با تحریم
ضعف ۀ کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطۀ شود. لذا وابستگی بودج عمالً مشکل میکشورها هم 

 .مهم است

 فقدان مهندسی در تعامالت اقتصادي. 5
طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادي نیست که با دیگر کشورهاي دنیا تعامل نداشـته باشـد.    به

ـ چنین اقتصادي نه ممکن است و نه مطلـوب.   مهندسـی  «کلیـدي در اقتصـاد مقـاومتی عبـارت از     ۀ نکت
توان از دیپلماسی اقتصـادي و   است. در صورت مهندسی درست تعامالت اقتصادي، می» تعامالت تجارتی

هایی تصـمیم بـه    که کشور در عرصه اف انقالب استفاده کرد. مثالً درصورتیفناوري در جهت پیشبرد اهد
آن از خارج بگیرد، ضرورتی ندارد که ایـن واردات از کشـورهایی انجـام    عدم تولید کاال در داخل و تأمین 

 11درصـد از واردات کشـور مـا از     75بیش از  1388که در سال نه با ما دشمنی بیشتري دارند. چناشود ک
 .مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب 7مبدأ انجام گرفته است که 

 تصاديهاي اق هاي درونی سیستم آسیب. 6
 تجربه نشان داده است که در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئوالن، تهدیدهاي بیرونـی معمـوالً در  

امکـان   جهت وجودهاي اقتصادي کشور را از سیستمرو است که باید  کند. ازاین عزم کشور خللی وارد نمی
هـاي اقتصـادي، امکـان     فعالیـت ر ... اصالح نمود. فقدان شفافیت دطلبی، سوءاستفاده و کارشکنی، فرصت

ن امکان سوداگري در بازارهاي غیرتولیدي مانند پـول و ارز،  آورد. همچنی اي را فراهم می عدهة استفادسوء
افزایـد. سیسـتم بـانکی     هـاي تولیـدي را مـی    هاي فعالیت کند و هزینه ... مدتی کشور را مشغول میطال و

  .باید، به دست تولیدکنندگان نرسد ونه کهگ شود که منابع مالی آن ناکارآمد نیز باعث می

 اقتصاد مقاومتی چیست و تفاوت آن با ریاضت اقتصادي کدام است؟
اصطالحی است که این روزها نقل محافل خبري و اقتصادي کشـور شـده و بسـیاري     »اقتصاد مقاومتی«

که بـه کشـورمان   اي  هسابق بی هاي آن را راهکار مناسبی براي این روزهاي اقتصاد کشور و شرایط تحریم
 .دانند می تحمیل شده

به گزارش بانکی دات آي آر، کمتر کسی به تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی و تفـاوت آن بـا ریاضـت    
اقتصادي غرب پرداخته است که منجر به بروز ابهاماتی در این خصوص شـده و برخـی از مـردم ایـن دو     

یم را مقایسـه  کنـیم ایـن مفـاه    می در این گزارش تالش اند. مفهوم را مکمل و یا مترادف یکدیگر دانسته
  .طرف شودکنیم تا ابهامات بر
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 مفهوم اقتصاد مقاومتی
 کنترل و يتالش برا شرایط کنونی تحریم و متعاقباً فشار یا درهاي  ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت

و  یبـاور و مشـارکت همگـان    که قطعـاً  ،به فرصت یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیکردن و در شرااثر بی
کـاهش   یاقتصـاد مقـاومت   .است ین موضوعیشرط و الزام چن شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریاعمال مد

 .است ییخوداتکا يد داخل و تالش برایتولهاي  تیمز يرو تأکیدو ها  یوابستگ
یک اقتصاد منفعل و  البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نهو صد

 .شود بسته چنانکه مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می
د پویا در دام اقتصاد بسته و بنابراین مسئوالن و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصا

 .محور نیفتندخود
سـوي نیروهـاي   هـاي اقتصـادي از   ر فشارها و ضـربه بدر واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که 
 .متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد

 یک نکته
بحـث سیاسـت ریاضـت     ،شـد  مـی  این روزها در اخبار و محافل خبري وقتی بحث از بحران مـالی اروپـا  

 .گذشت و اجتناب است   غیرقابلهاي  اقتصادي جزو بحث
کننـد اقتصـاد    مـی  داننـد و یـا تصـور    مـی  و ریاضت اقتصادي را یکیبرخی از مردم اقتصاد مقاومتی 

متفـاوت بـوده و هـیچ     که این دو اصطالح کامالً اقتصاد مقاومتی است درحالیهاي  ریاضتی یکی از شاخه
  .پردازیم می شرح مفهوم ریاضت اقتصادي شدن موضوع به براي روشن .ارتباطی به یکدیگر ندارند

 تعریف ریاضت اقتصادي
هـا و رفـع کسـري بودجـه، بـه       ها براي کاهش هزینـه  شود که دولت طرحی گفته می ضت اقتصادي بهریا

منظـور مقابلـه بـا     بـه زنند. این طرح که  برخی خدمات و مزایاي عمومی دست می ۀکاهش و یا حذف ارائ
دریافت شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش  ها انجام می کسري بودجه توسط برخی دولت

 .انجامد هاي مالی خارجی می ها و کمک وام
کار خوشایندي  اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصالً زده اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران

 .تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند می ،رسد، اما نمی نظر به
ریاضـتی روي بیـاورد، امـا    هـاي   سیاستمدت به اد ایران شاید ناچار شود در درازبنابراین اگرچه اقتص

هیچ عنـوان منجـر بـه بـروز      مفهوم جداگانه و مستقل است که بهاقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو 
  .یکدیگر نخواهند شد
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 با سه رویکرد: دانش، تالش جهادگونه و مصرف هدفمند از تولید داخلی» اقتصاد مقاومتی«
    طـرح اسـت   که در بررسی ایـن دو اصـطالح قابـل    رویکردهاییجداي از تعریف خاص اقتصاد، مقاومت و 

هاي علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و مقاومت به لحاظ روحـی،   موضوع اقتصاد با رویکرد—
 .تواند معناي متفاوت با رویکردهاي متعدد بیابد ترکیب این دو می —جسمی، فیزیکی و... 

با سه رویکرد: دانش، تالش جهادگونه و » اقتصاد مقاومتی«در این نوشته تالش شده است تا ترکیب 
تواند این ترکیب را تبیین و  مصرف هدفمند از تولید داخلی، مورد توجه قرار بگیرد؛ بنابراین، علومی که می

و  —  اقتصاد و نیـز مقاومـت   ا رویکردهايهاي علمی مرتبط ب هرچند علوم عمومی اقتصاد و شاخه— تشریح کند
و تضـادهاي   تناقضـات آن نخواهـد بـود. شـاید گـاه      ۀگیرد، اما همـ  می رویکردهاي مطرح در آن را دربر

 .جویی در مقاومت گرایی در اقتصاد و صرفه آن دو باشد؛ به مانند تضاد مصرف چشمگیري نیز میان
نیز در توان این مـتن نیسـت و   » مقاومتی اقتصاد«بنابراین، توجه به علوم مورد نیاز این ترکیب یعنی 

 .انجام برسانند کارشناسان مسئول این زحمت را به امید است
مطـرح شـده و    » ایرانـی  ۀولید ملی و حمایت از کار و سـرمای ت«از طرفی هرچند این موضوع در سال 

دیگـر،   ازسـوي جاد عدالت اجتماعی مطـرح اسـت و   اقتصادي و ای ۀالنه برمبناي رشد و توسعشعارهاي سا
اقتصـاد  «طلبـد، توجـه بـه ایـن ترکیـب       اي مـی  جدي و ریشـه اي  ههاي دشمنان، مبارز فشارها و تحریم

 .اي و زیربنایی باشد نیز باید ریشه» مقاومتی
 .مسائل است حور بهم هاي زیربنایی و اساسی، توجه دانشجمله رویکرداز

کثیره و ان الجهـل الینفعـک معـه قلیـل      لیل العمل وان العلم ینفعک معه ق«در حدیثی آمده است: 
کاري که با علم قرین است، اندك و بسیار آن سودمند است و کاري که با نادانی قـرین   ؛کثیرهالعمل و ال

 .»دهد و نه بسیار آن است، نه اندك آن سود می
رد؛ که اصالح کند، فساد خواهد کـ علم کار کند، بیش از آن بی هر کس: و در روایت دیگري آمده است

ن پدیـد آیـد کـه در پیگیـري مباحـث مربـوط بـه        بنابراین الزم است این همت در کارشناسان و مسئوال
که توجـه بـه اسـناد باالدسـتی     زمرگی بر حذر بوده؛ افزون بر ایننگري و رو از سطحی» اقتصاد مقاومتی«
که محـل رجـوع    —  مهم ساله، بخشی از منابع جهاي پن ساله و برنامه انداز بیست نند قانون اساسی، چشمما

ـ    ها و برنامه با طراحی نشست — ریزان و مجریان خواهد بود برنامه تـدوین   ۀهاي علمـی و پژوهشـی، زمین
 .وجود آورند ها به ها و دانشگاه ن را در حوزهدروس مرتبط با آ

همـت و تالشـی مضـاعف در راسـتاي      اقتصادي، توجه به تولید با ةمهم در یک مبارزجمله مسائل از
هاي وارداتی و تأمین نیازهاي داخلی در حد توان است. شاید نخستین برداشت در ایـن   کردن وابستگی کم

حالی که سابقه نشان داده، این قشر در کنار حمتکش و کوشاي کارگر نمایاند، درمطلب، مخاطب را قشر ز
، کار و مشتري اسـت و  مناسب، کارآیی باالیی داشته و یکی از ارکان مثلث سرمایهریزي  مدیریت و برنامه

 .کمتر هم نیست اگر اهمیت بیشتري از آن دو نداشته باشد، قطعاً
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کـارگیري نیروهـاي متعهـد و متخصـص در تولیـدات و       ریزي دقیق و بـه  تالش جهادگونه در برنامه
خدمات مـورد نیـاز    ۀجانبه به هم ها و توجه کامل و همه دستگاهسازي  افزایش کیفیت محصوالت با بهینه

ایـن تـالش    ةتوانـد در زمـر   بندي، نگهداري و... می زش، بیمه، بهداشت، تبلیغات، بستهیند تولید از آموفرا
 .جهادگونه قرار بگیرد
ن بـر فرآینـد   تأثیرگـذارا  ۀگذار، کارفرما و کارگر و هم کاران تولید از سرمایهراند دست ۀبا این نگاه، هم

 .تالش خود را بکنند ۀمبردن کیفیت و کمیت تولید، هتولید، باید در باال
کننده نیاز مشتري باشد و به لحاظ کمیـت   مباهات تولیدکننده و تأمین ۀتولید باید به لحاظ کیفیت مای

 .مداري عرضه شود ي داخلی و خارجی با محوریت مشترينیز داراي فراگیري از نیازها
هاي کشاورزي، صنعتی، خدماتی، علمی و... بایـد   عرصه ۀتوجه است که نگاه به تولید ملی در هم قابل

جسمی و روحی پیـدا خواهـد    ۀها جنب ا این نگاه است که فعالیتباشد و بپذیر  نگاهی اعتقادي و مسئولیت
جهادگونه در آن تقویت خواهد شد. محصوالت ایران اسالمی، باید در همه جاي دنیا با ایـن   ةکرد و انگیز

 .و پذیرش قرار گیردرویکرد قابل شناسایی 
 :به این احادیث توجه کنید

خداوند دوست دارد هرگاه ؛ أحدکُم عمالً أن یتقنَه یحبّ إذا عملَ   إنَّ اللّه« ـ صلی اهللا علیه و آله پیامبر
 ».دهد، آن را درست و استوار انجام دهد یکى از شما کارى انجام مى

کَـم فَـرَغَ   "فَإنَّ النّاس الیسألونَ فی  ؛رعۀَ العملِ و اطلُب تَجویدهالتَطلُب س« ـ   السالم علیه امام على
ت خوب را دادن کار مباش، بلکه کیفی امدنبال سرعت در انج به ؛؟ إنَّما یسألونَ عن جودةِ صنعته"منَ العملِ

پـى خـوبى و نیکـویى محصـول      بلکه در» پایان برده است؟ در چند روز کار را به پرسند: مردم نمى .بجوى
 .»کارند

کُلُّ ذي صناعۀٍ مضطَرٌّ إلى ثَالث خصـالٍ یجتَلـب بِهـا المکسـب و هـو أن       ـ  السالم  علیهامام صادق 
لَهن استَعممستَمیالً لم یهألمانَۀِ فّیا لؤَدم هلمقا بِعکونَ حاذبـا   هر صنعتگر از سه ویژگی گزیـر نـدارد تـا   ؛ ی

د و نظـر مشـترى خـود را تـأمین و     دار باشـ  ها کسبش را رونق بخشد: در کارش زبردست باشد، امانـت  آن
 ».خود جلب کند به

 ۀهمین نگاه و همین تالش جهادگونه اسـت کـه خریـدارن و مشـتریان داخلـی را مسـحور و شـیفت       
از موقعیـت حسـاس کشـور،    و ایرانیان مسلمان و مؤمن، با بصیرت و آگـاهی   .تولیدات داخلی خواهد کرد

هـا و   کردن نیرنـگ ناکارآمـد  آورنـد. ایـن رفتـار باعـث     میبراي رفع نیازهاي خود به تولیدات داخلی روي 
گذاري در کشـور،   سرمایهافزایش هاي دشمن براي فشار به کشور، در راستاي تقویت تولید داخلی،  تحریم
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ده، تقویـت هویـت ملـی، جلـوگیري از     اشتغال جوانان، گـردش سـرمایه در داخـل، تقویـت نظـام خـانوا      
 .شود میهاي اجتماعی، ایجاد همبستگی ملی و سرانجام مصرف بهینه  ناهنجاري

عنی در حالی که است؛ ی» اقتصاد مقاومتی«شدن  خلی در اجراییاین همان مصرف هدفمند از تولیدات دا
و متعصبانه از  متعهدانه ةفراوان است، خریداران نیز با استفاد ۀسمت کیفیت بهتر و عرض تولیدات داخلی به
 ۀها و فشارها، در جبه زه با تحریماستقالل کشور در مبار ۀهاي چرخ عنوان یکی از زنجیره تولیدات داخلی به

  ثر خواهند برداشت و نقشی مقوم خواهند داشت. ؤاقتصادي براي پیروزي کشورمان گامی م
انقالب اسالمی و پذیرش اصول لیبرالیسم اقتصادي هاي  راه نفی ارزشترین  ساده :چند راه وجود دارد

ا شبیه جنوبی ی ةمانند ترکیه یا کراي  هشود رسیدن به نقط می است. در این راه هدف جمهوري اسالمی ایران
شیوه باتوجه مان با هم است(!) در این ها. راه دوم پذیرش اصول لیبرالیسم اقتصادي و انقالب اسالمی توأ آن

طرفی گیریم و از می آنان قرار ۀمورد هجم انقالب اسالمی در تعارض با دیگران استهاي  که ارزشبه این
در شرایط سازي  اقتصادي کنونی، مبتنی بر پیادههاي  سالح مقابله با آنان در اختیار ما نیست. چرا که مدل

لحاظ توان داخلـی  روز از ایران در این حالت روزبهوي اسالمی لذا جمه اند. اطمینان و ثبات پی ریخته شده
هاست در  حاصل این شیوه، کاري است که سال گیرد. می تحلیل رفته و بیشتر در موضع ضعف و انفعال قرار

 .و در نتیجه پوسیدگی درونی اقتصاد کشورها  زدن تحریمدورشود:  می کشور ما انجام
مبـارزه   و ي است که بتواند کشور ما را در شرایط جنـگ بهینه براي کشور ما مدلی اقتصاد حل راهاما 

خالف سایر کشورها براي ما شرایط گذرا نیست و حالت دائمـی دارد. در ایـن   پیش ببرد. شرایطی که بر به
بـراي  هـا   تواند از ایـن فرصـت   می شود که می نگریستههایی  عنوان فرصت بهها  مدل اقتصادي به تحریم

اقتصادي کشور استفاده شود. مشکالتی که زیر سایه سنگین هاي  ضعف سیستمنمودن و اصالح نقاط کارا
  .شدند میتر  روز گسترده اي کالن نفتی پوشیده بودند و روزبهدرآمده

 تهدید تحریم به فرصت ةکنند اقتصاد مقاومتی، تنها تبدیل :بحث
عنـوان یـک روش    را بـه تصاد مقاومتی را مطرح و آن در طول چند سال اخیر مقام معظم رهبري بحث اق

غرب هاي  روشی که سدي مقاوم دربرابر هجمه مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند،
 .رود می شمار به

واره یکـی از ابزارهـاي غیرقـانونی نظـام سـلطه بـراي       یکجانبه و غیرقـانونی همـ  هاي  اعمال تحریم
انقـالب  اینکـه انـدکی پـس از پیـروزي     کما ،سـت آوردن فشار به نظام جمهوري اسالمی ایران بوده اوارد

قانون تحریم نظام جمهوري اسالمی ایران را  امریکاجاسوسی ایاالت متحد  ۀاسالمی و پس از تسخیر الن
 .افزوده شدها  بر حجم این تحریم به اجرا گذاشت و در طول سی سال گذشته نیز مرتباً

آمیز جمهوري  صلحاي  ههست ۀدر بحث برنام سازي در طول چند سال اخیر با تالش غرب براي بحران
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قانونی آغاز کرده و در طول یـک مـاه   براي استفاده از این ابزار غیراي  هوقف بی اسالمی ایران، غرب تالش
خرید نفت ایران ازسوي کشورهاي اروپـایی و همچنـین تحـریم بانـک مرکـزي      گذشته با اجراي تحریم 

 .تالش خود را به اوج رسانده است امریکاسوي از
تصـاد مقـاومتی را مطـرح و    سوي غرب مقام معظم رهبري بحث اقدر مقابل اتخاذ چنین رویکردي از

 .عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند آن را به
طالیی غرب در هاي  لهگلو جالب توجه در این میان این است که با اتخاذ چنین رویکردي، عمالً ۀنکت

 .شود می اثر بی برخورد با نظام جمهوري اسالمی
با اشاره به این مسئله تصـریح   87ایشان در سخنرانی خود در جمع زائران حرم رضوي در نوروز سال 

یافتن نظام اسالمی، هر کاري که توانستند کردند.  جلوگیري از رشد و قدرت براي ها، در این سال«کردند: 
توانستند کردند؛ هر کار نکردند،  توانستند بزنند و نزدند، خطاست؛ هر کار می اي می تصور کنید ضربهاگر شما 

شان، تحریم اقتصادیشان، جنگ روانیشان،  شان، تهاجم دزدانه توانستند. در مقابل جنگ تحمیلی چون نمی
راه انداختند، در مقابل  دنیا بهه علیه جمهوري اسالمی در هایی ک بازي تبلیغاتشان، هیاهو و جنجال و قرشمال

که نمعناي ای محکم ایستاد. ایستاد، نه فقط به همه، جمهوري اسالمی به پشتیبانی این ملت بزرگ و رشید،
 ».روز بر قدرت خود افزود نکه روزبهمعناي ای نگه دارد و نابود نشود، بلکه به توانست خود را

ن خود با اشاره بـه ضـرورت تـدوین یـک مـدل      در بخش دیگري از سخنااي  هاهللا خامن حضرت آیت
اصـطالح   نظـران و بـه   ممکن اسـت بعضـی از صـاحب   «کشور ادامه دادند:  ۀاقتصادي مستقل براي توسع

شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادي دست پیـدا کنیـد، ناچـار     هاي اقتصادي بگویند: آقا نمی تئوریسین
. نباید خیـال کنـیم   "نوآوري"کنیم  اینجاست که ما عرض میطبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! ۀ باید فاصل
اي  هاي اسـت، دور  هاي اقتصادي غرب، آخرین حد دستاورد بشري است؛ نه، این هم یک نسخه که نسخه

شود؛ بگردید آن فکر نو را پیـدا کنیـد؛    میدان وارد می نویی به شود و فکر تازه و فکر دارد؛ آن دوره طی می
هـاي   گـذاري در بخـش   خواهیم سـرمایه  خواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما می باشد. ما میشاخص باید این 

نـد؛  ا تولیدي در کشور عمومیت پیدا کند. امروز ثروتمندان زیادي در کشور ما هستند که برخوردار از ثروت
خودشـان سـود   کار بزنند؛ هم براي  سودمند و افتخارآفرین بههاي  گذاري توانند در سرمایه این ثروت را می

گذاري ثروتمندان در کارهایی که به  شود؛ سرمایه رضاي خدا میۀ دارد، هم براي مردم سود دارد و هم مای
شـود، یـک عبـادت و     منتهی می —دهی باال با بهره — و به افزایش محصول در درون کشور تولید کشور

د ثروت کننـد؛ مـدیریت کشـور هـم     گذاري کنند، تولی توانند سرمایه یک ثواب است. این راه باز است؛ می
استفاده کننـد تـا از   ها  طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصتۀ مراقبت کند که هم

ضعف خارج بشوند؛ همه توانایی پیدا بکنند. ما در این سی سال خیلی جلـو رفتـیم. تـا اینجـا دشـمن مـا       
ی صهیونیسم و رژیـم  شیطانۀ یعنی شبک— لت ایرانساعت و این روز دشمنان ممغلوب شده است؛ تا این 

 .»اند از ملت ایران شکست خورده —مستکبر امریکا
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رهبر معظم انقالب بعدها مدل اصلی براي اقتصاد کشور را مدل اقتصاد مقاومتی عنـوان کردنـد و در   
 .له پرداختندئبه تشریح این مس 89رك رمضان سال جمع کارآفرینان کشور در ماه مبا

ضرورت توجه به مدل جدیدي از اقتصاد به نام اقتصاد مقاومتی تصریح  در این دیدار با اشاره به ایشان
وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معناش ایـن اسـت.    قتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور بهما باید یک ا«کردند: 

ن کشـور  ایـران و مسـئوال  هم یقین دارم. ملـت  ها را دور میزنیم؛ بنده  دوستان درست گفتند که ما تحریم
هـاى گذشـته در    کنند؛ مثل موارد دیگرى که در سـال  کنندگان را ناکام می را دور میزنند، تحریمها  تحریم
ان مجبـور شـدند   هاى سیاسى بود که یک اشتباهى کردند، یک حرکتى انجـام دادنـد، بعـد خودشـ     زمینه

دانند. در این ده  ها نمی د دیگر. حاال جوانیکى عذرخواهى کنند. چند مورد یادتان هست الب برگردند، یکى
بیست سال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند. این دفعه هم همین جور است. البته تحـریم بـراى مـا    

ایـن حرکـت عظـیم     ۀى که شده است، همـ یاین کارها ۀجدید نیست، ما سى سال است تو تحریمیم. هم
توانند بکنند. خـب، ولـى ایـن دلیلـى اسـت       ؛ بنابراین کارى نمیملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته

، بـه تولیـد، بـه    مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار ۀبراى هم
کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمـى   کارآفرینى، به پررونق

 ».ودشان را باید موظف بداننداست. همه خ
له و طراحی مدلی ئلف بارها بر ضرورت پیگیري این مسکنون ایشان در دیدارهاي مختاز آن هنگام تا

 اند. کرده تأکیداقتصاد مقاومتی  ةاساس ایدبر
با اشاره بـه سـخنان    90خود با دانشجویان در ماه مبارك رمضان سال  ۀاالنس جمله ایشان در دیداراز

جملـه  هـاي مختلـف از   تحقیقاتی در زمینـه  هاي مطالعاتی و دانشجویان در خصوص مبحث تشکیل گروه
 .طرح را بسیار جالب برشمردند این ،مقاومتی اقتصاد

ریزي سه قـوه بـراي    با برنامه در همان دیدار بر ضرورت توجه بیشتر همراهاي  هاهللا خامن حضرت آیت
 .کردند تأکیدویژه طراحی اقتصاد مقاومتی  تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي به تحرك بیشتر و

ایـن نکتـه    ي برتأکید این سخنان مقام معظم رهبري بر ضرورت طراحی مدل اقتصاد مقاومتی عمالً
ریزان  ن و طرحمسئوالسوي که باید از اي هنکت گذرد، می از اقتصاد مقاومتیها  است که مسیر عبور تحریم

ري غـرب بـراي مقابلـه بـا نظـام جمهـو      هاي  اقتصادي کشور مورد توجه قرار گیرد تا بتواند آخرین حربه
  .رو کنند اسالمی ایران را با شکست روبه

 در اقتصاد مقاومتی هاي موجودراهکار :پیشنهادات
المی بـا  نسبت تعامل نظـام اسـ   به» اقتصاد مقاومتی«نام   بدیهی است که تعریف یک راهبرد اقتصادي به

هـاي   عبـارت بهتـر مقاومـت در برابـر خواسـته      سویی و تقابل و رویارویی یا بهاز» نظام اقتصادي جهانی«
 .آنان، مرتبط است ۀاستکبار جهانی و عدم پذیرش سلط
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هاي روز دنیـا در   ابرقدرتبینی با منافع  بینی خاصی است و این جهان اقتصاد کشوري که داراي جهان
اي  پایـدار بـوده و در هـر دوره    بـا چنـین کشـوري     تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود، چرا که دشمنی

 .یابد شکلی بروز می به
اي طراحی شود کـه از کیـان    گونه هاي کشوري مثل ایران به و سیاست راهبردها ۀروي باید هم ازاین

 .سیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازدآن در برابر تهدیدها حفاظت کند و م
مقاومت کرده است ها  قرار داشته و در برابر آن  جمهوري اسالمی ایران که همیشه در معرض دشمنی

 .شود باید اقتصادي متناسب با این وضع داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می
اومت در برابـر اسـتکبار و صهیونیسـم جهـانی     مق ۀمانند نظام جمهوري اسالمی در جبهوقتی نظامی 

بایـد دیگـر    ،شـود  است و امنیت نظام اسالمی در چارچوب مقاومـت در برابـر نظـام سـلطه تعریـف مـی      
هاي نظام مانند: ساختارهاي سیاسی، فرهنگـی، اجتمـاعی و حتـی اقتصـادي نظـام اسـالمی        زیرمجموعه

 .ستکبار جهانی شکل گیرد و عمل کندبا همین مفروضه و شرایط مقاومت در برابر ا ضرورتاً
هاي کالن  اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي است که هماهنگ با سیاست: تعریف اقتصاد مقاومتی

گیرد تا بتوانـد در برابـر    میمت در برابر اقدامات تخریبی شکل سیاسی و امنیتی نظام اسالمی و براي مقاو
کـرده و توسـعه و    ي نظـام اسـتکبار مقاومـت   ن اقتصـاد هاي گونـاگو   ها و توطئه ضربات اقتصادي تحریم

اي و جهانی حفظ کند.  خود را در ابعاد ملی، منطقه ۀجانب ادامه دهد و روند رو به رشد همه پیشرفت خود را
نزدیکی با انسجام ملی دارد. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقـاومتی   ۀاقتصاد مقاومتی رابط
کـه کشـور ضـمن مقاومـت در مقابـل موانـع و        طـوري  د منفعل و بسـته بـه  یک اقتصافعال و پویاست نه 

نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند. توجه به راهکارهاي ذیل جهت رسـیدن بـه   
 .ضروري است» اقتصاد مقاومتی«اهداف 
ت. مصـرف، تولیـد را   گذاري براي اصالح الگوي مصرف اسـ  شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست ۀنقط .1

کنند. رونق تولید داخلی و کاستن  گذاري را مشخص می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه جهت می
رونقـی و توقـف واحـدهاي تولیـدي داخلـی منجـر شـود، اسـتقالل          تواند به افول و کم ارداتی که میاز و

اي  گونـه  گیرد البته باید به ر شکل میت اقتصادي، قطع وابستگی به خارج، ارتقاي تکنولوژي در سطح کالن
 .معناي تحمیل فشار به مردم نباشد عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به

تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت  ةشد وري در تولید، کاهش قیمت تمام رهافزایش به. 2
 .استراتژیکویژه تولیدات  ش واردات، حمایت از تولید ملی بهبا تولیدات خارجی و کاه

داخـل هـدایت   رساندن نیاز کشور به ارز و حمایت از تولیدات  حداقل مدیریت و تنظیم واردات براي به
توزیـع   ةسوداگري در اقتصاد نظارت بر نحو هاي سمت اقتصاد مولد و حذف ریشه سیل نقدینگی موجود به

مـدیریت هزینـه در کشـور بـا     ویژه کاالهاي اساسی و ضروري اتخاذ راهبرد انقبـاض بودجـه و    کاالها به
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داشـتن   هـاي پـایین   هاي ناتمام با اولویـت  انداختن پروژه تعویق گرایی و به ها، کاهش مصرف گذاري اولویت
کسب و کارهاي مولد نوآورانه جهت بهبود فضاي کسـب و   بینش و نگرش مثبت به کسب و کار، ترجیحاً

 .زداییانحصارهاي مردمی و  ا جلب مشارکتکار و ایجاد محیط رقابتی ب
 .هاي اجتماعی ناشی از بیکاري در جامعه هاي فقر و آسیب کاهش آمار بیکاري و خشکاندن ریشه .3
اي بخش تولید براي تحرك در اقتصاد داخلی و  مالی و بیمه ،هاي حمایتی پولی سازي سیستم فعال .4

 .نیز حمایت از صادرات کاالهاي غیرنفتی
اي کاهش واردات کاالهـاي  در از» آالت ماشین«و » خطوط تولید«، »دانش فنی«افزایش واردات  .5

دانـش  «و تولیـد  » تولید علـم «به اهمیت این نوع معامالت در عصر اطالعات همزمان با   مصرفی باتوجه
 ».بنیان هاي دانش شرکت«و حمایت از » فنی

ر یـا حـداقل   هاي مربوط به خودکفایی کاالهاي اساسی ماننـد: گنـدم، روغـن، شـک     تداوم سیاست .6
توجه به فقدان طبیعی استعداد کشور بـراي  در این باره و با» رکیبی مقاومتیاقتصاد ت«ترتیباتی براي یک 

هـاي اقتصـادي دنیـا بایـد در راسـتاي اهـداف        خودکفایی کامل، نوع همسازي با دیگر کشورها و کـانون 
 .استراتژیک کشور شکل گیرد

مدیریت در قبال شـاخص تـورم و    و قابل بینی پیش قابل عضل تورم و برقراري یک نظامتوجه به م. 7
 .یندابهینه در این فرهاي  تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیري سیاست

محض اعمال تحریم در  تأمین کاالها به این معنا که به در روند» ها فرصت«به » تهدیدها«تبدیل  .8
» خودکفـایی «د فناوري و صنعت و تجـارت بـراي ایجـا    ةزم ملی در حوزدهی به ع برخی از کاالها، شکل

اقتصاد مقاومتی است. نباید اجـازه داد در   ۀدر تولید و تأمین این اقالم الزم» اتکاییخود«کامل یا حداقل 
نیست و نباید از آن » پارهکاغذ«نمایی شود. ضمن آنکه تحریم  مورد فشارها و تهدیدهاي اقتصادي، بزرگ

 .ل کرداستقبا
یـا کاالهـاي   » افـزایش صـادرات غیرنفتـی   «و » کـاهش واردات «کاهش اتکا به نفت از طریـق   .9

 .استراتژیک متکی بر نفت مانند پتروشیمی
برقراري ارتباطات خاص اقتصادي با برخی از کشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي بـا   .10

ري از یـک شـریک عمـده بـه چنـد شـریک       کردن شرکاي تجـا اي و متکثر هاي منطقه رها و بلوكکشو
 .تر کوچک
توجـه  الملل. باید این مهـم با  سطح بین تالش براي جلوگیري از اجماع در قبال نظام اسالمی در .11

گرفتـه در   هـا شـکل    و تجاري ایـران و توانـایی  هاي اقتصادي  هاي اقتصاد جهانی و جاذبه پذیري به آسیب
 .شود هید ساماناقتصادي و فناوري کشور  ۀتوسع

هـا و مؤسسـات ایرانـی بـا برخـی از       هاي مشترك یا ایجاد ارتباطات مـؤثر شـرکت   ایجاد شرکت .12
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فنـاوري و   المللی براي تعامل و تـأمین در مـوارد ضـروري در    اي و بین مؤسسات خارجی در سطح منطقه
در ایـن خصـوص    وجود تالش استکبار، امکان مداخله و فشار خارجی که با نحوي تجهیزات فنی و کاال به

هـا   گونه ارتباطات بین بخش خصوصی کشور با همتایـان خـارجی آن   که ایجاد ایناهم نشود، ضمن اینفر
 .مؤثرتر خواهد بود

تالش براي جلوگیري از ایجاد اجماع و تحریم بانکی و وجود تحرك براي ارتباطات مؤثر بـانکی   .13
 .هاي مخالف قدرت ۀسلطاستفاده از امکانات خارج از  و بیمه و حمل و نقل با

مراقبت از توانمندي حمل و نقل کشور و جلوگیري از ایجاد انسداد و محدودیت توسـط اسـتکبار    .14
شدن دشمن بـه ایـن    ایی و واکنش مناسب در صورت نزدیکویژه حمل و نقل دری هدر قبال حمل و نقل ب

 .عرصه
فصـل هفـتم منشـور ملـل متحـد انجـام        41 ةماد ۀگان هاي کنونی ذیل مواد پانزده باید بدانیم تحریم

کـردن بنـدهاي    ، اقدامات احتمالی آینده در عملیشود. لذا در اقتصاد مقاومتی باید ضمن راهبردنویسی می
 .اساس بدترین شرایط تحریمی احتمالی چیده شودبینی شود و راهبردها بر ماده پیشدیگر 

که براي تقویـت  آنضمن ». میت ایرانیح«و » تولید ملی«، »جهاد اقتصادي« ۀگیري روحی شکل .15
نیز الزم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهاي » دیپلماسی اقتصاد مقاومتی«اقتصادي ملی 

 ةهـاي روزمـر   اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهاي وارده است. فشارها در مورد کاالي مصرفی و شـاخص 
ت هسـتند،  یی اسـتراتژیک و بلندمـد  کشور، دسـتاوردها  شود، ولی دستاوردهاي مقاومت اقتصادي وارد می

 . ...اي) استقالل در سیاست خارجی و هاي برتر (هسته ها و فناوري همچون خودکفایی در تکنولوژي
 سازي کاالهاي اساسی در ابعـاد حجـیم توسـط    کردن کاالها و ذخیره خودداري از اسراف و ضایع .16

حتـی در زمـان    (هوشمند توسط مردم مانند کشـور سـوئیس   شده و هاي کوچک و هدایت دولت و انبارك
 .)صلح و آرامش جهت تأمین امنیت غذایی مردم

که براي نظام استکبار » یاقتصاد جهان«و » اقتصاد ملی«بین » متکثر«برقراري ارتباطات فراوان  .17
 .کنترل است و احتیاط در ارتباطات بزرگ که مورد تهدید واقع شود غیرقابل
هـاي اسـتراتژیک نظـام     یتبه مز  مثل در برخی موارد باتوجه به امات مقابلهگی براي انجام اقدآماد .18

 .ها، منابع نفتی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جهت تسلط بر آبراهاسالمی از
ها دست یافت. دستیابی به این شرایط شدنی است. این یـک   ها اهداف کالنی است که باید به آن این

هـا و اقـدامات    ریزي، تالش، تدوین اسـتراتژي  است. نظام اسالمی قادر است با برنامه» ممکن مأموریت«
  .فرصت تبدیل کند ي از تهدیدهاي امروزین را نیز بها الزم، با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده
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  رهبر انقالب. اي العظمی سیدعلی خامنه  اهللا رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت پایگاه اطالع

  .خبرگزاري فارس
 ).(ع اي دانشگاه امام صادق رشته عضو هیئت علمی و رئیس مرکز تحقیقات میان ، دکتر عادل پیغامی

 .وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دکتر محمدجواد ایروانی
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 سامانه خبرگزاري بسیج.
 سایت ملت آنالین.

 .)رسانی نفت و انرژي (شانا اطالع ۀشبک
 وبالگ اقتصاد مقاومتی.   

 .ارشد علوم قرآن و حدیث کارشناس ،فرامرز طهماسبیوبالگ 
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  الزامات راهبردي اقتصاد مقاومتی در ایران
  **مجتبی نادري ،*پیشه  فالحتاهللا حشمت

  چکیده
ري اسـالمی  اي در راهبردهاي سیاست خارجی کشورها دارد. جمهو در دنیاي امروز اقتصاد جایگاه عمده

ثر در راهبرد سیاست هاي مؤ اقتصاد را ازجمله حوزهبه شرایط خاص خود   ایران کشوري است که باتوجه
ترین هدف اقتصاد مقاومتی در ایران است که با چالشی تحت  خارجی تعریف کرده است. خوداتکایی مهم

ردي اقتصاد مقاومتی نیازمند بنابراین مدیریت راهب ،عنوان تحریم در راهبردهاي رقیب مواجه شده است
است. در قالب این راهبرد بایـد  جمهوري اسالمی ایران  ةسب با شرایط ویژالگو و راهکارهایی متنا ارائۀ

کشـور،   هاي معمول توسعۀ اقتصادي در قوانین برنامۀ اي عمل شود که عالوه بر تأمین شاخص گونه به
همـین دلیـل در    هاي تحریمی در پـیش گرفتـه شـود. بـه     تالش مضاعفی در راستاي مقابله با سیاست

حاضـر ضـمن    اد مقاومتی قید گردیده است. مقالـۀ قام معظم رهبري مفهوم اقتصهاي ابالغی م سیاست
هایی که اهداف و منافع اقتصادي  بررسی تقابل راهبردي جمهوري اسالمی ایران با آن دسته از سیاست

راهکارهایی است که ضمن تهدیدزدایی امکان رسیدن به  دنبال ارائۀ دهد به کشور را مورد تهدید قرار می
هاي مرتبط با  خودکفا را فراهم نماید. براي این منظور مقتضیات راهبردي موجود و شاخص ۀتوسع الگوي

  .گیرد ورد مقایسه و تحلیل قرار میهاي کلی اقتصاد مقاومتی م آن در تطبیق با سیاست
  اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی، تحریم، تقابل راهبردي :ها کلیدواژه

  مقدمه
ر مسیر پیشرفت اهداف حرکت د ،هجري شمسی 1404اسالمی ایران در افق انداز جمهوري  چشمدر سند 

یافته بـا جایگـاه    ق این سند ایران کشوري است توسعهطب مطلوب ترسیم شده است. ۀو دستیابی به جامع
بخش در جهان اسالم و  الهام ،علمی و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی ،اول اقتصادي

جمهـوري اسـالمی ایـران     ۀپـنجم توسـع   ۀسـال  در قانون برنامه پـنج . الملل سازنده در روابط بینبا تعامل 
عـدالت توأمـان در    توسعه و، کردن فرایند پیشرفت انداز و طی دستیابی به اهداف چشمنیز ، )1394ـ1390(

                                                        
هاي هفتم و هشتم  روابط خارجی دوره ۀت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس کمیتئعضو هی پیشه اهللا فالحت تحشم *

 drfalahatpisheh@yahoo.com مجلس شوراي اسالمی
، naderymm@gmail.comدانشجوي دکتري مـدیریت راهبـردي مـدیریت دانـش دانشـگاه عـالی دفـاع ملـی،          **

09127787329  
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ایسـته و  شده است. یک حکومت توانمنـد بـا نهادهـاي دولتـی ش     بینی پیشایرانی  ـ میقالب الگوي اسال
شفاف پیوندي مستقیم با افزایش ثروت ملی و توسعه دارد. در کشـورهایی کـه نهادهـاي دولتـی کارآمـد      

 و ایـن امـر  شـود   یحاکمیت قانون اعمال مـ و ند ا قوانین روشن ،ساالري است هار و مبتنی بر شایستکستدر
 نظـام توانـد     دشمن به دلیـل ضـعف درونـی و اسـتراتژیک نمـی      شود. یباعث افزایش پاسخگویی دولت م

اصرار و تأکید  نظاماقتصادي جمهوري اسالمی را مختل کند، اما بر روي نقاط ضعف و اجزاي ناقص این 
ایی از ه ا حوزهه این بخش هایی نیز داشته است.   پیشرفت. تجربه نشان داده است که در این زمینه کند   می

هـایی کـه      جمله بخـش از گیرد. یآورد که در آن الزامات اقتصاد مقاومتی شکل م یشمار م ۀ کشور بهتوسع
توان    شود می   هاي اساسی اقتصاد ایران محسوب می   ها وارد شود و از ضعف تواند در آن   اقتصاد مقاومتی می

یـا   رات نفـت خـام  محصولی و صـاد  وابستگی به درآمدهاي حاصل از اقتصاد تک به این موارد اشاره کرد:
علمی، ضـعف  ساالري  ، شکاف طبقاتی و فقر نسبی، فساد اقتصادي و اداري، عدم شایستهفروشی نفت خام

ارزي کشور، عدم توجـه بـه تغییـر هـرم جمعیتـی و سـالخوردگی جمعیـت،         نظامداري، پولی و نظام بانک
هـاي     هـا، وجـود سـرمایه      کـرده   کار و بیکاري تحصیل و  بوروکراسی عریض و طویل دولتی، فضاي کسب

بودن نرخ ارز و نرخ بهره است، قاچاق کاال به داخل و خارج، عـدم نظـارت    سرگردان که ناشی از دستوري
نقـل ریلـی    و  فروشـی در کشـور، ضـعف حمـل     فروشی و خرده صورت عمده توزیع کاال بهۀ دقیق بر چرخ

 هـاي نمـادین در کشـور.      ي اجتماعی و سرمایهها   اقتصادي، عدم توجه به سرمایهۀ عنوان زیربناي توسع به
باید رفع این مشکالت مبنا و اساس قرار گیرد. این مشـکالت   ،اقتصاد مقاومتیعنوان الزامات راهبردي  به

اقتصادي که جامعه را با مشکالت فرهنگی و اجتماعی بسیاري مواجه خواهد نمود و همچون گذشـته، بـا   
 ۀحاکمیـت نگـاه روزمـره و مقطعـی در راهبردهـاي توسـع      اشـی از  شوك درمانی نیز رفع نخواهد شـد، ن 

اي گذشته بـه تکـالیف خـود در    ه در واقع اگر دولت .اقتصادي و عدم نگرش راهبردي در این زمینه است
کردند، اکنون دلیلی نداشت کـه ایـن تکـالیف انجـام      یکشور عمل م ۀاي توسعه قالب احکام قانون برنامه

اسـاس تجـارب حاصـله، در آن بخـش از     مجـدد قـرار گیرنـد. بر    تأکیـد اي مقاومتی مـورد  ه نشده با واژه
بـاالیی برخـوردار بـوده اسـت، تـوان       ۀاي توسعه، که کشور جمهوري اسالمی از میـانگین توسـع  ه لفهؤم

یـا نقصـی وجـود داشـته      فزایش یافته است و هر جایی که خـأل زنی مسئوالن کشور نیز ا همقاومت و چان
اند. مردم، دولت  هاي نسبی علیه کشورمان دست یافته جمهوري اسالمی به موفقیت ۀان دیریناست، دشمن

الجـرا  ا کشور و قوانین شفاف و الزم براي توسعۀ "هژمون"اصطالح  ا حکمرانی خوب، راهبرد کالن و بهی
اقتصـاد را از  کـردن   مقام معظم رهبري مردمـی روند.  یشمار م زامات راهبردي اقتصاد مقاومتی بهجمله الاز

درصـد، آیـا    20ة اند، اما با این نظام پولی، بانکی و ارزي و نـرخ بهـر   الزامات اقتصاد مقاومتی ذکر فرموده
 20مردم وارد فعالیت تولیدي و اقتصادي خواهند شد یا به فکر افزایش اندوخته در بانک و استفاده از سود 

هاي غربی،    هاي جمهوري اسالمی ایران، همانند بانک   درصد یا نوسانات قیمت در بازار خواهند بود؟ بانک
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ن اند و ایـن مسـیر همچـو    سود و رشد مبتنی بر ایجاد بدهی و اعتبار کاذب را هدف فعالیت خود قرار داده
اهش وابستگی به درآمدهاي نفت و گاز بـه مفهـوم کنـار    ک توقف است. هاي غربی محکوم به   مسیر بانک

فروشی نفت و جلوگیري از ایجاد  معناي جلوگیري از خام اد ملی نیست، بلکه بهگاز از اقتصگذاشتن نفت و 
هدف اقتصاد مقـاومتی   رانت براي افرادي است که با درآمدهاي حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند.

ي نفتـی و بـاز   اي بـانکی، ه مورد توجه قرار گرفته است. تحریم هاي اقتصادي است که   توجه به این جنبه
مین تحلیـل اسـت. بـراي تـأ     در شرایط کنونی در این قالب قابـل سیاسی عربستان سعودي با قیمت نفت 

ۀ کشـور  توسـع  ۀها از ارقام و احکام قوانین برنام یماندگو عقب ها یاهداف اقتصاد مقاومتی و جبران کاست
نین تحـت  باید این قوا ،)1394ـ1390جمهوري اسالمی ایران ( ۀپنجم توسع ۀسال پنج ۀقانون برنامجمله از

، و "شـعار "جـاي   ومتی مورد عنایت قرار گیرنـد و بـه  اي اقتصاد مقاه لفهؤمین معنوان الزامات راهبردي تأ
الجرا، پشـتیبان اقتصـاد مقـاومتی    ا گیري و نظارت، قوانین راهبردي الزم ه داوري و انداز گفتارهاي غیرقابل

  کشور شود.
قـانون   اصول و معیارهاي اقتصـاد مقـاومتی و  آیا بین است که  حاضر این بنابراین سؤال اصلی مقالۀ

  همخوانی وجود دارد؟ )1394ـ1390جمهوري اسالمی ایران ( ۀپنجم توسع ۀسال پنج ۀبرنام
بحـث اقتصـاد    ۀتاریخچـ ، مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی    بعد از تعریـف  این مقاله در مقاله: چارچوب مفهومی

 ۀعنـوان پیشـین   گردد. به یارائه م اي اقتصاد مقاومتیه ادامه شاخصدر گرفته و مورد بررسی قرار  مقاومتی
اي بنیـادي  هـ  ادبیات اقتصاد مقاومتی در تاریخ سیاسی ایران به نظریات شهید مـدرس در قالـب شـاخص   

 ۀپنجم توسع ۀبا قانون برنام اقتصاد مقاومتیتطبیقی  ۀبه مقایسسپس  و اقتصاد مقاومتی توجه شده است.
ـ       توجـه در پایان ضمن . شود یمایران پرداخته  ایـران   ۀبـه نظریـات اقتصـادي از منظـر سیاسـی در جامع

  خواهد گرفت. قرار پنجم در دستور کار ۀاندازهاي آتی قانون برنام گیري و ارزیابی چشم هنتیج
ـ   در اقتصاد مقاومتی الزامات راهبرديبررسی  تحقیقاین  ازهدف  :تحقیق هدف  ۀسـال  پـنج  ۀقـانون برنام

 باشـد.  یمـ کشـور   عنـوان راهبـرد کنـونی توسـعۀ     به) 1394ـ1390جمهوري اسالمی ایران ( ۀپنجم توسع
ـ   ،و نیازمند تدابیر اقتصاد مقاومتی هسـتیم  کشور در شرایط تحریم قرار داردکه  ازآنجایی کـارگیري   هلـذا ب

 چارچوب تئوریکی متفاوت، ۀشود با ارائ یاز این منظر تالش م. باشد مفیدتواند  یاقتصاد مقاومتی م ۀاندیش
ندازهاي جدیدي در حوزه مطالعات مربوط به اقتصاد مقـاومتی مـورد   ا چشم به تجارب گذشته، توجهضمن 

  توجه قرار گیرد. 
اقتصادي را در دستور کار خود ة تهاجم گسترد مخالفان جمهوري اسالمی ایرانچرا امروز  اهمیت تحقیق:

هـاي     ؟ آیـا تحـریم  نـد ا هپـی بـرد  کشور  ۀاي توسعه برنامهضعف  زودتر از ما به نقطه ها آن؟ آیا اند هقرار داد
که تحریم را به یک  تأثیر منفی داشته باشداي  هگون بهاقتصادي توانسته است بر اقتصاد خانوارهاي ایرانی 

  ؟راهبرد خصمانه و پایدار علیه جمهوري اسالمی تبدیل کند
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  اقتصاد سیاسی مقاومتی
و ملـت، حتـی در    ي است کـه طبـق آن، یـک دولـت    اقتصاد و توسعۀ اقتصاد، الگویی از قاومتیاقتصاد م

اساس حکم کلـی  دهد. این روند در ایران بر یشرایط فشار و دشمنی، روند رشد و شکوفایی خود را ادامه م
هجري شمسی مشخص اسـت. یعنـی در آن سـال     1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  چشمسند 

اقتصـاد مقـاومتی   خود قدرت اول را کسب نمایـد.  ۀ کشور منطق 26جمهوري اسالمی ایران باید در میان 
اسـت.   1اقتصاد کاربردي مربوط به یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر

رد، نـه  هاي آن ریشه در عمل دا   اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادي است که شاخص
به مجامع علمی معرفی کـرد   Resistive economy ةتوان با واژ   این دیدگاه جدید به اقتصاد را می حرف.

اسـتفاده کـرد و بـراي ارزیـابی آن      2اقتصـاد سیاسـی مقـاومتی   ة توان از واژ   تر، می   و حتی در مفهوم دقیق
سی است تا واژه یک مفهوم اقتصاد سیا این . زیرا بایدهاي اقتصاد سیاسی تعریف و استخراج نمود   شاخص

باشد در عمـل و کـاربرد بتوانـد مبتنـی بـر         هاي اقتصاد سیاسی می   حل دنبال راه یک مفهوم اقتصادي و به
اقتصاد سیاسی فائق آید، بلکه مسیر اقتصـاد را  ۀ هاي ایجادشده در عرص   اقتصاد اسالمی، نه تنها بر بحران

القاي تفکر اقتصـاد مقـاومتی یـک     نگري الزم نیز اتخاذ شده باشد. و آیندهدر جهتی قرار دهد که آمادگی 
تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادي را از غفلت ایجادشده در بخـش اقتصـاد برهانـد. اقتصـاد     

 هاي گذشته در قالب فرهنگیِ یها و کوتاه یجهاد یعنی جبران ناکام مقاومتی مکمل جهاد اقتصادي است.
  وران جنگ و سازندگی ایران.خاص د

  اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد اسالمی
قلیـد از تفکـرات   اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسالم داراي مکتب اقتصادي اسـت و نیـازي بـه ت   بر 

عالوه بـر  اساس، مبناي اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسالمی باشد تا بتوان  انحرافی نیست. براین
داري، مانند بحران نظام بانکداري و نرخ بهره، بحـران بـدهی و      هاي اقتصاد سرمایه   ماندن از بحران درامان

کـافی بـرد و تحـت تـأثیر تغییـرات      ة هاي اقتصاد اسالمی نیز بهر   هاي جمعیتی، از ظرفیت اعتبار و بحران
مقام معظـم رهبـري نیـز تأکیـد      که همچنان داري قرار نگرفت.   اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایهـ  فرهنگی

سمت سوسیالیسم نیست. عالوه بر شناخت و رفع  معناي حرکت به داري به   ارزه با اقتصاد سرمایهنمودند، مب
توانـد جلـوگیري از گـرایش       اقتصـاد مقـاومتی مـی   ۀ نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت اقتصاد ملی، یک جنب

جمهـوري اسـالمی از معـدود     .باشـد ي و سوسیالیسـتی  دار   اقتصاد جمهوري اسالمی به تفکرات سـرمایه 
ـ   ۀ کشورهاي دنیاي امروز است که الگوي توسع انـداز   چشـم سـند  نمایـد. البتـه در    یخوداتکـا را دنبـال م

                                                        
1. applied economy  2. political resistive economy 
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مـان  سازنده با دیگر کشورهاي دنیا توأ شدن ایران در منطقه با تعامل شده است که اول تأکیدساله،  بیست
تبانی شرق با غـرب   شمنی غرب به محوریت امریکا، تجربۀدلیل تداوم د بهت این است که باشد، اما واقعی

اسـالمی ایـران    اغلب کشـورهاي عـرب همسـایه بـا ایـران، جمهـوري      ۀ ونگ علیه ایران و رقابت حسادت
  نماید. یخویش دنبال م ۀاپذیر در توسعن اي اجتناب هگون را به "خوداتکایی"

 براي توسعه حل تحریم اقتصادي اقتصاد مقاومتی راه
توان صرفاً مقاومت اقتصادي دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصـاد و عـدم      اقتصاد مقاومتی را نمی

هـاي بـارز اقتصـاد       هاي خارجی اقتصادي یا همـان اسـتقالل اقتصـادي از شاخصـه       تزلزل در برابر شوك
رهاي مبارزه با تفکر جمهـوري اسـالمی را   اخیر، تمام ابزاۀ در طول چند ده مخالفان ایرانمقاومتی است. 

 .اقتصـادي اسـت  ة مبارزمورد استفاده قرار گرفته، ، اما ابزاري که همیشه در کنار ابزارهاي دیگر اند هآزمود
اي هـ  اي از مولفـه  هامنیت اقتصادي، بخش عمـد  شده است.تبدیل به آخرین ابزار دشمن  این ابزار اکنون

  )8، 1391حانی، (سب .دهد یامنیت ملی را پوشش م
حل تحریم نفتی را پیش پاي غرب  محصولی نفت راه ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک 

توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایـران شـده      دهد. نفت که می   قرار می
فانه در طـول  سمتأشود.    احساس مین حوزه در ایاقتصاد به مقاومتی  نگاه است و اینجاست که جاي خالی

ـ  ارزي باعـث شـد کـه در عمـل بـزرگ      ةنامناسب از صندوق ذخیر سال گذشته استفادة 12 رین تـاراج و  ت
دادن ثروت ملی در تاریخ ایران زمین صورت گیرد و اگر به الزام راهبردي موجـود  عبارتی پایمالی و هدر به

یران تعلـق  اي دالري دنیا به اه رین ذخیرهت ، اکنون یکی از بزرگشد ی(یعنی احکام قوانین برنامه) عمل م
کشور هدر رفـت و نـه تنهـا بـه یـک فرصـت        ۀتوسع ۀخالف احکام قوانین برنامداشت. اما این ثروت بر

ـ  طالیی در قالب اقتصاد مقاومتی تبدیل نشد، بلکه به یکی از بـزرگ  رین تهدیـدهاي مخـوف در تـاریخ    ت
اقتصـادي ایـران ناشـی از صـرف      ۀویژه نقدینگی امروز جامع بخش اعظم تور به ان تبدیل شد.اقتصاد ایر

، غـول  هزار میلیارد تومـان نقـدینگی   600که بیش از  طوري مقاومتی پول نفت بود. به غیرراهبردي و ضد
  اقتصاد ایران خوابیده است. خطرناکی است که در زیر خانۀ

انـداز بلندمـدت پـیش روي     بلکـه یـک چشـم   اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست،  
ان تفکر جمهوري اسـالمی همیشـه آمـاج حمـالت دشـمن     ۀ اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایران در سای

معناي ریاضت اقتصـادي نیسـت، بلکـه مفهـوم شـکوفایی اقتصـاد و رفـع         خواهد بود. اقتصاد مقاومتی به
و بهبود سطح رفـاه   مخالفاناز امتیازدهی به هاي اقتصادي براي جلوگیري  مشکالت موجود در زیربخش

خصوص در بخـش کاالهـاي    هاي اقتصادي به   است در زیربخش قتصاد مقاومتی الزما. عموم مردم است
بخـش داخلـی و    دوتوان به    فعالیت اقتصاد مقاومتی را میة . حوزوارد شود استراتژیک وارداتی و صادراتی
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اخـل نیـز   که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در د ونهگ همان .بندي نمود خارجی تقسیم
اقتصـاد   سیاسـی دارد. ـ  خوارن نیاز به اصـالح امـور اقتصـادي      سیاسی و رانت، در مقابل مفسدان اقتصادي

و مبتنی بـر اقتصـاد اسـالمی اسـت.     شکل گرفته داري    اقتصاد سرمایه هاي یرحم یه با بمقاومتی در مقابل
شود کـه ابتـدا      عه جاري میهاست و زمانی اقتصاد اسالمی در جام   تگاه اقتصاد اسالمی نیز قلب انسانخاس

هـاي     ن و مدیران ارشد در باطن خویش اقتصاد اسالمی را بپذیرند و این تفکر را در عمل به بخشمسئوال
ز آن، نوعی پیوند همدالنه میان که در ایام جنگ و سازندگی بعد ا ونهگ یعنی همانمختلف جامعه القا کنند. 

اي بیرونی فراهم نمود، اکنون نیـز  ه کشور را در مقابل توطئه لتمردان، زمینه مقاومت سرافرازانۀمردم و دو
شـدن   انضـباطی مـالی و محسـوس    یهمدلی، اصل بنیادین اقتصاد مقاومتی است. فساد اقتصادي، رانت، ب

در ایران امروز، آسیب زده است و تـرمیم ایـن شـرایط و    مشکالت اقتصادي، به این اصل بنیادین همدلی 
عنوان یک الزام راهبردي دیگر، فصـل اول قـانون    ند کار فرهنگی است و لذا باید بها نیازمه تلطیف روحیه

فرهنگی) مورد بازبینی مجدد قـرار گیـرد. ایـن     (توسعۀ ـ ایرانی ۀ پنجم توسعه یعنی فرهنگ اسالمیبرنام
حـالی کـه بایـد الزامـات فرهنـگ اقتصـاد       از دیگر فصول شکل گرفته اسـت. در صورت منفصل  هفصل ب

  ششم مورد توجه قرار گیرد. سالۀ قانون برنامه پنجۀ ویس الیحن مقاومتی در پیش
کاالهاي قاچاق، فرارهاي مالیـاتی و گمرکـی،   ة نشد صنعت داخلی توسط واردات، معضل حلتضعیف 

شـدن   ده بـه اشـتغال و تولیـد، پوپولیسـتی    شنشدن تسهیالت اعطا ي دولتی و تبدیلاه عدم بازپرداخت وام
اي اقتصـادي و عمرانـی در جامعـه، از جملـه     هـ  ا و تداوم تبعـیض ه شرایط اجراي قانون هدفمندي یارانه

هبردي توسعه کشور صورت گرفتـه اسـت.   ایی است که تنها با فرار از اجراي اسناد باالدستی و راه ضعف
اید در اسناد راهبـردي  اي به اصول اقتصاد مقاومتی ضربه وارد آورده است. لذا ب هگون به یکاین عوامل هر

  ششم توسعه، ضمانت اجرایی الزم مورد توجه قرار گیرد. ۀویژه در برنام آینده توسعۀ کشور به
 ارز از استفاده ،اند هدیگرد لیتکم گرید يا هرتعرفیغ يتجار موانع و اه  هیسهم با یگاه که باال ياه تعرفه

 يکاالهـا  واردات منع و) شده ساخته يکاالها معموالً (یرسنتیغ صادرات قیتشو د،یتول يبرا ینرخ چند
 (W.M. corden,1996). ندا لیقب نیا از بهره ياه نرخ داشتن هنگا نییپا يبرا یپول يها استیس ،یمصرف

 در ییها مشوق .دهد می قرار تأثیر تحت اقتصاد کل در واقع در و دیتول در را عوامل ياه نسبت ياستراتژ نیا

 شود، استفاده دیتول ةزیمکان فنون از تا شود می جادیا یمال ۀیسرما ینسب ۀنیهز آوردن نییپا قیطر از صنعت

ـ تغ را دیتول گوناگون عوامل انیم در درآمد عیتوز واردات، ینیگزیجا قیطر از شدن یصنعت  .اسـت  داده ریی
)Mahbub ulHaq,1963( آزاد تجارت يور به را خود يمرزها توسعه يابتدا مراحل همان در ياگرکشور 

  )11 ،1386 نر،یگرو( .توسعه در نطفه است شدن خفه رشیانکارناپذ ۀجینت دیبگشا
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  )مدرس (شهید مقاومتی از نظر علماي اسالمی اي اقتصاده اندیشه
تـوان در گفتـار و رفتـار     یمـ هاي مربوطه را  يبند اي اقتصاد مقاومتی و شاخصه رین بنیانت یکی از کامل

ها در روند  یراشت سیاسی شهید مدرس، الگوي نمایندگی مجلس در ایران زمین یافت. در شرایطی که مانع
گیرد، بـازخوانی   یتوسعه و پیشرفت کشور ایران به روال ایام شهید مدرس البته با ابزارهاي نوین صورت م

سازي اقتصـاد   هبراي بهین ،سشهید مدرنماید.  یوري ممستحکم اقتصاد مقاومتی در ایران ضر این پیشینۀ
جویی  هکارهاي مناسب، مردم و حکومت را به چارهراۀ ئاي زیادي کرد و با اراه ایران و خودکفایی آن تالش

 :باشد یاي اقتصادي او مه خواند. مطالب زیر بخشی از دیدگاههاي کشور فرا یماندگو جبران عقب

  لزوم ایجاد کارخانه .1
فرینی براي مردم آ ت بر ضرورت کارمدت و بلندمد ههاي کوتا يگذار هس با اشاره به نقش دولت در سرمایمدر

ا و مراکـز  ه ا، کارگاهه شدن مردم و دولت از منافع کارخانهمند هپذیر جامعه، تالش براي بهر ضعیف و آسیب
کارخانه بسازد و از او هم مالیات  کسی پول دارد، بیاورداگر هر« :تأکید نموده و گفته است تولید سازندگی،

ار هـز هزار تومـان و دو  خواهد بخرد دوازده یگرفته نشود و مساعدتی هم بشود، مثالً اگر یک کارخانه که م
شده قرض هم بکند، بکنـد و بدهـد تـا هـم آن      هزار تومان دیگرش را اگرتومان کسر دارد، دولت باید دو

  ».درو یدست نمگیرند و هم به جاهاي خارج و دور ید و مزد مکنن یجات کار م هشخص فایده ببرد، هم عمل

  پرهیز از تحمیل مالیات سنگین بر مردم. 2
اي دیگر مدرس ه ا و اماکن کسب و کار مردم، دغدغهه ي سنگین به مراکز تولید، کارگاه اه تحمیل مالیات

ام  هعقیـد « :گفـت  یدانست و م یفعالیت در صاحبان کار و سرمایه مة بود. او این روش را مانع ایجاد انگیز
) ده دو و ده چهـار ندهـد و   2ربح ( بایستی تحریص و ترغیب کنیم تا هرکس پول دارد بهاین است که ما 

د در زمـان  سـی  ».ببرد کارخانه بسازد، تا هم خودش منفعت ببرد، هم اهل ایران از برکت آن منفعت ببرند
ریافت هفت فقره مالیات که سـیر قـانونی خـود را    دیگر و در بخش دیگري از سخنانش ضمن اشاره به د

قانونی است، چون سیر قانونی خود را طی نکرده. به ایـن  هفت فقره از مالیات، غیر« :گوید یاند، م هنگذارد
گیـرد. مـا    یکه دولت بگیرد. دولت حاال هم منیست مجلس رأي بدهد، ولو اینکنم، خوب  یلحاظ عرض م

خواهند تصدیق ما را رویش بگذارند؟ تصویب و تصدیق  یاند، چرا م هنگرفتچرا تصدیق کنیم؟ مگر تا حاال 
   ».نیست ما صالح

  گذاري براي رفع وابستگی به بیگانگان هسرمای .3
ی بـود کـه آن را بـه نماینـدگان     م و مهمـ س از اصـول مسـل  اي شهید مدره خودباوري در افکار و اندیشه
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ـ   کرد و معتقد یمجلس و سران حکومت گوشزد م ی و دینـی خـود و   بود، مردم ایران با تکیه بر هویـت مل
توانند از نظر اقتصادي نیازهاي زندگی خود و جامعه را تأمین کننـد و   یگذاري در کشور م ههمچنین سرمای

  .مانع وابستگی کشور به بیگانگان شوند

  توازن در دخل و خرج. 4
مـردم را ایجـاد همـاهنگی در    ضع زنـدگی  اي اساسی پیشرفت ایران و بهبود وه س یکی از راهشهید مدر

ت از منـابع مـالی   شدن دولنیاز بی دید و رعایت این اصل اساسی را براي یمخارج دولت و مردم م، عایدات
دانسـت و   یصالح مردم و مملکت نم استقراض از کشورهاي بیگانه را بهکرد. او  یقی مخارجی، ضروري تل

ما « :ها هماهنگ و توازن داشته باشد. او در این رابطه معتقد بوددید که مخارج با درآمد یچاره را در آن م
توانیم خرجش را معین کنیم؟ و شاید بنده این طـور   یطور ممملکتمان چقدر است؟ چۀ باید بدانیم که مالی

ولی اگـر پـول نداشـته باشـیم و      ،کم باشد حل کرده باشم که همین خرج که فعالً در مرکز عدلیه هست
ـ    یمحتاج به پول شویم و الزم شود از بعضی ممرها که نم ه کنـیم، همـین   خواهیم تحصـیل کنـیم و تهی

  ».دانیم پولی داریم یا نداریم یمشکالت مرکزي را هم کسر خواهیم کرد... تا تکلیف ما معلوم نیست. نم

  شدن درست بودجه هزینه .5
جملـه مـواردي بـود کـه در     مختلف حکومـت از اي ه جاري ایران و بخش تخصیص اعتبار براي کارهاي

شـد. ایـن بودجـه در     یربط ابالغ م اي ذيه دستگاه گرفت، و به یمجلس شوراي ملی مورد تصویب قرار م
م ناراضـی  شد کارها عاطل و باطل بماند. مـرد  یگردید و باعث م یبسیاري از موارد در جاي خود هزینه نم

اي  هاي بـادآورد ه سرمایه اي نابجاه اي نیز با استفاده هردند و عدخود محروم گۀ قوق حقباشند، قشون از ح
 عـدم « :گفت یشدن اعتبارات و عواید دولت مخالف بود و م دست آورند. شهید مدرس با این نوع هزینه به

 ياه نهیهز و منافع شیخو يها يریگ میتصم در نندگانک مصرف و دکنندگانیکه تول شود یم موجب اسراف
ـ  قـرار  نظر مد جامعه مصلحت بیترت نیدهند. بد قرار مالك را شیخو یشخص و نه یاجتماع ـ گ یم و  ردی
 جامعـه  مختلف به ياه جنبه از اسراف )1374 صدر،( یشخص منافع نه شود یم واقع يریگ میتصم مالك

 مـت یق شیافـزا  ثروتمندان باعـث  توسط ادیز مصرف کاالها، عرضۀ محدودبودن فرض با .زند یم صدمه

 در نفرت و خشم بروز موجب تواند یکه م شد خواهد ازین مورد يکاالها به فقراتر  سخت یدسترس و کاالها

 به منجر تواند یم مصرف ةندیفزا موج .گردد از کشور دفاع در ها آن مشارکت از يخوددار و طبقه نیا نیب

 .شـود  گانگـان یب برابـر  در کشـور  رشدنیپذبیآس و يارز ریو ذخا اه هیسرما خروج واردات، دیشد شیافزا
   )1388 ،يدشکریس(

ـ  خـواهم، امـروز    یاگر دولت تشریف بیاورد در اینجا و بفرماید من از براي قشون دور کرور [بودجه] م
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طـور   شـود. همـان   یدانم، ولیکن باید بدانیم این پول به مصرف خودش خرج م ی[را] بنده روز عید خودم م
دینار خرج ییالق باشد، بنده قبول نخواهم کرد. خلق این مملکت پارسال در ایـن  اگر در تمام بودجه صد 

س پیرامـون اعتبـارات   شـهید مـدر   ».ت خرج ییالق شـد یخی مردند و قریب یک کرور مال مل بی گرما و
اي داشت و ضمن انتقاد نسبت به رونـد   هوزارت جنگ که مسئولیت آن با رضاخان میرپنج بود، نظرات ویژ

  :ن وزارتخانه، معتقد بودهدایت ای
گوییم ایـن پـولی کـه گرفتـه      یا ممیلیون هم نیستیم، ام خالف وزارت جنگ نیستم و مخالف دهما م«

مارشال بـه   .شود باید خرج نظام شود نه خرج مارشال، فرانسه یک مارشال دارد، ما هزار مارشال داریم یم
شود باید خرج سرباز شود. مارشـال در مملکـت    یمخواهیم. پولی که گرفته  یخورد، ما سرباز م یدرد ما نم
کند. قشون ما هزار مارشال دارد و من مخالفم با قشونی که هزار مارشال داشته باشد. این پولی  یجنگ نم

چـه زیـادتر   ن هرقشون ما، ماهی یـک کـرور اسـت و اال    شود مخارج یخرج قشون نم شود، یکه گرفته م
  ».د و ما مخالفیم با مارشالشو یا مه شود، خرج مارشال یگرفته م

  جلوگیري از استقراض خارجی. 6
اي موجـود  هـ  انداختن سـرمایه  جریان فلت از استعدادهاي داخلی براي بهوابستگی به کشورهاي بیگانه و غ

اي  هلئاي خارجی بوده اسـت. مسـ  ه اي عصر قاجار و پهلوي از بانکه کشور، عامل اصلی استقراض دولت
اي تاریخ با اعطاي چند قرضه، امتیازهاي فراوانی از دولت ایران ه بسیاري از دوره اي بیگانه دره که دولت

در یکـی از  )» 9خرج مملکت را خود مملکت باید بدهد(«اند. شهید مدرس با اعتقاد به این اصل که  هگرفت
کـه  رسـانم   یت دولـت مـ  ئعرض آقایان وزرا، یعنی هی به« :جلسات مجلس خطاب قرار داد و اظهار داشت

  ».ري مملکت دیناري قرض نخواهیم کردجهت مخارج جا ر بهمطمئن باشند ما دیگ

  اه دریافت صحیح مالیات از مردم و پرداخت دقیق حقوق آن. 7
معقول مالیات و تحصـیل آن بـه مـردم مخـالف بـود، دریافـت       س با دریافت غیرکه شهید مدر گونه همان

او اعتقـاد   کـرد.  یایل و لوازم رفاهی مردم، توصیه مـ صحیح آن را براي انجام خدمات شهري و تأمین وس
چـه از مـردم   له این است که آنئت، آن را باید اهل شهر بدهند. مسشهر اس یک خرج متعلق به«داشت که 

صـالح آبـادي    ا را بـه ه گونه مالیات کردن مردم از پرداخت این خالی  و شانهد. اشو یشود، خرج نم یگرفته م
اشخاصی کـه بقایـا    کرد و معتقد بود، یقی ممردم و ایران تلدانست و آن را خیانت به  یشهرها و کشور نم

مستقیم مملکـت هسـتند. اگـر    فروشان غیر ورزند، خائنین ملت و وطن یدارند و از اداي مالیات استنکاف م
وه بـر  عال. »شد یشد و دولت مجبور به استقراض خارجی نم یدادند، رفع حوائج دولت م یمالیات خود را م

  :گفت یمردم توسط دولت تأکید داشت و م بر پرداخت حقس این شهید مدر
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دولت  کند و اسباب اطمینان مردم به یکه مملکت را اصالح م اي من یکی از مطالب اساسیة عقید به«
من این است که ة شود، این است که دولت باید هم مطالباتش را بگیرد، هم... دیونش را ادا کند. عقید یم

ی در ایـن دوره بایـد اهتمـام بفرماینـد و دیـون خصوصـی و       وراي ملـ ت حاضر با مساعدت مجلس شدول
   ».عمومی دولت را تأدیه نمایند... دولت باید اهتمام بفرمایند که این دین عمومی را ... رفع بکنند

  رونق تجارت و صادرات کاالهاي ایرانی به خارج .8
رفتن حقوق صادرکنندگان گدرنظربهبود وضع تجارت، تسهیل صدور کاالهاي ایران به کشورهاي دیگر و 

نظر وي چنـد   دانست. این شیوه به یس براي رفاه و آسایش مردم ضروري مکاال، راهکارهایی بود که مدر
 :حسن داشت

 .صادرات و جذب ارز به داخل کشورۀ توسع. 1
 .تر هی و کیفی گسترداي کمه اخلی و ترغیب آنان به فعالیتحمایت از تولیدکنندگان د. 2
 .گذاري در ایران هداران به سرمای هاي داخلی و تشویق سرمایه جلوگیري از خروج سرمایه. 3
 .آنان مردم و جلوگیري از فقر بیش از حدبهبود زندگی . 4
 .ماندگی کشور جلوگیري از عقب. 5
 .گران بیگانه هکردن دست واسط کوتاه. 6
 .اصالح نظام اقتصادي کشور. 7
 .ضروري خارجی به ایرانممانعت از ورود کاالهاي غیر. 8
 .پایدار کشورۀ تالش براي توسع. 9

  .بخشی به تولیدات داخلی کیفیت. 10
 :گوید یتسهیل شرایط الزم براي صدور کاالهاي ایرانی به دیگر کشورها مة س دربارشهید مدر

بنـده از ایـن دو سـه فقـره     ة عقیـد  تاج است صادراتش زیاد شود...، بـه مملکت ما محتاج است... مح«
الخصوص قالی و کتیرا و آنقوزه  یایی که قالی و آنقوزه و کتیرا باشد، نباید گمرك بسته شود. عله صادرات

شاءاهللا صادرات ما زیاد شود و چهار که در واقع این سه فقره صادرات مهم مملکت ما است، بلکه شاید ان
  .»پول در این مملکت پیدا شودتا 

نمودن مردم به کاالهاي تولید داخل و پرهیز از مصـرف کاالهـاي    جویی، قناعت هاو در ارتباط با صرف
  :گوید یکشورهاي دیگر م

خود مردم اسـت کـه حاضـر    ۀ عالج این کار منحصر به این است که مخارج را کم کرد... این وظیف«
برند،  یجا بیرون مال کنند و زیاد افراط نکنند و اال پولی که از اینج استعمقدر احتیا خارجه بهۀ شوند از امتع
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 برند، عوضش پـول  یبرند، باید در مقابل اجناس وارد، یک چیزي ببرند. از داخله که جنس نم یمفت که نم
اي داخلـی سـفارش   هـ  وي در جاي دیگر طی سخنانی همه را به استفاده از منسوجات کارخانـه  ».برند یم
  :دارد یاي ایرانی اظهار مه ن دولتی از پارچهالباس مستخدمۀ کند و براي تهی یم

ن از ایـن مـاده، صـدي    ااي ایرانی باشد. از متخلفه ها از پارچه ن دولت باید لباس آنامستخدمۀ کلی«
ـ   قوق کسر خواهد شد، مـادام کـه متلـب   بیست ح ـ  ،»باشـد  یس بـه آن لبـاس م اگـر مـا و   « :افزایـد  یاو م
ۀ شوند، مقید بودند به خریداري البسـ  یهزار نفر م مام مملکت هستند و بالغ بر چندینکه در تنی امستخدم

ـ   ه شـد و مـردم هـم سـرمایه     یه مجات هم تهی هایرانی، البته کارخان کردنـد و کارخانـه    یاشـان را خـرج م
 ».باشـد  ی کند، باید صاحب این عقیـده است و طالب این است که مملکت ترقکس ایرانی آوردند... هر یم

ـ  باشد که شهید مدرس به پایین یگر این موضوع ماین جمالت بیان ی آگـاه بـوده   بودن کیفیت اجناس ایران
از  جاند که مورد پسند مردم خـار  هشد یاي تولید م هگون استثناي قالی، آنقوزه و کتیرا به است. این کاالها، به

  .اند هکرد یها خودداري م خرید آنار و عوامل از تج ،گرفته است و بازرگانان یایران قرار نم

  مردم از امکانات کشورۀ شدن هممند هبهر. 9
اي تـاریخی  هـ  ا و دورههـ  حکومـت ۀ این موضوع یکی از نکات ظریف و حساسی است که معموالً در همـ 

ـ   هحاکمـان و سـرمای  بندي یباشد. میزان پا یمطرح م ه ایـن موضـوع نیـز متفـاوت اسـت و      داران نسـبت ب
گـاه   باشد کـه هـیچ   یبسیار اساسی بر آن تصریح کرد، این نکته مۀ لئتوان در این مس یمچه طورکلی آن به

مـردم فـراهم نشـده اسـت و     ۀ ا و تسهیالت براي همـ ه یکسان از امکانات کشور و سرمایهة استفادۀ زمین
ان و اند و در بسیاري از مواقـع بـه فکـر فقیـر     هاز دیگران زیستتر  ی در جامعه غنیاي خاصه همواره گروه

ی، نظر خـود  وراي ملهایش در مجلس ش یس در یکی از سخنرانشهید مدر .اند هنیازمندان جامعه هم نبود
من بعد لقب و اشراف را کنار بگذارید، زیرا چه غنی و چه فقیر، باید بـه قـدر   « :را بیان کرده و گفته است

   ».مقدور از این مملکت بهره ببرند و زندگی کنند

  عدل اقتصادي .10
ی داشت. در نظر او همه در برابر امکانات جامعه مساوي بودند و عدل از دیدگاه مدرس معنا و مفهوم خاص

عدل آن است که از مورد گرفته شود و بـه مـورد خـرج    « :گفت یباید به یک میزان از آن بهره ببرند. او م
ت پولی کـه گرفتـه   از مل ا شود. این معنی عدل است.ه شود، خرج همان یایی که گرفته مه شود. از همان

  .»ت باشدنفع آن مل مصارفی برسد که به شود، به یم
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  پنجم توسعه ۀساله کشور و قانون برنام بیستانداز  سند چشم
 صـول ا يبرقـرار  و انتخابـات  و هـا  فرصت گسترش رفاه، ،يآزاد از ریناپذ کیتفک يا همجموع توان می را توسعه

 عوامـل  ةدیچینسبتاً پ حاصل تعامل یصنعت ۀتوسع پس .)1388، یوسفی( کرد فیتعر یمدن ۀجامع در بشر حقوق

ـ  از خـاص  دمانیـ چ با تنها که است یفرهنگ یحت و یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس مختلف ـ ا ۀمجموع  عوامـل  نی
 همکـاران، و  یلین( ،است دمانیچ نیا میتنظ دنبال به یصنعت ۀتوسع ياستراتژ. دشو یم یصنعت ۀتوسع به لیتبد

 ينـابرابر  و توسعه يبرا تالش ةزیانگ را ثروت .است نظر مد یصنعت و ياقتصاد منظر از توسعه نجایا در )1382
ـ پا بـر  اتینظر نیا. دانند یشرفت میپ اجتناب رقابلیغ ۀجینت را یاجتماع  و یکینئوکالسـ  ،یکیکالسـ  اقتصـاد  ۀی

  )(Richard peet&Elaine Hartwick, 2009. است استوار ینینزیرشد ک اتینظر
یافته بـا جایگـاه اول اقتصـادي     هساله با این هدف که ایران به کشوري توسع بیستانداز  سند چشم در

بخـش در جهـان اسـالم و بـا تعامـل       انقالبی الهام ـ هانین علمی فناوري در سطح منطقه، هویت اسالمی
وان خصوصیات این هاي زیر بیان شده است. شاید بت یویژگ ،تبدیل شود الملل سازنده و مؤثر در روابط بین

عبارات سند  بندي کرد. هدستبه لوازم رشد جامعه  اقتصاد سیاست و فرهنگ و باتوجه ةجامعه را در سه حوز
طـور مسـتقیم بـراي     هاي مذکور و نیز عامل رشدي که الزم است به به حوزه توجه ساله با انداز بیست چشم

 ةدر مجموع با دیـدگاهی جدیـد دربـار    سند . اینمشخص شده است ،دستیابی به آن مورد توجه قرار گیرد
ـ   گذاران را در ترسیم راهکارها پیشرفت جامعه ایران سیاست مطلـوب یـاري    ۀو ضوابط دستیابی بـه جامع

 در فقط و نباشد جامعه افراد عموم که مصرف يرضروریغ و یتجمل يکاالها مصرف بتوان دیشا کند. یم

 بر آورد. عالوه حساب به موارد گونه نیا ةزمر در را گردد نیتأمواردات  قیطر از تنها و يدرآمد يباال دهک

 قرار اسالم نکوهش مورد ییخودنما و ازیامت ابراز و تفاخر ةزیانگ به مصرف ر و اتالف،یاسراف، تبذ م،یتحر

اي متکـی بـر    هدنبال جامع انداز به براي مثال سند چشم )1383 دانشگاه، و حوزه ةپژوهشکد(. گرفته است
ـ  ،هاي ملی و انقالبی است اخالقی و ارزشاصول  طـور کامـل تربیتـی اسـت کـه       هاول اینکه این هدف ب
شـده و بـا    سیاسـی و فرهنگـی اسـتخراجی و تبیـین     ،ابعـاد تربیـت اقتصـادي    ۀهم اي آن باید دره مؤلفه
 هاي درسی و... بـراي جامعـه   کتاب ،اي محصوالت فرهنگی هاي رسانه ذاري دقیق در قالب برنامهگ هدف

صورت تأمین مقدمات الزم انجام شود. تبیـین   هپنجم حداقل ب ۀدوم اینکه آنچه الزم است در برنام ،آیددر
هـاي   منظور اصـالح و اسـتقرار ارزش   ریزي و تعریف اقدامات متناسب به همهندسی فرهنگی کشور و برنام

اي اجرایی کشور و ه دستگاهها، تولیدهاي آتی  يذارگ ها، سیاست يریز همذکور است که مبنایی براي برنام
اي بعدي توسـعه  ه اي خاص بود که الزم است در برنامهه نیز طراحی نظام ارزیابی براي نظارت بر فعالیت

  مورد توجه قرار گیرند.
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  ایران ۀتوسع ايه برنامه مجموعه. 1جدول 
انداز جمهوري اسالمی ایران  چشم

اي کلی ه و سیاست 1404در افق 
  پنجم ۀبرنام

تنفیذي و قوانین و مقررات   پنجم توسعه ۀبرنام قانون
  پنجمۀارتجاعی در قانون برنام

انــداز در افــق  فصـل اول: ســند چشـم  
1404  

 ۀاي کلـی برنامـ  هـ  ستافصل دوم: سی
اجتمــاعی و  ،اقتصــادي ۀپـنجم توســع 

  فرهنگی

  فصل اول: فرهنگ اسالمی ایران
  فصل دوم: علم و فناوري

  فصل سوم: اجتماعی
  نظام اداري و مدیریتفصل چهارم: 

  فصل پنجم: اقتصادي
  اي همنقط ۀفصل ششم: توسع

  فصل هفتم: دفاعی سیاسی امنیتی
  فصل هشتم: حقوقی قضایی
  فصل نهم: بودجه و نظارت

ررات تنفیـذي  قفصل اول: قوانین و م
  پنجم ۀدر برنام

قوانین و مقررات ارجـاعی  فصل دوم: 
  پنجم (تفکیک موضوعی) ۀدر برنام

  
 کشـوري  با این هدف کـه ایـران  پنجم توسعه  ویژه در قانون برنامۀ و بهساله  بیستانداز  چشمدر سند 

  هاي زیر بیان شده است: یویژگلمللی شود ا داخلی، منطقه، بین در سطح قدرتمند
 ۀکه در پایـان برنامـ   طوري هاشتغال، ب و بهداشت ،اي، آموزش هارتقا و هماهنگی میان اهداف توسع. 1

در  77 اکنون ایـران بـا رتبـۀ    انسانی باال برسد. ۀانسانی به سطح کشورهاي با توسع ۀپنجم شاخص توسع
انسانی است. امید به زندگی و طول عمر،  باالي توسعۀ کشورهاي داراي نرخ ةکشور دنیا در زمر 190میان

دهند، امـا   یتشکیل ماي عینی توسعه انسانی را ه سطح سواد و درآمد سرانه براي زندگی مناسب، شاخص
(صیانت ذات، رعایـت حقـوق بشـر و حـق تعیـین سرنوشـت)        انسانی اي ذهنی توسعۀه شاخص در زمینۀ

  عملکرد آماري مشخصی ارائه نشده است.
نظام پولی با هدف کـاهش وابسـتگی    ،جذب سرمایه ،نقش مدیریتی ایران در توزیع انرژي يارتقا. 2

در ایـن زمینـه   گـاز و درآمـدهاي حاصـل از آن.     ،غییر نگاه به نفترشد مناسب اقتصادي، ت، به نظام پولی
رین رقیب ت نداز (عربستان) و مهما رین رقیب نفتی خود در منطقه در چشمت جمهوري اسالمی ایران از مهم

  گازي خود (قطر) عقب افتاده است. شرایطی که خالف روح اقتصاد مقاومتی است.
. در ایـن  44تحقق سیاست اصـل   کمی و کیفی بازارهاي مالی، ياصالح ساختار نظام بانکی: ارتقا. 3

اجرایـی هنـوز شـفافیت و     ، ولی در زمینۀقانون اساسی رفع شده است 44قانونی اصالح اصل  رابطه خأل
  اي خارجی با اهداف برنامه همخوانی الزم را ندارد.ه سالمت مبادالت بانکی، ثبات بورس و جذب سرمایه

صادرات، حفظ ذخایر راهبردي ارزي، گسترش همکاري با کشورهاي جنوب شرقی  ۀتأکید بر توسع .4
  .تجارت ۀآسیا در زمین

درصـد اسـت و    12سفانه نرخ بیکاري در ایران هنـوز بـاالي   متأ % برسد.7اشتغال باید به بیش از  .5
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ي اهـ  اي فاقـد سرپرسـت شـاغل از ضـعف    هـ  نارضایتی جوانان جویاي کار و مشکالت معیشتی خـانواده 
  راهبردي اقتصاد مقاومتی است.

بهینه از فناوري اطالعاتی و ارتباطی براي تحقق اهداف فرهنگی نظام، تکمیـل و اجـراي    ةاستفاد. 6
اي علمـی کشـور   هـ  . پیشـرفت طرح مهندسی فرهنگی کشور، تحول در نظام آمـوزش عـالی و پـژوهش   

اخلی به رقم مورد نیاز بـراي  ناخالص دمالحظه و خوب است، اما هنوز سهم علم و تحقیقات از درآمد  قابل
  .درصد) نرسیده است 5/4علمی ( توسعۀ
علوم انسـانی، گسـترش حمایـت از نخبگـان و      يتحول در نظام آموزش و پرورش، تحول و ارتقا .7

  نوآوري علمی.
مانـدگی   دي، اقـدامات الزم بـراي جبـران عقـب    اقتصا ۀاي مربوط به رشد و توسعه تنظیم فعالیت. 8

، نهـاد خـانواده، تقویـت هویـت جوانـان، اصـالح نظـام اداري        تقویـت ز دوران تـاریخی گذشـته،   جامعه ا
شـدن   . مشکالت اجتماعی و سسـت امنیت اجتماعی يبخشی به سیماي عمومی شهر و روستا، ارتقا هویت

اي  همـاهوار اي مجازي، ه پذیري منفی از شبکهتأثیرا، آمار باالي طالق و جرائم اجتماعی و ه بنیاد خانواده
  رود. یشمار م ۀ کشور بهتوسع ةجمله تهدیدهاي آینداي اجتماعی تخریبی ازه و شبکه

. در ایـن  تمدن اسـالمی  ةویژه حوز هاقتصادي با جهان ب و سیاسی ،حقوقی ،تقویت تعامل فرهنگی. 9
راي اي مختلف جمهوري اسالمی در راستاي اجـ ه اي میان دولت هلرعایا مشخص و الزمۀ بخش هنوز روی

ساله شکل نگرفته است و تدوین راهبرد مناسب در این  بیستنداز ا اصل تعامل سازنده از اصول سند چشم
  رابطه الزم است.

دهی  اقتصادي و فرهنگی، جهت ،اجتماعی ،اي سیاسیه تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه. 10
اي مختلـف  هـ  م ایـران در عرصـه  . حضور مردانقالبی -جریانات سیاسی به پایبندي به ارزشهاي اسالمی

اي بارز تاریخ مقاومـت ایرانیـان بـوده اسـت کـه در      ه جمله شاخصسی، دفاعی، تبلیغاتی و مذهبی، ازسیا
نده است. حضور مردم و مختلف را پوشا اي مدیریتیه اي حوزهه ها و نقصاي مختلف خأله کوران بحران

ـ  تواند بـه مهـم   یها در اقتصاد مقاومتی م کارگیري مناسب آن هتعریف و ب اي هـ  برنامـه ة رین بـرگ برنـد  ت
  اي آینده تبدیل شود. هتوسع

    کشور ۀپنجم توسع ۀشهید مدرس و قانون برنام اقتصاد مقاومتی ۀتطبیقی اندیش ۀمقایس
 کـارگیري  بهحاکی از آن است که شاهد  ،پنجم توسعه ۀشهید مدرس و برنام ۀبررسی تطبیقی میان اندیش

 ماتیتصـم  به یبستگ ،توسعه اهداف و ها روش .پنجم توسعه هستیم ۀقانون برناماي مدرس در ه اندیشه

  . داننـد  نمـی پـذیر   امکـان  و اجـرا  قابـل  را همـه  يبـرا  بهتر یزندگ ها، دگاهید از یبرخ .دارد مختلف جوامع
. تضـادند  در هـم  بـا  توسـعه  مفهـوم  و) همـه  يبـرا  بهتـر  یزندگ( يتساو و يبرابر مفهوم دگاهید نیا در
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(Richard peet & Elaine Hartwick 2009, p6)    تـوان صـرفاً مقاومـت       اقتصـاد مقـاومتی را نمـی
هاي خارجی اقتصـادي     اقتصادي دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوك

اخیر، تمام ۀ د دههاي بارز اقتصاد مقاومتی است. دشمن در طول چن   یا همان استقالل اقتصادي از شاخصه
ابزارهاي مبارزه با تفکر جمهوري اسالمی را امتحان کرده است، اما ابزاري که همیشه در کنـار ابزارهـاي   

ضـعف   اقتصادي است که امروز تبدیل به آخرین و مؤثرترین ابزار دشـمن شـده اسـت.   ة دیگر بوده مبارز
تحـریم نفتـی را پـیش پـاي غـرب قـرار       حـل   محصولی نفت راه اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک

توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده اسـت     دهد. نفت که می   می
بینی مشکالت  دنبال پیش شود. اقتصاد مقاومتی به   ساس میو اینجاست که جاي خالی اقتصاد مقاومتی اح

اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیسـت، بلکـه یـک     باشد.   حل الزم می راهۀ چنینی و ارائ این
تفکـر جمهـوري اسـالمی    ۀ انداز بلندمدت پیش روي اقتصاد ایران است، زیرا اقتصاد ایـران در سـای   چشم

 ياستراتژ نیا. نمود اجرا را یصادراتگیري  جهت ياستراتژ دولت همیشه آماج حمالت دشمنان خواهد بود.
 کـردن  کسانی ياستراتژ نیا ياجزا از یکی حال نیا با بود عکس کامالً بلکه، نبود ياداقتص عمل يآزاد

ـ قابل و کشـور  ینسـب  يبرابر تا بود یلمللا نیب يها متیق با کره يها متیق . شـود  حفـظ  آن صـادرات  تی
(Y.C.Park, 1986) اریاخت در يدیسوبس ياه نرخ به هیسرما و گرفت عهده به را عمده بانک ةادار دولت 

 بر اتیمال ،یمتیق ياه نظارت ا،ه تعرفه( یدولت يها استیس گرید از و شد داده قرار یخصوص انیکارفرما

 اهـ  شرکت نیب ضیتبع اعمال منظور به ،)صنعت هر به وارده اقالم بر نظارت استهالك، يها يمقرر سود،
 مطابقت از که ییها آن و شد مساعدت داشتند مطابقت زانیر هبرنام ياه خواسته با که ها آن به شد، استفاده

معناي ریاضت اقتصادي نیست، بلکـه   اقتصاد مقاومتی به )John Enson1986( .شدند مهیجر زدند سرباز
هاي اقتصادي براي جلوگیري از امتیـازدهی   مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیربخش

هـاي اقتصـادي      ربخشاقتصاد مقاومتی الزم است در زی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است.
فعالیت اقتصاد مقـاومتی را  ة خصوص در بخش کاالهاي استراتژیک وارداتی و صادراتی. حوز وارد شود، به

بندي نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایـران در خـارج نیـاز بـه      بخش داخلی و خارجی تقسیم دوتوان به    می
خوارن نیاز به اصالح امور    در داخل نیز در مقابل مفسدان اقتصادي و سیاسی و رانتاقتصاد مقاومتی دارد، 

داري و مبتنی بر اقتصاد اسـالمی     مطمئناً اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه سیاسی دارد.ـ  اقتصادي
شود که    جاري می هاست و زمانی اقتصاد اسالمی در جامعه   است. خاستگاه اقتصاد اسالمی نیز قلب انسان

ن و مدیران ارشد در باطن خویش اقتصـاد اسـالمی را بپذیرنـد و ایـن تفکـر را در عمـل بـه        ابتدا مسئوال
  هاي مختلف جامعه القا کنند.   بخش

جـا  اقتصـادي تفـاوت جـدي دارد. در این    موضوع مهم دیگر آن است که اقتصاد مقاومتی با مقاومـت 
افتخـار از الگـوي توسـعۀ     ۀ بـارز و قابـل  دادن یک جنب ، بلکه نشانتحریم نیستهدف، رهایی از بحران و 
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رشد پایدار اقتصادي است و خود را  ا و بحران، در اندیشۀه ـ اسالمی است که ضمن مقابله با تحریم ایرانی
عنـوان قـدرت اول منطقـه     به 1404، در افق  یهاي خارج يمهر یا و به داند در کوران مخالفت یموظف م

  )158، 1392 بحرینی، ةزاد(حسین نایل شود.

  گیري هنتیج
 ۀتوسـع "، و "سـازندگی "، "بسـیج "، "جهـاد سـازندگی  "، "انقـالب اسـالمی  "بعد از مفاهیمی همچـون  

سوي جمهوري اسـالمی  ۀ جدیدي است که از، اقتصاد مقاومتی مفهوم سیاسی، اقتصادي و تویع"خوداتکا
شود. حفظ شرایط واقعی توسعه و شکوفایی اقتصـاد   یم اي در دنیا معرفی هایران به ادبیات سیاسی و توسع

فـی خـارجی   اي منهـ  سو و تداوم مقاومت سنتی در مقابل آماج ر و رفع نیازهاي اقتصادي مردم ازیککشو
  وجود آورده است. اد مقاومتی را در ایران امروز بهطرح راهبرد اقتص ۀدیگر، زمین ازسوي

جربه و طول عمـر حکومـت و توسـعۀ اسـالمی در ایـران،      یش تاما واقعیت این است که به میان افزا
کشـور نیـز در کنـار     هاي داخلـی توسـعۀ   یماندگها و عقب یخالءها، فسادها، کاهل ،اه جوي ضعفو جست

امل توان تنها عو یعبارتی نم گیرد. به یاي خارجی و بیرونی مورد توجه قرار مه سازي توطئه یکشف و خنث
داخلـی   ا و ادلـۀ هـ  کشور معرفی کرد و از ضعف عنوان عوامل مخل توسعۀ بیرونی و دشمنان خارجی را به

پوشی کرد. بنابراین وقتی که از الزامات راهبردي اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران سـخن  چشم
ایـن مـوارد    ۀنظر داریم. مجموع اي بیرونی و هم الزامات درونی را مده گوییم، هم مصادیق و شاخص یم

  کشور آورده شود. رت و در عین حال افتخارآمیز توسعۀسنجش و نظا ور قابلآ لب اسناد الزامباید در قا
ـ   گرا از آن هاي توسعه شرق آسیا که تحت عنوان دولتۀ در الگوهاي توسع شـود، از چنـین    یها یـاد م
بـا   شود. راهبردي که در قالب قوانین مشـخص  ینام برده م "راهبرد هژمون توسعه"الزامی، تحت عنوان 
  دهد. یشده، شکل گرفته و مسیر آینده و مصادیق توسعه را تشکیل م ذاريگ احکام و ارقام هدف

اما واقعیت این است که ضعف بنیادین توسعه در ایران، به فقدان چنـین راهبـرد هژمـونی از توسـعه     
انکـار اسـت، امـا     خارجی علیه اقتصاد ایران غیرقابـل اي ه ها و توطئه یچند دشمنعبارتی هر گردد. به یبازم

شـمار   یاز در داخل نیز یک ضعف اساسـی بـه  اي راهبردي و تعیین الزامات راهبردي مورد نه فقدان برنامه
الزامـات   ،"نظارت"ۀ و مجالس گذشته و حال ایران در زمین "اجرا" ا در زمینۀه رود. بنابراین اگر دولت یم

بـراي   "مقـاومتی "ن نیازي بـه کـاربرد صـفت    کردند، اکنو یکشور را فراهم م راهبردي الزم براي توسعۀ
اي کالن ه این صفت و ابالغ سیاست کارگیري بهاقتصاد کشور وجود نداشت. و لذا مقام معظم رهبري در 

  اند:   هدو هدف عمده را دنبال نمود "اقتصاد مقاومتی"
  تحریم و تبانی علیه اقتصاد ایران. آمیز بیرونی همچون  همقابله با عوامل توطئ :اول

نداز در قالب ا قوانین برنامه و حکم کلی سند چشم ۀماندگی از احکام و ارقام گذشتو دوم: جبران عقب
  اي و اقتصادي. هاي توسعه یک الگوي جهادي تازه این بار در حوزه
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ادبیاتی و تاریخی اقتصاد مقاومتی در گفتار و عملکرد شهید مـدرس و   بر پیشینۀ تأکیددر این مقاله با 
 تأکیـد گذشته گوشزد شود. همچنـین   ۀقالب، تالش شد تا خالء راهبردي موجود در قوانین برنامتاریخ ان

گردد. و لذا الزام  ینشده برم نشده و ارقام تأمین ملکشور به قوانین و احکام ع ۀگردید که نقاط ضعف توسع
فوق تـدوین شـده و   اي ه راهبردي اقتصاد مقاومتی آن است که قوانین باالدستی الزم براي جبران ضعف

کشـور کـه هنـوز     دود ده سند بنیادي مربوط به توسعۀضمانت اجرایی آن مشخص شود. تعیین تکلیف ح
اي بـا دنیـا، سـند     هاي و مـاهوار  هاند، همچون سند کار شایسته، سند تعامالت فرهنگی، رسـان  هتدوین نشد

اي رشـد  هـ  مین نـرخ به نفت، تأ ضایی، الزام دولت به کاهش سالیانۀ وابستگیحقوق شهروندي و امنیت ق
کـردن آمـوزش تحصـیالت     بنیـان و کـاربردي   دانش ۀدرصد و احکام توسع 7درصد، بیکاري  8اقتصادي 
ور، آ صـورت الـزام   ي اقتصاد مقاومتی است، که اگر بـه جمله این احکام بنیادي و الزامات راهبردتکمیلی، از

اله و سـ  بیسـت نداز ا ماندگی از اهداف سند چشمبدي شکل نگیرد، ایران هم در جبران عقرعملیاتی و کارب
مین نخواهـد  هم اینکه اهداف اقتصاد مقاومتی تـأ ماند و  یپنجم توسعه ناکام م ارقام و احکام قانون برنامۀ

ي و بدون پذیرش مسئولیت عواقب سـوءمدیریت  ا  د، عدم سالمت، رانت و عملکرد سلیقهفسا ۀشد و زمین
   توسعه فراهم خواهد شد.

  بعمنا
  .138-159ص  ،، بهار118. شمارة فصلنامۀ مشکوه ).1392( زادة بحرین، محمدحسینحسین

هـاي مجلـس شـوراي اسـالمی)،      (سخنرانی در مرکـز پـژوهش   »اقتصاد مقاومتی«سبحانی، حسن، 
  هاي مجلس شوراي اسالمی. مرکز پژوهش 3، گزارش شمارة 17/8/1391

 یعلم يراهکارها یبررس یمل شیهما ،»اشتغال جادیا در مؤثر عوامل« ).1380(  اریخشا ،يدشکریس
 .رودهن واحد یاسالم آزاد دانشگاه اشتغال، جادیا

 مقـاالت  مجموعـه  ،»سـنت  و قرآن نگاه از مصرف يالگو اصالح ياقتصاد آثار« ).1388ـــــــــ (

 .سنت و قرآن نگاه از مصرف يالگو اصالح یمل شیهما
 نشر هاشمی، محمدحسین و راغفر حسین ۀترجم ،اقتصادي ۀتوسع راهبردهاي ).1388( کیت، گریفین

  .نی
  .یبهشت دیدانشگاه شه انتشارات و چاپ مرکز ،اسالم صدر اقتصاد ).1374( دباقریس صدر،محمد 
  . فیشر دانشگاه ،کشور یصنعت ۀتوسع ياستراتژ ).1382( همکاران و مسعودنیلی، 

 اقبال، اکبر علی ۀترجم ،اقتصادي نظام یک فروپاشی یا پیروزي داري، سرمایه فرجام ).1386، گرو (ینر
  .  تسم

 .نی نشر ،اقتصادي ۀتوسع و رشد هاي استراتژي ).1388( محمدقلی یوسفی،



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               106

Hans- peter, Martin & Harald schuman: Der Verrat der Eliten: weltmodell 
brasillien 

John Enson (1986). "Korean Indusrtial Policy'Prometheus, Vol.4,No.2. 
Mahbub ul Haq (1968). The Strategy of Economic Planing:A case Study of 

Pakistan, Karachi, Oxford, BlackWell,3rd edition. 
Richard peet&Elaine Hartwick (2009), Theories of development Contentions, 

Arguments, Alternatives, The Guilford Press, second edition 
W.M.Corden (1996). "The structure of Tariff System and and The Effective 

Rate", Journal of Political Economy, Vol LXXIV,No.3. 
Y.C.Park, "Foreigon Debt, Balance of Payments and Growth Prospects: The 

Case Of The Republiic of Korea: Vision of The Future for Labor Surplus 
Economics?" 
   



 

107  

  
  

   ایران.ا.چارچوب اقتصاد مقاومتی ج در اقتصادي عدالت الگوي
  ***شیخ علیرضا ،**بهدادفر رسول محمد، *مراد سیف لها

  چکیده
خصوص از منظر اقتصادي در دین اسالم بسیار مورد توجه قـرار گرفتـه    اي مختلف آن بهه عدالت و جنبه

است. در نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران نیز از همان ابتدا عدالت و ایجـاد عـدل و قسـط از اهـداف     
اي ه در کنار سایر امور مورد توجه بوده است. در سالمهم انقالب برشمرده شده و همواره توجه به عدالت 

اندرکاران وجـود   رغم تالش مستمر دست ایی که در زمینۀ عدالت بهه آسیب به اخیر دشمنان انقالب باتوجه
علت اهمیـت ایـن موضـوع ایـن      اند که به هاي اقتصادي براي کشور در این زمینه ایجاد کرده دارد، چالش

اي امنیت ملی هستند. در این رابطه فقدان یک الگـوي مـدون   ه شدن به چالش اي در حال تبدیله چالش
ف تحقق اهـدا  اي این مقوله غلبه کرده و بهه اي عدالت اقتصادي بر چالشه که بتواند با استفاده از ظرفیت

 روش از گیـري  هبهـر  با پژوهش این درآمدن این مخاطرات بوده است. تعیین شده منجر شود، عامل پدید
 ۀنظری و همخوانی و همبستگی ،اي هزمین ـ موردي کمی و کیفی ايه روش کارگیري به با آمیخته پژوهش
 عـدالت  ايهـ  مؤلفـه  و اهـ  ظرفیـت  ا،ه چالش ا،ه آسیب از اي همجموع خبرگان، با مصاحبه انجام و مبنایی

 ارائـه  کشور عدالت اقتصادي براي بحث براي الگویی نهایت در و تهیه ایران اسالمی جمهوري اقتصادي
  .  است شده

   اقتصادي تحریم ملی، اقتصاد اقتصادي، عدالت: ها کلیدواژه

  مقدمه
ت عدالت و برقرارى قسـط در شـئون   یم است و رعاین معارف قرآن کریتر يادیکى از بنی» عدالت«اصل 

اسـالمى  ار بلنـد اقتصـاد   یکـى از اهـداف بسـ   یاى اقتصادى، ه تیجمله فعالا، ازه فردى و اجتماعى انسان
  شود.   یمحسوب م

ـ قوم النـاس بالقسـط و انزلنـا الحد   یزان لینات و انزلنا معهم الکتاب و المیلقد ارسلنا رسلنا بالب« ـ د فی ه ی
  )25 آیۀ ،دیحدسورة » (د و منافع للناسیبأس شد

ـ کتـاب (آسـمانى) و م  ها  م و با آنیل روشن فرستادیما رسوالن خود را با دال ى حـق از  یزان (شناسـا ی
                                                        

 dr_a-seif@yahoo.com(ع)،  دکتري اقتصاد، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین *
 behdadfar1390@yahoo.comمدیریت راهبردي نظامی،  دکتريدانشجوي  **

  alisheaikh@yahoo.com، مدیریت راهبردي نظامی دکتريدانشجوي  ***
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ـ م کـه در آن ن یعدالت کنند، و آهن را نازل کرد ام بهیم تا مردم قین عادالنه) نازل کردیباطل و قوان روى ی
  د و منافعى براى مردم است.یشد

انى برخوردار اسـت؛ هـم   یت شایفه از لطافت و عنایشر ۀین آیدر ا» قسط«ت فراوان یان اهمیب ةنحو
(کـه داراى  » کتاب«فرستادن برقرارى قسط است) در کنار فرو خص(که ابزار و شا» زانیم«فرستادن فرو

اد است) و هم برشمردن برقرارى عدالت از اهداف ارسال رسوالن الهى، نشانگر یار زیجاللت و عظمت بس
  م است.یدگاه قرآن کریدالوصف اصل عدالت از دیت زایاهم

) بـراى برقـرارى   صلوات اهللا علیه( امبر اکرمیافتن پیت یصراحت، مأمور به» شورى« ةسور 15 ۀیدر آ
  ن مردم مطرح شده است.یعدالت در ب

سـورة  ( .»ان شما عدالت کنم (به عدل و داد رفتـار کـنم)  یمن مأمورم در م؛ نکمیانّى اُمرت العدلَ ب«
  .)15 ، آیۀشوري

  اند. هى قسط شدیز مؤمنان مؤکداً مأمور به برپاین» نساء« ۀمبارک ةسور 135 ۀیدر آ
 ».دیام کنیبه عدالت ق د، کامالًیا مان آوردهیاى کسانى که ا؛ ن بالقسطین آمنوا کونوا قوامیلّذها ایا ای«
  .)135آیۀ  ،نساء(سورة 

 ۀکه دهـ  يطور شود. به یدر نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران نیز عدالت از اهداف مهم محسوب م
پیشرفت و عدالت نام گرفته است. اهمیت عدالت در آرمان نظـام   رو ازسوي مقام معظم رهبري دهۀ پیش

ـ    جمهوري اسالمی تا بدان جا است که حضرت امام خمینی  اي هو رهبر معظم انقالب حضـرت امـام خامن

 در و بـوده  عام مفهومیامام خمینی  نظر مد اجتماعی عدالت مفهوم بررسیاند.  ههمواره بدان توصیه نمود
ـ  نشـان  مسـئله  ایـن  پیرامـون  دقـت  اما. دارد قرار انسانی علوم مختلف ايه حوزه با ارتباط  کـه  دهـد  یم

 .است بوده مفهوم این اقتصاديهاي  شاخصه و کارکردها به عدالت، پیرامون ایشان توجه کانون ترین مهم
 تـأمین " و کـرده  مطـرح  محرومیـت  و فقـر  ۀمسـئل  کنـار  در را عدالت مفهوم موارد اغلب در امام خمینی

. نمایند یم قلمداد ها آن حقوق جزء وضعیتی، چنین از آنان خروج جهت را مستمند اقشار "اساسی نیازهاي
 برمبنـاي  را اسـالم  مقـررات  و قوانین عدالت، وجوه ترین مهم از یکی عنوان به برابري بیان با نیز طرفی از

 خمینـی   امام ۀاندیش در را عدالت توان یم اساس، براین. کنند یم بیان مختلف طبقات اقشار و افراد برابري

  .نمود معنا "جامعه طبقات و افراد ۀهم اساسی نیازهاي تأمین جهت برابر ايه فرصت ایجاد" به
 اند. در این رابطه رهبر فرزانـه انقـالب   هنیز همواره به برقراري عدالت توصیه نمود مقام معظم رهبري

  اند: هفرمود
طور طبیعی عدالت جایگاه ممتازي داشـت و   به — حرکت دینی بودکه یک — در انقالب اسالمی ما«

هـاي   دارد. در شعارهاي مردمی، در قانون اساسی، در بیانات امام راحل (رضـوان اللَّـه علیـه)، در گفتمـان    
هاي مختلف که جمهوري اسالمی مطرح کرده، این جایگـاه   هاي مختلف و به مناسبت موضعی و در زمان

  »....شود ممتاز دیده می
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  ) 27/2/1390 ، ي راهبردياه در دومین نشست اندیشه بیانات ، العالی) (مدظله اي هامام خامن(
ان عنـو  ت جایگاه خاصی بین اصول دارد. بهدر قانون اساسی نظام جمهوري اسالمی ایران بحث عدال

  اند.  هن هدف پرداختیات ابزار و وسایل تحقق ایین جزییتب به 31، 30، 29، 28نمونه اصول 
اما در این  ،شده از اهم موارد در نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران استبه موارد ذکر توجه عدالت با

جـوي   ز گسـترش آن در میـان کشـورهاي سـلطه    ایران و نگرانی ا.ا.ج نظام جویانۀ عدالت  ايه میان آرمان
 و اسـالمی  ایـران  ينوپـا  نظـام  سـرنگونی  سوي آنان بـراي شماري از بی ايه جهان، سبب شده تا تالش

 و اهـ  نقشـه  تمـامی  ناکـامی  از پس امریکا سرکردگی به سلطه آن صورت پذیرد. نظام از مردم جدانمودن
 را حـوزه  ایـن  در اه تحریم  ۀحلق رنمودنت تنگ و اقتصادي فشار افزایش ایران، انقالبی ملت علیه اه توطئه

. ایـن  قـرارداد  پیمانـانش  هـم  و خود کار دستور در نرم جنگ و فرهنگی تهاجم همچون ابزارهایی کنار در
البتـه بـا درایـت مقـام      .و براندازي لگام صورت گرفت اسالمی نظام مردمی  ۀسرمایاقدام با هدف کاهش 

دشمنان بوده است. بـا شکسـت    یشه آگاه ایران همواره شکست نتیجۀو هوشیاري ملت هم معظم رهبري
جملـه بحـث عـدالت اقتصـادي     به مسائل اساسـی کشـور از  ه خود را اي مختلف، دشمنان توجه در زمینه

اقتصـادي از اهـداف مهـم نظـام جمهـوري       خصوص در مقولۀ حقق عدالت بهاگرچه ت اند. معطوف ساخته
در بحـث عـدالت   ایی هـ  شواهد موجود در اقتصاد داخلی کشور حکایـت از آسـیب  اما  ،اسالمی ایران است

اي هـ  ا در حـوزه هـ  اساسی اقتصاد کشـور داشـته و تـأثیر آن   ل ئریشه در مسا ها دارد، این آسیباقتصادي 
اي ورود تـنش بـه فضـاي    هـ  اي دشمنان، زمینهه عمومی، اجتماعی و تجاري قادر است در جهت خواسته

مشکالتی از قبیل شکاف باالي درآمدي بین اقشار مختلف، توزیع نـابرابر   اقتصادي کشور را فراهم نماید.
ي آتی در رابطه با منـابع طبیعـی و...   اه مختلف کشور، عدم توجه به منافع نسلاي تولید در نواحی ه نهاده

 ۀدر مقول اقتصاد تقویت شک، بدونباشد که در رابطه با عدالت اقتصادي وجود دارد.  یم جمله مشکالتیاز
 ،بخشـید  خواهد تسریع عدالت را ۀدر زمین انقالب اساسی به اهداف دستیابی نیل تنها عدالت اقتصادي نه

 ا در بحـث عـدالت  هـ  ملت دیگر براي الگویی به ایران تبدیل آندرپی  و نظام دوام و ازيس مقاوم به بلکه
  گردد. یم منجر

ـ    ۀبرپایی قسط و عدالت در مقول  منـابع  از آنچـه  باشـد.  یاجتماعی و اقتصادي بسیار حـائز اهمیـت م

ـ امن و رشد عدالت، از ندا کرد، عبارت استنباط توان یم اسالم، ياقتصاد یانیم اهداف عنوان به یاسالم  تی
 باشـد.  حـق  براسـاس  اسـت کـه   یروابطـ  و رفتار عادالنه، روابط و رفتار )44 ،1387(یوسفی،  .ياقتصاد

از  )48 ،(همان .ياقتصاد روابط و رفتارها ةدرحوز ياقتصاد حقوق مراعات یعنی ،ياقتصاد عدالت ن،یبنابرا
منظر اسالم عدالت از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار است و همواره برپایی و توجه به آن توصیه شـده  

برقـراري عـدالت    است. در نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران از همان ابتداي ظهور این نظام، تحقق و
رین اهداف نظام برشمرده ت الخصوص در بارزترین وجه آن یعنی عدالت اقتصادي از مهم در انواع خود علی
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اي اولیه انواع فشارها را از جانب استکبار ه انقالب اسالمی ایران که از همان سالشده است. در این میان 
اقتصـاد مواجـه     ةویژه حوز ها به اي اخیر با موج جدیدي از فشارها در تمامی حوزهه متحمل شده و در سال

 مسـتمر  ايه تالش رغم هب .کار بسته است دالت همگانی بهود را براي تحقق عتمام تالش خ گردیده است
 اساسی اهداف نتوانسته هنوز انقالبی نظام عدالت، ۀاي در مقول هریش عوامل وجود دلیل به ندرکاران،ا دست
 را مـردم  و جامعـه  واقعـی  انتظـارات  و بخشـیده  تحقق الخصوص عدالت اقتصادي در این زمینه علی خود

شیار ریختـه  وناخواسته آب به آسیاب دشمن ه، توجهی یبا بنماید. همین موارد سبب شده است تا  برآورده
هـا را تشـدید    يپـذیر آسـیب  اي اقتصـادي، ه تحریم ۀدامنبردن از فرصت پیش آمده و گسترش  هتا با بهر

  پیش برد. عدالت اقتصادي در مقولۀ نموده و در برخی موارد تا مرز تهدیدات علیه امنیت ملی
یابی به اهداف اساسی انقـالب و  اپذیر براي دستن کارهاي اصولی و اجتنابهبدیهی است که یکی از را

ل اساسـی و رفـع   ئفشـارهاي اقتصـادي اسـتکبار، حـل مسـا     و مقابلـه بـا    "1عدالت و پیشـرفت "تحقق 
اقتصـادي  لت عـدا وجود یـک الگـوي    تحقق این امر،اقتصادي است. از الزامات عدالت هاي  يپذیر آسیب

منحرف عدالت اقتصادي  ۀدر زمیناست که بتواند در شرایط چالش عمل نماید و از اهداف اساسی انقالب 
هاي اقتصاد ملی در رابطه بـا   يپذیرضمن رعایت مالحظات امنیت ملی و رفع آسیب این الگو بایدنگردد. 

ر در تمام سطوح راهبردي، عملیاتی امور عدالت اقتصادي کشو  ۀعدالت اقتصادي، مدیریت اصولی و مدبران
 —  اي اقتصـادي اسـتکبار  ه ایی مانند تحریمه چالش تاقادر باشد عالوه بر این  یرد.دست گ هو اجرایی را ب

مانعی بزرگ در مسیر حرکـت  ا را به معضل و ه هاي اقتصاد ملی سعی دارد آن يپذیرکه با تحریک آسیب
. نماید اثر کم و مدیریت را —  انقالب (پیشرفت و عدالت اجتماعی) تبدیل نماید ۀسمت اهداف عالی کشور به

کشـور   اقتصادي پیشرفت روند به بخشیدن سرعت براي فرصتی عنوان هب اه چالش گونه این عالوه بتواند هب
اسـت تـا   بدین رو در این پژوهش بنا بـر آن   برداري نماید. هبهر انقالب، جویانۀ اي عدالته و تحقق آرمان
ج.ا.ایـران در   الگوي عـدالت اقتصـادي  "تحت عنوان عدالت اقتصادي  در زمینۀاقتصادي   ۀالگوي یکپارچ
 طراحی و ارائه گردد. "اقتصاديهاي  شرایط تحریم

عـدالت  سـازي   ، محقـق ملـی رین اهداف اقتصاد ت یکی از مهماهمیت انجام این پژوهش آن است که 
باشد. که در ایـن   ینظر نظام جمهوري اسالمی م ا مده آرمان رینت همم عدالت از جملۀباشد.  یاقتصادي م

میان عدم وجود یک الگوي مدون براي عدالت اقتصـادي سـبب شـده تـا در ایـن زمینـه نتـوان اهـداف         
موردنظر را محقق ساخت. بدین رو طراحی یک الگو براي بحث عدالت اقتصادي از اهم مـوارد محسـوب   

  دالیل زیر از اهمیت برخوردار است: عدالت اقتصادي به شود. پژوهش در رابطه با یم
 ضـمن   اقتصـادي  اي بحـث عـدالت  هـ  ا و شـاخص هـ  اقتصاد کالن با تعیین مؤلفه ةاین تحقیق در حوز

                                                        
 گذاري گردیده است. پیشرفت و عدالت نام ۀعنوان ده چهارم انقالب ازسوي مقام معظم رهبري به ۀده.  1
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ـ  یییري الگـو گ لکقاتی، چارچوبی کلی براي شاي جدید تحقیه سوي افق اي به هپنجر گشودن  ۀدر زمین
  سازد. یعدالت اقتصادي را فراهم م

  ا و معیارهایی براي مدیریت عدالت اقتصادي کشور در راسـتاي  ه شاخص ۀارائبا تبیین این الگو قادر به
 هاي صحیح اقتصادي در این راستا خواهیم بود. يذارگ سیاست

 ــم ــر      ا ه ــمیمات جزی ــاذ تص ــوگیري از اتخ ــور و جل ــادي کش ــدالت اقتص ــدیریت ع ــی م اي و  هفزای
 .یق شخصیثر ناشی از سالا هاي کم يذارگ سیاست

سـازي   عدالت اقتصـادي و عـدم مـدون    ۀعدم توجه به مقول ضرورت انجام این پژوهش آن است که
ـ  تواند زمینـه را بـه   یباشد، م عدالت اقتصادي ۀمهم مقولاي ه ا و شاخصه الگویی که شامل مؤلفه اي  هگون

رو ضـرورت انجـام    بـدین دن به کشور استفاده نماینـد.  ز دشمنان بتوانند از آن براي لطمه محقق سازد که
  پژوهش بدین شرح است:

 عدالت اقتصادي در نظـر گرفتـه   ۀعنوان یک مرجع جنب به که فقدان یک الگوي مدون، رسمی و علمی 
 اي است که انجام این تحقیق را ضروري ساخته است. هلئباشد مس شده

 پیشرفت و عـدالت)    ۀچهارم (ده ۀذاري دهگ در نام سوي رهبر معظم انقالباهداف اساسی انقالب که از
سـب بـا   ا اشاره شده است، تنها در صورت برخورداري کشور از یک اقتصاد سـالم و متنا ه صراحتاً به آن

وي یکپارچه و منسجم علت عدم وجود الگ دستیابی است. در شرایط فعلی به نیازهاي واقعی انقالب قابل
تحقق عدالت اقتصادي که بتوانـد ترفنـدهاي    ۀیناقتصادي امکان دستیابی به یک اقتصاد پیشرو در زم

، میسـر  دشمنان را ناکام ساخته و انقالب را در مسیر نیل به اهـداف اصـلی خـودش مسـاعدت نمایـد     
 باشد.   ینم

  :باشد یم شرح بدین پژوهش این االتسؤ و اهداف

  اصلی هدف
  ایران؛.ا.ج اقتصاد داخلی محیط مختلف ايه بخش الگوي عدالت اقتصادي در ايه مؤلفه و ابعاد شناخت

  یفرع اهداف
 ملی اقتصاد بر مؤثر اقتصادي عدالت بحث در موجود اقتصادي ايه آسیب شناخت . 
 تحریم از ملی اقتصاد عدالت بحث موجود ايه آسیب تأثیرپذیري تعیین . 
 اقتصادي عدالت بحث در ملی اقتصاد ايه ظرفیت شناسایی . 
 اقتصادي.  عدالت با مرتبط ملی اقتصاد اساسی اهداف ايه مؤلفه تعیین 
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 عدالت اقتصادي ايه چالش و اه ظرفیت اهداف، ايه مؤلفه با مرتبط عملی ايه سیاست تعیین . 
 عدالت اقتصادي. بحث ايه زیرمؤلفه و اه مؤلفه ابعاد، میان ارتباط تعیین 

  اصلی سؤال
  چیست؟ داخلی محیط ايه بخش در ایران اسالمی عدالت اقتصادي جمهوري الگوي

  فرعی سؤاالت
 است؟ کدام ملی اقتصاد عدالت بحث موجود ايه آسیب 
 است؟ چگونه اقتصادي عدالت به مربوط تحریم از ملی اقتصاد موجود ايه آسیب تأثیرپذیري 
 ند؟ا کدام اقتصادي عدالت بحث در اقتصادي ايه آسیب رفع براي ملی اقتصاد ايه ظرفیت 
 است؟ کدام ملی اقتصاد عدالت بحث اساسی اهداف ايه مؤلفه 
 ند؟ا کدام عدالت اقتصادي ايه چالش و اه ظرفیت اهداف، ايه مؤلفه با مرتبط عملی ايه سیاست 
 است؟ چگونه اقتصادي عدالت بحث ايه زیرمؤلفه و اه مؤلفه ابعاد، میان ارتباط  

  مبانی نظري
  پژوهش پیشینۀ
بحـث   که دربردارنـدة  است پذیرفته صورت ملی و اقتصادي مقاومتی اقتصاد الگوي باب در اییه پژوهش تاکنون

ـ  بـه  ویژه و خاص طور به که پژوهشی اما، عدالت اقتصادي است  باشـد،  داشـته  توجـه  اقتصـادي  عـدالت  ۀمقول
  :باشند یم شرح بدین شده عنوان ايه زمینه در شده انجام ايه پژوهش مجموعه از برخی. است هنشد مشاهده
 

  جدول مقاالت مرتبط .1جدول 
 »)رهبري معظم مقام دیدگاه بر مبتنی( ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد پیشنهادي الگوي« عنوان مقاله

  .16 ة، سال پنجم، شمارپژوهشی آفاق امنیتـ  علمی ۀفصلنام، 1391، مراد سیف اله سالـ  نویسنده

 نتیجه

 بـراي  بیانات مقام معظم رهبري استخراج شده یک الگوي ایی که ازه اساس مؤلفهپژوهش بردر این 
 ثبـات  اقتصـادي،  عـدالت  اقتصـادي،  رشد مؤلفۀ چهار شامل ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد

اساس نتایج این پژوهش راهبردهاي فنریـت  همچنین بر .است ارائه شده اقتصادي فنریت و اقتصادي
سازي، راهبردهـاي جـذب و    بازدارندگی، راهبردهاي خنثی دهايراهبر ي شامل موارد چهارگانۀاقتصاد

دست آمده  هاساس نتایج این مطالعه این نکته بدهاي پخش و تضعیف است. همچنین برترمیم و راهبر
 زمان و متناسـب بـا مـوارد   ۀ راهبردهاي چهارگانه باید هماز هم اي هاست که در اقتصاد ایران مجموع

 کار گرفته شود. مختلف به
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 جدول مقاالت مرتبط .2جدول 
 »اي هخامن اهللا آیت حضرت ۀاندیش در ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد ايه مؤلفه و ابعاد بررسی« عنوان مقاله

 سال ـ نویسنده
پژوهشـی    ـ فصلنامۀ علمی 1392ـ  نسب سیدعلیرضا سجادیه، مصطفی سمیعی ،جهرمی زادة صادق ترابمحمد

 .32 ة، سال دهم، شماراسالمیمطالعات انقالب 

 نتیجه

موضوعات  ۀاساس نتایج این پژوهش حوزه موضوعاتی اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است. البته همبر
به یک میزان نخواهد بود و حداقل در سه سطح مسائل بنیادي، موضوعات راهبردي و مسائل کاربردي 

مهندسی اقتصاد مقـاومتی از   ۀبراي تدوین نقشاساس این پژوهش تالشی شود. بر یو روبنایی طرح م
 منظر رهبر معظم انقالب اسالمی صورت گرفته و الگویی در این زمینه ارائه شده است. 

  
 جدول مقاالت مرتبط .3جدول 

 »رالز اقتصادي عدالت معیار نقد و بررسی« عنوان مقاله

 سال ـ نویسنده
، سال 35 ة، شمارپژوهشی علوم اقتصاديـ   علمی ۀپژوهشنام ،1388 ،یداله دادگر، محمدرضا آرمان مهر

 .نهم

 نتیجه
 عمـومی،  بخش اقتصاد هاي يتئور و عدالت هاي يتئور کمک با و تحلیلی رویکرد بادر این پژوهش 

 داده قـرار  بررسـی  و نقد مورد را رالز عدالت شناسیروش و جایگاه محتوا، تحلیل و اي هکتابخان روش
 اساس نتایج این پژوهش پنج مشکل براي مبانی عدالت رالز ارائه شده است. همچنین بر .است

 
 جدول مقاالت مرتبط .4جدول 

 »)صدر شهید نظریۀ انتقادي بررسی( اسالم منظر از اقتصادي عدالت معیارهاي« عنوان مقاله
 .32 ةهشتم، شمار، سال پژوهشی اقتصاد اسالمی ـ علمی ۀفصلنام ،1387 ،رضا حسینیسید سال ـ نویسنده

 نتیجه

 از اقتصادي عدالت معیارهاي با رابطه در صدر شهید ايه دیدگاه و نظریات بررسی به در این پژوهش
کند که اوالً دو معیار توازن عمومی و  یحاضر بر این دیدگاه تأکید م مقالۀ .است پرداخته اسالم دیدگاه

ند، فقط به ارزیابی وضعیت عادالنه ا  همعرفی کردتأمین اجتماعی که شهید صدر در جایگاه ارکان عدالت 
یند، نشانگر ه تحقق عدالت در مرحله مبدأ و فراها بدون توجه ب نتیجه ناظر است و تحقق آن ۀدر مرحل

صورت یک اصل حقوقی  د و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحلۀ نتیجه، بهتحقق عدالت اقتصادي نخواهد بو
توازن در سـطوح   ارزیابی است. بنابراین معیار در  واحد تأمین اجتماعی قابل ه معیارآور، با اتکا ب و الزام

از معیـار   صورت معیار دوم عدالت اقتصادي مطرح شده را یا بایـد بیـان دیگـري    مصرف جامعه که به
 صورت یک اصل اخالقی تلقی کرد. عدالت به نخست دانست یا ناظر به

  شناسی مفهوم
    باشند: یدر این پژوهش بدین شرح منظر  مفاهیم متغیرهاي مورد

  یاقتصاد مقاومت يالگو
الگوي علمی و بـومی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و     اساس بیانات مقام معظم رهبري الگوي اقتصاد مقاومتی، بر

  فرمایند: ی. ایشان ماست یکه همان اقتصاد مقاومت اسالمی



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               114

 يهـا  رساختیو متنوع و ز یو ذخائر و منابع غن يو ماد يسرشار معنو يبا استعدادها یران اسالمیا«
شـرفت،  یپ يعزم راسخ برا يمتعهد و کارآمد و دارا یانسان يرویاز ن يتر از همه، برخوردار گسترده و مهم

 یکـه همـان اقتصـاد مقـاومت     یو اسـالم  یبرآمده از فرهنگ انقالب یو علم یبوم ياقتصاد ياگر از الگو
ـ د و دشمن را که بـا تحم یآ یفائق م يمشکالت اقتصاد  ۀکند نه تنها بر هم يرویاست، پ ـ ل ی ک جنـگ  ی
دارد، بلکـه   یمـ وا ینینشـ  کرده، به شکست و عقب ییآرا ن ملت بزرگ صفیار در برابر ایتمام ع ياقتصاد

ـ  یخواهد توانست در جهان ـ از تحـوالت خـارج از اخت   یناشـ  يهـا  ینـان یاطم یکه مخاطرات و ب ار، ماننـد  ی
کشـور در   يش اسـت، بـا حفـظ دسـتاوردها    ی... در آن رو بـه افـزا  و یاسـ ی، سياقتصاد، یمال يها بحران

سـاله،   ستیانداز ب و سند چشم یها و اصول قانون اساس شرفت و تحقق آرمانیمختلف و تداوم پ يها نهیزم
 ییگـو شرو را محقق سـازد و ال یا و پیگرا، پو زا و برون ان، درونیبن ، عدالتيبه دانش و فناور یاقتصاد متک

  ».ت بخشدینیاسالم را ع يبخش از نظام اقتصاد الهام

  1الگوي اقتصادي
کردن متغیرهـا و جزئیـات دنیـاي     قعیت است. در مدل یا الگو با حذفوا شدة نظور از مدل یا الگو چارچوب سادهم

ـ  واقعیـت سازي  گیري کلی تحلیل نقش مهمی ندارند به ساده هشود در نتیج یواقعی که احساس م پـردازد. در   یم
داري در  معنـی  ها تـأثیر  گرفتن آن گیریم که نادیده یکنیم و نادیده م یواقعیت آن چیزهایی را حذف مسازي  ساده
  )5 ،1389، (رحمانی .گذارد نمی گیري ما بجا هنتیج

  ياقتصاد عدالت
ـ را فیتعار دو. دارد وجود یمختلف ينظر فیتعار ياقتصاد اتیادب در عدالت با رابطه در ـ ا در جی  نـه یزم نی

  :از ستا  عبارت
  .  "مشخص و ثابت سطح کی به مردم عموم ۀهم یزندگ و رفاه سطح رساندن". 1
  .  "ثابت نسبت ای مقدار کی به مردم تمام یزندگ سطح شیافزا". 2
 میـان  در واقعـی  تعـادلی  ایجـاد  و وجـه  بـی  امتیـازات  حـذف  از سـت ا  عبـارت  عـدالت  رالز دیدگاه از

 تعادل و اجتماعی ساختار از نابجا ايه خواسته و امتیازات صورت این به تا ا،ه انسان متعارض ايه خواسته
  )3 ،1388 مهر، آرمان و دادگر( .شود حاصل اجتماعی ساختار در

ـ تول عوامـل  و ثـروت  حکیمانـۀ  عیتوز" عدالت از منظور پژوهش این در  توزیـع  از منظـور . "اسـت  دی
 بـه  بسته اینکه یا و یابد اختصاص تولید به ثروت موجود رویدادهاي و شرایط به بسته آنکه یعنی حکیمانه

  .شود توزیع عدالت به مردم میان شرایط
                                                        

1. economic model 
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  اقتصادي عدالت به مربوط مسائل کالبدشکافی
 باشد: یم مطرح زیر موارد اقتصادي عدالت به مربوط مسائل کالبدشکافی در

  اي مربوط به عدالت اقتصادي کشوره آسیب. 1
توان بدین  یباشند را م یثر مؤاي موجود در اقتصاد کشور که بر عدالت اقتصادي مه دالیل آسیببرخی از 

  شرح عنوان نمود.

  ییجو رانت و رانت) الف
 که شود امتیازهایی وها  فرصت اطالعات، صاحب ،گروه یا نهاد یا فرد یک آن طی که است يیندافر رانت

 سیاسـی،  ممتـاز  ياهـ  موقعیت و مالی ياه سرمایه به اه فرصت این تصاحب با واند  بهره یب آن از دیگران
ة اسـتفاد  ایـن  و است نهفته فساد به ارتکاب نوعی رانت، از مفهوم این در .یابد دست اجتماعی و فرهنگی
. اسـت  انحصـار  ةزاییـد  اغلب ندارند، يا هبهر آن از يمساو شرایط در دیگران که ویژه امتیازات از آگاهانه

 ياهـ  محـدودیت  طبیعـی،  منـابع : مانند ياقتصاد عوامل بعضی از ناشی عمده طور به ياقتصاد ياه رانت
 ةنحـو  و يارز ياه سهمیه تخصیص ارز، نرخ چندگانگی ا،ه قیمت کنترل حمایتی، ياه سیاست بازرگانی،

  : از ندا عبارت ایران اقتصاد در اه رانت منشأ) 4 ،1388 ،یخان( .باشند می دولتی اعتبارات و بودجه توزیع
  .خام نفت صدور از حاصل يارز يدرآمدها ایران اقتصاد در رانت منبع ترین مهم .1
 .بازار در پولی ةبهر نرخ و بانکی اعتبارات نرخ تفاوت از ناشی رانت .2
 يجا به ها آنسازي  اختصاصی واقع در و دولتی ياه شرکت و صنایعسازي  خصوصی از ناشی ياه رانت .3

  .سازي خصوصی
 عوارض پرداخت بدون حتی) خودرو و سیگار موز، پارچه، مانند( الورود ممنوع يکاالها غیرقانونی واردات .4

 بـه  منجر طوالنی ةدور طی مجوزها بر مبتنی نظام و يارز ياه سیاست اعمال تأثیر تحت که گمرکی

 .است گردیده کشور در کاالها قاچاق امر شدن نهادینه
   .غیرمستقیم طور به اه یارانه غیرهدفمند توزیعرانت حاصل از  .5
 و غیررقابتی شرایط در معامله هرگونه انجام و خارجی و داخلی يقراردادها در پورسانت و رشوه پرداخت .6

 .رسمی ةمزاید و حراج مناقصه، يبرگزار بدون
  .رانت اطالعاتی براي برخی از افراد .7
  .يشهر مناطق در ویژه به زمین رانت .8
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  یاجتماع تأمین طیشرا) ب
 اصل حاضر حال در ما کشور شد. در مطرح ازین و ترس از ییرها يبرا يکار و ساز عنوان به یاجتماع تأمین

 مطـابق . باشد یم یاجتماع تأمین یمفهوم چارچوب و محدوده نییتع يبرا یقانون مستند یاساس قانون 29
 ،یسرپرست یب ،یازکارافتادگ ،يریپ ،يکاریب ،یبازنشستگ نظر از یاجتماع تأمین از يبرخوردار مذکور اصل
 و مهیب صورت هب یپزشک ياه مراقبت و یدرمان و یبهداشت خدمات به ازین و سوانح و حوادث ،یماندگ درراه

 از حاصل يدرآمدها و یعموم يدرآمدها محل از نیقوان قبط است موظف دولت. است یهمگان یحق رهیغ
 .کند تأمین کشور افراد کی کی يبرا را فوق یمالهاي  تیحما و خدمات مردم، مشارکت
 عـدالت  از يبرخـوردار  سهم نخست: است نظر مورد منظر دو از یاجتماع تأمین نظام در اه مهیب نقش

 عـدالت  تحقـق  در یبازرگـان  ياهـ  مـه یب دوم سـهم  دارنـد.  کار و سر گران مهیب با که ياقشار در یاجتماع
 نـزد  ها آن و خدمات اند هنکرد نفوذ مردم اقشار اذهان در دیبا چنانکه مهیب مؤسسات وها  شرکت. یاجتماع
 فـا یا یاجتمـاع  عـدالت  تحقق در را خود نقش یدرست به تواند یم یوقت رانیا در مهیب. است ناشناخته مردم

ـ  مـردم  بـه  عمـل  يمجرا در ابتدا که دینما  و يا همـ یب يادهـا یبن يبهسـاز  يبـرا  سـپس  و شـود  یمعرف
  ) 26 ،1387 ،يدهنو و يرشنواد( .دینما تالش گذار مهیب با روابط استوارکردن

  :از ندا عبارت رانیا در عمرهاي  مهیب يفرارو موانعترین  عمده
  ... .ه ویسرما بازار نامناسب ساختار سرانه، درآمد بودن نییپا تورم، نرخ باالبودن شامل ياقتصاد عوامل .1
 عـدم  ،یبانک سود به نسبت یزندگ ياه مهیب منافع در مشارکت سود بودن نییپا شامل يساختار عوامل .2

 مه،یب ياه شرکت توسطگذاري  هیسرما از حاصل منافع در گذار مهیب مشارکت يبرا مناسب ۀبرنام ارائۀ
  .. ...و یزندگ ياه مهیب نۀیزم در یتخصص ياه تیفعال فقدان

  .يا مهیب خدمات با مردم ییناآشنا ،يساز فرهنگ عدم شامل یاجتماع عوامل .3
 نگـر،  نـده یآ تفکـر  انفقد سرنوشت، نییتع در دخالت عدم و ییرگرایتقد فرهنگ شامل یفرهنگ عوامل .4

  )30 ،همان( .ها يازمندین ریسا باها  مهیب نیا تیاولو به اعتقاد عدم

  ياقتصاد و یمال مفاسد ج) شرایط
ـ  هضـابط  امکـان  طبعـاً  ،شـود  یمـ  یتلقـ  ياقتصاد گریباز نیتر یاصل عنوان به دولت که یطیشرا در  یزدای

 یطورکل به. گردد یم ياقتصاد فساد به منجر امر نیا که ابدی یم شیافزا یدولت يروهاین يازسو ياقتصاد
 را یقـانون  شـده  رفتـه یپذ ضوابط ،يادار و یاجرای کارگزاران که ردیگ یم شکل یطیشرا در ياقتصاد فساد

 ياقتصـاد  ۀتوسـع  ياهـ  برنامـه  کـه  یزمان. دهند یم حیترج یعموم منافع بر را خود منافع و گرفته دهیناد
ـ گ یم قرار کار دستور در ياقتصاد یزدای ضابطه و يساز یخصوص روند ای و شده گذارده اجرا مرحلۀ به  ،ردی

ـ ز ،ابـد ی یم شیافزا ياقتصاد فساد يریگ شکل امکان ـ ب ياقتصـاد  فسـاد  رای  فقـدان  از یایهـ  جلـوه  انگری
 يفـرد  منافع ریتأث تحت کارگزاران یقانون و ينهاد نقش جهینت در و بوده يساختار و یسازمان ينهادمند

 ياقتصـاد  ۀتوسع ياه برنامه از بعد دوران در رانیا ياقتصاد ساختار) 22 ،1384 نژاد، یمصل( .ردیگ می قرار
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ـ  امکانات از يا هعمد بخش يساز یخصوص روند در. است نموده فراهم فساد شیافزا يبرا را نهیزم  یدولت
 يا هگون به یدولت يها یدارای فروش ياه روش رانیا در) 23 ،همان( .گرفت قرار دیجد ياه گروه اریاخت در

 از یناشـ  امـر  نیا. گردند مند هبهر ندیافر نیا از ياقتصاد و یاسیس مختلف ياه مجموعه که گرفته انجام
 فسـاد  شیافـزا  بـه  منجـر  ياقتصـاد  ياهـ  مـدل  در یجابجای هرگونه و بوده یدولت اقتصاد ةگسترد حجم

  ) 42 ،همان. (شد خواهد کشور یعموم ياه حوزه در ياقتصاد

  یاتیمال عدالت طید) شرا
  :شود یم تفسیر نوع دو مالیاتی عدالت عمومی بخش اقتصاد در

 افقی عدالت. 
 عمودي عدالت. 

 دارنـد  قـرار  مشـابه  اقتصـادي  وضـعیت  در کـه  اشخاصـی  با باید اه مالیات که است آن افقی عدالت
 اقتصادي نظر از که اشخاصی با باید اه مالیات که است آن عمودي عدالت و کند برخورد یکسان صورت به
 در عـدالت  و ییکـارا  هـدف  دو بین گفت باید. کند برخورد نامساوي صورت به هستند متفاوتی وضعیت در

 عادالنـه  دنکن یم حفظ را اقتصادي ییکارا که اییه مالیات یعنی ،دارد وجود ذاتی تضاد اه مالیات خصوص
 ییکـارا  کـه  سـرانه  مالیات مثل. کنند ینم حفظ را اقتصادي ییکارا عادالنه ايه مالیات برعکس و نیستند

 افـزوده  ارزش بـر  مالیات. نیست عادالنه وجه هیچ به مالیاتی عدالت دیدگاه از اما ،کند یم حفظ را اقتصادي
 داشتن عمومیت صورت در زیرا ،نیست مناسب چندان عدالت نظر از اقتصادي ییاکار هدف رعایت باوجود

  )107 ،1387 ،یمیصم( .کنند یم تحمل را آن بار نندگانک مصرف مالیات این
 درگـذاري   اسـت یس با ارتباط در کشور یاتیمال یفعل نظام مشکالت نیتر مهم بودجه و برنامه سازمان

  :است اعالم نموده شرح را بدین ياقتصاد کالن و خرد سطح
 ردیگ یم صورت مختلف ينهادها در و رمتمرکزیغ صورت به اتیمال يذارگ استیس.  
 ـ با کـه  یحـال  در شـود  یم انجام يدیجد يها يذارگ استیس مجلس، در مربوط قانون بیتصو هنگام  دی

 ياهـ  اسـت یس ریسـا  با آن یهماهنگ یثان در باشد برخوردار ییباال انسجام از اوالً یاتیمال ياه استیس
 .شود حفظ ياقتصاد

 و ياقتصاد امور وزارت و میمستق ياه اتیمال قانون به محدود اتیمال از یعموم برداشت حاضر حال در 
 توان یم که کنند یم وصول را ییاه درآمد یگوناگون ياه نهاد. ستین حیصح مطلب نیا که شود یم ییدارا
 عـوارض  ا،هـ  اتوبـان  عـوارض  ها، يشهردار عوارض انواع جمله آن از. نمود یتلق اتیمال ینوع را ها آن

  )1375 بودجه، و برنامه سازمان( .رهیغ و تورم ،یاجتماع تأمین عوارض سوخت، عوارض ،یفرودگاه

  یعیطب منابع و ستیز طیمح طی) شراه
 اقتصـاد  بـا  ارتباط. است خورده گره پایدار توسعۀ و منابع اقتصاد دانش دو با زیست محیط نظري لحاظ به
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 مربـوط  محیطـی  زیست منابع از استفاده چگونگی به دانش این از توجهی قابل بخش که دلیل بدین منابع
 محـیط  حفـظ  توسـعه،  پایـداري  شـرایط  ترین یاصل از یکی اینکه لحاظ به پایدار توسعۀ با ارتباط و است

 چهـار  در کمـی  ايهـ  شـاخص  براساس کشور زیست محیط وضعیت) 43 ،1387 ،یمیصم( است. زیست
  :است بوده گونه بدین عنوان

 جهانی میانگین با مقایسه در برابر 10 از بیش گوگرد اکسید دي غلظت میانگین :ها یآلودگ و اه آالینده .1
 محـیط  تحمـل  حـد  از صنعتی بزرگ شهرهاي کالن در اه آالینده برخی تراکم. است بوده مدت این در

  .شود یم مشاهده سرد ایام در هوا وارونگی ةپدید و فراتر
 ناشی خسارات ریال تریلیون از یک بیش ساالنه مراتع و اه جنگل سازمان اعالم به بنا :خاك فرسایش .2 

  .دارد تعلق خاك فرسایش خسارات به آن% 10 که شود یم تحمیل ملی اقتصاد بر طبیعی منابع از
 در گونـه  شـش  نیـز  ماهیان بین از و است بوده گونه پانزده خطر معرض در پستانداران کل تعداد :زیستی تنوع .3

  . دارد نامطلوبی وضعیت زیستی تنوع بودن اندك لحاظ به ما کشور ترتیب بدین و اند هبود تهدید معرض
 مـورد  در و نـد ا خـوب  مراتع جزء کشور مراتع از% 10 ها آن موجود آمار مطابق :گیاهی پوشش تخریب .4

 از بـیش  بـرداري  هبهـر  و جنگی درختان قطع اثر در گیاهی پوشش سطح کاهش بر عالوه نیز اه جنگل
  )77 ،همان( .روند می بین از ها يوزس آتش اثر در پوشش این از بخشی مراتع از حد

  يدرآمد ياه دهک طیو) شرا
 اجـراي  اسـت و در ایـن سـالها    اسـالمی  تسط و عدل بر تأکید معرف اسالمی انقالب اول دهۀ ايه سال

 اموال ةمصادر کشور، بانکی سیستم سازي یدولت و مادر صنایع سازي یدولت رینظ رایانهگ مساوات ايه سیاست
 مطرح شدیداً مصرفی یارانۀ پرداخت و ثروت و درآمد بر مالیات و تصاعدي ايه مالیات وضع ثروتمند، طبقات

 نظـام  توفیـق  مردم طبقات بین درآمد توزیع ساختار در اساسی تغییرات و انتظار ،توقع رغم علی .است بوده
 فـاحش  اخـتالف  کـل،  در) 164 ،1384 نژاد، یمصل. (است السؤ محل طبقاتی ۀفاصل کاهش در ایران.ا.ج

 شـده  باال درآمدي سطوح در اسراف استمرار و جامعه ینپای درآمدي مصرف ةرسید حداقل به سبب ،درآمد
 را مالحظه قابل فقري اجباراً درآمد نابرابر توزیع الگوي با اقتصادي نشاغال سرانۀ نازل بازدهی تلفیق. است

 عبارتی به و یافت دست اقتصادي ۀتوسع به فقر بطن در توان ینم ییازسو. است نموده تحمیل ما ۀجامع به
. شـود  تلقـی  اقتصـادي  توسـعۀ  استراتژي از الینفک یجزئ فقرزدایی آن تبع به و درآمد عادالنۀ توزیع باید

 سـهم  جامعـه  پردرآمـد  طبقات کشور، در درآمدها غیرعادالنه کامالً توزیع اثر در که گرفت نتیجه توان یم
 کشور اقتصادي مدیریت هاي ینارسای بر عالوه خصوصی بخش سالۀ پنج و هفتاد عملکرد برند یم را بیشتري

 )172 ،همان( .است داشته مشهودي نقش کشور انزواي در توسعه ۀاندیش فقدان و

  اي اعمالی ه تحریم. 2
بریتانیـا اسـت کـه در    شوراي امنیت علیه ایران، تحریم  نخستین تحریم قانونمند و جامع و اولین قطعنامۀ
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پـس از آن دوران   .شدن صنعت نفت در زمان نخست وزیري محمد مصدق صورت گرفـت  واکنش به ملی
و پس از پیروزي انقالب اسالمی ایـران آغـاز شـد. ایـاالت متحـد       امریکااي جدید توسط ه کوتاه، تحریم

ل آن نیـز  میلیون دالري کـه پـو   سیصدسالح  با ممانعت از ارسال محمولۀ 1979ر نوامب 8از تاریخ  امریکا
ا علیه نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایـران را     ه جاسوسی تحریم ۀاشغال الن پرداخت شده بود به بهانۀ

اروپـا و انگلسـتان    قسام آن اعمال نموده است. اتحادیۀا را در انواع و اه ن روز این تحریمآغاز کرد و تا بدی
 با تحریم صدور اعتبارات صـادراتی و محـدودیت در نقـل و انتقـال سـرمایه      1980آوریل  22نیز از تاریخ 

  آغاز نمود. را ا علیه ملت ایرانه ، اعمال تحریمامریکابا  یمنظور همراه به
اي هـ  پـولی، تحـریم  ـ  اي مـالی ه در شش گروه (تحریم مستکبرانسوي اي اعمالی ازه یمامروزه تحر

اي انـرژي)  هـ  اي سیاسی و تحـریم ه اي، تحریم هاي رسانه اي ارتباطی، تحریمه بازرگانی، تحریم ـ تجاري
  ند از:ا هاي اعمالی در این شش گروه عبارت برخی از تحریم شوند. یم بنديتقسیم
  

  اي اعمالیه تحریم .5جدول
  ابعاد تحریم  نوع تحریم

 مالی وهاي  تحریم
  پولی

 ی پول الملل ی مانند بانک جهانی یا صندوق بینالملل پولی بین مخالفت نهادهاي مالی و
  بانکیهاي  با دادن وام

 ایرانیهاي  ضبط حساب مالی بانک  
 ایرانیهاي  جلوگیري از تداوم فعالیت بانک  
 وزارت دفـاع   هاي وابسته به سپاه پاسداران، شرکت بانکی اشخاص وهاي  انسداد حساب

  ي اتمیژرنسازمان ا و
 تجاريهاي  تحریم

  بازرگانی
  ایران در سازمان جهانی تجارتجمهوري اسالمی جلوگیري از عضویت 
 مالی حجم صادرات مجاز ایران تعیین محدودیت کمی و  

  ایران از آسمان سایر کشورها جلوگیري از عبور هواپیماهاي جمهوري اسالمی   ارتباطیهاي  تحریم
 رانی ج.ا.ا در بنادر خارجی هلوگرفتن ناوگان کشتیجلوگیري از پ  

هاي  تحریم
  اي رسانه

 یاهو توسط دو شرکت گوگل وها  ایران مانند اعمال برخی محدودیتهاي  تحریم ایمیل،  
 اي ماهوارههاي  حذف ایران از شبکه  
 ایرانبه اي  هماهوارهاي  فروش برنامه لغو پخش و  
 قطع ارتباط ایران با اینترنت  
 سیما مرزي صدا و برونهاي  شبکهاي  هممنوعیت پخش ماهوار  

  سیاسیهاي  تحریم
 یالملل هاي بین لغو عضویت ایران در سازمان  
 گزاران نظامیت صدور روادید براي برخی از کارممنوع  
 طریـق  از ایـران  اسـالمی  جمهـوري  بـا  کنسـولی ـ  روابط سیاسیسازي  قطع یا محدود 

  سیاسی هیئت اعضاي از برخی فراخوان

  يژتحریم انر
 گاز ایران فراملیتی در صنایع نفت وهاي  شرکتگذاري  ممنوعیت سرمایه  
 گاز ایران قطع صادرات نفت و  
 قطع واردات ایران  
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  اي موجود در رابطه با عدالت اقتصادي ه ظرفیت. 3
 در امـا  اسـت،  برخـوردار  مناسـبی  فیزیکـی  هـاي  ایران منـابع طبیعـی سرشـاري داشـته و از زیرسـاخت     

ي دقیق و صحیحی طراحی شـوند  ائل اساسی است. اگر اهداف و راهبردهامس دچار نهادي هاي زیرساخت
 مسائل از بسیاري نزدیک، اي آینده در که نمود بینی توان پیش افزایی این منابع را افزایش دهند؛ می تا هم
 رفع که هستند نرم جنس از بیشتر کشور مسائل. دهد رخ اي مالحظه قابل پیشرفت و شده رفع کشور جاري

اي در هـ  . ظرفیـت بیش از آنکه نیاز به منابع مالی داشته باشد، نیاز به هوشمندي و همـت بـاال دارد   ها آن
افـزایش   ا، ظرفیـت ه ساختاري، تولید و اشتغال، آمورش، زیرگذ هاي سرمایه مناطق محروم مانند ظرفیت

اي مصـرف  هـ  اي خیریه و تعـاونی ه مذهبی، صندوق ـ اي اجتماعیه عوامل تولید، ظرفیت شبکهوري  هبهر
 باشد. یاي موجود در کشور است که در ارتباط با عدالت اقتصادي مه بخشی از ظرفیت

  اي اتخاذي در رابطه با عدالته سیاست. 4
نی انقـالب اسـالمی بـوده اسـت،     به این امر که تحقق عدالت و برپایی عدل و قسط از اهداف آرما باتوجه

اي کلـی  هـ  اي اتخاذي توجه به این امر جایگاه بـاالیی دارد. در ایـن میـان سیاسـت    ه همواره در سیاست
اي اتخـاذي در  هـ  اي مهم سیاسـت ه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران از نمونه اي مختلف توسعۀه برنامه

اقتصـادي در رابطـه بـا گسـترش عـدالت       م توسعۀۀ پنجعنوان نمونه در برنام باشد. به یرابطه با عدالت م
  نظر است: اجتماعی اهداف زیر مد

عـدالت اجتمـاعى و کـاهش فاصـله      ۀیهاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پا تیم همه فعالیتنظ. 1
  ر:ید بر موارد زیدرآمد با تأک ت از قشرهاى کمیان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیم
 هـاى هدفمنـد و    ارانـه یاتى، اعطاى یهاى مال استیق سیرموجه درآمدى از طریهاى غ جبران نابرابرى

  اى. مهیساز و کارهاى ب
 کردن مداوم آن. هنگام ن درآمدى و بهییل بانک اطالعات مربوط به اقشار دو دهک پایتکم  
 رآشکار.یهاى غ ارانهیکردن جى هدفمندیهاى آشکار و اجراى تدر ارانهیکردن هدفمند  
 رى آحاد جامعه از اطالعات اقتصادى.ن برخوردایتأم  
  د بر:یخى گذشته با تأکیهاى تار هاى حاصل از دوران ماندگى جبران عقباقدامات الزم براى . 2
 ى، گسـترش  یروسـتا  هـاى توسـعۀ   ه طـرح یان و کشاورزان با تهییسطح درآمد و زندگى روستا يارتقا

  .يگذارى محصوالت کشاورز متینظام قن و اصالح یى و خدمات نویع روستایکشاورزى صنعتى، صنا
 در  35/0نـى بـه حـداکثر    یب جیکه ضر طورى ن درآمدى جامعه بهییدو دهک باال و پا کاهش فاصلۀ

  ان برنامه برسد.یپا
 درصد. 7کارى در کشور به یانجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ ب  
 درمانى. مۀیتماعى و خدمات بن اجیفى نظام تأمیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفراگ مۀین بیتأم  
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 هاى فردى و اجتماعى. بیرى از آسیشگیهاى پ نظام توسعۀ  
 ت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.یحما  
 ان برنامـۀ یکه تا پا نحوى درآمد جامعه به اقشار متوسط و کمبخش تعاون با هدف توانمندسازى  توسعۀ 

  درصد برسد. 25پنجم سهم تعاون به 
 الخصــوص از نــوع عــدالت اقتصــادي در اي مختلــف آن علــیهــ عــدالت در وجــهاگرچــه تحقــق 

این  دهندةا در این زمینه نشانه ا و چالشه اما وجود آسیب ،ها همواره مورد توجه بوده است يذارگ سیاست
  آمیز نبوده است. ع است که اجراي این موارد موفقیتموضو

  پژوهششناسی  روش
 روش از گیـري  هبهر با پژوهش این .گیرد یم قرار اي هتوسع ـ اربرديک تحقیقات چارچوب در پژوهش این

ـ ـ  مـوردي  کمـی  و کیفی ايه روش کارگیري به با 1آمیخته پژوهش  و ،همخـوانی  و همبسـتگی  ،اي هزمین
 کالن اقتصاد ةحوز خبرگان از ندا عبارت حاضر پژوهش در آماري جامعۀ .گرفته است انجام 2مبنایی ۀنظری

 سـطوح  در مـدیریتی  سـوابق  از و بوده دکتري مقطع در اقتصاد ۀرشت در دانشگاهی تحصیالت داراي که
 برخـوردار  سـال  15 مـدت  بـه  کم دست اجرا و مشاوره ،کالن هاي يذارگ اي سیاسته حوزه در و راهبردي

 قـرار  پژوهشـگران  ۀمراجع مورد پژوهش این در اقتصاد ةحوز خبرگان از نفر 15 تعداد ترتیب بدین. باشند
 مورد کمی و کیفی متغیرهاي همچنین و آن محدودبودن و آماري ۀجامع هاي یویژگ به نگرش با. گرفتند
 برفـی  گلولـۀ  و ،ناهمگون ،همگون هدفمندگیري  نمونه روش از کیفی ايه داده براي پژوهش، در استفاده

 گـردآوري  میـدانی  روش ابـزار . شده اسـت  استفاده شمارتمام روش از کمی ايه داده براي و اشباع حد تا
ـ  روش ابزار و بسته و باز مصاحبۀ عبارت از پژوهش این در اطالعات  فـیش  ،یتخصصـ  و یعلمـ  ۀکتابخان
 و اهـ  دانشـگاه  در موجود اول دست مدارك و اسناد پژوهشی، ـ علمی مقاالت علمی، ايه کتاب از پژوهش

 تجزیه براي. اند هبود اه سازمان رسمی ايه سایت آرشیو و تخصصی، علمی ايه کتابخانه تحقیقاتی، مراکز
 و محتوا تحلیل ايه روش از همچنین و) ناپارامتریک( استنباطی و توصیفی آمارهاي از اطالعات تحلیل و

 نـه  وهـا   تئـوري  گسـترش  بـه  مبنایی ۀنظری از استفاده با همچنین. شده استگیري  بهره گفتمان تحلیل
ـ مصـاحبه با  یـی بردن روابـاال  يبـرا . شده است پرداخته پدیده صرف توصیف ـ د از دی و نظـرات  هـا   دگاهی

مطرح گردد که در ارتباط  و بسته باز ۀدر مصاحبهایی  استفاده شود و پرسش یخوب متخصصان هر رشته به
نفـر از   4هـاي   از دیـدگاه هـا   منظور افزایش روایـی مصـاحبه   در این پژوهش به. با موضوع پژوهش است

ـ پا باالبردن يبراشود.  میگیري  خبرگان بهره ـ  بـه  را االتؤسـ  تـوان  یمـ  مصـاحبه،  ییای  در و گـر یدۀ گون
. بـراي  گرفـت  بهـره  یآزمودن ینیمع تعداد يبرا گر مصاحبه نیچند از ای و نمود، مطرح مختلف يها زمان

  شود. میگیري  گر بهره شده از چندین نفر مصاحبه انجامهاي  افزایش پایایی مصاحبه
                                                        

1. mixed methods research2. grounded theory 
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 ها داده لیتحل و هیتجز و پژوهش ياه افتهی
 ایـران  اسـالمی  جمهوري اقتصادي عدالت مورد در جامع الگوي ارائۀ دنبال هب پژوهش این اینکه به باتوجه
 از اسـتفاده  بـا  و نظري اشباع و مبنایی نظریۀ روش از ندارد، وجود زمینه این در نیز خاصی ادبیات و است

 سـنجی  روایـی  منظـور  بـه  اقتصـادي  خبرگـان  بـا  بستهو  باز ايه مصاحبه طریق از و برفی گلوله تکنیک
 و بـاز  کامالً نه االتسؤ و بود بسته و باز نیز مصاحبه روش. شد اقدام نظر مورد الگوي تعیین و اه مصاحبه

 رونـد  لـذا  اسـت  گردیـده  اسـتفاده  نظـري  اشباع معیار از چون طرفی از. است شده طراحی بسته کامالً نه
 دسـت  هب اه مصاحبه از جدیدي ايه داده دیگر و برسند کامل اشباع به پژوهشگران که زمانی تا اه مصاحبه

 حـوزة  در منتخب خبرگان از تن سه طریق از اه مصاحبه ايه پرسش روایی، جهت. است یافته ادامه نیاید،
 نیـز  شود دانسته باید آنچه و شود یم دانسته که آنچه بین متقابل تعامل. گرفت قرار سنجش مورد اقتصاد

  .ستا  بوده نظر مورد پژوهش این در امر این که گیرد قرار بررسی مورد پایایی در باید
 در. اسـت  شـده  تشـکیل  مرحلـه  شـش  از پژوهش این نیاز مورد اطالعات پایش و آوري جمع یندفرا
 خـانوار  و اجتمـاعی  عمـومی،  تجـاري،  بخـش  چهار تفکیک به ملی اقتصاد عدالت ايه آسیب اول مرحلۀ
 . است شده استخراج آمده عمل به ايه مصاحبه به باتوجه

  ملی اقتصاد عدالت ايه آسیب ايه مؤلفه
 نـد یافر و نهادهـا  از يا همجموعـ  و بـوده  یرانت ساختاري دارا نفت ظهور با رانیا ياقتصاد ساختار و بافت

 شدت به کشور یداخل اقتصاد طیمح. است نموده تجربه قرن کی از شیب یط را اه آن نیب خاص تعامالت
ـ ا ياقتصـاد  ياه حوزه اغلب. باشد یم آن بر حاکم تعامالت ندیافر و ساختار نیا از متأثر  بـا  مجموعـه  نی

 بعضاً و دیتشدي اقتصاد رانیمد و گذاران استیسي عملکرد ضعف با که بوده مواجه يساختار ياه بیآس
 دو به توان یم رای مل اقتصاد طیمح در موجودي اه بیآس. است آورده وجود هب زین راي گریدی تبع مشکالت

  . نمود میتقسی) انطباقیی کارا به مربوطهاي  بیآس وی صیتخصیی کارا به مربوطهاي  بیآسی (اصل گروه
 رشـد  قاچـاق،  وی ررسمیغ اقتصاد ۀیرو یب گسترش بر مشتملي اقتصاد عدالت به مربوطي اه بیآس

 ،ياقتصـاد  وی مـال  مفاسـد  رشـد  ،یاجتمـاع  تـأمین  نظام جامع و کامل پوشش فقدان ،ییجو رانت و رانت
ـ مال عدالت نابسامان طیشرا ـ تخر گسـترش  ،یاتی ـ یطب منـابع  و سـت یز طیمحـ  بی  نـامطلوب ي اجـرا  ،یع

ـ ا که باشند یمي درآمدي اه دهک روزافزون شکاف و اه ارانهي یهدفمند  ازجملـه  اهـ  بیآسـ  از گـروه  نی
 عـدالت  بـه  مربوطي اه بیآس شده انجام پژوهش براساس. هستندی صیتخصیی کارا به مربوطي اه بیآس

ي اهـ  بیآسـ ي اهـ  مؤلفه 6 ةشمار جدول. باشند نمی یانطباقیی کارا به مربوطي اه بیآس نوع ازي اقتصاد
   .ردیگ یم دربر رای مل اقتصاد عدالت
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  ملی اقتصاد عدالت ايه آسیب ايه مؤلفه .6جدول

اي ه آسیب
  عدالت اقصادي

هاي  آسیب  یی تخصیصیاکارهاي  آسیب
 یی انطباقیاکار

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاري
 هـاي  شدن زمینه فراهم  عدالت اقتصادي

  جویی رانت
   ــام ــدي نظــ ناکارآمــ

  خصوصی هاي بیمه
 ــوجهی بخـــش  بـــی تـ

تجاري به محیط زیست 
 و منابع طبیعی

 ساختار دولت رانتی  
 تـأمین   ناکارآمدي نظام

  اجتماعی
  مالی و اقتصاديمفاسد  
 ناکارآمدي نظام مالیاتی  
 هاي  ناکارآمدي سیاست

حمایت از محیط زیست 
  و منابع طبیعی

   ــحیح ــراي ص ــدم اج ع
 ها هدفمندي یارانه

   ــام ــدي نظـ ناکارآمـ
  اجتماعی هاي حمایت

   ــامطلوب ــعیت ن وض
 درآمد

 اي هـ  دهک هزینه در
 پایین درآمدي

  

  اقتصادي عدالت ايه چالش
ي اهـ  چـالش  عنـوان  به را آن کهي اقتصاد عدالتي اه بیآس بری مل اقتصادي اه میتحر ریتأث دوم گام در

 ا بـر هـ  اثـر تحـریم   ا نتیجـۀ هـ  چالش .است گرفته قرار پژوهش وی بررس مورد م،ینام یمي اقتصاد عدالت
اي از  ها مجموعـ هـ  آن ا بـر هـ  ا و بررسی اثر تحـریم ه به شناسایی آسیب باشد. باتوجه یم اي عدالته آسیب
ـ  اقتصادي اه بخش باي اقتصاد عدالتي اه چالش نیب ارتباط به بردن یپي برا دست آمد. به اه چالش ی مل

 اقتصـاد  طیمحـ  بـر  اه آني گذارتأثیر) بلندمدت و مدتانیم مدت، هکوتاي اه دورهی (زمان دورة نیهمچن و
 از تـن  پـنج  بـا  بسـته  و بـاز ي اهـ  مصـاحبه  و منتخب خبرگان لۀیوس هبی سنج ییروا و اقتصاد ابعاد وی مل

ـ ا از شده حاصل جینتا. است شده گرفته صورت هدفمند اشباع روش بهي آمار جامعهي اقتصاد خبرگان  نی
  است. شده دهیگرد درج 7 ةشمار جدول در اه مصاحبه

  اقتصادي عدالت ايه ظرفیت
 ايهـ  ظرفیـت  از اسـتفاده  و تقویـت  با که هستیم آن دنبال به ملی اقتصاد فرایند در که مورد این به باتوجه

 در یـابیم،  دست نظر مورد اهداف به طریق بدین تا باشیم اقتصادي ايه آسیب با مقابله دنبال به اقتصادي
 از تـن  چهار با مصاحبه طریق از نظر مورد بخش چهار در کشور اقتصادي عدالت ايه ظرفیت گام سومین
 منتخـب  خبرگـان  از تـن  سـه  طریـق  از نیز اه مصاحبه ايه پرسش سنجی روایی. شدند مشخص خبرگان

 مـورد  نیامـد،  دسـت  به اه مصاحبه ادامۀ از جدیدي نکتۀ اینکه به باتوجه نیز اه آن پایایی و کشور اقتصادي
 ايهـ  بخـش  و اقتصـادي  عـدالت  ايهـ  ظرفیـت  میان ارتباط شامل 8 شمارة جدول. شد حاصل و بررسی
    .شود می شامل را ملی اقتصاد
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  اقتصادي عدالت ايه چالش. 7جدول
 ايه چالش

  عدالت اقتصادي
  اي اقتصاديه بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاري

 مدت کوتاه

 گسترش قاچاق 
 گسترش احتکار 

  کــــاهش نفــــوذ
حمایت هاي  برنامه

اي ه گروه دولت از
 پذیرآسیب

  ــدرت کـــاهش قـ
هاي  خرید حمایت

نقــدي دولــت از  
ــاي  گـــــروه هـــ

 پذیر آسیب

  ــاهش ضــریب ک
سســات  ؤنفــوذ م 

  خیریه
 هاي  افزایش گروه

 پذیر آسیب

 مواد غذایی  ۀافزایش هزین
و کــاهش امنیــت غــذایی 

 خانوار

 مدت میان

  ــترش گســــــــ
ــواري و  رانـــت خـ

 فساد اقتصادي
 

   ــت ــاهش حمای ک
 دولت از خانوار

  ــترش گســــــــ
مجوزهاي دولتـی  

 رانتی
   شـدن   چنـد نرخـی

ارز و گســـــترش 
 رانت ارزي

   کــاهش ضــریب ســالمت
ــانوار در  ــوزخـ دارو و  ةحـ

 درمان

 مدتبلند
  ــب ــزایش تخری اف

 محیطی زیست
   کاهش سطح رفاه عمومی 

 

  
  اقتصادي عدالت ايه ظرفیت .8جدول

هاي  ظرفیت
عدالت اقتصادي 

 ج.ا. ایران

  اقتصاديهاي  بخش
 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاري

 اقتصادي عدالت

 ــت ــاي  ظرفیــ هــ
ــذاري  ســرمایه در گ

  مناطق محروم
 تولید و هاي  ظرفیت

اشتغال در منـاطق  
 محروم

 آموزشـی در  هـاي   ظرفیت
  مناطق محروم

 در منــاطق هــا  زیرســاخت
  محروم

  وري بهرهظرفیت افزایش 
 عوامل تولید

 ــاي  شـــــبکه هـــ
  مذهبی ـ اجتماعی

 خیریه ي اه صندوق  
 مصرفهاي  تعاونی 
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  اقتصادي عدالت ايه مؤلفه
این  ارتباط تعیین براي. است گرفته قرار پژوهش و بررسی مورد اقتصادي عدالت ايه مؤلفه چهارم گام در

از  پس که شد گردیده طراحی بسته و باز اییه مصاحبه ملی اقتصاد ايه بخش با اقتصادي عدالت اه مؤلفه
 از نفـر  پنج تعداد با اه مصاحبه برگشتی، و رفت صورت به منتخب خبرگان طریق از اه پرسش سنجی یروای

 مورد ملی اقتصادهاي  بخش با اهداف این ارتباط و گردید انجام هدفمند اشباع روش به اقتصادي خبرگان
 ادامـۀ  از جدیدي اطالعات اینکه به باتوجه نیز شده انجام ايه مصاحبه پایایی ضمن در. گرفت قرار پرسش

 داده نشـان  9 ةشمار جدول قالب در اه مصاحبه نتایج. قرارگرفتپرسش  مورد آمد نمی دست هب اه مصاحبه
   .است شده

  
  اقتصادي اي عدالته مؤلفه .9جدول

عدالت  ايه مؤلفه
 ج.ا.ایراناقتصادي 

  اقتصاديهاي  بخش
 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاري

 اقتصادي عدالت

 هـاي   فرصـت  ۀتوسع
 شغلی و اشتغال

 گذاري  سرمایه ۀتوسع
 در مناطق محروم

  اجتماعیعدالت  
 زدایی محرومیت 

  ــأمین گســــترش تــ
 اجتماعی

 ناحمایت از محروم  
 طبقاتی ۀکاهش فاصل 

  

  ایران.ا.ج اقتصادي عدالت ايه شاخص و اه مؤلفه ابعاد،
 از شـده  برگرفتـه  نتـایج  براسـاس  ایـران .ا.ج عـدالت اقتصـادي   ايه شاخص و اه مؤلفه ابعاد، بعدي گام در

شـده   باشد هـدف تعیـین   ینظر م مفهومی که در این پژوهش مد. اند هگردید ارائه شده، انجام ايه پژوهش
 ابعـاد  حقیقـت  اسـت. در  "پیشرفت و عـدالت "چهارم انقالب یعنی  معظم انقالب براي دهۀسوي رهبر از

. اسـت  نظر مورد "اقتصادي عدالت"بعد  پژوهش این در که باشند می "ملی اقتصاد اساسی اهداف" همان
  . است شده ارائه 9 ةشمار جدول در که باشد، یم "ملی اقتصاد میانی فاهدا" اه مؤلفه از منظور

 و اهـ  ظرفیت ا،ه چالش به نگاه با که هستند "عملی ايه سیاست" همان واقع در نظر مد ايه شاخص
 ةحوز سه به خود و آمده دست هب دیگر ازسوي اقتصاد ةحوز در ابالغی کلی ايه سیاست و سو ازیک اهداف

سـاز   ظرفیـت  ايهـ  شـاخص  ،)مـدت  کوتـاه  عملـی  ايهـ  سیاسـت ( بهبودسـاز  و دهنده ترمیم ايه شاخص
 در و شـده  تقسـیم ) بلندمدت عملی ايه سیاست( ساز مقاوم ايه شاخص و) مدت میان عملی ايه سیاست(

 اقتصادي عدالت ةحوز در اه تحریم از ناشی ايه چالش بر که است امید اه سیاست این کارگیري به صورت
 ایران.ا.ج عدالت اقتصادي ايه شاخص و اه مؤلفه ابعاد، 10 رةشما جدول. شوند محقق اهداف و شود غلبه

  .دهد یم نشان را
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   ایران.ا.اقتصادي ج عدالت ايه شاخص و اه مؤلفه ابعاد، .10 جدول

 ها لفهؤم بعد  مفهوم
 اه شاخص

 ساز مقاوم ساز ظرفیت ترمیم و بهبود

پیشرفت و 
  عدالت

عدالت 
 اقتصادي

 عدالت اجتماعی

 مالیاتی قاطعیت  
 نظارتی شیاثربخ 
 مقـررات سازي  شفاف 

 اقتصادي

 مالیاتی شفافیت 
 مالیاتی عدالت 
 ــد ــدمات يکارآمـ  خـ

 یعموم

 ـ پا اشتغال  منـاطق  در داری
 محروم

 عمرانی عدالت 
 غیررسمی اقتصاد يامحا 
 زدایی اقتصادي مفاسد 

 زدایی محرومیت

 ازاي  هبیمـــ حمایـــت 
 نیازمندان

 نیازمندان سهم يارتقا 
 ها یارانه از

 مـردم  زدایی تمحرومی 
 نهاد

 مشـــارکت يارتقـــا 
 نحرومام اقتصادي

 ـ پا اشتغال  منـاطق  در داری
 محروم

 حمایتی خدمات يارتقا 

گسترش تأمین 
 اجتماعی

 بیمـــاران از حمایـــت 
  نیازمند

 درآمدها مجدد توزیع 

 در اجتمـاعی  مشارکت 
  سالمت ملی نظام

 کارآمد و ریفراگ ۀمیب  
 نهادهـاي  يزسـا  فعال 

 اجتماعی ۀخیری

 ــا  هــاى شــاخص يارتق
  سالمت

 سالمت هاى مهیب توسعۀ 
 رقابتی مۀیب نظام 
 سالمت ملی نظام اجراي 

  یمفهوم يالگو
 ياقتصاد ت وضعیت عدالتیریمد يبرا ییالگو نداشتن کشور ياقتصاد تیریمد یاساس اشکاالت ازجمله

 مواجـه  غـرب  ۀجانب هم همیتحر مهم ۀمسئل با که حاضر طیشرا در است. بحران و چالش وجود طیشرا در

ـ ن اهـ  چالش و شده لیتبد چالش به از مسائل ياریبس متأسفانه مسئوالن، وافر تالش وجود با م،یهست  زی
بهبـود شـرایط عـدالت     ۀدر زمین ياقتصاد ياه استیس اند. هدا کردیپ را اهداف بر یمنف ياثرگذار فرصت

 در و شوند می گرفته کار به يمورد و ییکامالً اقتضا یصورت به شده نییتع شیازپ ییالگو بدون زیاقتصادي ن

  شود.  می احساس در رابطه با عدالت اقتصادي کامالً يفقدان الگو لذا ندارند. را الزم ییکارا مجموع
 شـان، یا نظر از شد. مطرح انقالب معظم رهبر جانب از ابتدا یمقاومت اقتصاد ةدیا رانیا یاسالم يجمهور در

کـی از مشـکالت مطـرح    یاسـت.   یاسـالم  نظـام  مردم از جداکردن دنبال به ياقتصاد دیتهد موضوع در دشمن
تـوان   یم يرهبر معظم مقام اناتیب در دقت باشد که مربوط به عدالت اقتصادي است. با یایی مه مربوط به آسیب

 شـان، یا نظر از نمود. استخراج عدالت اقتصادي راجمله اي مختلف ازه در زمینه ملیاقتصاد  يمحورها و اه مؤلفه

ـ  ط فشارهاي وارده از محـیط بـین  یشرا در شود یم موجب تالش در راستاي بهبود شرایط ی ضـمن تـرمیم   الملل
جملـه عـدالت اقتصـادي    ا ازهـ  زمینـه  ۀاقتصاد ملی در هم ییشکوفا و ياقتصاد رشد به رو روند ،ها يپذیر آسیب

اي اقتصـادي مقاومـت نمایـد، بلکـه اهـداف اساسـی       هـ  کشور در برابر تهدیدات و شوكو نه تنها  بماند محفوظ
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  سمت پیشرفت و عدالت حرکت نماییم.   و در نهایت بهبدانیم شده  دنبالاقتصاد را نیز 
شـد،   اسـتخراج  در رابطـه بـا عـدالت اقتصـادي     يمعظم رهبر مقام اناتیب از که ییاه مؤلفه براساس

نـد  ا مولفه بوده که عبارت 3باشد و شامل  یشده داراي بعد عدالت اقتصادي م ارائهتوان گفت که الگوي  یم
ایی اسـت  هـ  گسترش تأمین اجتماعی است. این الگو داراي شاخص زدایی و حرومیتاز عدالت اجتماعی، م

  شمار آورد.   اي عملی بهه ها را سیاست توان آن یکه م
شـرح   انـد بـه   هاي مورد اشاره درج گردیـد ه ا و شاخصه که در آن ابعاد، مؤلفه عدالت اقتصاديالگوي 
  باشد: می 1 ةشکل شمار

  
 ایران اسالمی اقتصادي جمهوري عدالت الگوي .1 شکل

 المللمحیط اقتصاد بین

 مالحظات امنیت ملی

پیشرفت و عدالت
 

تحریم
 ها

هاي عدالت آسیب
 اقتصادي

هاي عدالت چالش
 اقتصادي

هاي عدالت ظرفیت
 اقتصادي

ت هاي عدالقوت
 اقتصادي

صت
فر

 ها

 خانوار) –اجتماعی  –عمومی  –هاي اقتصاد ملی (تجاري بخش

بعد
 

عدالت اقتصادي
 

 هامؤلفه

عدالت 
 اجتماعی

 هاشاخص

ترمیم و بهبود
 

مقاوم
ازس

 
ظرفیت

ساز
 

 مالیاتی قاطعیت
 نظارتی اثربخشی

مقررات سازي شفاف
 اقتصادي

 پیشرفت و عدالت 

محرومیت 
 زدایی

گسترش تأمین 
 اجتماعی

 هاشاخص هاشاخص

 اي ازبیمه حمایت
 نیازمندان

 نیازمندان سهم ارتقاي
 هااز یارانه

 بیماران از حمایت
 نیازمند
 درآمدها مجدد توزیع

 مالیاتی شفافیت
 مالیاتی عدالت

 خدمات کارآمدي
 عمومی

 مردم زداییمحرومیت
 نهاد

 مشارکت ارتقاء
 محرومین اقتصادي

 در اجتماعی مشارکت
 سالمت ملی نظام
 کارآمد و فراگیر بیمه
 نهادهايسازي فعال

 اجتماعی خیریۀ

 در پایدار اشتغال
 محروممناطق
 عمرانی عدالت
 اقتصاد امحاي

 غیررسمی
 اقتصادي مفاسد
زدایی

 در پایدار اشتغال
 مناطق محروم

 خدمات ارتقاي
 حمایتی

 هاىشاخص ارتقاي
 سالمت
 هاىبیمه توسعۀ

 سالمت
 رقابتی بیمۀ نظام

 ملی نظام اجراي
 سالمت
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  شنهاداتیپ و گیري هنتیج
  گیري هالف) نتیج

دالت اقتصادي است کـه ریشـه   ع ۀعرصایی در ه از وجود آسیب یاقتصاد کشور حاک یط داخلیمح یبررس
و خانوار قـادر اسـت    اي عمومی، اجتماعی، تجاريه ا در حوزهه ل اساسی اقتصاد داشته و تأثیر آنئدر مسا

عدالت اقتصـادي را   ۀاي ورود چالش به فضاي اقتصادي کشور در مقوله دشمنان، زمینه ۀدر جهت خواست
توسعه و پیشرفت کشور باشد خود به بیماري تبدیل شده   ۀیفراهم نماید. بدین ترتیب اقتصادي که باید پا

که باید ابتدا به درمان آن پرداخت. توزیع نابرابر ثمرات رشد اقتصادي، تخریـب منـابع و محـیط زیسـت،     
  باشند. می ل اساسی اقتصاد ایرانئآمدي نظام تأمین اجتماعی ازجمله مساساختار دولتی رانتی و نارکار

وجود یک الگوي مـدون شـفاف و    علت عدم اقتصادي کشور بهستمر مسئوالن اي مه با وجود تالش
 ۀایی در عرصـ ه بحث عدالت اقتصادي باشد، کماکان آسیب ةاتکا براي مدیریت شرایط که دربرگیرند قابل

  .عدالت اقتصادي وجود دارد که سبب شده تا شرایط براي ایجاد تهدیدات امنیت ملی وجود داشته باشد
ج.ا.ایران بوده که ضمن شناخت ابعـاد   عدالت اقتصاديالگوي  ۀن پژوهش ارائیاصلی ا ن هدفیبنابرا
گرفتن مالحظـات امنیـت ملـی    جتماعی و تجاري اقتصاد ملی با درنظراي عمومی، اه ا در بخشه و مؤلفه

  د.یتبیین نما را عدالت اقتصاد ملی ةاي استکبار جهانی و حوزه بین تحریم ۀبتواند رابط
شـده بـه الگـویی     دست آمـده از ادبیـات مطالعـه    همنظور تبدیل مدل مفهومی ب هش و بهدر مسیر پژو

ـ  ةآماري شامل خبرگان منتخب (سه نفر از افراد خبر ۀاطمینان، از دو جامع قابل آمـاري   ۀاقتصادي) و جامع
اي  ه(پانزده نفر از خبرگان این حوزه) کمک گرفته شد. در نهایـت مجموعـ   يعدالت اقتصاد ةن حوزخبرگا

اي هـ  ا و شـاخص ه ا، اهداف عدالت اقتصادي و در نهایت ابعاد، مؤلفهه ا، ظرفیته ا، چالشه متشکل آسیب
اي هـ  اسـاس داده مشخص و ارائـه شـدند. در پایـان بر    اي جداگانه هدر مجموع یرانج.ا.اعدالت اقتصادي 

 دالت اقتصـادي عـ اي حاصـله از پـژوهش حاضـر الگـوي     هـ  االشاره و همچنین سایر مفـاهیم و داده  فوق
  دست آمده و ارائه شده است. جمهوري اسالمی ایران به

  ب) پیشنهادات
بـه   مناسـب باتوجـه   یایهـ  اسـت یس ،روي این پژوهش یعنـی عـدالت اقتصـادي    هدف پیش يدر آخر برا

  گردد: می شنهادیکردن آن هدف پ ییاجرا يموجود برا ياه لفهؤرمیز
 دار در مناطق محـروم یعمران و اشتغال پا ۀتوسع و یعموم خدماتسازي  يکارآمد با: عدالت اجتماعی. 1

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می
اقتصـادي   مشـارکت  يو ارتقـا  نهـاد  زدایـی مـردم   است محرومیـت یس يریکارگ هب با: زدایی محرومیت. 2

  .کمک کرد ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می دار در مناطق محرومین ضمن اشتغال پاامحروم
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 يارتقـا  مـه و یشـدن ب ریفراگ و يبا اجراي نظام ملی سالمت ضمن کارآمد :گسترش تأمین اجتماعی. 3
 کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می هاى سالمت شاخص

  باشند: یسایر پیشنهادات اجرایی بدین شرح م
 اصالح ساختار نظام اقتصادي . 
 44اصل هاي  اجراي دقیق سیاست . 
 مبارزه با مفاسد اقتصادي . 
 باشند: یاي آتی بدین قبیل مه ا براي پژوهشه توصیه 
 مختلف اقتصاد در باب عدالت اقتصاديهاي  بودن رفتارها و بخش اسالمیهاي  شناسایی شاخص . 
 فرمایشات مقام معظم رهبري در بحث عدالت اقتصادي یاتیعمل و ییاجراهاي  تبیین روش . 

 باشند: یاي تحقیق صورت گرفته بدین شرح مه ت که محدودیتذکر اس الزم به
 دست  هآوري گردیده است، ممکن است نتایج ب روش مقطعی جمع پژوهش بههاي  دلیل اینکه داده به

 آمده با تحقیقات طولی متفاوت باشد.
 طرح تحقیقن گستردگی یبودن موضوع و همچن عیعلت بد مورد پژوهش به ةدر حوز یقیتحق اتینبود ادب  . 
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  بررسی نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی
  ***بیک، محمد آدم**، علیرضا شیخ*رسول بهدادفرمحمد

  چکیده
اي مختلـف بـه کشـور    هـ  اند که فشارهاي گوناگونی در عرصه هدنبال آن بود دشمنان انقالب همواره به

اقتصـاد  «انقالب مفهوم  ارهاي اقتصادي، رهبر فرزانۀتحمیل نمایند. در همین راستا، براي مقابله با فش
هر بخـش موظـف اسـت تـوان و     اند. در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  هرا مطرح نمود »مقاومتی
بـه   اي کشور باتوجـه ه ترین بخش یعنوان یکی از اصل کار برد. بخش دفاع نیز به هاي خود را به ظرفیت

قـاومتی داشـته   تواند نقش بسزایی در تحقـق اهـداف اقتصـاد م    یماهیت و امکاناتی که در اختیار دارد م
نقش بخـش دفـاع در    خبرگان، با مصاحبه انجام وتوصیفی ـ  وسیلۀ روش تحلیلی باشد. این پژوهش به

علمی براي اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار داده  ۀسوي جامعاز  هراستاي تحقق الگوي پذیرفته شد
پژوهشـی،   ـ ة امنیتـی، تولیـدي، تحقیقـاتی   اي بخـش دفـاع را در چهـار حـوز    هـ  است. در پایان فعالیت

براي بررسی نقش بخش دفـاع در تحقـق الگـوي    ي عملیاتی و یک الگو اجتماعی استخراج ـ فرهنگی
  نظر، ارائه داده است.  اقتصاد مقاومتی مورد

   اقتصاد مقاومتی، بخش دفاع، امنیت، اقتصاد ملی، تحریم اقتصادي: ها واژهکلید

  مقدمه .1
روي نظام جمهوري اسالمی ایران همواره عـاملی بـوده اسـت     جویانه و افق روشن پیشاي عدالته آرمان

نظام استکبار جهانی احساس خطري نسبت به منافع خود داشته است. احساس خطر از ایـن موضـوع   که 
اي براي دیگر ملل باشد،  هتواند الگو و سرلوح یکه موفقیت نظام ج.ا.ایران در دستیابی به اهداف واالیش م

هاي غربـی  باشد. این عامل سبب شده که همواره کشـور  یجوي جهانی م هاي کشورهاي سلطه از دغدغه
، امریکـا در ستیزه با ملت ایران باشند. در این میان از بدو حیات نظام ج.ا.ایران نظام سلطه به سـرکردگی  

کار بسته اسـت، کـه بـا درایـت رهبـر معظـم        بی ایران بهاي مختلفی را علیه ملت انقاله ا و نقشهه توطئه
جویان بـیش نبـوده    هستیز ی همواره نتیجۀه آگاه ایران ناکامالعالی) و هوشیاري ملت همیش (مدظله انقالب

                                                        
   behdadfar1390@yahoo.comمدیریت راهبردي نظامی،  دکتريدانشجوي  *

  alisheaikh@yahoo.com،مدیریت راهبردي نظامی دکتريدانشجوي  **
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جملـه  ، جنـگ نـرم و اعمـال خرابکارانـه از    است. استفاده از ابزارهایی همچون جنـگ، تهـاجم فرهنگـی   
پیمانانش بر علیه ملـت ایـران بـوده اسـت. در ایـن       و هم امریکاایی بوده است که در دستور کار ه فعالیت
یري نصیب گت آگاهی و هوشمندي ملت ایران موفقیت چشمعل وقفه دشمنان به بی رغم تالش ا بهه زمینه

  آنان نشده است.
، دیدگاه و توجه دشـمنان بـه    ...اي پیاپی دشمنان در زمینۀ تهاجم فرهنگی، جنگ وه پس از شکست

ایی که ریشه در مسائل اساسی اقتصادي ه پذیر نظام ج.ا.ایران معطوف شده است. وجود آسیبنقاط آسیب
اي نوین تهاجم دشمنان، اقتصاد کشور مورد توجـه قـرار گیـرد. وابسـتگی     ه در روش دارد، سبب گشت تا

الخصوص منابع نفتی، عدم وجود الگو براي مدیریت اقتصاد در زمان  ولیدي کشور به منابع طبیعی و علیت
. ن اقتصادي، عدم توجه به بحث توسعۀ اقتصادي در کنار رشد اقتصـادي و.. چالش، رشد ناپایدار و پرنوسا

ـ  ه سبب گشته فضاي اقتصادي کشور بـه جمله عواملی است کاز اي باشـد کـه زمینـه بـراي تهـاجم       هگون
  دشمنان فراهم باشد.

ا و اهـداف واالي  ه در این میان بهبود وضعیت مدیریتی و اقتصادي کشور نه تنها باعث تحقق آرمان
ا شود. این امر با تحقق ه دیگر ملت ایران تبدیل به الگویی برايگردد تا  یانقالب خواهد شد، بلکه سبب م

و تـالش   اسـت  الگوي مدیریتی مدون اقتصادي که تحت عنوان الگوي اقتصـاد مقـاومتی مطـرح شـده    
 شود. یجمله بخش دفاع محقق ماي مختلف ملی ازه بخش

  لهبیان مسئ. 2
در سـالیان  امـا   ،ها را از جانب استکبار متحمل شـده  یو دشمن فشارهاانقالب اسالمی ایران همواره انواع 

اگرچـه وجـود    اقتصاد مواجه گردیده اسـت. ة ویژه حوز هب اه حوزهبا موج جدیدي از فشارها در تمامی اخیر 
اي مهمی صورت پذیرد، امـا  ه اي اقتصادي شکوفایی و پیشرفته زمینه ا سبب گشته تا در برخیه تحریم

علت پیوند و ارتبـاط   ، بلکه بهاقتصاديها نیز سبب شده تا مشکالتی نه تنها در بخش  یوجود برخی کاست
مـاعی و خـانوار نیـز    اي عمـومی، اجت ه اي دیگر همچون حوزهه اي دیگر، در برخی حوزهه زمینه اقتصاد با

رو توجه به دستیابی به اقتصاد قدرتمند که اهـداف اساسـی انقـالب اسـالمی را محقـق       ایجاد شود. ازاین
وابسته، وجود یک الگوي اقتصادي است که ه اقتصادي پویا و غیرت دستیابی بسازد، الزامی است. از الزاما

اي مشخصـه دفـاع   هـ  در شرایط چالش و وجود فشارهاي خارجی بتواند عمل نماید و از اهـداف و آرمـان  
ـ     ین الگو ازنماید. ا الگـوي اقتصـاد   «العـالی)   (مدظلـه اي  هسوي رهبر معظـم انقـالب، حضـرت امـام خامن

 نام گرفته است. »مقاومتی
در  العالی) (مدظله توسط مقام معظم رهبري 16/6/1389بار در مورخ  نخستین »اقتصاد مقاومتی« اژةو

را » اقتصاد مقاومتی« العالی) (مدظله دار، رهبر معظم انقالبین دیدر همدیدار با کارآفرینان مطرح گردید. 
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فشـار اقتصـادي   «ل یز دو دلین نییاز اساسی کشور به کارآفرینی معرفی و براي نیمعنا و مفهومی از کارآفر
    1.را معرفی نمودند» آمادگی کشور براي جهش«و » دشمنان

اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کوتاهی که مطـرح شـده اسـت، تعـاریف گونـاگونی       براي واژة
العـالی) مطـرح    (مدظله انقالب ن دو تعریف زیر را که رهبر فرزانۀتوا یعنوان شده است که در این میان م

  اند، بیان داشت. هنمود
  العالی) در دیدار با دانشجویان، اقتصاد مقاومتی را بدین شرح تعریف نمودند: (مدظله مقام معظم رهبري

 هـا و  یط دشـمن یم، در شـرا یط تحریط فشار، در شرایآن اقتصادي که در شرا یعنیاقتصاد مقاومتی «
  2».کشور باشدی یرشد و شکوفا ةکنندنییتواند تع یم دیشد ايه خصومت

  اند: هالعالی) اقتصاد مقاومتی را بدین گونه تعریف نمود (مدظله در جایی دیگر رهبر معظم انقالب
اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشـته باشـیم کـه هـم رونـد رو بـه رشـد        «

تصـادي کشـور و   اش کاهش پیدا کند. یعنـی وضـع اق   يپذیراقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آسیب
اي مختلف خواهـد  ه نظام اقتصادي جوري باشد که در مقابل ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به شکل

   3».بود، کمتر آسیب ببیند و اختالب پیدا کند
العالی)، تعاریف دیگري نیز توسط اشخاص دیگري بـراي   (مدظله عالوه بر تعاریف مقام معظم رهبري

که در یکی از این تعاریف، اقتصاد مقاومتی بنیانی نظـري و علمـی بـراي     اقتصاد مقاومتی بیان شده است
 ا، بیش از پـیش آمـاده  ه اي از اقتصاد است که فعاالنه خود را براي مواجهه با تحریم هویژ ازي گونۀس مدل
 ) در این رویکرد، کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال33 ،1391زاده و همکاران، (تراب .است کرده

ند؛ نه آنکه کشور ناگزیر باشد ک یلمللی را تقویت ما زنی کشور در فضاي سیاسی بین هشود که قدرت چان یم
  )1390(پیغامی،  .دلیل مسائل اقتصادي از اهداف ایدئولوژیک خود در فضاي سیاسی دست بکشد به

ج.ا.ایران با داشـتن  الگوي اقتصاد مقاومتی براي کشوري مانند سازي  تدوین و پیاده ۀخوشبختانه زمین
اي نسـبتاً خـوب فـراهم اسـت.      همنابع فراوان، جمعیت زیاد، بازار بزرگ در درون کشور و ارتباطات منطقـ 

کامـل و   ید همه حاکی از آن است که اسـتفادة فراوان فعلی در تول نشدة ا و منابع بیکار و استفادهه پتانسیل
ـ    ها در ظرف آن کارگیري بهکارآمد از منابع موجود و   توانـد بسـیاري از مشـکالت و    ییـت اشـتغال کامـل م

دارد که جمهوري اسالمی ایـران،  ا را چاره کند. شرایط موجود از تحوالت جهانی نیز این اقتضا را ه آسیب
بخش جهان اسالم، الگویی موفق و مستقل را از مدیریت اقتصـادي بـه نمـایش گذاشـته و      عنوان الهام به

                                                        
  . 16/6/1389دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور،  ،بیانات مقام معظم رهبري .1

  . 16/5/1391دیدار دانشجویان،  ،همان.  2
  . 2/6/1391دولت،  ۀمناسبت هفت بهدیدار ریاست محترم جمهوري و اعضاي دولت ، همان.  3
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) در 7 ،1391(سـیف،   .شئونات و عزت نفس مردم ایجـاد کنـد   ةانداز یک وضعیت مطلوب اقتصادي را در
اي خود را بـراي تحقـق   ه جمله بخش دفاع نیز باید تمامی توان و ظرفیتاي مختلف ازه این میان بخش

ن گـام بردارنـد. در ایـن    کار گرفته و سعی بر آن نمایند که تا در جهت تحقـق آ  بهالگوي اقتصاد مقاومتی 
ایی اسـت کـه ایـن    هـ  فعالیـت  نمودن مجموعه دفاع و مشخص ان، بررسی نقش بخشمحقق میان دغدغۀ

دنبـال بررسـی    اید. در ایـن پـژوهش، پژوهشـگران بـه    اقتصاد ایفا نمسازي  تواند در جهت مقاوم یبخش م
 باشند.   یبخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی م

  اهمیت پژوهش. 3
ا تأثیر مستقیم دارد و ه اي موجود در بخش اقتصادي بر سایر حوزهه به اینکه آثار مشکالت و آسیب باتوجه

ا به تهدیدات امنیت ملی وجـود دارد،  ه به اینکه امکان تبدیل این قبیل مشکالت و آسیب همچنین باتوجه
در مدیریت اقتصـادي کشـور    »الگوي اقتصاد مقاومتی«سازي  هاي مهم و راهبردي، پیاده یکی از اولویت

باشد که  یباشد. اهمیت این مورد تا بدانجا م یالعالی) نیز م (مدظله أکید رهبر معظم انقالباست که مورد ت
دانسـت. در ایـن    هـا  بناي اصلی سـایر فعالیـت  ز اهم موارد برشمرد و آن را زیرتوان دستیابی به آن را ا یم

ي اقتصـاد  جمله بخـش دفـاع در راسـتاي دسـتیابی بـه الگـو      اي مختلف ازه راستا تالش و فعالیت بخش
مقاومتی از اهمیت باالیی برخوردار است. بدین رو پژوهش در رابطه با نقش بخش دفاع در تحقق اقتصـاد  

ا این بخش بتـوان تـأثیر بسـزایی در تحقـق اهـداف اقتصـاد       ه به قابلیت شود تا باتوجه یمقاومتی سبب م
  مقاومتی داشت. برخی از دالیل اهمیت انجام این پژوهش بدین شرح است:

 نقش بخـش دفـاع    تواند بر غناي علمی در زمینۀ یاصول و مبانی نظري حاصل از نتایج این پژوهش، م
ان یک مرجع در عنو اقتصاد مقاومتی، به  ةدانش در حوز ۀفزاید. همچنین ضمن توسعۀ اقتصاد بیدر عرص

 گیرد.کارکردهاي مؤثر بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار  زمینۀ
 ا و معیارهایی براي حضور بخش دفاع در راستاي تحقـق الگـوي   ه شاخص ارائۀ با انجام این پژوهش، به

 اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت.

  ضرورت پژوهش. 4
ـ  تأمین امنیت کـه مهـم   ۀاهمیت بخش دفاع در زمین به نقش قابل باتوجه رین زیربنـا بـراي انجـام سـایر     ت
اي هـ  دفـاع قابلیـت   به این موضوع که بخش تحقق اقتصاد مقاومتی است و باتوجهاي اي در راسته فعالیت

نیـز  مختلفی براي کمک در راستاي تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی دارد، عدم توجه به نقش بخـش دفـاع   
ا را براي تحقق اقتصاد مقاومتی ناکام باقی بگذارد. برخی از دالیل ضـرورت انجـام   ه تواند سایر تالش یم

  ش در راستاي نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:پژوه
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 عنوان یک مرجع براي بررسی نقش بخش دفاع در تحقق الگوي شده به عدم وجود یک الگوي پذیرفته -
 اي است که انجام این تحقیق را ضروري ساخته است. هلمسئاقتصاد مقاومتی 

زدن بـه   هـا بـراي ضـربه    ر اقتصاد ملی سبب گشته تا دشمنان از آناي موجود ده به اینکه آسیب باتوجه -
نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران استفاده نمایند و همچنین برخی از سـودجویان در داخـل از ایـن    

ایجاد مشکالت بر محـیط ملـی و    نادرست سود برده و مجموع این موارد سبب ةبراي استفاد مشکالت
جمله بخـش دفـاع در تحقـق    اي مختلف ازه ه است، لذا تالش بخشالخصوص در بعد امنیتی شد علی

 شود. یالگوي اقتصاد مقاومتی یک ضرورت محسوب م

  پژوهش ۀپیشین. 5
اما پژوهشی که در ارتبـاط بـا نقـش     ،ایی در باب الگوي اقتصاد مقاومتی صورت پذیرفته استه تاکنون پژوهش

گـاه بخـش   ینقش و جا«مشاهده نشد و تنها در یک پژوهش  باشد بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی
  بررسی قرار گرفته است.   ومورد پژوهش  »رانیجمهوري اسالمی ا یمل يور بهره يجهاد يدفاع در ارتقا

  
 جدول مقاالت مرتبط .1جدول     

 »)رهبري معظم مقام دیدگاه بر مبتنی( ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد پیشنهادي الگوي« عنوان مقاله
  .16 ة، سال پنجم، شمارپژوهشی آفاق امنیت ـ فصلنامۀ علمی، 1391 ،مراد سیف اله سال ـ نویسنده 

 نتیجه

 براي ایی که از بیانات مقام معظم رهبري استخراج شده یک الگويه اساس مؤلفهدر این پژوهش بر
 ثبات اقتصادي، عدالت اقتصادي، رشد مؤلفه چهار شامل ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد

اساس نتـایج ایـن پـژوهش راهبردهـاي     همچنین بر .است ارائه شده اقتصادي فنریت و اقتصادي
سازي، راهبردهاي  دهاي بازدارندگی، راهبردهاي خنثیراهبر ۀفنریت اقتصادي شامل موارد چهارگان

این مطالعه این نکتـه  اساس نتایج دهاي پخش و تضعیف است. همچنین برجذب و ترمیم و راهبر
از همۀ راهبردهاي چهارگانـه بایـد همزمـان و     اي هدست آمده است که در اقتصاد ایران مجموع هب

 کار گرفته شود. متناسب با موارد مختلف به

  
 جدول مقاالت مرتبط .2جدول 

 »اي هخامن اهللا آیت حضرت اندیشۀ در ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد ايه مؤلفه و ابعاد بررسی« عنوان مقاله

 سال -نویسنده
 ـ ۀ علمیفصلنام 1392 ب،نس جهرمی، سیدعلیرضا سجادیه، مصطفی سمیعی ةزاد صادق ترابمحمد

 .32، سال دهم، شماره پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی

 نتیجه

موضوعات به  ومتی بسیار گسترده است. البته همۀموضوعاتی اقتصاد مقا ةاساس نتایج این پژوهش حوزبر
یک میزان نخواهد بود و حداقل در سه سطح مسائل بنیادي، موضوعات راهبـردي و مسـائل کـاربردي و    

مهندسی اقتصاد مقاومتی از منظـر   این پژوهش تالشی براي تدوین نقشۀ اساسشود. بر یروبنایی طرح م
 العالی) صورت گرفته و الگویی در این زمینه ارائه شده است.  (مدظله رهبر معظم انقالب اسالمی
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 جدول مقاالت مرتبط .3جدول 
 »رانیجمهوري اسالمی ا یمل يور بهره يجهاد يگاه بخش دفاع در ارتقاینقش و جا« عنوان مقاله

  .ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی وري بهرههمایش جهاد اقتصادي با تأکید بر  ،1390، حسین دري نوگورانی سال ـ  نویسنده

 نتیجه

وري ملی کشور این نتایج حاصل شد  هدر این پژوهش با بررسی نقش و جایگاه بخش دفاع در بهر
هـا   رات فراگیر نهـاده سپاري بخش دفاع، موجب تغیی بخش و برون که تقاضاي مؤثر و حضور رونق

دهـد.   الشـعاع قـرار مـی    تولید را تحتکه نیروي انسانی این بخش، عامل انسانی  شوند، درحالی می
شود. نظـم و ترتیـب و انضـباطی کـه      فیزیکی می ي سرمایۀدفاع نیز موجب ارتقا ۀتحقیق و توسع

، زیرا پراکنـدگی،  سو بر نظام تبدیل تأثیر مثبت خواهد داشت تواند تولید کند، ازیک بخش دفاع می
شود.  ، موجب ایجاد ثبات و اطمینان میدیگر دهد، و ازسوي ا کاهش میها ر سرگردانی و ناهماهنگی

زدایی، موجب تقویت عدالت اجتماعی  آفرین است و محرومیت ابتکار عمل و دفاع، امنیت ،بازدارندگی
  گردد. و سیاسی جامعه می

 وري ملی ارائه شده است. هدر پایان یک الگو براي عوامل مؤثر و جریان تأثیرات بخش دفاع بر بهر

  پژوهشاهداف و سواالت . 6
باشـد. اهـداف    یم »بررسی نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی«هدف اصلی این پژوهش 

  باشد: یفرعی این پژوهش نیز بدین شرح م
 براي تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی.   اي کلی بخش دفاعه فعالیت  هتعیین مجموع 
 براي تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی. اي بخش دفاعه فعالیتشناسایی و بررسی برخی از ریز 
 گوي اقتصاد مقاومتی.الگوي پیشنهادي براي نقش بخش دفاع در تحقق ال ارائۀ 
» باشـد؟  ینقش بخش دفاع در جهت تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی چه مـ «ال اصلی این پژوهش ؤس

  باشد: یاالت فرعی این پژوهش نیز بدین شرح ماست. سؤ
 باشد؟ یدفاع در جهت تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی چه م اي بخشه فعالیت مجموعه 
 ند؟ا اي بخش دفاع در راستاي تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی کدامه فعالیتریز 
 باشد؟ یالگوي پیشنهادي براي نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی به چه صورت م 

  مفاهیم و اصطالحات. 7
الگوي علمی و بـومی  اساس بیانات مقام معظم رهبري الگوي اقتصاد مقاومتی، بر :یاقتصاد مقاومت يالگو

ه تنهـا  . کشور با پیروي از این الگو، ناست یکه همان اقتصاد مقاومت برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی
ـ ع تمام يک جنگ اقتصادیل ید و دشمن را که با تحمیآ یفائق م يمشکالت اقتصاد  ۀبر هم ار در برابـر  ی

کـه   یدارد، بلکه خواهد توانست در جهـان  یموا ینینش کرده، به شکست و عقب ییآرا ن ملت بزرگ صفیا
 یاسـ ی، سي، اقتصـاد یمال يها ار، مانند بحرانیاز تحوالت خارج از اخت یناش يها ینانیاطم یمخاطرات و ب
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شرفت و تحقق یمختلف و تداوم پ يها نهیکشور در زم يش است، با حفظ دستاوردهای... در آن رو به افزاو
، يبـه دانـش و فنـاور    یسـاله، اقتصـاد متکـ    سـت یانـداز ب  و سـند چشـم   یها و اصول قانون اساسـ  آرمان
اسـالم   يبخش از نظام اقتصاد الهام ییسازد و الگوشرو را محقق یا و پیگرا، پو زا و برون ان، درونیبن عدالت

  1.ت بخشدینیرا ع
یا حمله به دیگر کشورها) با ( کشور معموالً براي دفاع ازکشور است که اي ه بخشی از بخش بخش دفاع:

نماید. هدف اصلی این بخش تأمین امنیت داخلی و خارجی است. ایـن   یمقابله متهدیدات بالفعل یا بالقوه 
 . دارد نیروهاي مسلح از تشکیالت مرتب و آراستهبخش 

  مبانی نظري . 8
  اقتصاد مقاومتی. 1.8

العالی) در دیدار با ریاسـت محتـرم جمهـور و اعضـاي      (مدظله سوي مقام معظم رهبرياز که بر تعریفیبنا
  توان اقتصاد مقاومتی بدین شکل تعریف نمود: یمطرح شد، م 2/6/1391هئیت دولت در مورخ 

همـراه داشـته و در همـه     شد اقتصادي و شکوفایی کشور را بهاقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که ر«
ا ه محفوظ و مستمر باشد. همچنین این اقتصاد، نقاط آسیب بسیار کمی دارد و در مقابل شوك حال پایدار،

  ».دشو یبیند و دچار اختالل نم یو ترفندهاي دشمنان کمتر آسیب م
رشد اقتصادي باشـد،   ةکنند باشد که در شرایط جنگ اقتصادي، تضمین یاقتصادي مقاوم م ،در نتیجه

خوردن رفاه و معشیت عمـومی مـردم    ع از بیکاري عوامل باشد و از برهممانشرایط اشتغال کامل داشته و 
در  16/5/1391العـالی)، در دیـدار بـا دانشـجویان در مـورخ       (مدظلـه  جلوگیري نماید. رهبر گرامی انقالب

ـ عنى آن اقتصـادى کـه بـه    یاقتصاد مقاومتى ... «قسمتی از بیاناتشان این مورد را مطرح ساختند که  ک ی
ى خودشـان را داشـته   یط فشار هـم رشـد و شـکوفا   یدهد که حتى در شرا یدهد و اجازه م یان مملت امک

یري چنین اقتصاد و الگویی نیازمند الزاماتی است که برخـی از آنـان از نظـر مقـام معظـم      گ . شکل»باشند
  العالی) بدین شرح هستند:  (مدظله رهبري
 .کردن اقتصاد . مردمی1
 .کاهش وابستگی به نفت. 2
 .حمایت از تولید ملی. 3
 .حداکثري از زمان و منابع و امکانات . استفادة4
 .اقتصاد کارآفرینی. 5

                                                        
  . هاي اقتصاد مقاومتی ابالغ سیاست ،29/11/1392بیانات مقام معظم رهبري در مورخ . 1



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               140

 .الساعه اي خلقه اساس برنامه و پرهیز از سیاست. حرکت بر6
 .مدیریت منابع ارزي. 7
 .مدیریت مصرف. 8
 )8/5/1391و  3/5/1391. (بیانات بنیان . اقتصاد دانش9

باشد که ایـن ارکـان برگفتـه از بیانـات مقـام       یر الزامات، داراي ارکانی نیز ماقتصاد مقاومتی عالوه ب
و در دیدار با رئیس محترم جمهور  1/1/1392العالی) در حرم مطهر رضوي در تاریخ  (مدظله معظم رهبري

  ند از:ا باشد. ارکان مذکور عبارت یم 2/6/1391در تاریخ و اعضاي هئیت دولت 
 .بودن اقتصاد مقاوم. 1
 .اى دولتى و مردمىه تیظرف   ۀاستفاده از هم. 2
 .د ملىیت از تولیحما. 3
 .ت منابع ارزىیریمد. 4
 .ت مصرفیریمد. 5

تـوان   یطور ویژه و مشخص وجود ندارد و تنها م ي جهان، مفهوم اقتصاد مقاومتی بهدر ادبیات اقتصاد
فنریـت  «نـام   ) اصطالحی بـه 2006( 2گلیوورا نزدیک به آن معرفی نمود. برگ 1»فنریت اقتصادي«مفهوم 

اي هـ  یک اقتصاد براي بهبود (یا انطباق بـا) آثـار شـوك    تۀرا براي اشاره به توان سیاست ساخ »اقتصادي
سـت از  ا نماید که فنریـت اقتصـادي عبـارت    یزاي مخالف استفاده کرده است (همان). وي عنوان مبرون

د را بازیابی نماید و در برابـر تـأثیرات آن مقاومـت    اي خارجی و خطرناك خوه آنکه اقتصاد در برابر شوك
  )2 ،2011 ،همکارانگلیو و گو(بر .کند

کار رود: اول توانـایی   هتواند ب یبه سه مفهوم م »فنریت اقتصادي«دارد که اصطالح  می گلیو بیانگوبر
د بـراي  اقتصـادي خـارجی و دوم توانـایی اقتصـا     ةکنند اي تخریبه اقتصاد براي بهبودي سریع از شوك
کلی که ایـن حالـت سـوم را فنریـت      طور اجتناب از شوك به ا و سومه ایستادگی در برابر اثرات این شوك

 )8 ،2005 ،همان( .استپذیري  نامد که معکوس حالت آسیب یذاتی م
ایستا به مفهوم توان  »فنریت اقتصادي«ممکن است ایستا یا پویا باشد.  »فنریت اقتصادي«کلی، طور به

تر آن، که  یشدن در برابر خطر یا زیان است. در تعریف عموم رفیت یک سیستم براي جذب یا منعطفیا ظ
به توان یک سیستم براي بهبود از  »فنریت اقتصادي«بودن شامل ثبات را نیز در خود دارد، مالحظات پویا

  )8 ،2004. (رز، شد تفاوت قائل »فنریت اقتصادي«چنین باید میان دو نوع شود. هم یشوکی پایدار گفته م

                                                        
1. economic resilience  2. Briguglio 
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ــت اقتصــادي« ــالن،   »فنری ــداري اقتصــادي ک ــاي اصــلی، پای ــا متغیره ــارایی ب ــاي  ک اقتصــاد، متغیره
ـ    ه توسط حکمرانی سیاسی خوب و توسعۀسیاسی ک   ـ اجتماعی گیـرد. در جـایی    یاجتماعی مورد بررسـی قـرار م
  پیشنهاد داده که شامل چهار عامل اساسی است: »فنریت اقتصادي«گلیو چارچوبی را براي سنجش گودیگر، بر

 ثبات اقتصاد کالن. 1

شدن شوك اقتصادي اقتصادي مربوط است که هنگام واردثبات کالن اقتصادي بدان علت به فنریت 
 منفی به اقتصاد اگر اقتصاد کالن از نظر ثبات در وضعیت ضعیفی باشد، جاي زیادي براي مانور وجود ندارد.

 بازارهاي خرد کارایی. 2

کردن اقتصـاد بـه   ا از طریق قـادر ه بازار خرد براي هر اقتصادي در برخورد با آثار منفی شوك کارایی
 اي جایگزین از اهمیت اساسی برخوردار است.ه بازتخصیص منابع به استفاده

 حکمرانی خوب. 3

بـراي  اي بسـیار مهـم   هـ  جملـه زمینـه  ضروریسـت و از » فنریـت اقتصـادي  «حکمرانی خوب بـراي  
 است. »فنریت اقتصادي«باشد و لذا از عناصر الینفک  یاي مناسب مه یري سیاستگ شکل
 اجتماعی . توسعۀ4

است که شامل درآمد جمعیتی بـا نسـبت نـرخ     »فنریت اقتصادي«مهم دیگر  اجتماعی مؤلفۀ توسعۀ
اي هـ  مؤلفـه تـرین زیر  یعنوان اصـل  اي پایین) سواد و سالمتی بهه بیکاري (بیانگر تراکم جمعیت با مهارت

  انسانی است. ۀتوسع
گلیو و مفهوم اقتصاد مقـاومتی کـه   گوبر »فنریت اقتصادي«اي مهم که میان مفهوم ه یکی از تفاوت

تنهـا   »فنریت اقتصادي«باشد که  یالعالی) بوده است، وجود دارد، آن م (مدظله نظر مقام معظم رهبري مد
نماید، در صورتی که اقتصاد مقاومتی تنها مختص به زمان وجـود   یا عمل مه و فشار در زمان وجود شوك

نیـز کماکـان   اي خـارجی وجـود نـدارد    ه باشد و در زمانی که فشارها نیز برطرف شده یا شوك یچالش نم
  دهد. یهمراه داشته و اقتصاد و در نتیجه جامعه به پیشرفت خود ادامه م تأثیرات و شکوفایی به

مشخص از اقتصاد مقاومتی از جایگاه واالیـی برخـوردار اسـت. در میـان      يرو طراحی یک الگو ازاین
پذیرش واقع شده سوي جامعه و ادبیات علمی مورد الگوي زیر از گرفته در این زمینه، اي صورته پژوهش

العالی) اسـتخراج شـده، بـراي     (مدظله ایی که از بیانات مقام معظم رهبريه لفهؤاساس ماست. این الگو بر
  بدین شرح است: مذبور ياومتی جمهوري اسالمی ایران پیشنهاد شده است. الگواقتصاد مق
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 )17: 1391الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران (سیف،  .1شکل 

 
شده موقتی نبوده و هم در شرایط بحران و هـم در   آن است که الگوي طراحی هاي این الگو یاز ویژگ

اي رشد و عدالت بـا ایجـاد شـکوفایی و رفـاه     ه نماید. در شرایط عادي وجود مؤلفه یم شرایط عادي عمل
  نماید. یعمل م »فنریت اقتصادي«باشد و در شرایط بحران نیز مؤلفه  یهمراه م

ازي اقتصـاد آن  سـ  توان دریافت که از الزامات اساسی در راستاي مقاوم یشده م به الگوي مطرح باتوجه
شده عمـل   ی، در جهت اهداف مطرحاي اصله الخصوص بخش یقتصادي علاي مختلف اه است که بخش

کـار گرفتـه و    اي انقـالب بـه  هـ  نمایند و در تالش باشند تا قواي خود را در راستاي تحقق اهداف و آرمان
اي مهم اقتصـاد کـه   ه و شکوفایی خود ادامه دهد. یکی از بخشبستر اقتصاد به پیشرفت در سعی نمایند، 

  باشد. یمهم و کلیدي در راستاي دستیابی به اقتصاد مقاومتی ایفا نماید، بخش دفاع متواند نقش  یم

  بخش دفاع. 2.8
بـه   باشد. این بخش باتوجـه  یا براي دستیابی به اقتصاد مقاومتی مه ترین اجزا و حوزه یبخش دفاع از اصل

اول هدف آن تأمین امنیت داخلی و خارجی در برابر تهدیدها و تهاجمات اسـت، از اجـزاي    اینکه در وهلۀ
صورتی در نظـر گرفـت کـه شـامل      شود. مفهوم دفاع را باید به یاصلی الگوي اقتصاد مقاومتی محسوب م

خود ایشان براي تعیین، توسعه و حفظ منافع ه ا و دولته اي مختلف تدافعی و تهاجمی ملته فعالیت کلیۀ
  )20: 1383(کیت،  .در بین کشورهاي جهان باشد
توان تصور کرد که احتماالً بخـش دفـاعی آثـار     یباشد و م یامنیت نم ةکنند اما بخش دفاع تنها تأمین

بازدارندگی•
خنثی سازي•
جذب و ترمیم•
پخش و تضعیف•

ثبات سیاستی•
انضباط مالی•
کنترل تورم•
کنترل بیکاري•

درون زایی رشد•
نرخ باالي رشد•
توازن رشد•
پایداري رشد•

تأمین اجتماعی•
رانت زدایی•
محرومیت زدایی•
فسادزدایی•

عدالت اقتصادي رشد اقتصادي

ثبات اقتصاديفنریت اقتصادي
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هـاي زیربنـایی،    يگذار هویژه سرمای گذارد، به یجا م اي اقتصاد بهه خارجی مثبت متعددي را بر سایر بخش
) در موارد متعـددي ادعـا   146 ،(همان .توجه است اي انسانی آن قابله سرمایهپیشرفت فناوري و تشکیل 

دارد. این آثار خارجی مثبت دامنۀ وسـیعی   شده است که بخش نظامی اثر مثبت تراوشی بر رشد اقتصادي
گیـرد.   یبـر مـ  کند، در یناپذیر مانند نوسازي و نظم و ترتیب را، که بخش نظامی ایجاد م از عوامل ملموس

تواند مزایاي اقتصادي حاصـل از وجـود بخـش قـوي نظـامی در       یشده همچنین مر مثبت خارجی ذکرآثا
بخش نظامی به انجام پروژهـاي غیرنظـامی اشـتغال ورزد.     خصوص در مواردي که گیرد، به بره را درجامع

اطـات  عالوه در کشورهایی که بخش نظامی به تولید تسلیحات نظامی اشتغال دارد، مواردي چـون ارتب  به
بخـش نظـامی و    ةمنظوراي توسـعه و تحقیـق چنـد   ه نظامی از فعالیتگیري بخش غیر هبین صنایع و بهر

جملـه آثـار مثبـت    توان از یهمچنین تأثیر فناوري صنایع تولید تسلیحات پیشرفته بر سایر صنایع را نیز م
ممکن است از طریق این، بخش دفاع و تخصیص منابع به آن بر عالوه )192 ،(همان .بخش دفاع برشمرد

دادن تحقیـق و   سـبب انجـام   کـه بـه  اي تولید، ه تربیت نیروي انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش
وري عوامـل   هشود و همچنین سایر آثار تراوشی، موجـب افـزایش بهـر    یتوسعه در بخش دفاعی حاصل م

  )  224 ،(همان .تولید در اقتصاد شود
  باشد: یفواید بخش نظامی در کشورهاي در حال توسعه از این قرار مدر پژوهشی دیگر، برخی نظرات 

رند. وقتـی آثـار   توانند تأثیرهاي مستقیم فناورانه و آثار جانبی مثبت، از بخش دفاع بپذی یاین کشورها م. 1
 پذیرد. یکار روند، رشد و پیشرفت صورت م جانبی در بخش غیرنظامی به

ساخت اجتماعی و سـایر  آوردن زیر اي بخش دفاع در فراهمه و فعالیتاي دفاعی ه اگر مقداري از هزینه. 2
 برانگیز باشد.تواند رشد یانواع کاالهاي عمومی استفاده شود، م

آوردن خوراك و آموزش و پرورش بـراي گروهـی از    توانند با فراهم یاي نظامی و بخش دفاع مه هزینه. 3
 شوند در وهلۀ یانسانی م ه موجب افزایش سرمایۀا که مردم، به رشد اقتصادي کمک کنند. این فعالیت
 بعدي بخش غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

طور غیرمستقیم به رشد کمک کنند، زیـرا یـک    با حفظ امنیت داخلی و خارجی، به تواند یبخش دفاع م. 4
د. اغلـب  خـارجی منجـر شـو   گذاري  هاي بازار ارز و جذب سرمایه تواند به ارتقاي فرصت یمحیط امن م
 )164 ،1392 (دري نوگورانی، .تواند انتقال فناوري پیشرفته را میسر سازد یخارجی م ورود سرمایۀ

جملـه در  مأموریـت و علـت وجـودي بخـش دفـاع از     توان بیان داشت که هدف،  یپس در مجموع م
احسـاس امنیـت   بازدارندگی، ابتکار عمل، پاسخگویی مؤثر، تأمین امنیت و ایجاد   جمهوري اسالمی ایران،

گیرد.  صورت می در جامعه است. ارزیابی عملکرد بخش دفاع نیز در چنین فضایی با رویکردي استراتژیک
هاي کشور تأثیري تردیدناپذیر  هاي این بخش در همین عرصه نیز بر سایر فعالیت صورت، فعالیتهر اما به

گونـه  ، امنیـت بسـتر الزم بـراي هر    دگاهی) از یک د2 ،1390، همان( .ناپذیر دارد و در همان حال، اجتناب
ار انسـانی بـا مفهـوم    پایـد  جزئی اساسی از عناصـر توسـعۀ  فعالیت مفید و مؤثر، و از دیدگاهی دیگر، خود 
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هاي ایـن   . اگرچه مأموریت اصلی بخش دفاع، تأمین امنیت ملی است، فعالیت1رود شمار می امروزي آن به
هـاي کشـور تـأثیري تردیدناپـذیر و در همـان حـال،        یـت بخش در همین عرصه نیز بـر روي سـایر فعال  

 اي را دربـارة  یر، ادبیات علمی گستردهاخ ویژه در حدود دو دهۀ أثیري، بهناپذیر دارد. تحلیل چنین ت اجتناب
  ) 21 ،(همان .کشورها ایجاد کرده است هاي نظامی بر رشد و توسعۀ ر هزینهتأثی

اي مربوط بـه  ه الخصوص تأثیر مخارج و هزینه تصادي علیرات بخش دفاع بر رشد اقدر رابطه با تأثی
داخلی صورت پذیرفته است. نتایج ایـن   ر عرصۀ جهانی و چه در عرصۀاین بخش تحقیقات مختلفی چه د

  دهد. یا را نشان مه آن همراه نتیجۀ جدول زیر برخی از این تحقیقات بها متفاوت بوده است. ه پژوهش
  

 اي بخش دفاع و رشد اقتصاديه جدول ارتباط میان هزینه .4جدول 
  تحقیقات داخلی  تحقیقات خارجی  نوع رابطه

  مثبت

بخـش   ۀبه بررسی رابطـ  1978و  1973اي ه در سال 2بنویت
بـراي   3یافته کشور کمتر توسعه 44د اقتصادي در دفاعی و رش

پرداخت و به این نتیجه دست یافت  1965 –1950ة زمانی باز
که معموالً کشورها با بار دفاعی سنگین از بیشترین نرخ رشد 

اندك  ۀاقتصادي برخوردار بوده و بالعکس کشورهایی که هزین
  دفاعی دارند نرخ رشد پایینی نیز دارند

ــر رشــد   1380فلیحــی در ســال  ــؤثر ب عوامــل م
 اقتصــادي شــامل متغیــر نیــروي کــار، موجــودي

متغیرهاي مجازي جنگ  سرمایه، مخارج دفاعی و
در طـی دوره   4را با روش حداقل مربعات معمـولی 

بررسی نموده و بدین نتیجه رسـید   1378تا  1350
  که مخارج دفاعی بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد.

  مثبت

متغیـر   67، 2004در سال  5ساال آي مارتین و همکارانش
عنـوان عوامـل    را بـه ازجمله سهم اولیـۀ مخـارج نظـامی    

 بـراي یـک نمونـۀ    1996تا  1960ة محتمل رشد در دور
اند. در این تحقیق تأثیر  هکشوري بررسی کرد 88مقطعی 

دار قلمداد شدند و سهم مخارج نظـامی   یهجده متغیر معن
  را کسب نمود. 45 ۀرتب

با  1386حسنی صدر آبادي و کاشمري در سال 
دوره زمـانی  استفاده از آمار و اطالعـات بـراي   

اي هـ  به بررسـی تـأثیر هزینـه    1384تا  1353
دفــاعی ایــران بــر رشــد اقتصــادي و مصــرف  
خصوصی کشور پرداخت و بدین نتیجـه رسـید   
که مخارج دفاعی اثر مستقیم و مثبت بر رشـد  
اقتصادي و اثر غیـر مسـتقیم و منفـی بخـش     

  دفاعی بر مصرف خصوصی دارد.

عدم 
  رابطه

بخشی نوع  مدل سه 1991سال  در 6آدامز، برمن و بولدین
یافتـه بـراي    اي از کشورهاي کمتر توسعه هفدر براي نمون

بررسی کردند و دریافتند که مخـارج   1986تا  1974 ةباز
  در بخش دفاعی تأثیري بر رشد اقتصادي ندارد.

  

                                                        
تابعی از متغیري  —  شود وري ملی قلمداد می که هدف اصلی بهرهـ  از دیدگاه الگوي نئوکالسیک، اساساً کل رفاه اجتماعی.  1

نظیـر   )ZW)، و سایر متغیرها (N)، جمعیت (C)، و متغیرهاي اقتصادي نظیر کل مصرف (Sنام امنیت ( ناپذیر به مشاهده
. در ایـن بـاره ازجملـه ر.ك.    W=W(S,C,N,ZW)گردنـد:   است که موجب انتقال تابع رفاه مـی  —  سیاست حاکمان

]Hartley and Sandler ,71.[  
2. Benoit 3. less development countries 
 

4. ordinary less square 5. Sala-i-Martin et al 
 

6. Adams, Behrman and Boldin 
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  .4ادامۀ جدول 
  تحقیقات داخلی  تحقیقات خارجی  نوع رابطه

عدم 
  رابطه

سـبک تحلیـل   شناسـی   روشاز  2002در سـال   1گـریس 
اي نظـامی،  هـ  اسـتفاده کـرد تـا نوسـانات هزینـه      2طیفی

را  امریکـا نظامی و تولید ناخالص داخلی ایاالت متحد غیر
بررسی کرد. او شواهدي دال بر این موضـوع یافـت کـه    

 ةکننـد  عنـوان یـک ابـزار تثبیـت     اي غیرنظامی بهه هزینه
اي ه هزینهاند، اما  هاستفاده شد 3ادواري)اي (ضد هچرخضد

  .اند هگونه نبود نظامی این

  

  منفی

اي مقطعی از ه بستن دادهکار ، با به2003در سال  4گالوین
ــ    ــات دومرحل ــداقل مربع ــاي ح ــق رویکرده و  5اي هطری

منظور برآورد الگوي جانب تقاضا و جانب  به 6اي همرحل سه
کشور در حال توسعه، نتیجه گرفـت کـه    64عرضه براي 

منفی بر هر دوي رشد اقتصـادي و  مخارج دفاعی تأثیري 
   )156 ،(همان .درآمد دارد به ندازا نسبت پس

ـ ، 1384حسنی و عزیزنژاد در سال   ۀمدل معادل
ــراي   ــرف عرضــه را ب ــزي در ط ــان کین همزم

مورد تجزیه و تحلیل  1382تا  1350اي ه سال
اسـاس نتـایج حاصـل از تخمـین     دادند. بر قرار

فـاعی  اي دهـ  سیستم معادالت همزمان، هزینه
ایران اقتصادي نیستند بلکه استراتژیک هستند 

اي دفاعی روي ه و همچنین اثر مستقیم هزینه
رشد اقتصادي و همچنین اثرات غیرمستقیم آن 

طـور   ۀ تجاري، همگی بهنداز و موازنا روي پس
  توجهی منفی هستند. قابل

  
هـاي نظـامی و    تعامـل بـین هزینـه    ةسؤال اصلی عبارت است از نحـو   در این ادبیات علمی گسترده،

هـاي   فعالیتبدیل امنیت در  نقش بی ةباراي در رفاه اقتصادي، و تردید جديهاي مولد و  انتظامی و فعالیت
اي متناسب (کارآمد) به ایجاد  رو، اگر در کشوري فعالیت نظامی و انتظامی با هزینه مزبور وجود ندارد. ازاین

ویژه  هب .بودن آن ابهام چندانی وجود نخواهد داشتور اهد بود و در بهره، اثربخش خوامنیت واقعی بینجامد
منزلـۀ   هـاي نظـامی و انتظـامی، لزومـاً بـه      کردن منابع با کـاهش هزینـه  آزاد  آنکه در بسیاري از کشورها،

کـه در مـوارد بسـیاري،     دهند زیرا شواهد نشان می ،هاي مولد نیست سوي فعالیت یافتن این منابع به سوق
هـاي مولـد و افـزایش     اند و بـه رشـد فعالیـت    صرف شده — نه تولید —  مصرف ةشده، در حوزبع آزادمنا

  ةهـاي آزادشـد   یـافتن هزینـه   سوق  در صورت ناکارآمدبودن بخش عمومی،  عالوه، هاند. ب ها نیفزوده سرمایه
البتـه در صـورت    داشـت. همراه نخواهد  لزوماً رشد اقتصادي متناسب را به  سوي بخشی ناکارآمد، مزبور به

هاي نظامی و انتظامی به بهـاي کـاهش    بودن هزینه هاي بخش دفاع و گزاف نابجا و ناکارآمدبودن فعالیت

                                                        
1. Gerace 2. spectral analysis type methodology 
 

3. counter – cyclical stabilization tool  4. Galvin 
 

5. 2SLS 6. 3SLS 
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بخش دفـاع کـه     تولید و رفاه عمومی، با ایجاد نارضایتی و گسترش ناکارآمدي اقتصادي در سطح جامعه،
ر جهت نـاامنی بـدل خواهـد شـد، و نقـض      به عاملی د  خود براي ایجاد و حفظ امنیت تشکیل شده است،

توان بیان داشت که، اگرچه  یم ) پس در مجموع21 ،1390(دري نوگورانی،  .غرض تحقق خواهد پذیرفت
توان این موضوع را بین همگی آنان یکسان یافـت کـه    یاما م ،اند هنتایج تحقیقات متفاوت از همدیگر بود

اصطالح اسـتراتژیک نقـش مهمـی و     فاعی و امنیتی و بهچه از منظر د بخش دفاع چه از منظر اقتصادي،
ـ     باشـد.   یمؤثري دارد که تمامی این موارد حاکی از نقش بخش دفاع در دستیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی م

اي هـ  ها، این بخش امکان دستیابی بـه پیشـرفت و شـکوفایی کشـور در عرصـه      یبه نقش و توانای باتوجه
 تواند میسر سازد.  یزمان عدم وجود فشارهاي خارجی را ما و چه در ه مختلف چه در زمان چالش

  کارکردهاي بخش دفاع. 3.8
ه بر ایـن حفـظ   باشد. عالو یرین فعالیت بخش دفاع تأمین امنیت و دفاع در برابر تهاجمات خارجی مت مهم

تـرین فعالیـت بخـش     یشود. این موارد اصـل  یاي این بخش محسوب مه جمله فعالیتامنیت داخلی نیز از
علت ماهیت و منابعی که در اختیار این بخش است  اي بخش دفاع بهه شوند. اما فعالیت یدفاع محسوب م

حسـب  علـت نـوع کـارکرد و بر    شود. این بخش بـه  یتنها منوط به تأمین امنیت و مسائل مربوط به آن نم
برخــی از ه باشـد. در ادامـه   اي مختلفــی دیگـري نیـز داشــت  هـ  توانـد کارکردهــاي و فعالیـت   یزمـانی مـ  
 اساس بیانات مقام معظم رهبـري اي ممکن بخش دفاع به غیر از مسئلۀ تأمین امنیت بره فعالیت مجموعه
شـده در ایـن زمینـه و تجربیـات      اي علمی انجامه العالی)، قانون اساسی، اسناد باالدستی، پژوهش (مدظله

  سایر کشورها استخراج شده و بدین شرح هستند:

  نظامی در زمان صلحدي نظامی به صنایع تولیدي غیرولیتبدیل صنایع ت. 1.3.8
یکی از امکانات مهم بخش دفاع، صنایع تولیدي محصوالت نظامی است کـه اقـدام بـه تولیـد کاالهـاي      

نمایند.  ی... مساز، هواپیما، ناوگان دریایی وآالت، ابزارهاي ساخت و  می اعم از ابزارآالت جنگی، ماشیننظا
اي  هباالي مبحث امنیت از ظرفیت تولیدي باال و تکنولوژي تولیدي پیشـرفت  علت حساسیت این صنایع به

تواند در زمان صلح و در زمانی که تهدیدات جنگی از خارج وجـود   یعموماً برخوردار هستند. بخش دفاع م
دي نظـامی را بـه صـنایع    ندارد و از نظر امکانات نظامی به کفایت الزم رسیده است، بخشی از صنایع تولی

تواند از صنایع  ینظامی که بخش دفاع مي دهد. برخی از صنایع تولیدي غیرنظامی تغییر کاربرلیدي غیرتو
  ست از:ا ها استفاده نماید، عبارت تولیدي نظامی خود براي حضور در آن

 تولید اجزاي مختلف هواپیما. 
  آالت سازندگی ماشینتولید. 
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  خودروهاي سبک و سنگینتولید اجزاي مورد نیاز خودروها اعم از.  
 هاي تجاري یتولید کشت. 
 آالت حمل و نقل مانند اجزاي قطار تولید اجزاي ماشین. 
 تولید ریل آهن. 
 سازي تولید اجزاي پل و پل. 

  و....
اي باشد که در هر زمان و با کمترین اتالف وقـت دوبـاره صـنایع     هگون البته این تغییر کاربري باید به

گونه مخاطره و تهدیدات، خود ادامه دهند، تا در صورت پدیدآمدن هرمذکور قادر باشند به تولیدات نظامی 
  گزندي به کشور وارد نگردد.

، نظـامی مزمان در بخش نظـامی و در بخـش غیر  بودن و فعالیت یک صنعت ه یک نمونۀ چندمنظوره
اي ه ا فعال در زمینهه گروه میتسوبیشی ژاپن متشکل از تعدادي از شرکتشرکت میتسوبیشی ژاپن است. 

اکنـون نیـز در    است. این شرکت هم »شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی«ا ه مختلف است که یکی از آن
اي تجـاري و  شده توسط این شرکت هم هواپیماه هواپیماهاي ساخته .کند یهواپیماسازي فعالیت م ۀزمین

 ةباشد. این شرکت در زمان جنـگ جهـانی دوم هواپیماهـاي جنگنـد     یم هم هواپیماهاي نظامی و جنگی
ا، این شرکت هم به تولید هواپیماهـاي تجـاري و هـم بـه تولیـد      ه ساخت. در این سال یزیرو (صفر) را م

ن شرکت در صـنایع دیگـر   پردازد. عالوه بر این موارد ای یم 2اي الیتنینگ  35اف ایی همچون ه جنگنده
  نماید. یهمچون خودروسازي نیز فعالیت م

توان نقش  یایی است که مه جمله قابلیتصنایع تولیدي بخش دفاع از 1بودن توان گفت چندمنظوره یپس م
ف تصـور رایـج،   دهند که بـرخال  مهم در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی ایفا نماید. همچنین شواهد نشان می

مقابـل،   انجامـد، و در نقطـۀ   هـا مـی   به استهالك بیشتر آن  هاي بخش دفاع، گذاشتن ظرفیت استفاده بیمعطل و 
 )23 ،. (همانها نیز مؤثر خواهد بود کردن و توانمندسازي آن هنگام ، در به2هاي موجود استفاده از ظرفیت

  ایجاد کارآفرینی. 2.3.8
ـ ود بوجـ  واقعى در کشور به ک اقتصاد مقاومتىید یما با« ن اسـت.  یـ ش اینى معنـا یم. امـروز کـارآفر  یاوری

ـ ن دارم. ملت ایقیم؛ بنده هم یزن یا را دور مه میدوستان درست گفتند که ما تحر ن کشـور  ران و مسـئوال ی
اى گذشـته در  هـ  گرى که در سالیکنند؛ مثل موارد د یکنندگان را ناکام م میزنند، تحر یا را دور مه میتحر

                                                        
  . داشتن امکان تولید هم محصوالت نظامی و هم محصوالت غیرنظامی برحسب نیاز و موقعیت .1
توان  رو، با مدیریت کارآمد می رسند. ازاین نظر نمی صورت عادي و در شرایط متعارف، مازاد به هاي موجود لزوماً به ظرفیت. 2

  چندمنظوره کرد. ةرسند نیز استفاد نمینظر  اول مازاد به ۀهایی که در وهل سازي نمود و از ظرفیت ظرفیت
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ک حرکتى انجـام دادنـد، بعـد خودشـان مجبـور شـدند       یک اشتباهى کردند، یاسى بود که یهاى س نهیزم
ن ده یدانند. در ا یا نمه جوان گر. حاالیادتان هست البد دیکى عذرخواهى کنند. چند مورد ی کىیبرگردند، 

م بـراى مـا   یجور است. البتـه تحـر   نین دفعه هم همیبار انجام دادند. ان کارها چندیر، از ایست سال اخیب
ـ ا ۀى که شده است، همـ ین کارهایا ۀم. همیمیست، ما سى سال است تو تحرید نیجد م ین حرکـت عظـ  ی

ـ توانند بکنند. خـب، ولـى ا   ین کارى نمیم انجام گرفته؛ بنابرایران، در فضاى تحریملت ا لـى اسـت   ین دلی
ـ تولجاد کار، بـه  یمسئوالن و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ا ۀبراى هم د، بـه  ی

مـى  یک کارگاه عظیقتاً امروز یران حقیم؛ که کشور این کارگاه عظیکردن روزافزون ا به پررونق نى،یکارآفر
  1».د موظف بدانندیاست. همه خودشان را با

ـ   یم العالی) (مدظله به بیانات رهبر انقالب باتوجه ا و مفهـومی از  توان دریافت که اقتصاد مقـاومتی معن
رو بخش دفاع در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید توجه به امر کارآفرینی  ازاینکارآفرینی است. 

ریزي و بهـادهی   هاي انسانی و مالی خود قادر است تا با برنامه سرمایه ۀداشته باشد. بخش دفاع به پشتوان
ا و نیازهـا،  ه به ظرفیت ا و توجهه ها اقدام به کارآفرینی نماید. با مدیریت صحیح ایده يبه نوآوران و نوآور

ۀ تولیـد کـاال و خـدمات    تولیدات نظـامی و چـه در عرصـ    ۀتواند کارآفرینی را چه در عرص یبخش دفاع م
 بخشیده و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، گام بردارد. غیرنظامی رونق

  سازندگی. 3.3.8
  اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران:

ر زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهـاي امـدادي، آموزشـی، تولیـدي و     دولت باید د«
جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسالمی استفاده کند در حدي که به آمـادگی رزمـی ارتـش    

  ».آسیبی وارد نشود
 51 ةو تبصر سوم توسعه سالۀ پنج ۀقانون برنام 178 ةو همچنین ماد اساس این اصل قانون اساسیبر

کل قـوا مبنـی    العالی) (مدظله اجراي فرمان مقام معظم فرماندهیراستاي در دوم توسعه و  سالۀ پنج ۀبرنام
، حضور بخش دفاع و نیروهاي مسلح در امر سـازندگی  بر مشارکت نیروهاي مسلح در امر بازسازي کشور

سـزایی در  توانـد نقـش ب   یه مـ کـ الزم و ضروري است. حضور این بخش در امور سازندگی عـالوه بـر این  
همراه داشته  دیگري از دستاوردها را نیز به  ۀتواند مجموع یدستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید م

  ها بدین شرح هستند: باشد که برخی از آن
 بهینه از منابع، امکانات و استعدادهاي عمرانی موجود در این بخش ةاستفاد. 
 منظور افزایش توان رزمی و دفاعی کسب تجربه و دانش فنی به. 

                                                        
  . 16/6/1389بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، .  1
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 تداوم ارتباطات میان بخش دفاع و مردم . 
اي سـازندگی تشـکیل و   هـ  ها قبل در بخش دفـاع قرارگـاه   البته در راستاي تحقق این هدف، از سال

  هسازندگی قائم در ارتش جمهوري اسالمی ایـران و قرارگـا    هاند. در این میان قرارگا هفعالیت نمود شروع به
 توان اشاره کرد.  یالنبیا در سپاه پاسداران را م بازسازي خاتم

  نظامیمورد نیاز بخش نظامی از بخش غیر مین بخشی از ملزوماتأت. 4.3.8
صـی)، سـایر   بجز آنچه در بخش دفاع اختصاص به امور نظامی و انتظـامی دارد (مـواد و ملزومـات اختصا   

شوند. تأمین این نیاز،  هاي مورد نیاز بخش دفاع، از بازار غیرنظامی تأمین می اقالم و همچنین بیشتر نهاده
شـود.   رانی بـراي آن محسـوب مـی   کنـد کـه پیشـ    تقاضاي انبوهی براي بخش غیرنظامی مولد ایجاد می

سطح و  ي، موجب ارتقا1کشوري هاي بخش دفاع نسبت به امور متعارف بودن استانداردهاي نیازمنديباال
تواند مـورد توجـه قـرار     آفرینی نیز در این میان می مقدار عرضه در بازار غیرنظامی نیز خواهد شد. اشتغال

) در حقیقـت بخـش دفـاع ظرفیـت     22 ،(همـان  .یابـد  ها توسعه می سپاري گیرد. این امر با گسترش برون
توانـد موجبـات رشـد و     یفراهم آورد که همین امر م نظامیتواند براي بخش غیر یتقاضاي مؤثر باالیی م

ـ    ورد نیـاز خـود را از   ثبات اقتصادي را فراهم آورد. در صورتی که بخش دفاع تأمین برخـی از ملزومـات م
نظامی انجام دهد، بدین علت که نیازها و تقاضاهاي بخش دفـاع اصـوالً پایـدار و ثابـت     طریق بخش غیر

شـرایط وجـود خواهـد     بخش غیرنظامی نیز همواره و در همـۀ تولیدات هستند، تقاضا براي این قسمت از 
ي بخش دفاع بـراي  سودیگر وجود تقاضاي مؤثر از همراه دارد. ازسوي نتیجه ثبات اقتصادي بهداشت، در 

 آورد. ینظامی نیز موجبات رشد اقتصادي را فراهم متولیدات بخش غیر

  هاي نوین يپژوهش در راستاي فناور .5.3.8
شده است، تحریم جلوگیري از دستیابی بـه   یا که توسط دشمنان انقالب همواره اعمال مه تحریم یکی از

هـاي روز   يها و تکنولوژ يگر همواره سعی بر آن دارند که فناور ههاي نوین است. کشورهاي سلط يفناور
دارند. این موضـوع تـا   ود نگه را در انحصار خود داشته باشند تا بدین شکل سایر ملل را در وابستگی به خ

هـاي خـاص درمـانی را    هاي ضروري مانند تولید دارو يجا ادامه داشته است که حتی دانش و تکنولوژبدان
است. همین عامل یکی از ابزارهاي قدرتمند استکبار براي اعمـال   آوردهصورت انحصاري در نیز امروزه به

کـردن   هـا و خنثـی   يدر بخش تحریم تکنولوژ اه باشد. براي جلوگیري از ایجاد آسیب یفشار بر کشورها م

                                                        
دقت و پیچیدگی مأموریت و فضاي فعالیت بخش دفاع، حتی ملزوماتی از این بخش که نظیر غیرنظامی  ،به سختی باتوجه.  1

تـر از   گیرانـه  سـخت  مراتب باالتر و معموالً داراي استانداردهایی به — پوشاك و هواپیما و...از قبیل اتومبیل و  — نیز دارند
  بخش غیرنظامی هستند. 
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اي هـ  بخـش  به ظرفیت بـاالي کشـور در امـور پژوهشـی و تحقیقـاتی،      ۀ دشمنان و همچنین باتوجهتوطئ
هــاي  يجملــه فنــاورهــاي نــوین از يجملــه بخــش دفــاع بایــد درصــدد دســتیابی بـه فنــاور مختلـف از 

اي هـ  ... باشـند. البتـه در زیـر ضـربه    نظامی واي،  هپزشکی، پروازي، هستـ  اي، دارویی هماهوار ـ مخابراتی
اي مختلـف تکنولـوژي توسـط    هـ  عرصـه  اي زائدالوصـفی در ه تحریم دشمنان انقالب، پیشرفته سالۀ سی

هـاي نـوین همـواره وجـود دارد.      ياما نیاز به دسـتیابی تکنولـوژ   ،دانشمندان ایرانی صورت پذیرفته است
هاي نظـامی و غیرنظـامی تـا     يتلف فناوري اعم از فناوراي مخه رو بخش دفاع الزم است در عرصه ازاین

 کند به امور تحقیقاتی اقدام نماید.  یا و امکانات ایجاب مه جا که ظرفیتبدان

  انسانی . تربیت سرمایۀ6.3.8
شـود   یانسانی نقش مهمی داشته و گفته مـ  وضیح رشد اقتصادي کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی، سرمایۀدر ت

نی در واقع انسا اقتصادي این کشورها ناشی از توسعۀ سرمایۀ انسانی است. سرمایۀکه سهم مهمی از رشد 
ـ  صـورت مناسـب   اي فیزیکـی بـه  هـ  گـردد تـا از سـرمایه    یفیزیکی است و موجب مـ  مکمل سرمایۀ ري ت

رشد اقتصادي کشورها در طـول   پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینۀکشورهاي  برداري شود. تجربۀ هبهر
میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادي تنها از طریق عوامـل مرسـوم؛    زمان و یا در

عنوان یک متغیر اصلی بایـد   دهد و سرمایۀ انسانی به یدست نم ایه و نیروي کار، نتایج دقیقی بهمانند سرم
ایـن زمینـه    در) در یکی از تحقیقات که در کشور 15 ،1391 (تقوي و همکاران، .اي رشد شوده وارد مدل

انسانی بـر رشـد    اي معرف سرمایۀه رشد شاخص تأثیربررسی  1338-1381زمانی  انجام شده براي دورة
رشد سطح سواد در بزرگساالن و نیز رشـد   اقتصادي مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که

مثبت و معنـاداري روي رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی داشـته        تأثیرکار،   ياي تحصیل نیروه متوسط سال
  .1است

اي نیـروي  باشد. بخـش دفـاع دار   یترین عناصر بخش دفاع، نیروي انسانی آن بخش م ییکی از اصل
پژوهشی است. توان این بخـش در تربیـت    انسانی مختصص چه در عرصۀ امور سازندگی و چه در عرصۀ

آورد که بتـوان رشـد اقتصـادي را شـکوفا کـرد و پیشـرفت و        یید منیروي ماهر انسانی این ظرفیت را پد
اي نظـامی و  هـ  انسـانی بـراي بخـش    ۀاستمرار داد. الزم است تا بخش دفـاع نسـبت بـه تربیـت سـرمای     

اي تحقیقـاتی و  هـ  انسـانی بـراي بخـش    ۀنظامی، چه نیروي انسانی براي بخش تولیـد و چـه سـرمای   غیر
تواند با جذب سربازان وظیفه و پرورش آنان، نیروهاي انسانی براي  یپژوهشی، اقدام نمایند. بخش دفاع م

پـنجم   سالۀ قانون پنج 195 ةاي مختلف فراهم آورد. در این راستا ماده ا و بخشه کشور در قسمت يارتقا
 توسعه نیز به این موضوع تأکید داشته است.

                                                        
  .1384، اقتصادي ۀپژوهشنام ،»انسانی بر رشد اقتصادي ایران ۀتأثیر سرمای«حسین محمدي،  و تقوي مهدي .1
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  وري ملی هافزایش بهر .7.3.8
عدالت اقتصادي و چه از منظر ارتقا و رشد اقتصادي نقش انکارناپذیري وري ملی چه از منظر  هافزایش بهر

ا بخش ه وري ملی داشته باشد. این فعالیت هاي براي بهر همالحظ واند اثر قابلت یدارد. فعالیت بخش دفاع م
ـ  هتواند مستقیماً بر بهر یدفاع هم م  تواننـد از طریـق اثـرات جـانبی در     یوري اثر مثبت داشته باشد، هم م

ها با تمرکز بر آنچه  ها و همچنین اثرات جانبی این فعالیت ملی اثر مثبت داشته باشند. برخی جنبه وري بهره
ند از تحقیق و توسعه، تقاضاي مؤثر، نیروي کار و مدیریت متعهد ماهر، ا وري ملی مؤثر است عبارت در بهره

کاري بزرگ و توانمندسازي مردم و یمانآفرین، پ انضباط، حضور تحرك کاربرد چندمنظوره، نظم و ترتیب و
گردد که تـا خروجـی    یوري ملی باعث م ه) متعاقباً افزایش بهر2 ،1390(دري نوگورانی،  .زدایی محرومیت

وري ملی از  ه دیگر بهر د و رشد اقتصادي افزایش یابد. ازسوياي تولید افزایش یافته و در نتیجه تولیه نهاده
 شود.  یبا افزایش آن عدالت اقتصادي نیز محقق م مقوالت عدالت اقتصادي است که

  پژوهششناسی  روش. 9
 آوردن دسـت  گیرد. براساس چگـونگی بـه   یاي قرار م هاین پژوهش در چارچوب تحقیقات کاربردي، توسع

 آمـاري  جامعۀباشد.  می توصیفی، به روش کیفیـ  ز، نوع تحقیق در این پژوهش تحلیلیاي مورد نیاه داده
. فعالیت در امور نظامی و دفـاعی بـوده اسـت    اقتصاد و با سابقۀ حوزة خبرگان از عبارت حاضر پژوهش در

 بـا . گرفتنـد  قـرار  پژوهشـگران  ۀمراجع مورد پژوهش این در این خبرگان از نفر هشت تعداد ترتیب بدین
گیـري   نمونـه  روش از این پـژوهش  ايه داده براي آن، محدودبودن و آماري جامعۀ هاي یویژگ به نگرش

 گـردآوري  میـدانی  روش ابـزار . شده اسـت  استفاده اشباع حد تا برفی گلوله و ،ناهمگون ،همگون هدفمند
 فـیش  ،یتخصصـ  و یعلمـ  کتابخانـه  روش ابزار و بسته و باز مصاحبه عبارت از پژوهش این در اطالعات
 مقاالت علمی، ايه کتاب مقاومتی،العالی) در رابطه با اقتصاد  (مدظله بیانات مقام معظم رهبري از پژوهش

 و علمی ايه کتابخانه تحقیقاتی، مراکز و اه دانشگاه در موجود اول دست مدارك و اسناد پژوهشی، ـ علمی
 و) ناپارامتریـک ( اسـتنباطی  و توصـیفی  آمارهـاي  از اطالعـات  تحلیـل  و تجزیـه  براي. اند هتخصصی بود

 نظریـه  از استفاده با همچنین. شده استگیري  بهره گفتمان تحلیل و محتوا تحلیل ايه روش از همچنین
 .شده است پرداخته پدیده صرف توصیف نه و ها يتئور گسترش به 1مبنایی

  اي پژوهشه ا و یافتهه تجزیه و تحلیل داده. 10
و دسـتیابی  سازي  علت ماهیت و قدرت فعالیتی که دارد، از جایگاه خاصی در راستاي محقق بخش دفاع به

و تهاجمـات   مقابله با تهدیدات ۀباشد. توان این بخش چه در عرص یاهداف اقتصاد مقاومتی برخوردار مبه 
                                                        

1. grounded theory 
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آورد که این بخـش   یسازندگی و تولیدي در داخل کشور، این امکان را فراهم م بیگانگان و چه در عرصۀ
چه در زمـان وجـود    هاي بخش دفاع آن است که یاقتصاد ایفا نماید. از ویژگسازي  نقش کلیدي در مقاوم

) و چه در زمان عدم وجود فشارها در »فنریت اقتصادي«اي خارجی (در راستاي تحقق ه فشارها و تحریم
  کند. تواند فعالیت یاي اقتصاد مقاومتی مه راستاي سایر اهداف و مؤلفه

صاد اي اقتاي ابالغی، اهداف کلی که بره العالی) و سیاست (مدظله به بیانات مقام معظم رهبري باتوجه
  باشند: یشده بدین شرح م مقاومتی در نظر گرفته شده براساس یک الگوي علمی پذیرفته

 رشد اقتصادي.  
 عدالت اقتصادي.   
 ثبات اقتصادي.   
 فنریت اقتصادي . 

که بیان شد، الگوي مورد نظر هم در زمان وجود فشارها و هـم در زمـان رفـع تهدیـدات و     طورهمان
اف شود. بخش دفاع در راستاي تحقق اهد یا مه عرصه ۀشکوفایی و پیشرفت کشور در هما سبب ه تحریم

  نظر قرار داده و انجام دهد. ا را باید مده اي از فعالیت هشده، مجموع مشروحه در الگوي در نظر گرفته

  اي بخش دفاع و اهداف اقتصاد مقاومتیه فعالیت. 1.10
تواند در راستاي تحقق اهداف مذکور اقتصـاد   یخش دفاع مهایی که ب فعالیت شدن مجموعه براي مشخص
اي منجر به تحقـق کـدام یـک از اهـداف     ه یک از فعالیتماید و براي تعیین این امر که هرمقاومتی ایفا ن

هدفمند صورت پذیرفتـه   اشباع روش خبرگان به اي با پنج تن از همصاحب ،شود یمذکور اقتصاد مقاومتی م
ها با اهداف اقتصاد مقـاومتی احصـا    یک از آنفعالیت بخش دفاع و ارتباط هر 20 اي شامل هشد و مجموع

 و کشور اقتصادي منتخب خبرگان از تن سه طریق از نیز اه مصاحبه ايه پرسش سنجی یگردیده شد. روای
 .شد حاصل و بررسی مورد نیامد، دست هب اه مصاحبه ادامۀ از جدیدي نکتۀ اینکه به باتوجه نیز اه آن پایایی

  مشخص شده است. 5 ةیند در جدول شمارشده از این فرا نتایج حاصل

  اي بخش دفاعه بندي فعالیت . دسته2.10
بندي نمـود. در سـطح اول کـه سـطح بـاالتر       توان در دو سطح کلی تقسیم هاي بخش دفاع را می فعالیت

کلی فعالیـت بخـش    هاي اهداف هاي بخش دفاع در چهار حوزه کلی که دربردارندة شاخص است، فعالیت
باشــد کــه شــامل  هــا مــی شــوند. ســطح دوم کــه دربردارنــده زیرمؤلفــه بنــدي مــیدفــاع اســت تقســیم

تواند انجام دهد که این  شده می هایی است که بخش دفاع در راستاي تحقق اهداف تعیین فعالیت مجموعه
خش دفاع در راستاي تحقـق  هاي ب هایی که براي فعالیت اند. دستۀ فعالیت موارد در قسمت قبل بیان شده

العـالی)، قـانون اساسـی،     به بیانات مقام معظم رهبـري (مدظلـه   اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده باتوجه
    اند. شده و تجربیات سایر کشورها بدین شرح استخراج شده هاي علمی انجام اسناد باالدستی، پژوهش
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  صاد مقاومتیاي بخش دفاع و ارتباط با اهداف اقته فعالیت .5جدول 

  اي بخش دفاعه فعالیت

ا را با کدام یک از اهداف ه یک از فعالیتهر
  دانید ؟ می اقتصاد مقاومتی مرتبط

رشد 
  اقتصادي

ت عدال
  اقتصادي

ثبات 
  اقتصادي

ت فنری
  اقتصادي

 نظامیتولیدات غیرسازي  بومی         
 رفع وابستگی صنایع تولیدي به خارج         
 نظامی در زمان ولیدي نظامی به صنایع تولیدي غیرتبدیل صنایع ت

 صلح
        

 بناییبخشیدن به ایجاد امور زیر زیربنایی و سرعتگذاري  سرمایه         
 نظامیاد ارتباط بین صنایع نظامی و غیرایج         
 کفایی در محصوالت راهبرديخود         
 ایجاد کارآفرینی         
  نظـامی  ز امکانات بخش دفاع توسط بخش غیرااستفاده از برخی

 در زمان صلح
        

 سازندگی         
 نظامیمورد نیاز بخش نظامی از بخش غیر مین بخشی از ملزوماتتأ         
 نوینهاي  پژوهش در راستاي فناوري          
 انسانی ۀتربیت سرمای          
 هاي تحقیق و توسعه انجام فعالیت          
 نظامیامور تحقیقاتی در صنایع غیر نجاما          
  ملی وري بهرهافزایش          
 ترویج فرهنگ نظم و انضباط          
 کوشی ترویج فرهنگ تالش و کوشش و سخت          
 ترویج فرهنگ مقاومت          
 زایی اشتغال          
 زدایی محرومیت         

  امنیتی .1.2.10
بخشـیدن و پایـایی آن مأموریـت اصـلی بخـش دفـاع اسـت، بـراي          اسـتحکام  امنیت که ایجاد، توسـعه، 

عـالوه، اثـرات سـرریز و جـانبی و خـارجی       ر فعالیت اقتصادي الزامـی اسـت. بـه   یري و استمرار هگ شکل
) مفهـوم اصـلی امنیـت ملـی     113 ،(همان .پوشی نیستچشم اي بخش دفاع، در سطح ملی قابله فعالیت

ة زنـدگی ملـی و   کی از نیاز به حفظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی، حفـظ شـیو     براي بسیاري از کشورها حا
معنـاي   ست. پس امنیت ملی یـک کشـور در درجـۀ اول بـه    بیگانگان در امور کشور ا جلوگیري از مداخلۀ
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فـاه  اي فرهنگـی و ر هـ  تأمین شرایطی است که کشور را از تعرض دیگران بـه اسـتقالل سیاسـی، ارزش   
تـرین   یکردن عوامل ترس و ناامنی، چه داخلـی و چـه خـارجی، از اساسـ     رطرفاقتصادي دور نگه دارد. ب

) برقـراري امنیـت پاسـداري از اسـتقالل و تمامیـت      42 ،1391فرد،  (شعبانی .اي یک کشور استه هدف
 ارضی توسط بخش دفاع در اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی نیز اشاره شده است.

کلی تقسیم کرد. دسته اول، تأمین  توان به دو دستۀ ید امنیت را ماي بخش دفاع در جهت ایجاه فعالیت
اي خرابکارانه است. ه امنیت مرزهاي کشور در برابر تهدیدات خارجی و تأمین امنیت داخل در مقابل فعالیت

ي دوم، تأمین امنیت اقتصاد باشد. دستۀ یا در حقیقت مأموریت اصلی بخش دفاع مه عملیات این مجموعه
اي ه گردد تا خطرات و چالش یشود که سبب م یایی را شامل مه فعالیت دسته در حقیقت مجموعه است. این

شود تا سایر  یشدت کاهش یابد. این اقدامات سبب م به لمللی بر اقتصاد کشورا اي بینه وارده از جانب تحریم
جمله مصون باقی بمانند. ازاي وارده ه علت ارتباط با بخش اقتصاد از اثرات تحریم اي اجتماع نیز بهه حوزه

تواند ایفا نماید، کاهش وابستگی صنایع داخلی بـه خـارج بـا     یایی که در این راستا بخش دفاع مه فعالیت
اي امنیتی ه دوم از فعالیت ۀتوان نام برد. دست یهاي تولید را م يسازي تولیدات و دستیابی به تکنولوژ یبوم

 بیان نمود. »فنریت اقتصادي« ۀتوان در راستاي مؤلف یبخش دفاع را م

  تولیدي .2.2.10
علـت ماهیـت رفتـاري و     تأمین امنیت است، اما این بخش بـه اي بخش دفاع ه اگرچه اولویت اول فعالیت

ه تولیدکنندگان برخوردار تولید و یا کمک ب ۀاش از ظرفیت و توان باالیی براي حضور در عرص يیرگ شکل
شود، حضور بخش دفـاع در   یاي اقتصادي آغاز مه کشور از عرصه ايه آسیب به اینکه ریشۀ است. باتوجه

اي اقتصادي بخش دفـاع  ه به ظرفیت تواند باتوجه یالخصوص بخش تولیدي م اي اقتصادي و علیه عرصه
اي اقتصادي بیگانگان را ه اي اقتصادي کشور را پوشش داده و بدین شکل توطئهه تا حدود زیادي چالش

 خنثی نماید.

  پژوهشی ـ یقاتی. تحق3.2.10
توانـد ایفـا    یاي که بخش دفاع در راستاي تحقق الگوي اقتصاد مقـاومتی مـ  ه دیگري از فعالیت ۀمجموع

  العالی) بیان داشتند که (مدظله کند، انجام امور تحقیقاتی است. رهبر معظم انقالب
اى هـ  شـرکت ن بخـش  یان است... ایبن  گر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانشیدۀ ک مسئلی«
ـ بن  اى اقتصادى دانشه تیان و فعالیبن  دانش دبخشـى اسـت. مـا اسـتعدادهاى     یبـاز و ام  ةلـى جـاد  یان خی

  .1»ن مورد کمک کنندیتوانند در ا یم که میاى دار  برجسته
                                                        

  .2/6/1391دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هئیت دولت، بیانات مقام معظم رهبري در .  1
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  اند که هالعالی) بیان داشت له(مدظ در بیاناتی دیگر رهبر انقالب
اى ما، اقتصـاد اسـت و   ه کى از بخشیم. یفا کنیرا ا م و آنید هر کدام نقش خودمان را بشناسیما با«
عنى اقتصادى که همراه باشد بـا مقاومـت   یطى، اقتصاد مقاومتى است؛ ین شرایک چنیت اقتصاد در یخاص

اى مهمـى  هـ  کى از بخـش یم. به نظر من یدر مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما دار
ـ بن   اى دانشه شرکت نین کار شماست؛ همیدار کند، همیپان اقتصاد مقاومتى را یتواند ا یکه م ان اسـت؛  ی

  .1»د دنبال کردین را بایهاى اقتصاد مقاومتى است؛ ا   ن مؤلفهیکى از مؤثرترین مظاهر و یکى از بهترین یا
و علت ماهیت کارکردي همواره در ارتباط با تحقیق  ي اقتصاد است که بهاه جمله بخشبخش دفاع از

، هاي نوین سـبب شـده تـا بخـش دفـاع      يبودن و دستیابی به فناورروز نیاز این بخش به به توسعه است.
ـ  ـ  بنیان و تحقیقاتی ماهیتی دانش شـود تـا ایـن بخـش بتوانـد       یپژوهشی داشته باشد. همین امر سـبب م

 ا را اجرایی نماید که باعث افزایش مقاومت اقتصاد گردد. ه اي از فعالیت همجموع

  اجتماعیـ  . فرهنگی4.2.10
انـد.   کـرده ضرورت دستیابی به اقتصاد مقـاومتی تأکیـد    بارها به العالی) (مدظله رهبر معظم انقالب اسالمی

نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بناي اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهـاي اقتصـادي،    بسیاري از صاحب
اقتصـاد مقـاومتی در    يمستقیم و مثبتی میان اجرا . بنابراین رابطۀآید یفرهنگی و اجتماعی مردم بیرون م

 رو ازایـن  .کشور و نحوه و سبک زندگی، فرهنگ اقتصادي و الگوي ذهنـی و رفتـاري جامعـه وجـود دارد    
 ۀاصالح مسائل اقتصادي در اصالح فرهنگ اقتصـادي، سـبک زنـدگی مـردم، الگـوي مصـرف و توسـع       

  فرهنگ کار و تالش و تولید ملی است.
اي ناب بخـش دفـاع   ه جمله خصیصهوشی، مقاومت، استمرار و قانونمندبودن ازک ، سختنظم، انضباط

مسائلی همچون ایجاد فرهنگ مقاومـت، فرهنـگ   سازي  . ترویج این موارد در سطح مردم و فرهنگاست
کوشی در میان اقشـار مـردم از سـطوح مـدیریت تـا       نظم و انضباط و یا فرهنگ تالش، کوشش و سخت

توانـد در راسـتاي تحقـق اقتصـاد      یایی است که بخش دفاع مـ ه جمله فعالیتقتصادي ازر ات سطوح پایین
شـود تـا اهـداف     یاي بخش دفاع به عموم مردم سبب مه مقاومتی صورت دهد. انتقال این قبیل خصیصه

هـاي الزم از   يسـاز  در این راستا بخش دفاع با فرهنگ رشد، ثبات و فنریت اقتصاد مقاومتی محقق شود.
توانـد   یاي ترویجـی مـ  ه اي همگانی و برنامهه عمومی و برگزاري کالس ۀموزش در دوران وظیفطریق آ

  عمل نماید.
یکی دیگر از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی عدالت است. بدون شک عدالت و پیشرفت از اهداف مهـم  

                                                        
  .8/5/1391بنیان،  هاي دانش بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت.  1
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پیشـرفت و   ۀدهـ  چهارم انقالب را ۀالعالی) ده (مدظله اي هکه حضرت امام خامن يطور باشد، به یانقالب م
اي خـود را  ه در کشور، بخش دفاع باید بخشی از فعالیتسازي  اند. در کنار فرهنگ هذاري کردگ عدالت نام

زایـی از طریـق کـارآفرینی و    به تحقق هدف عدالت اقتصاد مقاومتی معطوف نماید. در این راستا اشـتغال 
مناطق محروم آورد و همچنین توجه به  یاي اقتصادي که موجبات پیشرفت را فراهم مه حضور در فعالیت

جمله اقـداماتی  ایجاد اشتغال در مناطق محروم از زدایی، سازندگی در مناطق محروم و از طریق محرومیت
  تواند در راستاي تحقق هدف عدالت اقتصادي صورت دهد. یاست که بخش دفاع م

ارکردهـاي بخـش دفـاع در    شده در رابطه بـا ک  اي مطرحه فعالیت ةاي از حوز هخالص 2 ةشکل شمار
ا هـ  از ایـن حـوزه فعالیـت    هرکـدام ایی است که این بخش در رابطه بـا  ه تحقق اقتصاد مقاومتی و فعالیت

  تواند صورت دهد. یم

  
 اي پژوهشه اي اقتصاد مقاومتی برگرفته از یافتهه لفهؤاي بخش دفاع در راستاي تحقق مه فعالیت .2شکل 

ایجاد و حفظ امنیت•
بومی سازي تولیدات غیرنظامی•
رفع وابستگی صنایع تولیدي به خارج•

امنیتی

تبدیل صنایع تولیدي نظامی به صنایع تولیدي غیرنظامی در زمان صلح•
سرمایه گذاري زیربنایی و سرعت بخشیدن به ایجاد امور زیربنایی•
ایجاد ارتباط بین صنایع نظامی و غیرنظامی•
خودکفایی در محصوالت راهبردي•
ایجاد کارآفرینی•
استفاده از برخی از امکانات بخش دفاع توسط بخش غیرنظامی در زمان صلح•
سازندگی•
تأمین بخشی از ملزومات مورد نیاز بخش نظامی از بخش غیرنظامی•

تولیدي

پژوهش در راستاي فناوري هاي نوین•
تربیت سرمایۀ انسانی•
انجام فعالیت هاي تحقیق و توسعه•
انجام امور تحقیقاتی در صنایع غیرنظامی•
افزایش بهره وري ملی•

ـ  تحقیقاتی
پژوهشی

ترویج فرهنگ نظم و انضباط•
ترویج فرهنگ تالش و کوشش و سخت کوشی•
ترویج فرهنگ مقاومت•
اشتغال زایی•
محرومیت زدایی•

ـ   فرهنگی
اجتماعی
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 بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتیالگوي پیشنهادي براي نقش . 11

تـوان   یگرفته براي اقتصاد مقاومتی را منظر قرار کارکردها و نقش بخش دفاع در تحقق اهداف الگوي مد
به دو قسمت تقسیم نمود. فعالیت اول، بحث ایجاد و حفظ امنیت محیط ملـی اسـت کـه بسـتر را بـراي      

سـازد. ایـن نقـش     یقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم ماي اقتصاد ملی در جهت تحه فعالیت سایر بخش
شود شرایط بـراي کـارکرد کـل اقتصـاد      یمحیط ملی است که سبب م ةبخش دفاع در حقیقت دربرگیرند

در راستاي تحقق همه یا برخـی   هرکدامشود که  یایی را شامل مه فراهم و مهیا شود. قسمت دوم فعالیت
 ةپذیرند. این کارکردها خود به چهار حوز یشده صورت م ومتی مطرحۀ الگوي اقتصاد مقااز اهداف چهارگان

ـ  —پژوهشی و فرهنگی— فعالیت امنیتی، تولیدي، تحقیقاتی  3 ةشـوند. شـکل شـمار    یاجتماعی تقسیم م
شـامل   این الگو است.نمایانگر الگوي پیشنهادي براي نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی 

ة فعالیـت کلـی در   کارکردهاي بخش دفاع در راستاي اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی در قالب چهـار حـوز  
  کارکرد امنیت بخش دفاع قرار دارد.  زیرالیۀمحیط ملی محیط ملی است. در این الگو 

گونـه آمـادگی بـراي تحقـق اقتصـاد       دهد در صورت نبود امنیت؛ محیط ملی هـیچ  این الگو نشان می
هاي مختلف تـأمین امنیـت از سـوي بخـش      رو باید بسته الزم براي کارکرد بخش ونی را ندارد. از اینتعا

  دفاع فراهم شود. 

 گیري و پیشنهادات . نتیجه12

ها  شود، آسیب ها و فشارهاي اقتصادي ازسوي دشمنان انقالب شدیدتر می روز تحریم در شرایطی که روزبه
شـان   شرایط دشمنان انقالب را در پیگیري اهداف سوء و ضد انقالبیهاي موجود در اقتصاد ملی  و چالش

مهیا کرده است. همچنین در بعد داخلی نیز این موارد مسبب سودجویی برخی عوامل شده که نتیجۀ ایـن  
ویژه از بعد امنیتـی بـوده اسـت. هـدف دشـمنان از اعمـال        شرایط وجود آثار نامطلوب بر محیط ملی و به

هـاي آینـده اسـت.     گیـري در برنامـه   یا تسـخیر منـابع اقتصـادي کشـور بـراي بهـره      ها، تضعیف  تحریم
) در این شرایط که دشمن با افزایش اقـدامات خصـمانۀ خـود در    263 ،1391حسینی و همکاران،  (محمد

باشد، اقتصاد مقاومتی بهتـرین راهکـار اسـت. ایـن      ورزي می هاي اقتصادي در حال خصومت قالب تحریم
هاي حداکثري را فراروي ملت ایران در مسیر اعتال  ی و مقاومت در عرصۀ اقتصاد، فرصتفرمول ایستادگ
(همان) بنابراین توانمندسازي اقتصاد در راستاي یک اقتصاد مقاومتی ضمن کاهش  .گشاید و پیشرفت می

  شود. ها باعث افزایش سرعت روند رشد و توسعۀ کشور می آثار تهدیدات و تحریم
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 الگوي پیشنهادي براي نقش بخش دفاع در تحقق الگوي اقتصاد مقاومتی .3شکل 

  
  ست از:ا العالی) عبارت (مدظلهبیانات مقام معظم رهبري  براساسالگوي اقتصاد مقاومتی 

 يهـا  رساختیو متنوع و ز یو ذخائر و منابع غن يو ماد يسرشار معنو يبا استعدادها یران اسالمیا«
شـرفت،  یپ يعزم راسخ برا يمتعهد و کارآمد و دارا یانسان يرویاز ن يتر از همه، برخوردار گسترده و مهم

 یکـه همـان اقتصـاد مقـاومت     یو اسـالم  یبرآمده از فرهنگ انقالب یو علم یبوم ياقتصاد ياگر از الگو
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ـ بـا تحم د و دشمن را که یآ یفائق م يمشکالت اقتصاد  ۀکند نه تنها بر هم يرویاست، پ ـ ل ی ک جنـگ  ی
دارد، بلکـه   یمـ وا ینینشـ  کرده، به شکست و عقـب  ییآرا ن ملت بزرگ صفیار در برابر ایع تمام ياقتصاد

ـ  یخواهد توانست در جهان ـ از تحـوالت خـارج از اخت   یناشـ  يهـا  ینـان یاطم یکه مخاطرات و ب ار، ماننـد  ی
کشـور در   يبـا حفـظ دسـتاوردها   ش اسـت،  ی... در آن رو بـه افـزا  و یاسـ ی، سي، اقتصادیمال يها بحران

سـاله،   ستیانداز ب و سند چشم یها و اصول قانون اساس شرفت و تحقق آرمانیمختلف و تداوم پ يها نهیزم
 ییشرو را محقق سـازد و الگـو  یا و پیگرا، پو زا و برون ان، درونیبن ، عدالتيبه دانش و فناور یاقتصاد متک

   .1»ت بخشدینیاسالم را ع يبخش از نظام اقتصاد الهام
اي اقتصـاد  هـ  لفـه ؤاهداف و م ،العالی) (مدظله شده از بیانات مقام معظم رهبري براساس نتایج برگرفته

فنریـت  «توان شامل چهار هـدف رشـد اقتصـادي، ثبـات اقتصـادي، عـدالت اقتصـادي و         یمقاومتی را م
ینـدهاي  اا و فرهـ  سیاستاي مختلف کشور، ه ا و حوزهه ، در نظر گرفت، که در این راستا بخش»اقتصادي

باشد باید به کـار ببندنـد.    یاي انقالب اسالمی مه خود را در جهت تحقق این اهداف که در راستاي آرمان
هـایش   یبه ماهیت و توانای باشد. این بخش باتوجه یا در این زمینه بخش دفاع مه رین بخشت یکی از مهم

لف اقتصادي در راسـتاي تحقـق اهـداف اقتصـاد     اي مخته  هتواند با مدیریت صحیح و حضور در عرص یم
  اي مهم بردارد. ه مقاومتی گام

اي اساسی بخش دفـاع در تحقـق اقتصـادي    ه رین نقشت مین امنیت اقتصادي از مهمدر این میان تأ
ظران ن جانبه است. صاحب اي مهم دفاع ملی و دفاع همهه مین امنیت اقتصادي یکی از شاخصهأباشد. ت یم

 ارد. در عین حـال کـه در سـایۀ   اي متقابل وجود د هاند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابط هبر این عقید
وجـود آیـد،    ۀ امنیت، آرامش و ثبات بهاي متقابل وجود دارد. در عین حال که در سای هامنیت، تعامل و رابط

کند و  یر مت کشور را امنیافتگی،  کند. از جانب دیگر توسعه یپایدار نیز معنی و مفهوم پیدا م رشد و توسعۀ
  )  131 ،1391، همکاران(طاهري و  .سازد یاي امنیتی، تواناتر مه آن را در مقابله با چالش

اي خود را در جهت تحقـق چهـار دسـتۀ هـدف امنیتـی، تولیـدي،       ه فعالیت ،بدین منظور بخش دفاع
اي از اقـدامات را   هاجتماعی باید صورت دهد. ایـن بخـش بایـد مجموعـ     ـ ـ پژوهشی و فرهنگی تحقیقاتی

شده در اولویت کاري خود قرار دهد، تا ضمن تحقق اهداف (رشـد،   منظور دستیابی به چهار هدف مطرح به
ا و اهداف انقالب اسالمی ایران دفاع و پاسداري ه عدالت، ثبات و فنریت) اقتصاد مقاومتی، بتواند از آرمان

  .نماید
العـالی)،   (مدظلـه  ا از بیانات مقام معظم رهبريه اساس برداشتشده و بر براساس نتایج پژوهش انجام

اي هـ  اسـاس مصـاحبه  تجربیات سـایر کشـورها و بر   اي علمی وه باالدستی، پژوهش قانون اساسی، اسناد
الگوي مـورد   گانۀند در راستاي تحقق اهداف چهارتوا یایی که بخش دفاع مه شده با خبرگان فعالیت انجام

                                                        
  .29/11/1392مورخ  ،هاي اقتصاد مقاومتی بیانات مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست .1
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ا بـراي  هـ  فعالیـت  اي از هنظر اقتصاد مقاومتی ایفا نماید در قالب چهار شاخص فعـالیتی و شـامل مجموعـ   
اسـاس ایـن الگـو بـراي تحقـق      لگوي پیشنهادي عنوان شده است. برا در قالب اه از این شاخص هرکدام
ا را صورت دهد ه فاع برخی فعالیتنظر از اهداف الگوي اقتصاد مقاومتی باید بخش د از اهداف مد هرکدام

عنـوان مثـال بـراي تحقـق هـدف       ۀ یک شاخص فعالیت است. بها در مجموعه از این فعالیت هرکدامکه 
تبدیل صنایع تولیدي نظـامی بـه صـنایع تولیـدي غیـر      «تواند اقدام به  ی، بخش دفاع م»رشد اقتصادي«

اي هـ  فعالیـت  بودن نماید که در راستاي مجموعه چندکاربرهیا همان چندمنظوره یا » نظامی در زمان صلح
ایت تحقق سوي بخش دفاع در نها ازه باشد. نتیجه صورت پذیرفتن این فعالیت یبخش دفاع م »تولیدي«

الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتی تـأمین امنیـت   اساس الگوي پیشنهادي، شرط اقتصاد مقاومتی است. بر
اي محیط ملی قادر بـه فعالیـت در راسـتاي    ه بود آن هیچ کدام از بخشسوي بخش دفاع است که در ناز

  باشد. یتحقق اقتصاد مقاومتی نم
شود کـه از ایـن قبیـل     یشده، پیشنهاداتی مطرح م انجام و تحقق چهار دسته هدف مطرحدر راستاي 

  باشد: یم
 رز و بـوم در برابـر   اي بخش دفاع تامین امنیت کشـور و محافظـت از مـ   ه هدف و اولویت اصلی فعالیت

تهاجمات دشمنان خارجی است. همچنین این بخش باید همواره آمادگی خود را براي اقدامات ناگهـانی  
 دشمنان حفظ نماید.

 نظامی، تنها بایـد در  مکانات و عوامل نظامی به بخش غیرنظامی و تخصیص ااي غیره حضور در فعالیت
 اي وجود نداشته باشد. هشد بینی پیش ونه تهدیدات نظامیگ زمانی صورت پذیرد که هیچ

 ا به غیر از مسائل دفاعی منوط به احساس نیاز و عدم حضـور کـافی   ه حضور بخش دفاع در سایر زمینه
اي خصوصی و عمـومی دیگـر   ه ا است و در صورت حضور بخشه اي اقتصاد در آن زمینهه سایر بخش

 باشد. ینیاز به حضور بخش دفاع نم
 اي اهـداف  هـ  اساس نیاز کشـور و اولویـت  ا غیر از فعالیت امنیتی بره انجام سایر فعالیتبندي در اولویت

 اقتصاد مقاومتی است.
 خصـص و باسـابقه در آن   ایی از افـراد مت هـ  بهتر است کارگروه ،شده اي مطرحه در راستاي انجام فعالیت

جویی شود. در  ها نیز صرفه نهوري در انجام امور، در وقت و هزی هشده تا ضمن افزایش بهر زمینه تشکیل
 اند: هالعالی) فرمود (مدظله این زمینه مقام معظم رهبري

ـ   هـ  ى کـه سـال  یاهـ  د حداکثر استفاده بشود. طرحیاز زمان با«  د، امـروز  یکشـ  یاى متمـادى طـول م
ند که فالن کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجـده مـاه بـه    یب کمترى انسان مى ۀخوشبختانه با فاصل

کى از کارهاى اساسى است. یاساس برنامه، حرکت بر ت کرد.ین را در کشور تقوید اید. بایبردارى رس بهره
ـ  "اقتصاد مقاومتى"ى است که به یها ر مقررات، جزو ضربهییالساعه و تغ اى خلقه میتصم شـود و   یوارد م
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ـ ن را، هم دولت محترم، هم مجلـس محتـرم با  یزند. ا یبه مقاومت ملت ضربه م  ؛داشـته باشـند  د توجـه  ی
  .1»مورد شود رهاى بىییاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغه استیس نگذارند

بی بـه الگـوي اقتصـاد    توان بیان داشت که تالش بخش دفاع در راسـتاي دسـتیا   یپس در مجموع م
ین بخـش از  خصوص و توان باالي ا ها و جایگاه به یخاطر ویژگ شده ازسوي مقام معظم به مقاومتی مطرح

ـ    توانـد   یاهمیت خاصی برخوردار است. در صورت مدیریت صحیح و کارکرد عملی درست، ایـن بخـش م
  در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد. اي مالحظه قابل تأثیر

  منابع
  .بیانات مقام معظم رهبري

دسترسی در سایت مقام معظـم رهبـري:    قابل ،»اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی« لپیغامی، عاد
25/5/91 www.farsi.khamenei.ir 

هاي اقتصاد مقاومتی جمهوري  بررسی ابعاد و مؤلفه« ).1392همکاران (و  ،جهرمی، محمدصادق ةزادتراب
-46، ص 33، سال دهم، شـمارة  ـ پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی علمی، فصلنامۀ »اسالمی ایران

31. 
پژوهشـنامۀ  ». تأثیر سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادي در ایران« ).1384( حسین محمديو  ،تقوي، مهدي

 .15-43اقتصادي، ص
تأثیر مخارج دفاعی بر رشـد اقتصـادي و اثـر    « ).1386( محمدحسین علی کاشمري و ،حسنی صدرآبادي

 فصـلنامۀ ، »غیرمستقیم آن بر مصـرف خصوصـی در ایـران (بررسـی مـدل طـرف عرضـۀ اقتصـاد)        
 . 25-40، سال هشتم، شمارة دوم، هاي اقتصادي ایران پژوهش

هزینۀ دفاعی و تأثیر آن بـر رشـد اقتصـادي (مـدل عرضـه و      ). «1386حسنی، محمدحسین، و صمد عزیزنژاد (
 .193- 212، ص30، سال نهم، شمارة هاي اقتصادي ایران پژوهش فصلنامۀتقاضاي کل براي ایران)، 

، همـایش جهـاد   »وري ملـی  نقش و جایگاه بخش دفاع در ارتقاي بهره«. )1390( دري نوگورانی، حسین
 .ملی، دانشگاه دفاع ملی وري اقتصادي با تأکید بر بهره

 ، تهران، ساقی. اقتصاد دفاع در دوران جدید ).1392ــــــــــ (
دگاه مقام الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران (مبتنی بر دی« ).1391( مراد سیف، اله

 .5-22، سال پنجم، شمارة شانزدهم، صـ پژوهشی آفاق امنیت علمی فصلنامۀ، »معظم رهبري)
 ،»هـاي غـرب   اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایران و نقش آن در دفـاع ملـی در برابـر تحـریم    « ).1391ـــــــــ (

 . جانبه، دانشگاه دفاع ملی همایش دفاع ملی، دفاع همه
                                                        

   .3/5/1391کارگزاران نظام، مورخ بیانات مقام معظم رهبري در دیدار  .1
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العـالی) در   اي (مدظلـه  هاي حضرت امام خامنه بررسی و تحلیل آراء و اندیشه« ).1391( فرد، محمد شعبانی
  . جانبه، دانشگاه دفاع ملی همایش دفاع ملی، دفاع همه ،»جانبه حوزة دفاع ملی و دفاع همه

جانبه: با تأکید بـر   بررسی نقش دولت در دفاع ملی و دفاع همه« ).1391(علی صیادزاده  و ،طاهري، بهمن
 . جانبه، دانشگاه دفاع ملی همایش دفاع ملی، دفاع همه ،»منیت اقتصاديتأمین ا

همـایش دفـاع    ،»جانبـه  ها و کارکرد دفاع همـه  ماهیت، الزام« ).1391( و علی علیزاده ،عسگري، محمود
 جانبه، دانشگاه دفاع ملی. ملی، دفاع همه

 .1369قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 
، هـاي جغرافیـایی   پژوهش». قلمروهاي دفاعی بیرونی دولت« ).1382( سن کامرانو ح ،پور، یداهللا کریمی

 .  44شمارة 
ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی از منظر امام خمینی (ره) و در  مؤلفه« ).1391همکاران (و  ،محمدحسینی، حمید

دفـاع   همـایش دفـاع ملـی،    ،»وري و اقتـدار ملـی   اي و نقـش آن در ارتقـاء بهـره    اندیشۀ امام خامنه
 جانبه، دانشگاه دفاع ملی. همه
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سیما  و سازي راهبرد اقتصاد مقاومتی در سازمان صدا پیاده
  بنیان  مبتنی بر اقتصاد دانش

  **سیاوش صلواتیان ،*مهدي محسنی

  چکیده
هـاي   سیما کاهش یافتـه و فعالیـت   و ها، بودجه سازمان صدا در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم

هاي کـالن اقتصـاد مقـاومتی     اي شده است. با ابالغ سیاست سیما دچار مشکالت عدیده و سازمان صدا
هاي خود حرکت کرد و به  توسط مقام معظم رهبري، اقتصاد کشور به سمت استحکام بخشیدن به پایه

به منظور اصالح و بهبود اوضاع اقتصـادي   ها را سیما نیز این سیاست و بایست سازمان صدا تبع آن، می
هاي کلیدي راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی، یعنـی      خود عملیاتی کند. مطالعه حاضر به بررسی یکی از مؤلفه

پردازد. محققان پس از تبیین مفهوم اقتصـاد مقـاومتی، بـه بیـان تعریـف،       دانش بنیان بودن اقتصاد می
اي  هاي رسانه فرد سازمان به ند. در ادامه، مختصات منحصرورز ها و کاربردهاي دانش مبادرت می ویژگی

هاي پیشرو در ارتباط با کسـب   از جنبه اقتصادي را بیان کرده و پس از آن، به ذکر اقدامات عملی رسانه
منظـور نیـل بـه اهـداف اقتصـاد       پردازند. در انتها، پیشنهادهاي کـاربردي بـه   ثروت از طریق دانش می

  شود. این راهبرد در سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی بیان می سازي مقاومتی و پیاده
 سیما و صدا بنیان، اقتصاد رسانه، سازمان دانش اقتصاد مقاومتی، دانش، اقتصاد: ها واژهکلید

  مقدمه
و وظـایف سـازمان    ها هدفکه به  سیماي جمهوري اسالمی ایران و سازمان صدا در فصل دوم اساسنامۀ

عنوان یـک دانشـگاه عمـومی نشـر فرهنـگ       هدف اصلی سازمان به«دارد:  یمبیان  9 ةپردازد، در ماد یم
بخشـیدن بـه    انسان و رشـد فضـائل اخالقـی و شـتاب    محیط مساعد براي تزکیه و تعلیم  اسالمی، ایجاد

عنـوان یـک    سـیما بـه   و سازمان صـدا  لذا. » ... باشد تکاملی انقالب اسالمی در سراسر جهان می حرکت
کسـب سـود و    ها آنهدف  ةاي خصوصی در دنیا که عمد ي رسانهها شرکتسازمان فرهنگی، با صنایع و 

هـاي   یوهشـ هـاي خـود، از    یتفعالین مخارج تأمبایست براي  یمچه بیشتر است، متفاوت است و ثروت هر
 درو مشکالتی  مسائلاز گذشته سیما  و نامه عمل کند. سازمان صداشده در اساس تناسب با اهداف عنوانم

                                                        
  mehdi.sadra05@gmail.com  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما *
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ي سیاسی علیـه  ها میتحریافتن  و با شدت 1390خود داشته است که از حدود سال  ۀاقتصاد و بودج ۀنیزم
ي خـود  هـا  برنامهسیما براي تولید  و سازمان صدا جهینت درشدتی بیشتر یافت.  ، این معضل قدیمیکشور

سیما یا متوقف شـد، یـا    و هاي تولیدي سازمان صدا که بسیاري از پروژه طوري دچار کسري بودجه شد؛ به
 تـأمین راهی بـراي   ستیبا یمبا کاهش بودجه مواجه گردید که عاملی بر افت کیفیت محصوالت بود. لذا 

ي براي تر مناسب ةبراي محققان برانگیخت که آیا شیو ی راسؤاالتاین اتفاق،  .افتی یممنابع مالی و پولی 
تـدابیر   سیما، و مواقع دشوار، مانند وضعیت اقتصادي این روزهاي سازمان صداکسب درآمد هست؟ آیا در 

یا  کبا ی صرفاًکرد که  تر متنوعي کسب درآمد را ها وهیش توان یمي وجود دارد؟ آیا ا شده ینیب شیپاز قبل 
ـ  راهبرد اقتصاد مقاومتی از شدن مطرحبا . ...نپذیرد؟ و روش این امر صورت دو ري و سوي مقام معظـم رهب

بخشـیدن بـه سـاختار اقتصـادي      سازي و اسـتحکام  ایشان، بحث مقاومهاي کلی آن توسط  یاستسابالغ 
گران، براي رسـیدن بـه الگـویی کـارا و     کند که محققان و پژوهش یمکشور، ایجاب  و نهادهاي ها دستگاه

آنچـه کـه بـه    «ایند: فرم یماثربخش در این زمینه مبادرت ورزند. چنانچه رهبري با اشاره به این موضوع، 
نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده، این یک فکر است، یک مطالبه عمومی است. شما دانشجو هسـتید،  

تبیـین   اقتصـاد مقـاومتی را   ةاستاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایـد 
اقتصـاد رسـانه و    ةدو حوز دردارد با بررسی رو، این مقاله قصد  ازاین».  ...کنید، حدودش را مشخص کنید

ـ  مؤلفه دانش اي پیشـرو در   هـاي رسـانه   سـازمان تجربیـات   ۀبنیان در اقتصاد مقاومتی و همچنین با مطالع
ز اقتصاد مبتنی بر دانـش، بـه ارائـۀ راهکـار در رابطـه بـا       مندي ا منظور بهره مدیریت دانش به کارگیري به

  سیما بپردازد. و اي براي سازمان صدا اقتصادي و بودجهبخشیدن به ساختار  استحکام

  سیماي جمهوري اسالمی ایران و سازمان صدا بودجۀ
ـ    ،پنج قانون اساسی در نظام جمهـوري اسـالمی ایـران    و مطابق اصل صد و هفتاد  سینصـب و عـزل رئ

ـ  نـدگان یمرکـب از نما  ییاست و شورا يسیما با مقام رهبر و سازمان صدا ـ و  جمهـور   سیرئ  ةقـو  سیرئ
همچنـین در  سـازمان خواهنـد داشـت.     نیدو نفر) نظارت بر ا هرکدام( یاسالم يو مجلس شورا هیقضائ
سازمان و نظارت بـر آن را   ةادار بیمشی و ترت خط، گذارقانون ،پنج قانون اساسی و صد و هفتاداصل  ۀادام

  هاي دولتی قرار دارد. سازمان ةسیما در زمر و لذا سازمان صدا .گذارد یقانون م برعهدة
ـ  امورکه به سازمان  ۀاساسنامم فصل پنجاساس سیما بر و همچنین سازمان صدا ، در پـردازد  یمالی م

 :و منابع اعتبارات سازمان عبارت است از درآمد«آن آمده است:  مو دو ستیب ةماد
 سازمان به اشکال مختلفخدمات  ۀناشی از واگذاري حق پخش و توزیع محصوالت و ارائ درآمدهاي . 
 تلویزیونی کشور ۀشبک ۀاز اجراي قانون توسع عواید حاصل. 
 ها تولیدي و سود مربوط به آن يها تیناشی از فعال درآمدهاي. 
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 دیگر از طـرف دولـت در اختیـار     کل کشور و سایر وجوهی که به عناوین ۀاز محل بودج وجوه دریافتی
 .شود یسازمان گذاشته م

 عمرانی کشور ۀحل بودجم اعتبارات از. 
 بازرگانی يها یتبلیغاتی و آگه يها ناشی از اجرا و پخش برنامه درآمدهاي . 
 نقدي اشخاص حقیقی و حقوقییا غیر نقدي يها کمک . 
 دریگ یم که طبق قانون یا مقررات دیگر به سازمان تعلق عواید دیگري«.  

سـیما، مشـخص    و سـازمان صـدا   ۀبراي تـأمین بودجـ   شده در اساسنامۀ هاي مطرح ة شیوهبا مشاهد
هاي آن، نقشی در کسب منابع مـالی بـراي    شود که دانش و مؤلفه از طرقی تأمین می  ها شود، اغلب آن می

سـیما   و سیما، ندارند؛ که در این رابطه، محققان معتقدند یکی از عوامل ضعف سازمان صدا و سازمان صدا
ـ    نامه اسـت کـه مسـئوالن و    دانـش، همـین مـوارد مصـرّح در اساسـ     ی بـر  در ارتباط بـا درآمـدزایی مبتن

 بنیان را در سازمان صـدا  دهد تا اقتصاد دانش سیما را به این سمت سوق نمی و گیران سازمان صدا تصمیم
کشـور و   ۀسـاالن  ۀبودجـ  ۀوجود، با رجوع بـه دفترچـ   صورت کارا و اثربخش، عملی سازند. بااین سیما، به و

ي ا مصـاحبه کـه در   دکتر دارابی، معاون سـابق سـیما   ازجملهي مدیران عالی سازمان ها صحبتهمچنین 
 ،کنـد  دیگر را دولـت مـا را مکلـف مـی     نیمدهد و  سیما را دولت می و صدا ۀنیمی از بودج«عنوان کردند: 

ـ . »مکنـی  نیکنیم تأم ها و کارهایی که با این دستگاه مشارکت می اساس قانون برنامه از آگهیبر  تـوان  یم
  شود: می تأمیندرآمد سازمان به دو طریق  ةعمدعنوان کرد، بخش 

  .  کند یمآن را دولت، تقدیم  وب در مجلس شوراي اسالمی که الیحۀمص ۀبودج. 1
  تبلیغات بازرگانی.. 2

ـ یزم درو مشـکالتی   مسـائل سیما از گذشته  و که مطرح گردید، سازمان صدا گونه همان اقتصـاد و   ۀن
ي سیاسـی علیـه کشـور ایـن     هـا  میتحـر یافتن  و با شدت 1390بودجه خود داشته است که از حدود سال 

ي خود دچار کسري ها برنامهسیما براي تولید  و سازمان صدا جهینت درمعضل قدیمی، شدتی بیشتر یافت. 
ئله در صحبت فرجی، مـدیر  . این مسافتی یممنابع مالی و پولی  تأمینراهی براي  ستیبا یمبودجه شد و 
 و اسـت  روشـن  هسـتیم  مواجه بودجه کمبود با ما کهاین«: شود یمی بیان روشن بهیک سیما،  سابق شبکۀ

 ۀسیما براي جبران کسـري بودجـ   و لذا یکی از اقداماتی که سازمان صدا. » نیست... کتمانی قابل موضوع
خود به آن مبادرت ورزید، افزایش زمان پخش تبلیغات بازرگانی بود. دیري نپایید که پـاي ایـن تبلیغـات    

ي نمایشی باز شد. چند وقت قبل از این، در شـهریور  ها مجموعهي تولیدي و همچنین ها برنامهتجاري به 
معروف » رمحمدیامو پورنگ عمو«کودکان، که به  ي تلویزیونی مخصوصها برنامهی از کی در 1392سال 

کـه ضـرغامی،    ؛ تاجـایی ]5[ است، برخی محصوالت غذایی تبلیغ شد که انتقادات فراوانی را موجب گردید
سیما، مجبـور بـه دسـتور در مـورد قطـع پخـش تبلیغـات در ایـن برنامـه و           و رئیس سابق سازمان صدا
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 حضـور  کـاهش  شـاهد  «...کـرد:   ي مشابه شد. در این زمینه دارابی، معاون سابق سـیما، عنـوان  ها برنامه
 سـازمان  ریـیس  ...دسـتور  .. طبـق .بود خواهید تلویزیون در بعد به این از اسپانسرها همان یا مالی حامیان

 و کـودك  هـاي  برنامـه  در خصـوص  بـه  کنـیم  رعایت را انقباضی سیاست این کنیم می سعی سیما و صدا
بایسـت،   سـیما، مـی   و گیري کالن سازمان صـدا  جهتلذا . »شد خواهد دیده کمتر مسئله این که نوجوان

سـیماي   و ي نوین درآمدزایی براي سازمان صـدا ها وهیششناسایی بخشی به ساختار اقتصادي و  استحکام
، سـیما  و صـدا جمهوري اسالمی ایران باشد. اما با عنایت به شـرایط فعلـی کشـور و همچنـین سـازمان      

از مشکالت گذشته و  سیما و صدایافتن اقتصاد سازمان  راهبرد براي رهایی نیتر عاجلو  نیتر شده حساب
بـا مفهـوم اقتصـاد     سـیما  و صـدا ي انطباق شرایط اقتصـادي سـازمان   سو بهاین روزها، رفتن  ةشد افزون

، از طرف مقام معظم رهبـري، و دسـتور بـه    »اقتصاد مقاومتی«ي کالن ها استیسمقاومتی است. با ابالغ 
بنـدي   درنـگ و بـا زمـان    الزم اسـت قـواي کشـور بـی     : «...نـد افزای یمدر این رابطه، ایشان قواي کشور 

هـاي   راه بـراي عرصـه   ۀوانین و مقررات الزم و تدوین نقشـ ق ۀاقدام به اجراي آن کنند و با تهیمشخص، 
فعاالن اقتصادي را در این جهـاد مقـدس    ۀآفرینی مردم و هم نقشمختلف، زمینه و فرصت مناسب براي 

سیاسـی در برابـر    ۀملت بزرگ ایران نیـز همچـون حماسـ    اقتصادي ۀحماس فراهم آورند تا به فضل الهی
 هـا  اسـت یسنیز باید به سهم خود، در تحقـق ایـن    سیما و صدالذا سازمان  ]7[ .»چشم جهانیان رخ نماید

سازمان با راهبرد اقتصـاد مقـاومتی، مـأموریتی اسـت کـه      اقتصادي ي ساختار ِساز هماهنگاقدام نماید و 
درنـگ و بـا    بـی  سـت یبا یمـ  سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران،     و سازمان صداگیران  و تصمیممدیران 

نتیجه، محققان در ایـن پـژوهش قصـد دارنـد، در ذیـل       . دربندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند زمان
منظور نیـل بـه تحقـق     و به هاي آن دانش و مؤلفه ةقش مهم و سازندراهبرد اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر ن

پیشنهاد در ارتباط با کسب ثروت از طریق  ۀسیما، به ارائ و اهداف ِ راهبرد اقتصاد مقامتی در سازمان صدا
  دانش، مبادرت ورزند.

  اقتصاد مقاومتی
 مدیریت براي راهبردي الگویی فقدان لذا .الگوست داشتن موفق، اقتصادي مدیریت اساسی يها یژگیو از

اثرگـذاري   فرصت ها چالش یا کند خارج چالش از را مسائل از بسیاري تا شود یماحساس  اقتصادي کشور
هاي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی  امروزه جمهوري اسالمی در حوزه. [8] نکنند پیدا را اهداف بر منفی

عمـل و   ۀهاي درسی و چـه در عرصـ   و در کتاب نظر ۀتاکنون چه در عرص عنوان  چیه به مواجه است که
ف به نوآوري و ابتکار و بنابراین خود انقالب اسالمی مکل واقعی نداشته است. يتجارب بشري مشابه و مابازا

استکبارستیزي را هاي جدید اقتصادي است. هر کشوري که علم  پردازي و الگوسازي در این عرصه نظریه
  ]9[ .است» اقتصاد مقاومتی«برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، 
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بار در بیانات خود در دیدار با جمعی از کارآفرینـان کشـور در تـاریخ     مقام معظم رهبري براي نخستین
اقتصاد مقـاومتی واقعـی در کشـور     ... ما باید یک«را مطرح کرده و بیان کردند » اقتصاد مقاومتی« 16/6/1389

ایشـان   )1391، . (میرمعزي، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري»پدید بیاوریم
ـ اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما «: ندیفرما یمی اقتصاد مقاومتدر توضیح معناي  اقتصـادي   کی

کـاهش پیـدا    اش يریپذ بیداشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آس
هـاي مرسـوم اقتصـادي دنیـا را مطالعـه کنیـد، نظریـه یـا          اگر تمام دانش انباشته و کتاب )همان. (»کند

 بـاره   ایـن  درالعـاتی هـم   اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. حتـی اگـر مط   ةدرباراي مدون و مکتوب  تجربه
و امکـان دسترسـی بـه آن بـراي      قرارگرفتـه هاي محرمانـه و امنیتـی    بندي صورت گرفته باشد، در طبقه

یی بـراي  هـا  برنامـه و  هـا  اسـت یس کشورهااما سابق بر این، در سایر  ]9[ .کارشناسان معمولی وجود ندارد
 ...اقتصاد مقـاومتی  ...«: ندیفرما یماین مورد است؛ رهبري در  شده  گرفتهي اقتصادشان در نظر ساز مقاوم
یعنـی  ا منحصر بـه کشـور مـا هـم نیسـت؛      ام ...ی متناسب با نیازهاي کشور ما استالگوي علم کیاوالً 

اي کـه در ایـن    اقتصـادي  يهـا  شدنرورویهاي اجتماعی و ز به این تکانه بسیاري از کشورها، امروز باتوجه
انـد.   چنین کاري افتاده کیفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر سال گذشته ات یس ستیب

 .»سـت یدیگر کشورها هم هست؛ مخصوص مـا ن  ۀ، دغدغمیده یاین حرکتی که ما داریم انجام م ...پس
]12[  

دلیل اینکه تبیین ِ ابعـاد اقتصـاد مقـاومتی از طـرف      اومتی، ابعادي را داراست؛ اما بهراهبرد اقتصاد مق
نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤساي قوا با تالش و همفکري افراد صاحبرهبري 

 شـده   طور کامل اسـتفاده این الگو به هینظران اقتصادي براي تهاز کمک صاحبو ؛ شده  هیو مسئوالن ته
  .شود یماستفاده  اند پرداختهیی که مقام معظم رهبري به تبیین آن ها شاخصاست، لذا در این تحقیق، از 
فرماینـد:   ، مـی 1392، در اسفند سال هاي اقتصاد مقاومتی تبیین سیاست ۀجلسرهبر معظم انقالب در 

از فرهنـگ   برآمـده واقع یک الگوي بومی و علمی اسـت کـه    در اقتصاد مقاومتی هاي سیاست مجموعه«
وضـع کنـونی و    این مربـوط بـه  ... انقالبی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرداي ما است. 

اهـداف نظـام    توانـد  مـی شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت براي اقتصاد کشـور اسـت؛   
حال مشکالت را برطرف کند؛ درعین تواند میمسائل اقتصادي برآورده کند؛  ۀزمین جمهوري اسالمی را در

 تکمیـل  قابـل ایـم،  وب بسته و متحجر ندیدهارچصورت یک چ را به ها سیاستپویا هم هست؛ یعنی ما این 
یایـد؛ و عمـالً   اي از زمـان پـیش ب  انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه است، قابل

هـاي  ؛ یعنـی شـکنندگی اقتصـاد را در مقابـل تکانـه     رسـاند  می» پذیريانعطاف«حالت  اقتصاد کشور را به
ایشان در تبیین راهبرد اقتصاد مقاومتی، بـه بیـان ده مؤلفـه و ویژگـی      ]13[ .»کند میبرطرف  ... گوناگون

  :]13[ اند ها عبارت پردازند. این مؤلفه مهم و حیاتی مرتبط با اقتصاد مقاومتی می
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 کالن يها شاخص بهبود و کشور اقتصاد در پویایی و تحرك ایجاد. 
 زایدتهد عوامل برابر در مقاومت توانایی. 
 داخلی هاي ظرفیت بر  تکیه. 
 جهادي مدیریت و جهادي همت جهادي؛ رویکرد. 
 محوريمردم. 
 اساسی و راهبردي اقالم امنیت. 
 نفت به وابستگی کاهش. 
 مصرف الگوي اصالح. 
 فسادستیزي. 
 محوري دانش. 

  بعد دانشی اقتصاد مقاومتی
 يهـا  از مؤلفـه : «ندیفرما یمبودن آن است که رهبري  انیبن دانشابعاد اقتصاد مقاومتی،  نیتر مهمیکی از 

است. خوشبختانه وضع  یمهم اریبس ۀمشخص کی ...است که يمحور دانش ۀمسئل ،یمقاومت يها استیس
اقتصادمان را  میکه بخواه میرا داشته باش يبلندپرواز نیکه ا دهد یاجازه را به ما م نیامروز کشور ا یِعلم

 ادیو افراد مبتکر در کشور ز انیبن دانش ياه ما دانشمند و متخصص و شرکت...  م؛یکن انیبن اقتصاد دانش
 ۀدر ادامـ  شانیا )1392. (مقام معظم رهبري، »است ياقتصاد يها رساختیز نیتر جزو مهم نیو ا م؛یدار

ـ ا : «...ندیافزا ی، مبودن ِ اقتصاد مقاومتی انیبن دانشتبیین  اسـتفاده   یعلمـ  يهـا  شـرفت یاقتصـاد، از پ  نی
ـ ا دهـد؛  یاقتصاد را بر محور علم قرار مـ  کند، یم هیتک یعلم يها شرفتیبه پ کند، یم ـ آن ا يا معنـا م  نی
 دکننـد در اقتصـا   فاینقش ا توانند یاقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان م نیکه ا ستین

تجربـه و   يکـه دارا  یکـارگران  يهـا  هـا و مهـارت   صاحبان صنعت، تجربـه  يها تجربه...  ر،ینخ ؛یمقاومت
ثـروت از راه   لیحصـ ت« ]15[ ؛»کنـد  فـا یاقتصـاد نقـش ا   نیدر ا تواند یاثر بگذارد و م تواند یاند م مهارت

زدن اسـت. مـا    خودگول نیا ست؛ین شرفتیپ ست،یمثل نفت و امثال نفت، رونق ن یشدن فروش منابع تمام
ـ از ا میاهاز مشکالت کشور ماست. ما اگر بخـو  یکی  نی... و امیدام افتاد نیدر ا ـ نجـات پ  تیوضـع  نی  دای
ـ به علـم اسـت؛ ا   هیکراهش ت م،ینائل شو یقیحق يِبه رشد اقتصاد میبخواه م،یکن ـ هـم از راه تقو  نی  تی
  ]16[ .»میسمت برو نیبه ا دیاست. ما با یعمل ان،یبن دانش يها شرکت نیهم

  دانش
 اکثـر  وجـود  بااین. است شده تعریف مختلف ابعاد وها  دیدگاه از است و يچندبعد و پیچیده مفهومی دانش
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 يبنیـاد  عنصر این تعریف در. دارند نظر اتفاق دانش از عمومی و پایه تعریف یک در دانشمندان و محققان
 اطالعـات و  تعریف دانـش، تعریـف   الزمۀ بنابراین .داده است اطالعات، يبنیاد عنصر و اطالعات، دانش
  ]17[ .است داده تعریف اطالعات، تعریف الزمۀ

ـ      1هر دانشی، داده پایۀ آن و  ۀاست. داده، واقعیتی است از یک واقعه یـا مـوردي کـه مسـتقل از زمین
هاي  ها مقادیري عددي یا صفت ها، اعداد هستند. آن داده [p. 291 ,18] .بدون ارتباط با دیگر چیزها است

اقالم داده ممکن است  [p. 10 ,19] .اند محاسبه استخراج شدهدیگري هستند که از مشاهده، آزمایش یا 
تنهایی مفهوم موضوع خاصـی را   ها حداقل متن را دارند و به عدد، حروف، شکل، صدا یا تصویر باشد. داده

  ]20[ .هایی از داده هستند نمونه» Jan«و » 10010«، »12«کنند. براي مثال  القا نمی
هـا را شـامل    تفاسیر و تعهدات مفهـومی آن  اضافۀ ها به تري است که داده الح عمومیاصط 2اطالعات

 .شده به یک روش مشخص داده ده، فیلترشده یا شکلش هایی است استخراج د. اطالعات اغلب دادهنشو می
[21, p. 34] شـود  ا در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد مـی ه گرفتن دادهاطالعات از قرار. [22, p. 54] 

. یابـد  اطالعات، پیامی است که معموالً در قالب یک سند یا یک ارتباط دیداري یا شـنیداري انتقـال مـی   
طـور مثـال،    شـوند. بـه   افزار کاربردي، پردازش و به اطالعات تبدیل مـی  نرم وسیلۀ ها معموالً به داده] 23[

  ]20[ .هاي آموزشی فراگیران و یا میزان موجودي انبار اطالعات است معدل ارزیابی
و  [p. 920 ,24] اسم مصدر از دانستن، عمل دانستن، دانندگی، دانایی و علـم و فضـل اسـت    3دانش

صورت منسجم  اي و دانش تخصصی که به عات زمینهها، اطال عبارت است از ترکیبی سیال از تجارب، ارزش
دانش در تعریف  ]25[ .آورد ارب و اطالعات جدید فراهم میرزیابی و کسب تجپارچه، چارچوبی را براي او یک

عات است؛ یعنی صرفاً از طریق سازمان ها و اطال ها، قوانین، رویه یافته از ایده سازمانی آن، ترکیبی سازمان
دانش ترکیبی از داده و اطالعات است ] 26[ .شود کند و به دانش تبدیل می است که اطالعات حیات پیدا می

هاي ارزشمندي براي کمک  شود تا دارایی ها و تجربیات افزوده می هاي تخصصی، مهارت که به آن دیدگاه
دانش عبارت است از  ]27[ .عمل است دانش، اطالعات در مرحلۀدست آید.  به اتخاذ تصمیمات صحیح به

دانش سازمانی هر آن چیزي است کـه   [p. 57 ,22] .شده در طول زمان هاي آموخته ها، فهم و درس ایده
دانش از  ]28[ .دانند ییندها، محصوالت، خدمات، مشتریان، بازار و رقباي سازمان مة فراافراد سازمان دربار

تنهـا در    شود. در داخل سازمان، این دانش نـه  کار برده می گیرد و توسط آنان به د سرچشمه میاذهان افرا
یندها و اقدامات سازمان نیز اها، فر هاي اطالعاتی سازمان جاي دارد؛ بلکه در تمام فعالیت مستندات و بانک

درسـت و نادرسـت    ةتواند بین استفاد ضمنی داللت دارد که می ۀدانش بر درك و تجرب ]25[ .جریان دارد
کـه   شود درحالی شود و نابود می ري میآو تفاوت قائل شود. دانش در طبیعت خود پویاست. اطالعات، جمع

                                                        
1. data  2. information 
 

3. knowledge 
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بعد فردي و چه در بعد دانش، چه در  [p. 119 ,22] .کند یابد و افزایش پیدا می دانش توسعه و گسترش می
ده است که دانـش از  ش تأکیدها  واژه سازمانی، ارتباط تنگاتنگی با تجربه دارد. در تعریف دانش در فرهنگ

   ]29[ .آید دست می طریق تجربه به

  انواع دانش
شـده، دانـش    هـاي دانـش کدبنـدي    هایی با عنوان هاي مختلفی ارائه شده است و دانش بندي براي دانش تقسیم

 .ته، دانش مهاجر، دانش آشکار، دانش ضمنی، دانش نهان، دانش سیستمی و دانش ارتباط تعریف شده اسـت نهف
بندي کلی، دانش شامل دانش فردي و دانش سازمانی است. دانش فردي، دانشـی اسـت کـه     در یک طبقه] 26[

تعـامالت میـان فنـاوري، فنـون و افـراد در       واسطۀ نش سازمانی دانشی است که بهدر ذهن افراد جاري است. دا
  ]28[ .دانش سازمانی، خود شامل دانش صریح و دانش ضمنی است ]28[ .گیرد سازمان شکل می

اي، دانـش تشـریحی و دانـش     انواع دانش را به دانش ضمنی، دانش پنهان، دانش آشکار، دانش رویه
  ]30[ .کنند بندي می راهبردي طبقه

  ]26[ :اند ) جدول زیر را براي انواع دانش ارائه کرده1385( همکارانالدین و  سیف
  

  ]26[انواع دانش  مقایسۀ .1جدول 
چیزي که یادگرفته   نحوه یادگیري  نوع دانش

  شود می
نحوة 

  گذاشتن اشتراك به
 هاي مورد ابزار و رسانه
  نیاز

دانش 
  سیستمی

دانش چرایی، مثالً   الگوها مطالعۀ
هاي جدید تفکر  روش

  حقایق ةدربار

سازي کامپیوتري،  شبیه
  ریزي سناریو و غیره برنامه

  ابزارهاي سیستمی

هاي  ها، متون، رسانه کتاب  ارتباطات  دانش چیستی  شنیدن و خواندن  دانش آشکار
  الکترونیکی و غیره

استفاده، اجرا،   دانش ضمنی
  تجربه

اردوهاي طوفان فکري،   دانش چگونگی
  شاگرديـ  استاد

هاي عملی،  تجربه
  شاگردي، روابط

ال و جواب متضمن سؤ  هاي تفکر کانون  دانستن ةدانش نحو  کردن اجتماعی  دانش پنهان
  هاي ذهنی ها و مدل فرضیه

  هاي اجتماعی چینش  مشارکت و کار گروهی  دانش چه کسی  تعامل  دانش روابط
  

اسـت. وي   1پـوالنی بندي مایکل  اساس تقسیمشود بر ن نوشتار بدان پرداخته میچه در ایاما در کل آن
در گذشته  ]31[ .بین دانش ضمنی و دانش آشکار یک سازمان تفاوت قائل شد 1956بار در سال   نخستین

                                                        
1. Michael Polanyi 
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هاي اطالعاتی مدیریت بر اخذ، ذخیره، مدیریت و انتشار دانش آشکار تمرکز داشته اسـت. امـروزه    سیستم
هـاي اطالعـاتی رسـمی     را در سیسـتم  آوري هر دو نوع دانش (ضمنی و آشکار) ها احتیاج به جمع سازمان

 اند که قسمت مشهود آن، دانش کل منابع دانش را به کوه یخی تشبیه کرده ]31[ .اند مورد توجه قرار داده
گـذاري اسـت. قسـمت     یابی، شناسایی و بـه اشـتراك  دست راحتی قابل آشکار است. این قسمت از دانش به

  ]32[ .شود بر آن اطالق می» منیدانش ض«مخفی این کوه، همان چیزي است که لفظ 
نسبت بـه دانـش، بیـان     2گرا و عمل 1گرا ) با معرفی دو دیدگاه عینیت69، 1388اللهی و داوري ( سیف

جاي اینکه دانش صریح و ضـمنی بیـانگر انـواع متمـایز      شود به گرا اظهار می کنند که در دیدگاه عمل می
انـد. نتیجـه اینکـه     ده شدهطور دوجانبه بنا نها ستند و بهنشدنی هه از دانش و جداها دو جنب دانش باشد، آن

  ]33[ .ها جنبه ضمنی نیز دارند دانش ن دانش صریح صرف وجود ندارد و همۀعنوا چیزي به

  3دانش آشکار
به دیگران مستند شده یـا  توزیع  ابلدانش آشکار دانشی است که بدون نیاز به روابط بین فردي به شکل ق

نامیده  ةکنند کننده و نفوذ راتژي منتقل شده است. همچنین دانش آشکار دانش راهبردیند یا استبا یک فرا
ن نوع از دانـش، کتـاب،   است. مصادیق ای» شدنکد«انش آشکار دانشی است که قابل د] 31[ .شده است

 دانـش آشـکار قسـمتی از    ]32[ .هاي مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه است رانی، روشمقاله، سخن
  ]26[ .راحتی با دیگران مراوده شود عنوان اطالعات به تواند به پایگاه دانش است که می

  4دانش ضمنی
ة ایـن  ، یعنی دانش چگونگی است. مراود5دانش ضمنی یا تلویحی شکلی از مهارت، قابلیت یا هنر ساختن

وم دانـش ضـمنی   مفهـ  ]26[ .بیان اسـت  ، ولی قابلصورت اطالعات با دیگران مشکل است نوع دانش به
بیان است ارائه شد. او گفت:  بر اهمیت دانشی که غیرقابل تأکیدمنظور  بار توسط مایکل پوالنی به نخستین

دانیم. تمایز میان دانش ضمنی و دانش صریح اغلب با تفاوت میـان   توانیم بگوییم می ما بیش از آنچه می
دانـش ضـمنی   نـش ضـمنی وجـود دارد،    دو نـوع دا  ]34[ .شـود  دانش چگونگی و دانش چیستی بیان می

دهـیم. دانـش ضـمنی     چیزهـایی اسـت کـه مـا انجـام مـی       ةگیرد که دربار می برشده، دانشی را در ظاهر
دهیم و در  منابع اولیه (اصلی) چیزهایی است که ما انجام می ةگیرد که دربار می نشده، دانشی را دربر ظاهر

  ]31[ .ت گرفته استاز آن نشأکه عمل انسان اولیه یا اولین مکانی است  ۀآن تمرکز بر زمین

                                                        
1. objectivist perspective 2. practice-based perspective 
 

3. explicit knowledge 4. tacit knowledge 
 

5. techne 
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  مدیریت دانش
بایس و همکارانش معتقدند که ایجـاد   [p. 19 ,35] .کند عنوان قدرت یاد می از دانش به 1فرانسیس بیکن

و بـراي سـازمان    [p. 70 ,22] سسه اسـت ون سازمان، بعد رقابتی اصلی هر مؤو انتقال مؤثر دانش در در
دهـد   ینظران نیز نشان مـ  نظري و آراي صاحب ۀبررسی پیشین [p. 11 ,36] .کند مزیت رقابتی ایجاد می

ها پیش  از مدت علم و فناوري ]37. [ها انکارناپذیر است مدیریت دانش در سازمان کارگیري بهکه ضرورت 
اند و توافقی جهانی وجـود دارد کـه دانـش، نـوآوري و      اقتصادي شناخته شده هاي توسعۀ عنوان پیشران به

تـرین   مـدیریت دانـش مهـم   ] 38[ .ها مورد نیازند قدرت رقابتی و براي موفقیت بنگاه ةفناوري، تولیدکنند
  ]39. [کند ها فراهم می فاکتور مزیت رقابتی را براي سازمان

هـا اطالعـات کمـی     اما تا سال ،گذاري شد بنیان 1970 ۀهاي اطالعاتی مدیریت در اوایل ده سیستم
ها، رقابـت و بقـا در محـیط     علوم رایانه و رشد سریع سازمان ۀآرام با توسع ها وجود داشت. آرام پیرامون آن

که امروزه حیات سازمان  طوري به ،ها شد گسترده از این سیستم ةمنوط به استفاد ها پیچیده و متالطم سازمان
فناوري اطالعـات، اطالعـات    ۀتصور است. در ادامه با تحوالت عمده در حیط ها غیرقابل بدون این سیستم

موضوع  ]31. [شکل گرفت» مدیریت دانش«اي از فناوري اطالعات با نام  جاي خود را به دانش داد و شاخه
آغاز  1994در سال » 2اسکاندیا«نام  انۀ شرکتی سوئدي بهبار در گزارش سالی نخستینبراي » مدیریت دانش«

نهایت به ایـن نتیجـه رسـید کـه      هاي فکري را کمی کند و در شد. این شرکت سعی داشت ارزش دارایی
 در [p. 1 ,40] .هـا در رشـد و توسـعه تـأثیر گذارنـد      هاي فکري نیز ماننـد منـابع سـنتی شـرکت     سرمایه

را دهـۀ جنـبش کیفیـت،     1980دهۀ  کار ارائه شده است، و  نظران کسب سوي صاحباي که از بندي دسته
طـور   به ]42[ و ]41. [اند مدیریت دانایی لقب داده ۀرا ده 2000 را دهۀ مهندسی مجدد و دهۀ 1990دهۀ 

درصد از دانش سـازمان کـه در مسـتندات،     20ها تنها  عمومی تا قبل از اجراي مدیریت دانش در سازمان
اي است که باید  درصد دیگر دانش ذهنی 80استفاده است؛  ها ذخیره شده، قابل اي و کتاب هاي رایانه فایل

ـ  مطالعـات متعـددي کـه در    ]43. [از طریق مدیریت دانش متبلور شود انتقـال دانـش و اسـتفاده از     ۀزمین
 لید دانـش و اسـتفاده از آن در صـحنۀ عمـل، فاصـلۀ     دهد که بین تو ها انجام شده است نشان می نوآوري

شده درزمینـه انتقـال    مطالعات انجام )1387(نجات، صدیقی، غالمی؛ مجدزاده،  .زمانی بسیاري وجود دارد
شدن نتایج آن است  ش و عملیزیاد بین تولید دان ۀفاصل ةدهند دانش حاصل از پژوهش در ایران نیز نشان

است و هنوز خالء دهد که این تغییرات تنها خالء موجود در بعد کمی انتقال دانش را پر نموده  و نشان می
) در پژوهش خـود  1387( همکاراننجات و  ]45. [شود نتایج دانش احساس می کارگیري بهموجود در بعد 

بـه ایـن نتیجـه     1383صوب در دانشگاه علوم پزشـکی تهـران در سـال    طرح پژوهشی م 301با بررسی 
                                                        

1. Francis Bacon 2. skandia financial service 
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هـاي فعـال    درصد و میانگین فعالیت 27ها  هاي غیرفعال انتقال دانش مجریان طرح اند که میانگین فعالیت رسیده
ت. میلیارد ریال بوده اسـ 12ها کمی کمتر از  که هزینۀ کل این طرح درصد بوده درحالی 6تنها ها  انتقال دانش آن

  ]46. [برد سر نمی نش در ایران در جایگاه مناسبی بهها حاکی از این است که مدیریت دا این پژوهش

  تعریف مدیریت دانش
) 2006( 2و مـاهش  1سـورش ] 39. [اي دارد کـه تعـابیر چندگانـه    تعریف مدیریت دانش مشکل است چرا

طالعات و محتواي مربوطه در یـک  معتقدند که مدیریت دانش، مدیریت راهبردي دانش و افراد در کنار ا
سـازي تسـهیم    شود؛ هدف از ایـن کـار، بهینـه    یندها انجام میست که با استفاده از فناوري و فراسازمان ا

ـ      دانش و بهره ق برداري از آن از طریق انتقال مستقیم دانش بین افـراد یـا انتقـال غیرمسـتقیم آن از طری
مـدیریت دانـایی،    [p. 14 ,47] .ردي سـازمان منـتج شـود   ابعاد کارک ها است تا به نفع کلی همۀ سیستم

 کـارگیري  به، ذخیره و دهی سازمانبراي شناسایی، ارزیابی و  هایی را یافته است که رویه  رویکردي ساخت
معتقد است مـدیریت دانـش    3مالهوترا ]41. [سازد منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان برقرار می دانش به
افزایی از ظرفیت پردازش داده و اطالعات، توسط فنـاوري   یندهاي سازمانی است که ترکیب همشامل فرا

مدیریت دانـش فراینـدي    ]28. [کند وجو می اطالعات و ظرفیت خالقیت و نوآوري توسط انسان را جست
نوان ابـزاري بـراي دسـتیابی بـه نـوآوري در      ع سازمان بهانداختن دانش در میان افراد  جریان است براي به

 ]28. [گیري اثربخش و انطباق سازمان با محیط پویا و بازار رقابتی یندها، محصوالت و خدمات، تصمیمفرا
هـا را   هایی کـه بایـد آن   مدیریت دانش عبارت است از کسب، مدیریت و توزیع اطالعات مرتبط بین گروه

دهـد کـه دانـش، چیـز سـاده و روشـنی نیسـت؛         تعاریف مدیریت دانش نشان می [p. 534 ,48] .بدانند
ـ    حـال سـاخت   مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که درعین ت هـاي مشخصـی دارد و نهای

صورت  توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به راحتی نمی همین علت به اینکه ابهامی و شهودي است و به
  [p. 58 ,22] .تعریفی منطقی عرضه کرد

  کند: شرح زیر بیان می یریت دانش را در عمل بههاي مد چهار هدف اصلی سیستم 4داونپورت
 .ها و مخازن دانش ایجاد انباره. 1
 .بهبود دسترسی به دانش. 2
  .افزایش محیط دانش. 3
 ]31. [عنوان یک دارایی بهمدیریت دانش . 4

                                                        
1. Suresh 2. Mahesh 
 

3. Malhotra 4. Davenport 
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 1دانش بر مبتنی اقتصاد
 سـازمان  عضـو  کشـورهاي  اقتصـادهاي  در دانـش  اهمیـت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  ها شاخص از اي دامنه

نـود مـیالدي،    دهـۀ  دومۀ نیمـ  شـود. از  مـی  بیشتر روز ، روزبه(OECD)ه توسع و اقتصادي هاي همکاري
 و مختلف)، تحقیـق  هاي گونه و سطوح (در آموزش شامل که لمس غیرقابل هاي دارایی در گذاري سرمایه
نخسـت،   کـه  اسـت  مهـم  دلیل این به است. آموزش یافته افزایش شدت به است، غیره و افزار نرم توسعه،

 جدیـد  عصر در مطلوب زیستن در ثانی، دارند؛ مهارت با انسانی نیروي به نیاز جدید صنایع و ها تکنولوژي

 آن در که طبیعی منابع بر مبتنی اقتصاد مقابل در دانش بر مبتنی اقتصاد بنابراین دارد. کافی دانایی به نیاز

در . شـود  مـی  مطرح بود، اقتصادي کامیابی طبیعی، اساس منابع از استفاده با محصوالت ساخت به توانایی
  ]17. [شود می ها آن جایگزین دانش و دارند ثانویه ارزش طبیعی ، منابعمحور دانش اقتصاد
المللی و اقتصاددانان ارائه شده است کـه در   هاي بین سوي سازمانبنیان تعاریفی از اقتصاد دانش ايبر

  شود: زیر، دو تعریف رایج در این زمینه بیان می
 و دانـش  کاربرد و توزیع تولید،اساس بنیان اقتصادي است که بر اد دانشاقتص ،2OECDطبق تعریف

  ]49. [گیرند پایه مورد توجه خاص قرار می گذاري در دانش و صنایع دانش و سرمایه گرفتهشکل  اطالعات
 مطرح نیز را هم به مرتبط مفهوم دانش، دو بر اقتصاد مبتنی تعریف براي مذکور سازمان حال، درعین

 موجود سازي دانش غنی هدف به که هایی هزینه«است:  3دانش در گذاري کند. نخستین مفهوم سرمایه می

 در ادامـه، سـازمان   )1383فرد،  (دانایی». شود هایی می فعالیت صرف دانش، اشاعۀ یا جدید دانش کسب یا
 مجموعۀ را عبارت از دانش در گذاري سرمایهپردازد و  ه به ذکر مصادیق میتوسع و اقتصادي هاي همکاري

 دگرگـونی  و وم جدید، تغییرمفه دومین کند. افزار بیان می نرم و عالی توسعه، آموزش و تحقیق هاي هزینه

 از دسـته  آن بـه  محور دانش ست. صنایعا 5دانش مبتنی بر صنایع یعنی ؛4پیشرفته وريفنا تراکم شاخص

 :باشند زیر هاي ویژگی دارد که داراي اشاره صنایعی
 .نوآوري در گذاري سرمایه باالي سطح. 1
  .وريفنا از گسترده ةاستفاد. 2
   )همان». (عالی تحصیالت داراي کار نیروي. 3

بنیان،  در خصوص اقتصاد دانش OECDشده توسط  مطرح با گسترش ایدة APEC6 اقتصادي کمیتۀ
داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرك رشد اقتصادي، تولید ثروت  آن را اقتصادي می

 نهـا ثروت ت راي رشد و توسعۀب محور دانش اقتصاد، تعریف این و اشتغال در تمامی صنایع است. براساس

                                                        
1. knowledge-based economy 
2. organization for economic corporation and development (OECD) 
3. investment in knowledge 4. higher- technology intensity 
 

5. knowledge-based industries 
6. asia pasific economic cooperation (APEC) 
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، تمـامی  اقتصـاد  نوع این در بلکه؛ ندارد پیشرفته بسیار وريافن بر مبتنی صنایع محدودي تعداد به بستگی
 و توزیـع  تولید، بنیان، دیگر در اقتصاد دانش  عبارت کنند، به استفاده می دانشفراخور نیاز خود از  به صنایع
   ]49. [رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال است محرکۀعامل در تمامی صنایع  دانش کاربرد
  بنیان: از اقتصاد دانش APECاساس تعریف بر

 است که در آن فعالیت نهادهاي دولتـی و خصوصـی و    آوري در قالب نظامی کار تغییرات نوآوري و فن
  شود. هاي جدید می وريا یکدیگر سبب ورود، اصالح و اشاعۀ فناها ب تعامل آن

 ر طـول  انسانی یعنی آموزش، تعلیم و تربیت از استانداردهاي باالیی برخـوردار بـوده و د   ۀایسرم توسعۀ
  یابد. انسانی ادامه می زندگی افراد، انباشت سرمایۀ

 وري اطالعات و ارتباطات (ویژه در فنا هاي کارا به زیرساختبودن  فراهمICT    به طریقـی کـه افـراد و ،(
  معقولی به اطالعات دسترسی یابند. و با هزینۀ سادگی صادي بتوانند بهواحدهاي اقت

 هاي اقتصادي و حمایت از واحدهاي اقتصادي کـه بـراي نـوآوري و     وجود محیط مناسب براي فعالیت
 ]49[ .کنند ابداع فعالیت می

  1اقتصاد رسانه
واقـع   ررود. د کار می اي به عات اقتصادي یک واحد رسانهمفهوم اقتصاد رسانه در سطحی کالن براي مطال

اي بـا تفکـر    اي داشته و بـه ادغـام چـارچوب نظـري در ادبیـات رسـانه       رشته اقتصاد رسانه رویکردي بین
ها و  اقتصاد رسانه به بررسی چگونگی تأمین خواسته 2اساس تعریف پیکارد] بر51. [اقتصادي گرایش دارد

صنایع  صاد رسانه بر چگونگی استفادةز اقتا3 پردازد. آلباران کنندگان و جامعه می نیازهاي تماشاگران، تبلیغ
کنـد. از دیـدگاه    ها و نیازهاي متعـدد تأکیـد مـی    اي از منابع کمیاب براي تولید محتوا جهت خواسته رسانه

هـاي تولیدکننـده و    هاي مالی بنگـاه  کار و فعالیت و  ، اقتصاد رسانه به عملیات کسبهمکارانو  4الکساندر
ـ    از جهت دیگـر،   ]51. [اي اشاره دارد محصول در صنایع مختلف رسانه ةفروشند  ۀعلـم اقتصـاد بـه مطالع
ـ نا ایمنابع محدود  صیتخص یچگونگ نامحـدود متضـاد و    يهـا  و خواسـته  ازهـا یدر جهـت تـأمین ن   ابی

ـ منـابع موجـب کم   تی. محدودکند یمحدود م ای تیرا هدا ها تیفعال گونه نیکه ا پردازد یم ییروهاین  یابی
از  یدرك مسـائل ناشـ  لـذا  . رونـد  یاز منابع موجود فراتر مـ  وها نامحدود بوده  آنکه خواسته  ، حالشود یم

ـ کـه بـه تول   هـا  از سـازمان  يا مجزا و مجموعـه  يها عنوان سازمان ها به رسانه تیفعال کـاال و خـدمات    دی
 اي ي رسـانه ها است. سازمان يضرور ،کنندگان مشغول هستند و مصرفمخاطبان اي جهت استفاده  رسانه

برق، کاغـذ،   رینظ ابیاي و کسب سود، منابع کم و خدمات رسانه داتیخود جهت تول يازهایتأمین ن يبرا
                                                        

1. media economy 2. Pickard 
 

3. Albaran 4. Alexander 
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ـ کننـدگان ن  . مصـرف کننـد  یکار ماهر، برنامه و اطالعات را مصرف م يروین زات،یتجه  يارضـا  يبـرا  زی
ـ از طر یکسب اطالعات و سـرگرم  ۀنیزم خود در يازهایها و ن خواسته ـ تول قی ـ اي  رسـانه  داتی ارسـال   ای

. کننـد  ی، صـرف مـ  شوند یمحسوب م ابیپول خود را که منابع کمیا ها وقت و  آن قیخود از طر يها امیپ
کاالها و خدمات  دکنندگانیاست، تول ابیکنندگان کم و مصرف دکنندگانیاستفاده تول ازآنجاکه منابع مورد

خـود بـا    يازهـا یهـا و ن  خواسـته  یدر تأمین تمـام  ،کاالها و خدمات گونه نیکنندگان ا اي و مصرف رسانه
تا در مـورد   رندیاي ناگز رسانه داتیکنندگان تول و مصرف دکنندگانیتول ،رو نیرو هستند. ازا هروب تیمحدود
   ]52. [کنند يریگ میتصم داتیتول نیاي و مصرف ا رسانه داتیمنابع خود به تول صیتخص یچگونگ

یابـد. از اقتصـاد    تخصصی مـی  توان برشمرد، شاخۀ هایی که می انهرسانه، به تعداد رسموضوع اقتصاد 
تـا اقتصـاد    هاي جهانی چون اینترنت تا اقتصاد شبکه هاي صوتی و تصویري چون رادیو و تلویزیون رسانه

 ۀهاي درگیـر در عرصـ   تا اقتصادهاي جمیع عناصر و مؤلفه هاي مکتوب چون کتاب و روزنامه جمیع رسانه
المللی یـا چنـدملیتی، چـون     هاي بزرگ ملی یا بین رسانه، چون اقتصاد هنرمندان فوق ستاره و یا سازمان

   ]53. [بزرگ اقتصاد رسانه هستند هالیوود، همه و همه اعضاي خانوادةاقتصاد 
 ت:رسانه موجود اس اقتصاد رهیافت درك در براي اصلی ۀدر یک نگاه کلی میان رسانه و اقتصاد، دو رابط

 یک در اقتصادي کاربرد نظریۀ رابطۀ اولین کهرسانه، به این معنی  در اقتصادي تفکر کارگیري به. 1

 هاي شرکت کاربرد رسانه با این در. است بنگاه و خانواده بازار، مانند سنتی اقتصادي اشکال در واحد، ۀرسان

 بـه  کـه  تولیـدي  کننـد؛  مـی  اي تولیـد  رسـانه  محتواي ها شرکت است. این شده فرض ي یکسانا رسانه

 نقش و محور غیرمادي اطالعات محصول مثل خاصی هاي شود. ویژگی داده می تحویل کنندگان دریافت

 شود؛ می تحقیقات این با هنجاري هاي ترکیب ارزش به منجر اغلب ها، رسانه فرهنگی
را  مختلـف  اقتصـادي  بازیگران بین تعامالت رسانه در که نقش اقتصاد در رسانه نظري تفکر کارگیري به. 2
 بازارهـاي  در تقاضـا  و مواجهـه تولیـدات   برخـورد  بسـتر  عنـوان  بـه  خودشـان  ها کند. رسانه تحلیل می و  تجزیه

    ]54. [است بوده بدیهی اقتصاد مدرن اما مهم، بخش همیشه رسانه رو کنند. ازاین می عمل غیرشخصی

  ي اقتصاد رسانه ها یژگیو
ـ فیکي و فرهنگی برخالف سایر محصـوالت و خـدمات   ا رسانهکه محصوالت  ازآنجایی اي  ویـژه  يهـا  تی

را  هـا  چالشمتنوعی از  هاي اقتصادي در عرصۀ رسانه، مجموعۀانداز اقتصادي و چشم دارند، کاربرد نظریۀ
ي مربـوط بـه تخصـیص منـابع، از     هـا  میتصمي بازار آزاد، اکثر اقتصادهامثال در   عنوان . بهکند یممطرح 
رسانه تـا حـدودي    ۀمیان قیمت و تخصیص منابع در عرص ۀاما رابط؛ ردیگ یمسیستم قیمت انجام طریق 

در ایـن   رایز ،کند تلویزیونی نمود بیشتري پیدا میو  ویژه در پخش رادیویی غیرمعمول است. این حالت به
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قیمی از دهنـدگان خـدمات، پرداخـت مسـت     ي اشـتراکی) بسـیاري از ارائـه   هـا  کانـال رغم رشد  علیحوزه (
کننـدگان و   عنـوان پیونـدي مسـتقیم میـان مصـرف      . اگـر قیمـت بـه   کننـد  ینمکنندگان دریافت  مصرف

کننـدگان بـا    کننده با عرضـه  ي معمول انطباق ترجیحات مصرفها روشتولیدکنندگان وجود نداشته باشد، 
تمـایز آن از   که باعـث  طورکلی اي به ي محصوالت رسانهها یژگیوشکست مواجه خواهد شد. لذا، بررسی 

  ]55. [ي اقتصاد رسانه استها یژگیو، راه مناسبی براي درك شود یمي فعالیت اقتصادي ها حوزهسایر 

  اي وجود آثار خارجی محصوالت رسانه
کننـدگان   مصرف یـک محصـول نصـیب مصـرف     از اي است که غیرمستقیم منظور از آثار خارجی، نتیجه

اي، این محصوالت داراي آثار خارجی مثبت و  گرفتن ماهیت فرهنگی، محصوالت رسانهدرنظر با .شود یم
و  ي عمومی دارند و به ارتقـاي سـطح فرهنگـی و ارتباطـات جامعـه     ها جنبهآثار خارجی،  معموالً. اند یمنف

  ]55. [شود یموري عوامل تولید منجر  افزایش بهره تینها دري اجتماعی و ها نهیهز کاهش

  اي بودن محصوالت رسانه یصوصو خ عمومی
: کاالهاي عمومی و خصوصی. منظور از کاالهـاي عمـومی،   شوند یمتقسیم  دسته دودر اقتصاد کاالها به 

 [p. 6 ,55] .شود ینمکنندگان  کننده، مانع سایر مصرف یک مصرف ۀلیوس بهکاالیی است که با مصرف آن 
 و ویراددیگر، کاالیی است که مصرف آن در میزان دسترسی دیگران بدان کاال تأثیر ندارد، مانند   عبارت به

اگر، استفاده از کاالیی با تقلیل مقدار آن براي مصرف دیگران همراه باشد از آن  که یدرصورت ]52؛ [تلویزیون
ا بسته به خصوصیتی که دارند، هم ه شود، مانند روزنامه و مجله. لذا، رسانه عنوان کاالي خصوصی یاد می به

   ]52. [شوند کاالي خصوصی و هم کاالي عمومی محسوب می

  1کاال بازار دوگانۀ
کاال نامیده  ۀها از دیدگاه اقتصادي حالتی غیرعادي دارند، چون این صنایع در قالب آنچه بازار دوگان رسانه

اي اسـت.   ها در آن شرکت دارند، بازار تولیدات رسانه کنند. اولین بازار کاالیی که رسانه شود فعالیت می می
هاي رادیـویی   رنامههایی است که در قالب روزنامه، مجله و کتاب، ب این کاالها شامل اطالعات و سرگرمی

هـاي   ها در آن حضـور دارنـد، بـازار آگهـی     تر رسانهشود. دومین بازاري که بیش ... عرضه میو تلویزیونی و
  ]52[ فروشند. ها می ها دسترسی به مخاطبان را به صاحبان آگهی تبلیغاتی است. در این وضعیت، رسانه

                                                        
1. dual-market goods 



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               178

  ها رسانهحضور دولت در بازار 
ایـران، خـود را بـه حضـور در      کشورماندر  خصوص به، ها دولتعمومی دارد،  دلیل اینکه فرهنگ جنبۀ به
مستقیم یا غیرمسـتقیم تولیـد    طور به ها رسانهي را که ا یفرهنگ. کاالهاي دانند یمخش فرهنگ موظف ب
کمک  ها آن، یا به تولید دهد یممجوز  ها تیفعال، یا با اطالع و نظارت دولت است، یا دولت به آن کنند یم
کـه در تجزیـه و    شـود  یم. این حضور پررنگ، سبب کند یمرا تولید و توزیع  ها آنو یا خود دولت  کند یم

عنوان یکی از  ي دولت را در نظر بگیریم و آن را بهها استیس ریتأثاي، نقش و  تجلیل بازار کاالهاي رسانه
  ]55. [نظر قرار دهیم اي مد بازیگران اصلی در بازار محصوالت رسانه

  1حق تکثیر
است. دلیل اقتصادي این امر این  تیرا یکپاي، رعایت حق تکثیر یا  ي محصوالت رسانهها یژگیویکی از 

رسـیدن اثـر،    انجـام  است و اگر پس از به نهیپرهزیندي طورکلی، فرا اي به محصوالت رسانه است که تولید
ي جـا  بـه د، فرد یا افرادي بدون کسب اجازه از صاحبان مادي و معنوي اثر، اقدام به تکثیر و توزیع آن کنن

که این امـر منجـر    ابندی یماینکه تولیدکنندگان اصلی، صاحب سود و منفعت شوند، گروه دوم بدان دست 
  ]55[ گردد. و در کل ضرر آن به جامعه بازمی شود یماي  تولیدکنندگان محصوالت رسانه ةبه کاهش انگیز

  هزینه باالي تولید و هزینه پایین تکثیر
به تعـداد   شود یماي که براي تولید، استفاده  هزینه کهاي این است  ت رسانهي تولید محصوالها یژگیواز 

کنندگان آن وابسته نیست. براي مثال، براي تولید یک فیلم، اینکه چه تعداد این اثر را  مخاطبان و مصرف
طرف   یک اي از بودن تولید محصوالت رسانه ۀ ساخت آن ندارد. پرهزینه و گران، تأثیري در هزیننندیب یم

ارتبـاط آن بـا هزینـه اسـت؛      زمینـۀ  بسیار پایین براي تکثیر آن، ویژگی دیگر این محصوالت در ۀو هزین
   ] 55. [کند یمیک واحد ِ اضافی به مخاطب بیشتر به صفر میل  هزینۀ نهایی عرضۀ گرید  عبارت به

 2هاي مقیاس صرفه
ي هـا  نـه یهز. در هر صنعتی که دیآ یمشمار  ي اصلی صنعت رسانه بهها یژگیوي مقیاس یکی از ها صرفه

با توسـعۀ مقیـاس تولیـد،     که یوقتي مقیاس وجود دارند. ها صرفهي متوسط باشد، ها نهیهزنهایی کمتر از 
ي ها صرفه ي مقیاس وجود خواهد داشت.ها صرفه، ابدی یمیک واحد اضافی از کاالیی کاهش  هزینۀ عرضۀ

کاالي عمومی  ةدارند که محصوالت این صنعت، بیشتر در زمر رسانه وجود ۀدر عرص جهت  آن ازمقیاس 
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یک کاال یا خدمت به یک مشتري اضافی  در صنعت رسانه، به هزینۀ عرضۀ 1نهایی گیرند. هزینۀ قرار می
تعداد مخاطبان  بر  میتقسکاال یا خدمات،  برابر است با هزینۀ کل مربوط به ارائۀ2 متوسط ۀاشاره دارد. هزین

 متوسط است؛ در ۀهمواره کمتر از هزین باًیتقرنهایی  ۀنیهز اي، در تولیدات محصوالت رسانهآن محصول. 
آن  ۀمتوسط عرضـ  یونی یا خوانندگان یک مجله، هزینۀتلویز افزایش تعداد بینندگان یک برنامۀ نتیجه، با

متوسط تولید با افـزایش مقیـاس مصـرف محصـول کـاهش یابـد،        محصول پایین خواهد آمد. اگر هزینۀ
   ]55. [اي از سود بیشتري برخوردار خواهد شد ي مقیاس باالتر خواهد رفت و سازمان رسانهها صرفه

 3تنوع هاي صرفه
ی، ایـن  طـورکل  بـه ي تنوع نـام دارد.  ها صرفه، شود یممحصولی حاصل یی که از طریق تولید چندها صرفه

به شـکلی کـارا،    توانند یمکافی بزرگ هستند و  ةانداز بهیی است که ها گاهنبو  ها سازمانمخصوص  ةشیو
یک محصول  توان یمي است که ا گونه بهاي  که ماهیت محصول رسانه چند محصول تولید کنند. ازآنجایی

ي تنـوع  ها صرفهتغییر شکل داد و براي منظور دیگري استفاده کرد،  مجدداًبراي یک منظور را  دشدهیتول
 شده  ضبطمصاحبه با یک سیاستمداري را که براي پخش در یک مستند  مثالًرسانه رایج است؛  ۀدر عرص
واقع همان محتوا  ي خبري تلویزیونی یا رادیویی گنجاند. درها برنامهتدوین کرد و در سایر  توان یماست، 

  ]55. [ي کردبند بستهدر بیش از یک محصول از نو  توان یمرا 
. آورنـد  یدسـت مـ   خدمات خـود بـه   ایبا فروش محصوالت  دکنندگانیاست که تول ید مقدار پولدرآم

ـ به آنان تحو ییکاال ایانجام دهد و  گرانید يبرا یخدمات ،موسسه کی که یهنگام آن  يازا دهـد، در  لی
ـ و  شود یطلبکار م شانیمعادل آن مبلغ از ا ای دینما یم افتیدر شانیاز ا یمبلغ سـند (چـک،   شـان  یاز ا ای
ـ   ییدارا شیموارد موجب افزا نی. تمام اکند یم افتی...) دره وسفت ـ  گـردد  یشـرکت م در  شیافـزا  نیو چن
  ]56[ .شود یدرآمد خوانده م ،ییدارا

ـ گ ها با بهره که گردانندگان رسانه دارد یمبیان اي  اقتصاد رسانهکه اشاره شد،  گونه همان از منـابع   يری
و جامعه را برآورده  دهندگان یمخاطبان، آگه ةکنند و سرگرم یاطالعات يازهایها و ن موجود چگونه خواسته

ـ ا صیاي و تخصـ  رسانه يخدمات و کاالها دیعلم، عوامل مؤثر در تول نی. اکنند یم ـ تول نی  يرا بـرا  داتی
اي، متناسـب بـا نـوع و     سازمان و شـرکت رسـانه   براي نیل بدین هدف، هر ]52. [کند یم یبررس مصرف
در جهـان   يا رسانهي ها سازمان طورکلی، گیرد. به هایی را براي کسب درآمد در نظر می خود، شیوهساختار 

 يا رسـانه  يهـا  سـازمان  اول ۀدسـت  .شوند یم میبه سه دسته تقس ی،حقوق تیو وضع تینوع مالک ثیاز ح
. یخصوصـ  يا رسـانه  يهـا  سـازمان  سوم ۀدست وی مل ای یعموم يا رسانه يها سازمان مدو ۀدست ؛یدولت
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3. economies of scope 
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 ها رسانهکردن سود هستند. در بخش دنبال حداکثر به ها بنگاهشود که  یمدر اقتصاد کالسیک فرض  ]57[
اي اهـداف   کنندگان در بخش رسانه شود و عرضه یماهداف دیگري نیز دنبال  معموالًعالوه بر این هدف، 

دنبال حداکثرکردن سود و درآمد هسـتند، برخـی    تنها به ها آنکنند. برخی از  یمیراقتصادي را نیز دنبال غ
باشـند و   یمـ در بازار مصرف محصـوالت   توجه قابلآوردن سهم  دست حداکثررساندن تولید و به دنبال به به

   ]55. [اند دادهسیاسی قرار  ـ یعنی اهداف فرهنگییرمادي، غبرخی دیگر نیز اولویت خود را بر اهداف 
اسـاس  و برصد و هفتادوپنج قانون اساسی اصل مهوري اسالمی ایران، بنابر سیماي ج و صداسازمان 

 ۀآن نیز در قـانون بودجـ   ۀو بودج گردد یدولتی محسوب م يها جزو گروه سازمان، شده گفتهبندي  یمتقس
سـیما را،   و هدف سازمان صـدا  توان عنوان کرد که عمدة یملذا  ]58. [گردد یساله لحاظ م کل کشور همه

بایسـت   یمـ وجود نیز، ناگزیر و بـراي رسـیدن بـه اهـداف،       ینا بایرمادي تشکیل داده است. اما غاهداف 
ین درآمد مطمئن و مکفی بود. پیش از آنکه به بررسـی وضـعیت مـادي و مـالی     تأمدنبال منابعی براي  به

یی بـه  هـا  شـباهت ساختاري  لحاظ ازاي دنیا که  ي رسانهها سازمانسیما بپردازیم، یکی از  و سازمان صدا
  گذرانیم. یم نظر ازسیما دارد، را  و سازمان صدا

  فروش محتواي آموزشی
، به نقش »يا در اقتصاد رسانه ییدرآمدزا ةجدیدترین شیو ،فروش محتواي آموزشی«اي با عنوان در مقاله

عنوان منبعـی  اي پرداخته شده است و محتواي آموزشی را بههاي رسانهاقتصاد مبتنی بر دانش در سازمان
 يها رسانه«که  سؤالها برشمرده است. در این پژوهش، تالش شده است به این جدید براي این سازمان

درآمدزایی  عالوه بر آگهی، فروش خبر و عکس از چه روش دیگري براي يا هاي رسانه پیشرفته و کارتل
دلیـل رشـد نجـومی     اخیر به ۀدر ده«: دیآ یم، پاسخ داده شود. در پاسخ به این پرسش »؟کنند یاستفاده م

کامالً طبیعـی اسـت کـه در ایـن     ، ها بها، صفحات شخصی و ها ، وبالگها يخبري، خبرگزار يها تیسا
میان این تعداد انبوه به اشـتراك   ،عکس و خبر و فروش مجازي نیزي ها ، فروش اشتراكها یشرایط آگه
سال اخیـر بـه اوج خـود     چند. این امر طی شود یممراکز کاسته  از درآمد این جهینت و در شود یگذاشته م

هـا را روشـی مناسـب و کـافی بـراي       خبـري ایـن روش   بزرگ يها دیگر آژانس که ينحو رسیده است به
 خبري تبدیل شـود.  يها رسانه بودن به عامل بقا براي يا سبب شده است تا حرفهلذا  .نندیب یدرآمدزایی نم

 اسـت  دانشی و انسانی نیروي شود یم بودن يا حرفه سبب خبري مجموعۀ یک در که پارامتري نیتر مهم

 همان یا و آموزش که رسید ۀنکت این به توان یم پرسش نیا از  پس. »داراست را آن انسانی نیروي این که

 محتـواي  فـروش پـس   .اسـت  يا حرفـه  رسـانۀ  به رسانه یک تبدیل انکارناپذیر عنصر آموزشی محتواي

 حرکـت  ایـن کـه  دانسـت   بـزرگ  يهـا  رسانه در درآمدزایی ةشیو جدیدترین ۀمنزل بهتوان  می آموزشی را

  شود.  می اي رسانه بزرگ هاي بنگاه توسط هنگفت درآمدهاي کسب سبب اي رسانه اقتصادي
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 که داد نشان شد انجام عمقی مصاحبۀ روش با و اي کتابخانه میدانی، صورت به که پژوهش این نتایج

 آنجلـس  لـس  اروپا، نگاري روزنامه مرکز رویترز، تامسون، مانند تلفیقی اي رسانه مراکز و خبري هاي رسانه

 و فرانسـه  خبرگـزاري  ژاپـن،  در غربـی  نگـاران  روزنامه مرکز ژاپن، ملی تلویزیون و رادیو ،گاردین ،تایمز
 در و گسترده صورت به فیلم و عکس خبري، آموزشی هاي دوره برگزاري با اکنون یونایتدپرس خبرگزاري

 کسب به آموزشی محتواي فروش با زیاد متیق با و فشرده صورت به ،ادشدهی موارد این هاي زمینه تمامی

  کنند. می اقدام خود هاي مجموعه براي اساسی درآمدهاي
 یـک  پرتغـال،  در کشور خبري تصویري موسسۀ یک براي تامسون انگلستان موسسۀ مثال  عنوان به

 کـه  را خـود  متخصصـان  آموزشـی  محتواي در آن و کند یم برگزار تصویري نگاري روزنامه ماهۀدو ةدور

ـ  منتقـل  چـارچوب  و یک استاندارد قالب در است خود ۀمجموع افزاري نرم دانش و تفکر حاصل . کنـد  یم
ـ  برگـزار  نفري 40 مجموعۀ یک براي را خود يها کالس مواردي چنین در تامسون  حالـت  در و کنـد  یم

 کـه  معناسـت  بـدین  ایـن  .کنـد  یم دریافت دالر هزار 3 نفر هر يازا در ماهه یک ةدور یک براي طبیعی

 مـوارد  در جز را ابزار آموزشی و فضا و کند یم استفاده خود استاد یک از فقط که ماه یک این در تامسون

 کـه  اسـت  حـالی  ایـن در  و کند یم دریافت دالر هزار 120 کند یم نیتأم تقاضاکننده موسسۀ از محدود،

 يهـا  کـالس  ،مجموعـه  15 از بـیش  براي ماه یک در است واقع لندن در که انگلیسی مرکز این معموالً
 میلیونی ماهه درآمدي یک مدت در تامسون که دهد یم نشان ارقام . اینکند یم برگزار فشرده نیم و فشرده

 و افـزار  بـه نـرم   (باتوجـه  آگهـی  عکـس،  خبـر،  فروش با که کند یم کسب آموزشی محتواي فروش از را
  .کند ینم کسب را درآمدي ) چنینکند یم خرج که افزاري سخت

 مرکـز  ژاپـن،  تلویزیـون  و رادیـو  فرانسـه،  رویتـرز،  خبرگـزاري  مورد در کیفیت همین با موضوع این

 تـرجیح  مراکـز  این از هرکدام و است صادق نیز گاردین و تایمز آنجلسلسهلند،  در نگاران اروپا روزنامه

 را محتوا این دارند دست در که ارتباطی قدرتمند يها کانال اي، با آموزشی ِ رسانه تولید محتواي با اند داده

 است آن کارگیري به و دریافت نیازمند شدن اي حرفه براي اي رسانه هر که استاندارد یک محتواي ۀمنزل به

  بفروشند. گوناگون کشورهاي يها رسانهسایر  به
داشته  وجود اي رسانه ۀعرص در همواره محتوایی آموزش انتقاد را وارد آورد که پژوهش اینتوان به می

 از مقداري یا مراکز این اکنون«دارند: جدیدي نیست؛ محققان این پژوهش در پاسخ بیان می است و مسئلۀ

 به بتوانند آن راه از تا اند کرده ایجاد جدیدي يها تیظرف یا و داده تغییر را خود خبري موجود يها تیظرف

 ،نیست کار از بخشی دیگر خبري محتواي آموزش که معناست بدان این و بپردازند راه آموزش از درآمدزایی
 .»است آورده همراه به نیز را اي رسانه خاص تحوالت که است جدید اقتصادي یک فعالیت خود بلکه

 میـان  مرزبنـدي  بـه  قائـل  بسیاري دیگر و است خورده هم به آن حقیقی يها يمرزبند که دنیایی در

 در نتیجه در و خورد یم هم به نیز اي رسانه درآمدزایی جغرافیاي طبیعی صورت به نیستند، و افکار کشورها
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 اسـت  درآمده استاندارد یک صورت به که باالدست يها رسانه آموزشی محتواي پایین به حرکت باال یک

 يدرآمـدها  کسـب  سـبب  اي رسانه اقتصادي حرکت این .شود یم سرازیر دست پایین يها رسانهسوي  به
 به اي اولیه مواد با و کم گذاري سرمایه با قالب این در که شود یم اي رسانه بزرگ يها بنگاهتوسط  هنگفت

 به موارد از بعضی در که درآمدي ؛کنند یم درآمدزایی خود ۀمجموع براي افزاري نرم اي شیوه به "فکر" نام

  .رسد یم آگهی گرفتن و عکس خبر، فروش از حاصل درآمدهاي برابرچندي  یا و چند
 تسـلط  اي رسانه يادهایبن هرچه ،دهد یم نشان مقاله به این مربوط پژوهشی کار نتایج طورکه همان

 يهـا  بسـته  بـاالتري  قیمـت  با و یراحت به توانند یم ،کنند یمپیدا  ارتباطات دانش و اطالعات بر بیشتري
ـ ازا شـوند؛  منتفع آن دالري درآمدهاي میلیون از و برسانند فروش به را خود آموزشی هـاي  سـازمان  رو نی

 اخبار، تنوع دانش، افزایش با هستند در تالش دارند قرار غربی کشورهاي در غالباً که دنیا اي بزرگ رسانه

 آموزشـی  محتـواي  فـروش  بـا  نیـز  خود را اي رسانه اقتصاد مخاطبان، تعداد تینها در و جدید يها وهیش

  .دهند افزایش
هـاي   کارتـل  نـام  بـا  هـا  آن از کـه  خـارجی  بزرگ هاي رسانه که دهد یم نشان پژوهش این به گذرا نگاهی

 فضـاي  و خـود  کشـور  در ارتباطـات  دانش و محتوا تولید به شدت به درآمدزایی، بر عالوه شود،می یاد اي رسانه

 را جدیـدي  آموزشـی  محتـواي  و هـا  روش سال هر آنان دانشجویان و پذیران دانش و کنند یمکمک  المللی بین

 مرز از سالیانه ارتباطات آموزشی محتواي فروش راه از آموزشی مراکز این از بعضی . لذا درآمدهايکنند یم تجربه

 هـاي  برنامـه  خـود  مرکز ةآیند سال سه حتی و آینده سال یک براي توانند یم و کند یم گذر میلیون دالري 100
  ]59. [کنند هزینه تر کوچک اي رسانه مراکز ایجاد براي پول این منبع از حتی و کنند تهیهاستراتژیک 

  پیشنهادها و گیري نتیجه
هـاي مـادي و مـالی در ایجـاد ارزش      اگرچه در گذشته عوامل فیزیکی و مادي چون نیروي کار و سرمایه

فتـه و دانـش   اقتصـاد غلبـه یا  اقتصادي و تولید محصول نقش مسلط داشتند، اما امروزه نقـش دانـش در   
] 60. [گیـرد  طور کاال، مورد مبادله قـرار مـی   عنوان داده در تولید محصول و همین اي به صورت گسترده به
بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات عامـل و محـرك اصـلی در     به اینکه در اقتصاد دانش وجهتبا

ینـدهاي خلـق و ایجـاد    هاي اقتصـادي اسـت، فرا   فعالیت مامیرشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال در ت
ریزي شـود و بـا    دقت برنامه ۀ کاربرد عملی آن باید بهدانش، فراگیري و اکتساب و همچنین پخش و اشاع

لذا صـنایع،   ]49[ پذیر گردد. یندهاي مذکور، پیشرفت اقتصاد متکی بر دانش امکاناکسب بازخورد بین فر
داده، اطالعـات و دانـش،    بقا و همچنین پیشرفت در دنیاي امـروز کـه نقـشِ    ها براي سازمان ها و شرکت

بیش از هر زمان دیگري اهمیت یافته است، ضروري است که خود را مهیـاي زیسـت و فعالیـت در ایـن     
  شرایط کنند.
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و اثـربخش   کـارا منظـور ایفـاي نقشـی فعـال،      سیماي جمهوري اسالمی ایران نیز به و سازمان صدا
دانـش، تـأثیر آن بـر     جه حداکثري به مؤلفه دانش در سازمان خود است که یکی از کارکردهاينیازمند تو
  خلق ثروت براي این سازمان است. سیما و و بخشیدن به نظام اقتصادي سازمان صدا استحکام

سـازي در سـازمان    بدین منظور محققان در انتهاي این مطالعه، پیشنهادهاي کاربردي را بـراي پیـاده  
هاي ابالغی مقام معظم رهبري در ارتباط با راهبرد اقتصاد مقـاوتی   سیما در راستاي اجراي سیاست و صدا

  دارند: بیان می
 نیاز براي تهیه و تولیـد آثـار    ها و دانش مورد دادن تجربیات، مهارتکسب ثروت از طریق در اختیار قرار

  المللی. اي و بین اي منطقه هاي رسانه نمایشی، به سازمان
 اي و  هاي آموزش تخصصی خبرنگـاري رادیـویی و تلویزیـونی بـراي متقاضـیان منطقـه       ري دورهبرگزا

 المللی. بین
 منظـور مشـاوره و کمـک در برگـزاري و پوشـش       المللـی، بـه   اي و بین عقد قرارداد با متقاضیان منطقه

  هاي بزرگ و مهم در آن کشورها. اي رویدادها و برنامه رسانه
 انتقـال   منظـور  هـاي آکادمیـک بـه    المللی، براي برگزاري دوره اي و بین منطقه عقد قرارداد با متقاضیان

  اي. تجربیات و آموزش مدیر و افراد رسانه
 ا و تصـاویر  ه سیما از قبیل آثار نمایشی، مستند، گزارش و اي سازمان صدا فروش محصوالت چندرسانه

 المللی. اي و بین ... در بازارهاي منطقهخبري، تصاویر آرشیو و
 و سـازمان صـدا   ۀهاي زیرمجموعـ  فعالیت شرکت ةبازنگري و اصالح در راهبرد، وظایف، ساختار و شیو 

منظـور   المللـی در ایـن زمینـه بـه     ي بـین هـاي موفـق و پیشـرو    سازي الگوهـاي شـرکت   سیما و پیاده
  هاي سودآفرین. ده به شرکت هاي زیان ها از شرکت وري و تبدیل آن بهرهسازي  حداکثر

  در کشـور  نـورپردازي و  قطب تولید و تأمین تجهیزات تخصصی تصویربرداري، صداگذاري،تبدیل به ...
  اي است. که مرتبط با تهیه و تولید محتواي چندرسانه

 ي اقتصـادي از ایـن قابلیـت بـراي     بـردار  هاي مخـابراتی و بهـره   دانش ساخت ماهواره ورود به عرصۀ
  المللی. اي و بین اي منطقه هاي رسانه سازمان اي هاي ماهواره گزاردن امکان پخش شبکهدراختیار
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   ین اقتصاد مقاومتییتب
  العالی) ز منظر مقام معظم رهبري (مدظلها

  *درپوریل حیاسماع

  دهیچک
 يرهبـر جمهـور  اي  هاهللا خامنـ  تیـ ران است که توسـط حضـرت آ  ید اقتصاد ایمفهوم جد یاقتصاد مقاومت

  د.یگرد یران معرفیا یاسالم
 يتالش برا دنبال آن بهم و یتحر یط کنونیشرا ا دریفشار هاي  ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت

بـاور و مشـارکت    کـه قطعـاً   ،به فرصـت  یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیکردن و در شرااثر بی کنترل و
 یاست. اقتصاد مقاومت ین موضوعیشرط و الزام چن شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریو اعمال مد یهمگان

 .است ییخوداتکا يد داخل و تالش برایتولهاي  تیمز يرو تأکیدو ها  یکاهش وابستگ
  است: يضرور» یاقتصاد مقاومت«دن به اهداف یل جهت رسیذ يتوجه به راهکارها

  .مصرف ياصالح الگو يبرا يگذار استیس .1
  .دیدر تول يور ش بهرهیافزا .2
   .فقر يها شهیو خشکاندن ر يکاریکاهش آمار ب .3
   .یرنفتیغ يت از صادرات کاالهایحما .4
 يکـاهش واردات کاالهـا   يدر ازا» آالت نیماشـ «و » دیـ خطـوط تول «، »یدانـش فنـ  «ش واردات یافزا .5

   .یمصرف
    .یاساس يکاالها ییمربوط به خودکفا يها استیتداوم س .6
  .مهار تورم .7
   .ن کاالهایدر روند تأم» ها فرصت«به » دهایتهد«ل یتبد .8

  :ند ازا ت عبار یو مهم اقتصاد مقاومت یاساس يمحورها یبرخ
  .ید ملیت ازتولیحما. 1
  .یقانون اساس 44 اصلهاي  استیس. 2
  .نینو يفناور استفاده از و به نخبگان توجه .3
  .ي، تحقق جهاد اقتصادیاقتصاد مقاومت. 4

                                                        
  esmael_heidarpour@yahoo.comکارشناسی ارشد اقتصاد،   *
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  :ند ازا عبارت ین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتیتر مهم
  .داریو فساد، گام اول تحقق اقتصاد پا يمهار سوداگر .1
  .ها میبرابر تحر در يمقاومت اقتصاد ياقتصاد، ارتقاسازي  یمردم .2
  .ییاتکابه درآمد نفت، مصداق خود یاز وابستگ یخالص .3
  .رانیا يتجار يشرکابندي  تیاولو .4
  .یداخل يد کاالید بر واردات و خریت تولیاولو يساز فرهنگ .5

  از:ند ا عبارت یدولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومت ۀیمناسب از ناح يها استیازجمله س
  .ت نرخ ارزیتثب .1
  .ییزا اشتغال .2
  .ها متیثبات ق .3
  .یاصالح ساختار دولت .4

 :ل اشاره کردیتوان به موارد ذ می یمقاومت مردم درتحقق اقتصاد يها ن نقشیتر مهماز 
  .ت مصرفیریمد .1
 .)تجمالت از يدور و یستیز قناعت (ساده .2
 .د ثروت حاللیتول .3
  .یخارج يکاال بر یداخل يح مصرف کاالیترج .4

  .3ياضت اقتصادیر ،2می، تحر1یاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

 مقدمه  
چـون   یمستکبران يسواز یو بهداشت یی، دارویو بانک ی، مالی، نفتياقتصاد ةگستردهاي  میبه تحر باتوجه
ـ امن يدفاع از حقـوق بشـر و برقـرار    یکه به ظاهر مدع یغرب يو کشورها امریکا ت و صـلح در جهـان   ی

ـ  و مسـئوالن  یت عقالنیریت و مدی، و درایمل ةست با عزم و ارادیبا یباشند، م یم دولـت و   شیز پـ ش ایب
اسـالم،   ةخـورد  دشمنان قسم ۀسین توطئه و دسیاز ا يو سربلند يروزیگر با پیمربوطه، بار د يها دستگاه

  م. ییایرون بیران، سربلند بیف ایانقالب و مردم شر
و کـردن   يصدد منـزو در يا مختلف رسانه يدشمنان در سراسر جهان با شگردها ةگسترد يها رسانه

ـ گ آمدن از مواضـع و حقـوق خـود در بهـره     منظور کوتاه ران بهیملت ادادن تحت فشار قرار  ياز انـرژ  يری
ـ ر ن در عـدم برنامـه  مسـئوال  یو ضعف برخـ  يسفانه نابخردأمت هستند. يا ز هستهیآم صلح مناسـب   يزی

بـر دوش مـردم    يشتریها، موجب شده تا بار ب ن توطئهینمودن ا یت هوشمندانه در خنثیریو مد ياقتصاد

                                                        
1. resistance economy  2. sanction 
 

3. austerity economics 
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ـ ازمند یاست که ن يا بالقوه ياقتصاد يها تیها و ظرف بخش يران دارایشود. اقتصاد ال یتحم ـ ی  ۀک برنام
باشد  یکارآمد م یو منابع انسان یاله يها ها، موهبت تین ظرفیاز ا يریگ نگر در بهره جانبه بلندمدت و همه

رقـم زنـد. و    يبعدهاي  نسل يرا برا يتر رونقتر و پر منیا ياقتصاد ةندین منابع، آیا ۀنیص بهیتا با تخص
ـ اقتصـاد ا  يبـرا  يدیوجه تهد چیه ها به میآنچه مسلم است آن است که تحر سـت مگـر آنکـه بـا     یران نی

  ن امر رخ دهد.یران ایم اقتصاد ایت عظیرمسئوالنه و عدم توجه به ظرفیت شتابزده و غیریمد

 یمفهوم اقتصاد مقاومت
 يتـالش بـرا   دنبـال آن  بـه م و یتحر یط کنونیشرا ا دریفشار هاي  ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت

بـاور و مشـارکت    کـه قطعـاً   ،به فرصـت  یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیکردن و در شرااثر بی کنترل و
 یاست. اقتصاد مقاومت ین موضوعیشرط و الزام چن شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریو اعمال مد یهمگان

 .است ییخوداتکا يد داخل و تالش برایتولهاي  تیمز يرو تأکیدو ها  یکاهش وابستگ
ـ است نه یفعال و پو یک اقتصاد مقاومتی، یواقع یلبته منظور از اقتصاد مقاومتاو صد ک اقتصـاد منفعـل و   ی

 .شود یف میشرفت تعریر حرکت و پیشرفت و کوشش در مسیدفع موانع پ يبسته چنانکه مقاومت برا
ا در دام اقتصاد بسته و یدن به اقتصاد پوید مراقب باشند در راه رسیباشمندان ین مسئوالن و اندیبنابرا

 .فتندیمحور نخود
در  يشبرد امور اقتصادیپ ياست که برا  ییر و راهکارهایتداب موعهمج یگر اقتصاد مقاومتیف دیدر تعر

 .شود یکار گرفته م به ياقتصاد يها نهیزم ۀط مقاومت در همیشرا
معطوف به  ياقتصادهاي  برنامه يو اجرا يگذار استیست از: سا  عبارت یتگر اقتصاد مقاومیف دیتعر

  .نظام سلطه ۀجانب سطوح با فرض فشار همه ۀدر هم يداریپا
 یخـارج  ير دهنـد و از مصـرف کـاال   ییـ مصرف خـود را تغ  ينکه مردم الگویا یعنی یاقتصاد مقاومت

کردن  زهیرانیکشور و ا ياقتصادۀ بدن يکار گر چکشیان دیب به .حرکت کنند یداخل يسمت مصرف کاال به
بـه اقتصـاد کشـور     یجانبه خارج همه يم و فشارهایکه در مقابل هرگونه تحر اي هگون به يستم اقتصادیس

 .وارد نشود يگزند
 يروهـا ین يسـو از ياقتصـاد  يهـا  آن است که بر فشارها و ضـربه  یدر واقع هدف در اقتصاد مقاومت

 .است، غلبه کرد شرفت جامعهیمتخاصم که سد راه پ
ـ ب يرو یاضـت یرهاي  استیمدت به سد ناچار شود در درازیران شاین اگرچه اقتصاد ایبنابرا  اورد، امـا  ی

چ عنـوان منجـر بـه بـروز     یه مفهوم جداگانه و مستقل است که بهدو  ياضت اقتصادیو ر یاقتصاد مقاومت
 .گر نخواهند شدیکدی

ـ نه از منابع موجود بایبه ةاما استفاد ،در منابع وجود ندارد یتیمحدود یدر اقتصاد مقاومت ـ  ید طـ ی ک ی
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ت در منـابع و  یما با محدود ياضت اقتصادیست که در رین در حالیرد و ایشده صورت گ يبند زمان ۀبرنام
موجـود مقابلـه    يها تیکردن با محدود مصرف و کم يبند هید با سهمیناچار با م و بهیرو هست به ها رو هیسرما

ـ یگانه با سه يقوا یم. در اقتصاد مقاومتیکن ـ یکـه وظ  يا ک مجموعـه یـ ش از گذشـته در  ید با تعامل ب  ۀف
اجـرا بـه    ين ارتباط را اتخاذ کرده و بـرا یمات الزم در ایعهده دارد، تصمرا بر یت کار اقتصاد مقاومتیهدا

هـا و موانـع در    ف خود نسبت به رفع چالشیاد با مرور وظیک از قوا بایربط ابالغ کنند. هریذ يها دستگاه
 .خود قرار دهند يکار ۀگر را در برنامید يها تعامل با قوا ک از آنیکرده و هر اقدام یاقتصاد مقاومت

دوش مـردم قـرار    يبر رو يمشکالت اقتصاد یآن است که بار سخت يمعنا هم به ياضت اقتصادیر
بـر  ها  یآن است که بار سخت ی. اما اقتصاد مقاومتییو دستگاه اجرا ياقتصادهاي  رد نه طراحان برنامهیبگ

  .ن دو طرح استین ایب یتفاوت فاحش است و مسلماً يان طرح اقتصادیزان و مجریر دوش طراحان، برنامه

 یف از اقتصاد مقاومتیچهار تعر
ابتدا الزم اسـت کـه   . است یاقتصاد مقاومتۀ لئبر آن خواهم داشت، مس ين نوشته درآمدیکه در ا یمطلب

ـ تـوان چهارگونـه تعر   یرا مـ  یاقتصاد مقاومت .میارائه ده یاز اقتصاد مقاومت یف علمین و تعرییک تبی ف ی
 .کرد يریگیپ یمل ییها عنوان پروژه ها را در کشور به آنۀ از هم یبیا ترکینمود و چهار الگو از آن 

 ياقتصاد مواز
ـ یاسـت؛  » ياقتصاد مـواز «ۀ به مثاب یف اول از اقتصاد مقاومتیتعر  یکـه انقـالب اسـالم   طور همـان  یعن

ـ یمانند کم ییس نهادهای، اقدام به تأسیه و عملکرد انقالبیبا روح ییاز خود به نهادهایبه ن باتوجه امـداد،  ۀ ت
ـ ن اهـداف انقـالب، ا  یتـأم  يبـرا  یستیز بایاد مسکن نمود، امروز نی، سپاه پاسداران و بنیجهاد سازندگ ن ی

 یمقـاومت  يهـا  يو به نهادساز یبه اقتصاد مقاومت یکه انقالب اسالمل کند؛ چرایداده و تکم ادامهپروژه را 
ـ آ یبرنم ياقتصاد یرسم ينهادهاة تاً از عهدیاز دارد که چه بسا ماهیدر اقتصاد ن ـ د. پـس با ی  یید نهادهـا ی

 .میاز دارین» میاقتصاد پر«ما در کشورمان به  یعنیجاد کند؛ یژه ایو ن کاریا يبرا يمواز
نکه اکنون ما همزمان از هـر دو نهـاد سـپاه    یاست. کمایمرسوم ن ينهادها ینف يمعنا ن امر البته بهیا

ـ م. البته ایمند دفاع از انقالب بهره يبرا یاسالم يو نهاد ارتش جمهور یپاسداران انقالب اسالم ن الگـو  ی
ـ     ییا و اتفاقاً در کشـورها یمرسوم در دن یحکمران يها در مدل  يشـتر یب یکـه از تجربـه و تـوان حکمران

ـ چندال يهـا  ن کشـورها از نظـام  یبرخوردار باشند وجود دارد و ا  یامـور عمـوم  ة و ادار يارذگـ  اسـت یسۀ ی
ـ رینهـاد، خ  مـردم  يها ، سازمانیدولت يم از حضور همزمان نهادهایتوان یعنوان مثال م برخوردارند. به ه و ی

ـ بهداشـت و سـالمت   ۀ در عرصـ  یخصوصـ  يها بنگاه ـ ی ـ یو امن یدفـاع ۀ در عرصـ  یا حت  يکشـورها  یت
خـاص انقـالب    يازهاین است که حسب نین الگو این مشکل ایتر البته مهم. مینام ببر یغربۀ افتی توسعه
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 يبانـک مرکـز  «از  يچ تصـور یرا مثالً هیرو خواهد بود، ز  روبه ینیاجرا با سؤاالت نوۀ و در عرص یاسالم
ـ کشـور در دو ال  یمال ـ یپولۀ به عرص یبخش و سامانک کشور یدر » يمواز ـ ۀ ی وجـود   یو عمـوم  یدولت

 .حساب آورد رمعقول بهیو غ ینشدن اداره يها مدلة ن الگو را در زمریتوان ا یاما باز هم منطقاً نم ندارد. 

 یمیاقتصاد ترم
، »یـی زدا بیآسـ «، »يسـاز  مقـاوم «درپـی  اسـت کـه    يعبارت از اقتصـاد  یف دوم از اقتصاد مقاومتیتعر
ـ یاسـت.   يفرسوده و ناکارآمد موجود اقتصـاد  يساختارها و نهادها »میترم«و » يریگ خلل« اگـر در   یعن
دنبـال آن   د بـه یکرد جدیتواند انتظارات ما را برآورده کند، در رو یم که فالن نهاد نمیگفت یم یکرد قبلیرو

ـ که انتظارات ما را برآورند. مـثالً در ا م یکن يموجود، کار ينهادها يها استیف سیم که با بازتعریهست ن ی
ضـعف و بحـران را در نظـام     يهـا  م کـه کـانون  یخـواه  یم یا وزارت بازرگانی يف، ما از بانک مرکزیتعر

ـ هـا   می، تحريد اقتصادیط جدیاساس شراکنند و خود را بر ییکشور شناسا ياقتصاد انقـالب   يازهـا یا نی
ـ توان گفت ا یل میارائه دهند. در مقام تمث يجهاد يدجه عملکریند و در نتیف نمایبازتعر یاسالم ن کـار  ی

 یعنیسد انجام داد؛ ة واریبا فروبردن انگشت خود در تَرَك د» پتروس فداکار«است که  يه همان کاریشب
 يسـاز  م و مقـاوم یتـرم  یعنیله ئن مسیم. ایم کنیرا ترم ياقتصاد يوار نهادهاید يساختار يها د تركیبا

دور از  يات زمـان و مکـان هـم امـر    یمختلف و مقتض يازهایکشور حسب ن يو ادار ییاجرا يساختارها
 يسـاز  خـود، مجبـور بـه مقـاوم     يخ اقتصـاد یاز تار ییها ز در برههیافته نی توسعه يست. کشورهایذهن ن

ـ    ياقتصاد يساختارها  ینیگزیم، اقـدام بـه جـا    1983و  1979 یشدند. مثالً غرب پـس از دو شـوك نفت
ز یـ صد دالر نکی يباال يها متیکه امروزه با ق يطور ن کرد؛ بهینو يها ر سوختیبا سا یلیفس يها سوخت

ـ ة ن پروژیا ياجرا يبرا یمل یازمند عزمیحات ما امروز فقط نین توضیشود. با ا ینم یدچار شوك نفت  یمل
 .میهست یو ارزش

 یاقتصاد دفاع
ما در برابر آن » یپدافندشناس«و » یآفندشناس«  ،»یشناس هجمه«، متوجه یف سوم از اقتصاد مقاومتیتعر

ـ م که مخالفان مـا حملـه بـه اقتصـاد ا    یکن ید ابتدا بررسیما با یعنیهجمه است.  ران و اخـالل در آن را  ی
م کـه ابزارهـا و   یا افتهیدست  یبه اقتصاد مقاومت ین وقتیدهند. بنابرا یصورت م ییچگونه و با چه ابزارها

ـ مقاومت خود را عل يها استراتژ اساس آنم و بریش شناخته باشیاپشیدشمن را پۀ هجم يها وهیش ه آنـان  ی
ـ است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن ن یهیم. بدین و اجرا کنیتدو و اجـرا   یز طراحـ ی

 .نخواهد شد
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 اقتصاد الگو
صـرفاً   یو اقـدام  یمـدت سـلب   کرد کوتاهیک روی ین است که اساساً اقتصاد مقاومتیز ایف نین تعریچهارم
ن یدانستند، ا یمدت م ا کوتاهی يا پدافندیرا  یکه اقتصاد مقاومت یف قبلیخالف سه تعرست؛ برین يپدافند

شود.  یک اقدام بلندمدت را شامل میران دارد و یا یاسالم يکالن به اقتصاد جمهور يانداز کرد چشمیرو
و  یجـاب یا يکـرد یسـت، رو یرهبـر معظـم انقـالب ن    يها دگاهیرسد دور از د ینظر م ف هم که بهین تعریا

باشد و هم مـا را بـه    یم که هم اسالمیهست» یلئادیاقتصاد ا«درپی کرد، ما ین رویشانه دارد. در ایدوراند
سـاز   نـه یبخش و کارآمد بوده و زم جهان اسالم الهام يکه برا يگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادیجا

ـ یا ـ یاسـالم  ين معنا اساسـاً در الگـو  یباشد. بد »یتمدن بزرگ اسالم«ل یتشک از  یکـ ی  شـرفت، یپ یران
 ین مقوله است کـه اقتصـاد مقـاومت   ید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در ایبا یمهم الگو م يها مؤلفه

 .شود یم يو نوآور يریپذ سکیو ر ینیمشتمل بر اقتصاد کارآفر
  دارند،» وجه عموم و خصوص من«ۀ با هم رابط ینوع به یف از اقتصاد مقاومتین چهار تعریاۀ البته هم

ـ مطلـوب را ن  يها ياز استراتژ یبیبلندمدت هستند و البته ترک یمدت و برخ کوتاه یمنتها برخ مـان  یز برای
 .کشند یر میتصو به

  است: يضرور» یاقتصاد مقاومت«دن به اهداف یل جهت رسیذ يتوجه به راهکارها
د را جهـت  یمصرف است. مصرف، تول ياصالح الگو يبرا يگذار استی، سیشروع اقتصاد مقاومت ۀنقط .1

و کاستن از  ید داخلیکنند. رونق تول یرا مشخص م يگذار هین دو در کنار هم، جهت سرمایدهد و ا یم
ـ تول يو توقـف واحـدها   یرونق افول و کمتواند به  یکه م یواردات ـ  يدی منجـر شـود، اسـتقالل     یداخل

ـ    در سطح کـالن  يتکنولوژ يبه خارج، ارتقا ی، قطع وابستگيقتصادا ـ گ یتـر شـکل م ـ رد البتـه با ی د ی
  ل فشار به مردم نباشد.یتحم يمعنا به یعمل کرد که اقتصاد مقاومت يا گونه به

شتر در رقابـت بـا   یت بهتر و خدمات بیفیدات، کیتول ةشد تمام متید، کاهش قیدر تول يور ش بهرهیافزا .2
   .کیدات استراتژیژه تولیو به ید ملیت از تولیو کاهش واردات، حما یخارج داتیتول

ـ از کشـور بـه ارز و حما  یرساندن ن حداقل به يم واردات برایت و تنظیریمد دات داخـل  یـ ت از تولی
در اقتصاد نظـارت بـر    يسوداگر يها شهیسمت اقتصاد مولد و حذف ر موجود به ینگیل نقدیت سیهدا
نه در یت هزیریاتخاذ راهبرد انقباض بودجه و مد يو ضرور یاساس يژه کاالهایو بهع کاالها یتوز ةنحو

ـ ناتمـام بـا اولو   يها انداختن پروژه قیتعو و به ییگرا ها، کاهش مصرف يگذار تیکشور با اولو  يهـا  تی
مولد نوآورانه جهت بهبود  يکسب و کارهااً حینش و نگرش مثبت به کسب و کار، ترجیب ،داشتن نییپا

  .ییزدا و انحصار یمردم يها با جلب مشارکت یط رقابتیجاد محیکسب و کار و ا يافض
  .در جامعه يکاریاز ب یناش یاجتماع يها بیفقر و آس يها شهیو خشکاندن ر يکاریکاهش آمار ب .3
ـ و ن یتحرك در اقتصاد داخل يد برایبخش تول يا مهیو ب یمال، یپول یتیحما يها ستمیس يساز فعال .4 ز ی
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   .یرنفتیغ يت از صادرات کاالهایحما
 يکـاهش واردات کاالهـا   يدر ازا» آالت نیماشـ «و » دیـ خطـوط تول «، »یدانش فن«ش واردات یافزا .5

دانـش  «د یو تول» د علمیتول«ن نوع معامالت در عصر اطالعات همزمان با یت ایبه اهم باتوجه یمصرف
  .»انیبن دانش يها شرکت«ت از یو حما» یفن

 یبـات یا حـداقل ترت یمانند: گندم، روغن، شکر  یاساس يکاالها ییمربوط به خودکفا يها استیتداوم س .6
ـ یبـه فقـدان طب   ن باره و باتوجـه یدر ا» یمقاومت یبیاقتصاد ترک«ک ی يبرا  ياسـتعداد کشـور بـرا    یع

ـ دن ياقتصاد يها گر کشورها و کانونیبا د يکامل، نوع همساز ییخودکفا ـ ا بای اهـداف   يد در راسـتا ی
  رد.یک کشور شکل گیاستراتژ

ق یت در قبال شاخص تورم و تطبیریمد و قابل بینی پیش ک نظام قابلی يتوجه به معضل تورم و برقرار .7
  .ندیان فرینه در ایبههاي  استیس يریشگیمت ارز در پیز قیآن با سطح حقوق و دستمزدها و ن

م در یمحـض اعمـال تحـر    ن معنا که بـه یالها به ان کایدر روند تأم» ها فرصت«به » دهایتهد«ل یتبد .8
» ییخودکفـا «جـاد  یا يصنعت و تجارت برا، يفناور ةدر حوز یبه عزم مل یده از کاالها، شکل یبرخ

د اجـازه داد  یاست. نبا یاقتصاد مقاومت ۀن اقالم الزمین اید و تأمیدر تول» ییاتکاخود«ا حداقل یکامل 
د یست و نباین» پارهکاغذ«م یکه تحرشود. ضمن آن یی، بزرگنماياقتصاد يدهایدر مورد فشارها و تهد

  از آن استقبال کرد.
ک یاسـتراتژ  يا کاالهای» یرنفتیش صادرات غیافزا«و » کاهش واردات«ق یکاهش اتکا به نفت از طر .9

  .یمیبر نفت مانند پتروش یمتک
بـا کشـورها و    يدوست، گسترش ارتباطات اقتصاد ياز کشورها یبا برخ يارتباطات خاص اقتصاد يبرقرار .10

    .تر ک کوچکیک عمده به چند شریک شریاز  يتجار يکردن شرکاو متکثر يا منطقه يها بلوك
ـ د ایالملل. با نیدر سطح ب یاز اجماع در قبال نظام اسالم يریجلوگ يتالش برا .11 بـه   ن مهـم باتوجـه  ی

گرفتـه در   هـا شـکل    ییران و توانایا يو تجار ياقتصاد يها و جاذبه یاقتصاد جهان يها يریپذ بیآس
  شود. دهی سامانکشور  يو فناور ياقتصاد ۀتوسع

از مؤسسـات   یبا برخـ  یرانیها و مؤسسات ا جاد ارتباطات مؤثر شرکتیا ایمشترك  يها جاد شرکتیا .12
ـ و تجه يناوردر ف ين در موارد ضروریتعامل و تأم يبرا یالملل نیو ب يا در سطح منطقه یخارج زات ی

ن خصوص فـراهم  یدر ا یوجود تالش استکبار، امکان مداخله و فشار خارج که با ينحو و کاال به یفن
ـ کشـور بـا همتا   ین بخش خصوصیگونه ارتباطات ب نیجاد ایکه انینشود، ضمن ا هـا   آن یان خـارج ی

  مؤثرتر خواهد بود.
و  یارتباطـات مـؤثر بـانک    يو وجود تحرك برا یم بانکیجاد اجماع و تحریاز ا يریجلوگ يتالش برا .13

  .مخالف يها قدرت ۀاستفاده از امکانات خارج از سلط مه و حمل و نقل بایب
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ت توسـط اسـتکبار در قبـال    یجاد انسـداد و محـدود  یاز ا يریحمل و نقل کشور و جلوگ يمراقبت از توانمند .14
  ن عرصه.  یشدن دشمن به ا کیو واکنش مناسب در صورت نزد ییایژه حمل و نقل دریو هحمل و نقل ب

فصل هفتم منشور ملل متحد انجـام   41 ةماد ۀگان ل مواد پانزدهیذ یکنون يها میم تحرید بدانیبا
ـ  یآ ی، اقـدامات احتمـال  یسـ ید ضمن راهبردنویبا یشود. لذا در اقتصاد مقاومت یم کـردن   ینـده در عمل

  ده شود.یچ یاحتمال یمیط تحرین شرایاساس بدترشود و راهبردها بر ینیب شیگر ماده پید يبندها
ـ یت ایمج«و » ید ملیتول«، »يجهاد اقتصاد« ۀیروح يریگ شکل .15 ـ تقو يکـه بـرا  نضـمن آ ». یران ت ی

ـ ن» یاقتصاد مقاومت یپلماسید« یمل ياقتصاد ـ ز الزم اسـت. هـدف از ا  ی ن یـی تب یپلماسـ ین نـوع د ی
و  یمصـرف  يوارده اسـت. فشـارها در مـورد کـاال     يدر مقابل فشـارها  یاقتصاد مقاومت يدستاوردها

ـ   یوارد مـ  ياقتصـاد  ةروزمـر  يها شاخص  ییمقاومـت کشـور، دسـتاوردها    يدسـتاوردها  یشـود، ول
) يا برتـر (هسـته   يهـا  يها و فنـاور  يدر تکنولوژ ییت هستند، همچون خودکفاک و بلندمدیاستراتژ

  . ...و یاست خارجیاستقالل در س
م توسط دولـت  یدر ابعاد حج یاساس يکاالها يساز رهیکردن کاالها و ذخ عیاز اسراف و ضا يددارخو. 16

در زمان صلح  یس) حتیشده و هوشمند توسط مردم (مانند کشور سوئ تیکوچک و هدا يها و انبارك
  مردم. ییت غذاین امنیو آرامش جهت تأم

نظـام اسـتکبار    يکـه بـرا  » یاقتصاد جهان«و » یاقتصاد مل«ن یب» متکثر«ارتباطات فراوان  يبرقرار .17
  د واقع شود.یاط در ارتباطات بزرگ که مورد تهدیکنترل است و احت رقابلیغ

ـ بـه مز  موارد باتوجـه  یمثل در برخ انجام اقدامات مقابله به يبرا یآمادگ .18 ک نظـام  یاسـتراتژ  يهـا  تی
  .کیک و ژئواستراتژیت ژئوپلتی، موقعیها، منابع نفت جهت تسلط بر آبراهاز یاسالم

ـ ن یا. است یط شدنین شرایبه ا یابیافت. دستیها دست  د به آنیاست که با یها اهداف کالن نیا ک ی
هـا و اقـدامات    ين اسـتراتژ ی، تالش، تدويزیر قادر است با برنامه یاست. نظام اسالم» ت ممکنیمأمور«

  .ل کندیز به فرصت تبدین را نیامروز يدهایاز تهد يا ، بخش عمدهیت اقتصاد مقاومتیالزم، با محور

 یاقتصاد مقاومت یاساس يمحورها
فرسـوده و   يم ساختارها ونهادهایترم و ییزدا ، بحرانيساز مقاومدرپی است که  یمفهوم یاقتصاد مقاومت

 یـی عقال يها تیریاعمال مد و یمشارکت همگان باور و که قطعاً شود، می مطرح يناکارآمد موجود اقتصاد
ـ کأت وهـا   یکـاهش وابسـتگ   یاست. اقتصاد مقـاومت  ین موضوعیشرط و الزام چن شیمدبرانه، پ و  يد روی

 .است ییاتکاخود يد داخل وتالش برایتول يها تیمز
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 :ند ازا عبارت یو مهم اقتصاد مقاومت یاساس يمحورها یبرخ
 ید ملیتول ت ازیحما .1

ـ یا ۀیت از کار و سـرما ی، حماید ملیتول«سال بر ضرورت تداوم  يدرابتدا يد مقام معظم رهبریتأک ، »یران
 هـا بـر   تعامل آن ةکه نحواي  هباشد، سه حلق می د و مردمیاندرکاران تول دولت، دست يفه براین سه وظیمب
ـ ین تعامل وابسته است. یآن، به ا یینها ۀجیم دارد و نتیمستق تأثیرهم،  يرو مـردم را  قـدر کـه   هرچ یعن

از سمت مردم  ین باشد، عمالً رغبتییپا یداخل يد کاالیت تولیفیک یول ،میکن یداخل يد کاالیبه خرق یتشو
دولت  یت همت کند ولیفیباک يد کاالیتول يدکننده هم براینخواهد بود. اگر تول ید داخلیتول يد کاالیبه خر

سخت   کسب و کار را ي، فضاين اقتصادیا قوانیارائه ندهند و  یو مال یکشور، خدمات پول یستم بانکیو س
ـ لـذا با د. خواهـد بـو   یجه منفیهم نت رغبت باشند، باز بی یداخل يا مردم نسبت به کاالیکند و   ید تمـام ی

  د.دا کنیبهبود پ ید ملیش تولیافزا يشده و در راستا هم اصالح ن سه حلقه بایارتباطات ا
  یقانون اساس 44 اصلهاي  استیس .2

اسـت. اقتصـاد    یقـانون اساسـ   44مهم اصل  يامدهایاقتصاد از پسازي  و آزاد یاقتصاد دولت يمحدودساز
ـ کردن اقتصـاد از طر  یبر مردم ی، مبتنيک و راهبردیاستراتژریزي  ازمند برنامهیا نیفعال و پو یمقاومت ق ی

 .باشد می ن بخشیو رفع موانع و مشکالت ا یشتر به فعاالن بخش خصوصیدادن ب دانیم
 ۀیسـرما  يریاست کـه بـا بکـارگ    یو صنعت يرشد اقتصاد یعنوان موتور و محرك اصل به یبخش خصوص

آمـد، ضـمن    ت کـار یریو اعمال مد ینه از منابع انسانیبه ة، استفادیردولتیغ يها هیخود و جذب و مشارکت سرما
 .دیدولت را محقق نمااي  هتواند اهداف توسع یکشور، م یو صنعت ينقش خود در رشد اقتصاد يفایا

بـدون   یافراد و جامعه استوار است و بخش خصوصـ  يمعنو یۀه و اساس سرمایبر پا یاقتصاد مقاومت
ضـد   يجامعـه، بـرا   ارکـان مقاومـت در  تـرین   یعنـوان اصـل   مردم بـه  یهمراه ين بستر، برایشک برتر

  .هاست میکردن اقتصاد در برابر تحر ضربه
 نینو يفناور استفاده از و به نخبگان توجه .3

کشـور   يد علـم، هنـر و فنـاور   یدر تول يو يشود که اثرگذار می اطالق يبه فرد برجسته و کارآمدنخبه 
موجـب   يد دانش و نوآوریتول يدر راستا يو يو نبوغ فکر ینیت، کارآفریخالق ،محسوس باشد و هوش

م ین مشمول تحـر ینو يها يکه فناور یو متوازن کشورگردد. زمان یعلم ۀدن به رشد و توسعیبخش سرعت
ـ ران برسند، اگر از نخبگـان حما یها به ا ين فناوریدهند ا نمی دشمن اجازه يکشورها رند ویگ یقرار م ت ی

صـنعت،   ۀدادن به نخبگـان در عرصـ   دانیکرد. م يت تجاریل به فعالیها را تبد ين فناوریتوان ا یشود، م
ـ  ط بهید شرایز بایاست و ن یاقتصاد مقاومت يها یژگی، از ويکشاورز تجارت و باشـد کـه نخبگـان    اي  هگون

ـ   ،سـت ین یم خـارج یاست، تحـر  ینگران يش برند. آنچه جایخود را پ يبدون مانع کارها  در یبلکـه نگران
  د.کن می عملها  میتحر دتر ازیشد یداخل کشور است که گاه د و تجارت دریخصوص موانع تول
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  ي، تحقق جهاد اقتصادیاقتصاد مقاومت. 4

بود  یآغاز حرکت شد، گذاري  نام ينام جهاد اقتصاد ه، بيات مقام معظم رهبریسال گذشته که برحسب منو
نـام   ل امسـال کـه بـه   ین دلیهم انجامد. به می کشور يبردن موانع و معضالت اقتصاد نیبکه به از یدر راه

اقتصـاد  «جـاد  یاز اهـداف مهـم آن ا   یکـ یشـده،  گـذاري   نام یرانیا ۀیت از کار و سرمایو حما ید ملیتول
سـت کـه امـروز    یا نـده یان آیساختن بن يثر براؤم یشروع حرکت يمعنا به ياست. جهاد اقتصاد» یمقاومت

 ةجـه و ثمـر  ینت یاقتصاد مقـاومت . آل دهیبهتر و ا یطیدر شرا یاست، شروع زندگ ک آغازی یرانیهر ا يبرا
کند و با  می و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم يجهاد يها حرکت ه بریاست که با تک ياقتصاد
  سند.بر یدر زندگ یش نسبیکند تا مردم به آسا می مقابله یگران تورم و

  :ند ازا عبارت ین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتیتر مهم
 دار یو فساد، گام اول تحقق اقتصاد پا يمهار سوداگر. 1

اسـتفاده نمـوده و    بازار سوء يها است که از تالطمات و نوسان يرمولدیغ يها تی، فعاليمنظور از سوداگر
ن یشتری، بخش مولد بيو سوداگر یبر دالل یاقتصاد مبتن در. گرداند می افراد یب برخیرا نص ییها يمند بهره

ـ  ی مـی  د سـوق یشـد  يها و نوسان یمتیق يها سمت حباب کار اقتصاد به ده و ساز ویب را دیآس ن یابـد. چن
 .شود می یسرعت متالش و مقاومت را داشته و به يدارین پایکمتر یمواجهه با فشارخارج در ياقتصاد

مسـکن،   ن ویکنترل زمـ  يها استیس :ند ازا ن اصل عبارتیل ایمناسب ذ ییاجرا يها استیس یبرخ
جامعـه  کسان آحـاد  ی یمنظور دسترس به یاطالعات يفضا دهی سامان، یرقانونیمبارزه با قاچاق و واردات غ

 . ...و يبه اطالعات اقتصاد
 ها  میبرابر تحر در يمقاومت اقتصاد ياقتصاد، ارتقاسازي  یمردم. 2

حضور  ينه برایرد تا زمیگ آحاد مردم در دستور کار قرار يست توانمندسازیبا می گام اول کار، در نیا يبرا
توانـد بـه    مـی  نان فعـاال یم يفراهم شود. وحدت و همکار يمولد اقتصاد يها تیفعال افراد در ۀثر همؤم

ـ کن بـا محور یرد. لیگ کار قرار ن و... در دستوریمأره تی، زنجيساز ، خوشهيساز اشکال گوناگون شبکه ت ی
و مقاومـت   يداریمحقق شده و سطح پا ياقتصادسازي  مردمهاي  آرمان ها، تیان فعالیم یجمع يها نظم

 .ابدی می فشارها ارتقا وها  میدر برابر تحر ياقتصاد
  ییاتکابه درآمد نفت، مصداق خود یاز وابستگ یخالص .3

 یکـه وابسـتگ   يموارد یرند که تمامیقرارگ ینیمورد بازباي  هگون به یستیبا ياقتصاد ةحوز يکارها و ساز
ـ اهم مـوارد کـم   نـد. در ینماگیـري   میخصوص آن تصم نموده و در ییدنبال دارد، شناسا کشور را به تـر   تی

ـ ن یمـوارد خاصـ   ابـد. در یکشور کاهش  یزان وابستگیمتکثر نمود تا م را متنوع وها  ن حوزهیتوان ا یم ز ی
  گیرد.نظر قرار  کامل مدسازي  نیگزیممکن است جا

 يجـار  يدرآمدها ینیگزیجا :ند ازا طرح هستند عبارت ن خصوص قابلیا که در ییها استیس از یبرخ
ک عمـده  یک شـر یاز  يتجار يز گسترش شرکاین و... و یتیترانز يدرآمدها ات وینفت مانند؛ مال يجا به

  . ....تر ک کوچکین شریبه چند
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 ران یا يتجار يشرکابندي  تیاولو .4

 ییح داده شـوند. ازسـو  یگـران تـرج  ید د بریک بایدئولوژیا ییبا همسو ییکشورها زیمنطقه و ن يکشورها
ـ یبه ورود در توافقـات طرف  يل کمتریشتر، تمایب یبا همبستگ ییکشورها ـ عل بـر  ین گر دارنـد و  یکـد یه ی

هم گره خورده است.   تشان بهیامن ،مشترك يها دات و فرصتیسبب مواجهه با تهد گر، منطقه بهید يازسو
ـ جمع با حجـم اقتصـاد و   ،ییایلحاظ جغراف ه و مجاور بهیهمسا ياز کشورها یدر واقع بلوک تـر،   ت بـزرگ ی

ـ اولو يهـا  تیفعال ۀع و رشتیصناهاي  نهیت. اگر کشور در زمشتر خواهد داشیب يداریپا  دار مثـل غـذا و   تی
ـ هـاي   شرفتیعمده مبدل شده و به پ ةکنند شرفت کند به صادریدارو، پ ـ ا در ياریبسـ  یو صـنعت  یفن ن ی

ابـد.  ی می م و فشار به کشور کاهشیامکان تحر ن شده ویکشور تضم يل شود، لذا بقایتواند نا میها  نهیزم
ـ مورد توجه و یستیهستند که با يگریمهم د ۀنیز دو زمین یع نظامیصنا و يانرژ ةحوز رنـد.  یژه قـرار بگ ی
سـاز انقـالب    گفتمان و یکرد فرهنگیسبب رو ز بهین حوزه نیا در. است یع فرهنگیهم صنا يت بعدیاولو

را بـه جهـان صـادر     یاسـالم  يواال یتیو ترب یفرهنگ یمناسب مبان ییایتوان با تحرك و پو می یاسالم
 .قرارداد ينظام سلطه را مورد چالش جد يفکر ينمود و مبنا

  یداخل يد کاالید بر واردات و خریت تولیاولو يساز فرهنگ .5

ـ ن ياقتصاد ةمبارزه، در حوز فرهنگ مقاومت همچون جهاد و ةم عام حوزیغ مفاهیج و تبلیترو عالوه بر ز ی
 ۀلئمسـ  یداخل يد کاالید بر واردات و خریح تولیابد. ترجیتوسعه  بسط و یمناسب یم فرهنگیمفاه یستیبا

،  د ثروتیتول غ کار وین تبلیع تکاثر در یروست. نف هروب یموارد با موانع فرهنگ ياریبس است که در یمهم
 یلحـاظ فرهنگـ   به یستیرند. بایگ محور توجه قرار یستیز بایانه و... نیج مصرف مین ترویع اسراف در ینف

ـ گرفتـه و فعال  نظـر قـرار   مـد  یهمانند جهاد نظـام  يله مطرح شود که جهاد اقتصادئچنان مس د یـ ت مفی
 .امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد ياقتصاد
سر خواهد شد. یم ياست که تنها با امتداد راه جهاد اقتصاد یاز اهداف اقتصاد مقاومت يا ها گوشه نیا

 .است یملت هر يکه آرزو ییکفاخود من و مقاوم ویا يصاددار، اقتینسبتاً پا یطیجاد شرایا
 ها  میو تحر یاقتصاد مقاومت

م، فشار بر کشور یرد. هدف ازتحریگ یم مورد استفاده قرار یاست خارجیس است که در یهیم ابزار تنبیتحر
 ياقتصـاد  يهـا   استیر سییا تغی یاسیر رفتار سییتواند تغ یر رفتار میین تغیر رفتار است. اییتغ يهدف برا

کشـورها   یاست خـارج یشبرد اهداف سیفشار و اجبار در پ ياز ابزارها یکیهمواره  يم اقتصادیباشد. تحر
تـر   کین خصوص تاریکا در ایمرااالت متحد یا ۀگرفته که البته کارنام مورد توجه قرار یالملل نیسطح ب در

   ست.گر بوده اید يها از قدرت
 :  عبارت بودند ازها  مین تحریا یاهداف واه

 .از نقض حقوق بشر يریجلوگ •
   .یالملل نیسم بیمبارزه با ترور •
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  .يا هسته يها منع گسترش سالح •
   .ت از حقوق کارگرانیحما •
  .ستیط زیحفظ مح •
  .یداخل يها از گسترش مناقشات و جنگ يریجلوگ •

هـم    خود آن يالیحفظ است ها و استیدن به سیرسها  مین تحریا کا ازیمراف ن هدیتر که مهم یدرحال
ـ بلوك شرق بوده اسـت. م  یپس از فروپاش ـ یتحـر  يگـذار تأثیرزان ی  يبـه پارامترهـا   يدیطـور شـد   هم ب

 :همچون ییدارد. پارامترها یشده بستگ میکشور تحر ياقتصاد يها یژگیو ةکنند نییتع
  .روابط تجاري و اقتصادي •
  .يساختار اقتصاد •
   .ید ناخالص ملیتول •
  .درآمد سرانه •
 .نرخ رشد •
  .ید ناخالص داخلیدرصد صادرات به تول •
  .ید ناخالص داخلیدرصد واردات به تول •
  .هیان ورود و خروج سرمایجر •
  .يا منطقه يها نامه موافقت ها و ت در سازمانیعضو •
   .آن ریک مانند نفت و نظایاستراتژ ياز به کاالهایشدت ن •

کـا انجـام   یمراطـرف   جانبـه از  کیطور  به، 2006ران تا سال یا یاسالم يجمهوره یها عل میاکثر تحر
، یانقالب اسالمهاي  ران به اصول و ارزشیمسئوالن و ملت ا يبندیبه پا توان گفت باتوجه یشده است. م

ـ ن است که بایت دارد اینخواهد داشت، اما آنچه اهم یانیکا با کشورمان پایمرا ۀخصمان يها استیس  د دری
و مقاومت کرد.  یستادگیخصمانه ا يها استین سیت در مقابل ایز با تمام توان و ظرفیحساس ن ۀن برهیا

د یها، با میتحر یو کاستن از سخت یمنف ک جهت زدودن آثاریپلماتید يها تیظرف ۀیکنار استفاده از کل در
 1391سـال   يگـذار  گفـت نـام  تـوان   می نانیانجام شود، که با اطم يا ز اقدامات مقابلهیدر داخل کشور ن

ـ که نشان از درا يمقام معظم رهبر يسواز »یرانیا ۀیت از کار و سرمایحما ،ید ملیسال تول«عنوان  به ت ی
ن اقـدام  یتر شان از مهمیا يسواز »یاقتصاد مقاومت«ن طرح موضوع یهمچن له داشته و معظم ياریو هوش

 ۀ، از همـ یو حزب یجناح يریدور از هرگونه درگ د بهین نظام باشود که مسئوال ینه محسوب مین زمیدر ا
ـ یا ن را درد مسئوالیز بایها استفاده نموده و مردم ن عمل پوشاندن به آن ۀجام يتوان خود برا ش ین امر، ب

 يو همکـار  یازمنـد همـدل  یر دشـوار، ن ین مسـ یـ ت در ایو موفق يکه سربلندند، چراینما یش همراهیاز پ
   بود.ن و مردم خواهد مسئوال ۀمانیصم
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  یمقاومت الزامات اقتصاد
 کـه اعـالم شـد،    44اصـل  هـاي   استین سیاست، ا یکردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومت یمردم. 1

ـ وجود ب ک تحول بهیتواند  می ـ اورد، و ای ـ ن کـار با ی ـ د انجـام بگ ی انجـام گرفتـه و    ییرد. البتـه کارهـا  ی
ق یتشـو  يت اقتصادیفعال به توانمند کرد، همهد یرا با یبخش خصوص د بشود.یبا يشتریبهاي  تالش

  —   توانند کمک کنند می که ییها کشور و دستگاه یدولت يها کشور، دستگاه یستم بانکیبشوند، هم س
  دان اقتصاد شوند.یکه مردم وارد م— هیمثل قوه مقننه و قوه قضائ

ـ اسـت، ا  یگر از الزامات اقتصاد مقـاومت ید یکیبه نفت  یکاهش وابستگ. 2 ـ ، مین وابسـتگ ی راث شـوم  ی
م نفـت  یم و تالش کنین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم از همیماست. ما اگر بتوان ۀصدسال

ـ ین حرکـت مهـم را در زم  یتـر  م، بـزرگ ین کنیگزیجا يگرید يزادرآمد ياقتصادهاي  تیرا با فعال  ۀن
ـ را تا م ن خألیتواند ا یاست که م ییجمله کارهاان ازیبن ع دانشیامروز صنا ایم. هاقتصاد انجام داد زان ی

را پر کند. همـت را بـر    ن خألیتواند ا می در کشور وجود دارد که یگوناگون يها تیپر کند. ظرف يادیز
  م.یخودمان را کم کن یوابستگ ،چه ممکن استنکه هریسمت ا م بهیم، بروین بگماریا

ز از اسراف و یمصرف متعادل و پره یعنیاست،  یاز ارکان اقتصاد مقاومت یکیت مصرف، یریمد ۀمسئل. 3
ن مسئله ید به ایباها  ، هم آحاد مردم و خانوادهیدولتریغ يها ، هم دستگاهیدولت يها ر. هم دستگاهیتبذ

شـک در  تعـادل در مصـرف، بال   ۀز از اسراف و مالحظیجهاد است. امروز پره اًن واقعیتوجه کنند، که ا
  اهللا را دارد. لیسب ین اجر جهاد فیتواند ادعا کند که ا می است، انسان يک حرکت جهادیمقابل دشمن 

ـ ین است که ما از تولیت مصرف ایرین مسئله تعادل در مصرف و مدیگر ایک بعد دی. 4 اسـتفاده   ید داخل
 ي، مربـوط بـه قـوا   یتیحـاکم  يهـا  دستگاه ـ توجه داشته باشند یدولت يها دستگاه ۀن را همیم، ایکن

مـردم هـم    ن بگمارنـد. آحـاد  یرا مصرف نکنند، همت را بر ا یرانیارید غیچ تولیکنند ه یسع ـ گانه سه
نـام و   يفقط بـرا  یکه بعض ـ یمعروف خارج يها با مارك ییرا بر مصرف کاالها ید داخلیمصرف تول
 ـ   دونـد  مـی  یخارج يها مختلف دنبال ماركهاي  نهیکردن، در زم ییخودنما يدادن، براپز ينشان، برا

  را ببندند. یخارج يح بدهند. خود مردم راه مصرف کاالهایترج
ـ از زمان و منابع و امکانات، از زمـان با  يحداکثر ةاستفاد. 5 کـه   ییهـا  د حـداکثر اسـتفاده بشـود. طـرح    ی

ند که فالن کارخانـه  یب می انسان يکمتر ۀد، امروز خوشبختانه با فاصلیکش یطول م يمتماد يها سال
  ت کرد.ین را در کشور تقوید اید. بایرسبرداري  در ظرف هجده ماه به بهره ،سال در ظرف دو

ـ الساعه و تغ خلقهاي  میتصم ،است یاساس ياز کارها یکیاساس برنامه، حرکت بر. 6 ر مقـررات، جـزو   یی
ـ زنـد. ا  یشود و به مقاومت ملت ضربه م یوارد م »یاقتصاد مقاومت«است که به هایی  ضربه ن را، هـم  ی
کشور در هـر   ياقتصادهاي  استید توجه داشته باشند، نگذارند سیمحترم، هم مجلس محترم بادولت 

  مورد شود. بی يرهاییدچار تذبذب و تغ یزمان
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ـ است، در کشو ما خوشبختانه ملـت متحدنـد، ا   یوحدت و همبستگ ۀک مسئله هم مسئلی ـ ین خی  یل
ن ن مسئوالیب یکه گاه ین اختالفاتیبرود. ا نیم از بیانت کرد، نگذارید صین بایاست، از ا یدستاورد مهم

ـ   ـ دهیفا بی مورد، یخود و بیشود، ب می دهیهم کشها  که به سطح رسانه ـ کند می بروز  ضـربه  یبه اتحـاد مل
کـردن   کـردن، مـتهم   شوند طرفـدار آن، مخالفـت   می ک عده همین، یشوند طرفدار ا می ک عدهیزند.  می

ـ مقننـه را مـتهم کننـد،     ةاز آن طرف قواي  هک عدیمتهم کنند، ه را یمجر ةقو ییا ک عدهیگر، یکدی ک ی
اسـت و   ار مضـر یبسـ  ين جزو کارهـا یندازند، ایرا گردن هم بها  ریه را متهم کنند، تقصیقضائ ةقواي  هعد

 جـاد یااي  هگونه آبرو و وجهـ  چین مردم هم هین در بیز کشور بدانند که ایدوستان محترم ما، مسئوالن عز
 د حل کرد ویوجود دارد، با یک مشکالتیم. نه، یندازین و آن بیبه گردن ا یما مشکالت را هکند که  نمی
ـ کـه عـرض کـردم، ا   طور م. همـان یسـت یم، ما از حـل مشـکالتمان نـاتوان ن   یم هم حل کنیتوان می هـا   نی
  دهد. می کشور است که دارد به ما نشانهاي  تیواقع

   یمردم در تحقق اقتصاد مقاومت نقش دولت و
گر از الزامات کشـور در  ید یکیل آن به نقاط قوت، یو تبد یاقتصاد مقاومت نقاط ضعف کشور در ییشناسا

ـ م یکـ ینزد يد همکـار یتحقق آن با ياست که برا یجهان ۀش در عرصیخو یگاه واقعیدن به جایرس ان ی
 .ردیدولت و مردم صورت گ

 نقش دولت 
ـ رسـالت را دارد. هر ن یتـر  ران، بـزرگ یط امروز اقتصاد ایدولت در شرا ت یـ ش از اهمیهـا  اسـت یک از سی

ه یاز ناح یو دقت خاص ياز به هوشمندیها به شدت باالست و ن نه فرصتیبرخوردار است، هز يا  العاده فوق
 .شود یدولت احساس م

 از:ند ا عبارت یدولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومت ۀیمناسب از ناح يها استیازجمله س
 ت نرخ ارز یتثب .1

 ۀنیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمیت قی، تثبیاز ملزومات تحقق اقتصاد مقاومت یکی
ـ سـازد و در   می د، عرضه و مصرف کاال را فراهمیتول در امر ینابسامان ک جملـه بـازار را دچـار اخـتالل     ی

کشـور،   يو ارز یمـال  ياهـ  اسـت یدر سگیـري   میمقـام تصـم  ترین  یعنوان اصل رو دولت، به نیاکند. از یم
 يهـا  اسـت یرانه و اتخـاذ س یشـگ یر پیاز نوسانات موجود در بازار ارز را با تـداب  یتوجه تواند بخش قابل یم

و  یر سـطح یاز اتخاذ تـداب  ید ناشیشد يها نده، اقتصاد کشور دچار شوكیآ حداقل رسانده تا در مناسب به
ـ اولو مـردم، در  یحتـاج عمـوم  یع و مایارز به بازار، توجه به صنا ةانداز ع مناسب و بهیگذر نشود. توززود ت ی

ر یاز تـداب  یتواند بخشـ  یط بازار و... میبه شرا ن نرخ مرجع مناسب باتوجهییاز، تعیقرارگرفتن اخذ ارز مورد ن
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گـذار بـر   تأثیرهاي  رو الزم است، بخش نیمت و بازار ارز محسوب شود. ازایکنترل ق دولت در ۀشانیدوراند
عنـوان   بـه  یتحقـق اقتصـاد مقـاومت    ينه را برای، زميبازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصاد

  نمایند.ش فراهم یپ ش ازیب ،خود يش روینظام از حوادث پ ید عبور کشتیکل شاه
  ییزا اشتغال .2

ز مرتفع کند. یرا ن یتواند مشکالت فرهنگ می دنبال خواهد داشت که را به یت عمومیکشور امن اشتغال در
ش یافـزا  یط کنـون یشـرا  گردد. در می یتلق يضرور يدولت امر يازسو یشغلهاي  جاد فرصتین ایبنابرا

کـه در  چرا ،شـود  می دولت محسوب از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در یکی، یشغل يها فرصت
الزم  يم. ازجمله راهکارهـا یهست کشور شتر دریب کار يرویازمند نی، نیبه اقتصاد مقاومت یابیدست يراستا

ـ جاد امنی، ایر نگرش دولت به بخش خصوصییتغ :ند ازا عبارت ییزا رفع موانع اشتغال يبرا  ،يت اقتصـاد ی
 بـزرگ و  يکوچک به شـهرها  ي، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهايمبارزه با مفاسد ادار

  ی.... .نیرزمیکنترل اقتصاد ز
 ها  متیثبات ق .3

تـورم اسـت کـه بعضـاً      ۀلئشده است، مس يکه به آن توجه کمتر یاقتصاد مقاومت يها رساختیاز ز یکی
حـال   شده است. تورم در ییزا موجب تورم یمال و ینظام پول درها  يریگ میتصم یبرخ و يزیر بودجه ةنحو

ـ  ۀعرصـ  درن مسئله باعث شده است که یده و ایکشور گرد ياقتصاد يماریل به بیحاضر تبد ـ  نیب ، یالملل
ـ دا کند و دلیش پیطرف مقابل واردات افزا مشکل شود و در صادرات کشور دچار مـت  یبودن قل آن بـاال ی

 دایش پید داخل افزایموجب آن تول ندارد و به یبازده یط تورمیاست. اقتصاد در شرا کاالها در داخل کشور
، یش مفاسد اجتمـاع یجامعه و افزا در يکارینرخ ب رفتنجه، باالینت ابد و دری می شیافزا يکاریکند و ب نمی

ن مسئله کشور را از تحقق اقتصـاد  یافته و ایش یکشور افزا یتیو امن یاسیس ،یاجتماع يها نهیهز متعاقباً
 کرد.دور خواهد  یمقاومت

  یاصالح ساختار دولت .4

 يهـا  تمام عرصه در یالت دولتیکردن تشکاز محدود سخن یتیریمحافل مد هاست در که سال يبا وجود
ـ امـا ا  ،شود می ییو اجرا يدی، تولياقتصاد ـ    ین گسـتردگ ی دولـت اگرچـه   . اسـت  یهمچنـان رو بـه فزون
ت کارهـا بـا   یانجام نظـارت و هـدا   يجا به ین بزرگیسطح کالن جامعه است، اما ا در ين مجریتر بزرگ
د. پـرداز  مـی  ن منابعیا ةد به اداریلاقتصاد و تو ۀچرخ فراوان در یانسان يرویو ن يارگرفتن منابع مادیدراخت

است کـه بـا واگـذارکردن     یحال ن دریرو ساخته است. ا هروباي  هدیالت عدیخود را با تشک که امروزآنجاتا
 يتواند از حجم مشـغله و تـورم کارهـا    یسو م کیاز یار بخش خصوصیدر اخت ییاجرا ياز کارها ياریبس

ـ خود و ن یانسان يروهایانتظارات ن ان ویمشتر يتمندیرضاش یگر به افزاید يخود بکاهد و ازسو ییاجرا  زی
ـ   یانیسطح خرد و کالن کمـک شـا   ت خدمات دریفیش کیافزا کـه موفـق بـه     ییکشـورها  ۀکنـد. تجرب
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ار یج بسـ ین کشـورها بـه نتـا   یدهد که ا یاند، نشان م خود شده يها دولت یالتیبخش تشکسازي  کوچک
ـ رسد نقش پررنگ دولت ن می نظر اند. به افتهیکالن خود دست  يت کارهایفیکبا ياجرا از نظر يا ارزنده ز ی
ـ یتوسط دولت توسـعه   ت اموریآن روند نظارت برکارها و هدا يجا ابد و بهید کاهش یکارها با ةدر ادار د. اب
تواند حرکـات   می دارد، اریاخت را در يالزم اقتصاد يساز، که ابزارها میو تصم ییعنوان ارکان اجرا به دولت

 دهد.از خود نشان ها  تمام عرصه را در يتر یفیک

 نقش مردم 
 یباالبردن مشارکت مردمـ  ير. برایاست والغ ریپذ امکان یصرفاً با مشارکت مردم یتحقق اقتصاد مقاومت

 ۀکشور و جامعه حاکم گردد کـه همـ   د بریبا ییفضاکرد. استقبال  یمردم يت اقتصادینوع فعال د از هریبا
آن ببالنـد. در   شرفت و مقاومت کشور، حـس کننـد و بـر   یپ ک دریاقتصاد و شر مردم خودشان را مولد در

 است.ت یار حائز اهمیکنندگان کاالها بس عنوان مصرف نقش مردم به ياقتصادهاي  هینظر
 :ل اشاره کردیتوان به موارد ذ می يتحقق اقتصاد مردم در يها ن نقشیتر از مهم

 ت مصرف یریمد .1

ن آحـاد  یو همچن یردولتیو غ یدولت يها دستگاه ۀاست و هم يک حرکت جهادیامروزه تعادل درمصرف 
ـ تول اسراف و استفاده از ز ازید موضوع پرهیمردم با ـ ی هرگونـه   از يریرنـد. جلـوگ  یبگ يرا جـد  یدات داخل

 ةسور 67 ۀیآ در رو خداوند نیامصرف است. از یاسالم يک الگوی ۀن اصل در ارائیتر ر، مهمیتبذ اسراف و
اي  ها جامعیدانسته است. پس فرد  يداریدن به پایط را رسیبه دور از افراط و تفر يفرقان، حرکت در مدار

ـ یهمان مطلوب  رسد و جامعه به می اقتصاد در يداریمصرف حرکت کند به پا در يداریر پایکه در مس  یعن
  یافت.دست خواهد  یشکوفا و مقاومت ،اقتصاد سالم

 )تجمالت از يدور و یستیز (ساده قناعت .2

ـ  یکه آسا يسالم اقتصاد ین اقتصاد و زندگی(ع) بهتر یمومنان عل ریام اقتصـاد   ،ن کنـد یمأش انسـان را ت
ت اسـت کـه   یمصرف به مقدار کفا يمعنا به یکنند، پس قناعت و اقتصاد واقع می فیبر قناعت تعر یمبتن
د تفکر خـود را نسـبت   یدانسته شده است. مردم جامعه با یدار و راحتیش پایجاد آساین عامل در ایتر مهم

  کنند. يموارد خوددارۀ هم در يرضروریپاش غ خت ویو ر ییگرا مصرف دهند و از رییبه مصرف تغ
 د ثروت حالل یتول .3

به امـر   یق داللیکاذب از طرهاي  د ثروتیکنار آن تول نه شود و دریجامعه نهاد د درید ثروت حالل بایتول
 .ان آحاد جامعه مبدل شودیم مذموم در

  یخارج يکاال بر یداخل يح مصرف کاالیترج .4

را ساخت داخـل   يد کاالیحاً بایترج یول ،ت را دارندیفیباک يواضح است که مردم حق استفاده از کاال پر
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 د، دولـت و یتول ۀاندرکاران عرص که دست ينحو به ،است یم نگاه علمیازمند تحکین امر نیمصرف کنند و ا
د یانت از اعتبار تولیرا صیگر داشته باشند. زیکدید با یرا با يداریتعامل پا و یمیارتباط صم ۀها حلق دانشگاه

  زد.ندایخطر ب را به ید منفعت ملیگذر نباو منافع زود ،است یاسالم و یفه ملیوظ یجهان ۀعرص در یداخل

  یاقتصاد مقاومت يش رویپ يها چالش موانع و
ـ  یمقاومـت پ  ةد بـا جـوهر  یو اهداف آن با یاقتصاد مقاومت ـ داشـته باشـد، در ا   یونـد منطق ـ ن راسـتا با ی د ی

 یاقتصـاد و امـت اسـالم    يهـا  ت به چـالش یتر با عنا بزرگاي  هریو در دا ییرو را شناسا شیپ يها چالش
  شود.ارائه  حل راهآن برنامه و  يف و برایتعر

  نمود:ل اشاره یذ توان به موارد می ن موانعیازجمله ا
 .یخارج و یداخل يگذار هیجذب سرما يبرا یمنف يجاد فضایوجود عوامل متعدد بر ا .1
  .ید ملیتول يش رویوجود موانع متعدد پ .2
   .ییاز گروه کاال یع در برخید و توزیبخش تول در یرقابت يعدم وجود فضا .3
  .ش از گذشتهیکارآمد ب یانسان يرویل نیضرورت تشک و یانسان يروین وري بهرهبودن سطح  نییپا .4
 .دیعدم تناسب آن با تول و ینگیش نقدیافزا .5
  .سرگردانهاي  ینگیوجود نقد .6
 .کشور مستمر در تورم باال و .7
  .کشور ياختالالت متعدد در بازار ارز .8
 .داریو عدم اشتغال پا يکاریب يسطح باال .9

  .ها مت مسکن و اجارهیش مستمر قیافزا .10
  .حاصل از فروش نفت خام يساالنه کشور به درآمدها ۀد بودجیشد یوابستگ .11
 .داریمزمن و پا ۀبودج يکسر .12
 .يساز یخصوص وسازي  آزاد يدر راستا یقانون اساس 44اصل  يها استیکامل س يعدم اجرا .13
 .ناکارآمد یاتیوجود نظام مال .14
 .آن ياجرارغم  یعلها  ارانهینبودن هدفمند .15
   .یو بانک ینظام پول ییناکارا .16
 .بورسهاي  شاخص نوسانات متعدد در .17
 .رهدفمندیناکارآمد و غ ۀو تعرف یتیحماهاي  استیوجود س .18
  .و گمرك یرساختیزهاي  ضعف .19
  .نهیمصرف به ين قطعات و فقدان الگوهایمأت .20
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 .دیاز بخش تولین مورد ين کاالهایمأمشکالت ت .21
  .یمیو پتروش ي، گازیعانات نفتیبه بخش م یرنفتیصادرات غ یوابستگ .22
  .کنندگان مصرف ةشد عییثر از حقوق تضؤت میعدم حما .23
 .شود می ياقتصاد يها يزیر ها و برنامه يریگ میتصم جاد ضعف دریکه موجب ا يموارد .24
 .یردولتیو غ یدولت يها در دستگاه یفساد مال مواجهه با در يریشگیعدم پ .25
  .يفساد اقتصاد .26
   .هیرو بی انجام واردات .27
  .يدیرتولیغ يها تیفعال ين برایسنگ هاي مالیاتعدم اعمال  .28
ـ است کـه   یموانع تحقق اقتصاد مقاومت از یکیعنوان  ز بهین يادار یبروکراس .29  يافتن راهکارهـا ی

 .طلبد می دست اجرا را درهاي  به موقع از پروژهبرداري  بهره يبرا یتیحما

 شنهادات  یو پگیري  جهینت
توانند خلل  یها نم مید گفت که تحریبا یاقتصاد مقاومت ستم دریسریثر و زؤعوامل م ۀهم یبه بررس باتوجه

جـاد  یا يگسترده و منابع خـداداد  ين مرزهایبا ا ران ویا یاسالم يبا قدرت جمهور يکشور يبرا یمهم
دان خواهـد  یـ ن میروز ایاستوار و هوشمند است حتماً پ یملت متعال اتکا دارد و يکه به خدا يکنند، کشور

ت اقتصاد یو اقدامات الزم با محورها  ين استراتژی، تالش، تدويزیر قادر است با برنامه یظام اسالمبود. ن
 .ل کندیز به فرصت تبدین را نیامروز يدهایاز تهداي  ه، بخش عمدیمقاومت

  است: يضرور یدن به اهداف اقتصاد مقاومتیرسل جهت یذ يراهکارها
د را جهـت  یمصرف است. مصرف، تول ياصالح الگو يبرا يگذار استی، سیمقاومت شروع اقتصاد ۀنقط .1

و کاستن از  ید داخلیتول د. رونقکنن می را مشخصگذاري  هیهم، جهت سرما کنار ن دو دریدهد و ا یم
شود، موجب استقالل  منجر یداخل يدیتول يو توقف واحدها یرونق تواند به افول و کم یکه م یواردات

 يا گونـه  د بـه یالبته با. شود میتر  سطح کالن در يتکنولوژ يبه خارج و ارتقا ی، قطع وابستگياقتصاد
 .ل فشار به مردم نباشدیتحم يمعنا به یعمل کرد که اقتصاد مقاومت

شتر در رقابـت بـا   یت بهتر و خدمات بیفیدات، کیتول ةشد مت تمامیکاهش ق، دیتول در وري بهرهش یافزا .2
  .کیدات استراتژیژه تولیو به ید ملیتول ت ازیو کاهش واردات، حما یدات خارجیتول

   .در جامعه يکاریاز ب یناش یاجتماعهاي  بیفقر و آسهاي  شهیو خشکاندن ر يکاریکاهش آمار ب .3
ـ و ن یاقتصاد داخل تحرك در يد برایبخش تولاي  همیو ب یمال، یپول یتیحماهاي  ستمیس يساز فعال .4 ز ی

 .یرنفتیغ يت از صادرات کاالهایحما
ـ ، خطوط تولیش واردات دانش فنیافزا .5  یمصـرف  يکـاهش واردات کاالهـا   يآالت در ازا نید و ماشـ ی
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ـ اطالعات، همزمان بـا تول  عصر ن نوع معامالت دریت ایبه اهم باتوجه ـ تول د علـم و ی ـ  ی و  ید دانـش فن
  .انیبن دانش يها ت از شرکتیحما

ق یتطب قبال شاخص تورم و ت دریریمد و قابل بینی پیش ک نظام قابلی يتوجه به معضل تورم و برقرار .6
 .ندیان فریا نه دریبه يها استیس يریشگیمت ارز در پیز قیدستمزدها و ن آن با سطح حقوق و

از  یم در برخـ یمحض اعمال تحـر  ن معنا که بهیان کاالها به یمأدر روند تها  دها به فرصتیل تهدیتبد .7
ـ کامـل   ییکفـا جـاد خود یا يصنعت و تجارت بـرا ، يفناور ةحوز در یبه عزم مل یده کاالها، شکل ا ی

  .ن اقالمین ایمأد و تیتول در ییاتکاحداقل خود
با کشورها و  يدوست، گسترش ارتباطات اقتصاد ياز کشورها یبا برخ يارتباطات خاص اقتصاد يبرقرار .8

 .تر ک کوچکیک عمده به چند شریک شریاز  يتجار يو گسترش شرکااي  همنطقهاي  بلوك
، یمل يت اقتصادیتقو ي. ضمن آنکه برایرانیت ایحم و ید ملی، توليجهاد ا قتصاد ۀیروحگیري  شکل .9

اقتصـاد   يدسـتاوردها ن یـی تب یپلماسین نوع دیالزم است. هدف از ا زین »یاقتصاد مقاومت یپلماسید«
 ةروزمـر  يهـا  و شـاخص  یمصـرف  يمـورد کـاال   فشـارها در است. وارده  يمقابل فشارها در یمقاومت
ک و بلندمدت هستند، یاستراتژ ییمقاومت کشور، دستاوردها يدستاوردها یشود، ول می وارد ياقتصاد

 . ...و یاست خارجیس )، استقالل دراي ه(هست برترهاي  يها و فناور يتکنولوژ در ییهمچون خودکفا
م توسط دولـت  یدر ابعاد حج یاساس يکاالهاسازي  رهیکردن کاالها و ذخ عیاز اسراف و ضا يخوددار .10

در زمـان صـلح و    یس) حتیمانند کشور سوئ( شده و هوشمند توسط مردم تیکوچک و هدا يو انبارها
   .مردم ییت غذاین امنیمأآرامش جهت ت
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حضرت امام  و (ره) مالیاتی حضرت امام خمینی گفتمانتحلیل 
  در اقتصاد مقاومتی العالی) و کارکرد آن (مدظلهاي  هخامن

  ***زادة بیرامی تقیغفور  ،**امینیجواد سید ،* عرب مازاراکبر  علی

 چکیده
عنـوان   از زمـان و بـه  اي  همفهـوم و یـک معرفـت در برهـ     یـک گیري  معنی گسترش و همه گفتمان به

داراي سـیالیت   ،براي بازنمایی جهان (یا بخشـی از جهـان)  براي تغییر جهان یا روشی خاص اي  هوسیل
 در حـوزة  یافتـه  توان ادبیاتی گسترش می پیچیده و دشوار در تعریف است. گفتمان رااي  همعنا و تاریخچ

بخشـد و در حـد    مـی  رویکردهـا و اسـتنباطات اجتمـاعی جهـت     تلقی کرد کـه بـه   اجتماعی و سیاسی
عمـده و بخشـی در   هـاي   گیـري  جهـت گیري  شکل کند و منشأ می فردي و اجتماعی نفوذهاي  تحلیل
هـاي   گفتمـان در حـوزه   هـاي اخیـر نظریـۀ    گردد. در سـال  می اندیشه و عمل فردي و اجتماعی عرصۀ

جایگـاه  پژوهی و تحلیل گفتمان مالیـاتی و   وسیعی پیدا کرده است. گفتمانمختلف علوم انسانی کاربرد 
موضوع و تبیـین   ،رویکرد پژوهشی در آثار و بیانات امام و رهبري عنوان یک آن در اقتصاد مقاومتی، به

یکی از مسائل مهم اقتصادي  دربارة باشد؛ در این تحقیق، گفتمان امام و رهبري می آن هدف این مقاله
 و اجتماعی (مالیات و نظام مالیاتی) در شرایط اقتصاد مقاومتی مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار     

عـدالت و پیشـرفت و    گفتمـان عمـدة   ان مربوط به نظام مالیاتی زیرشاخۀاظ کلی، گفتملح به گیرد. می
 يکـاربرد  ـ يا ق حاضر از لحـاظ هـدف، توسـعه   ینوع تحق و اقتصاد بدون نفت) است.(اقتصاد مقاومتی 

 در اطالعات گردآوري است. براي موردي همبستگی يها خته و با استفاده از روشیآم آنروش  است و
نظـام   امـور  ةادار در) العـالی  مدظلـه ( اي خامنه امام حضرت و) ره( خمینی حضرت امام گفتمان خصوص

نامـه   پرسش ،برداري فیش ست ازا  و ابزار آن هم عبارت شده است. استفاده اي کتابخانه روش از مالیاتی
 شـده اسـت،  اسـتفاده   (الگـوي پـدام)   ز روش تحلیل گفتماناها  براي تحلیل داده .و مشاهدات محققان

  رسیده است. تأییدآن در تحقیقات متعدد به  ییروشی که کارا
 الگوي تحلیل ،، نظام مالیاتیاي امام خامنهگفتمان مالیاتی امام خمینی و  تحلیل گفتمان،ها:  واژهکلید
 اقتصاد مقاومتی پدام،

                                                        
  .استاد دانشگاه شهید بهشتی *

   .دفاع ملیاستادیار دانشگاه عالی  **
  دفاع ملی (نویسندة مسئول)  ـ دانشجوي دکتري دانشگاه عالی اي، تبریز مربی دانشگاه فنی و حرفه ***

G.T.Beyrami@tvu.ac.ir.  
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  مقدمه   .1
 بـا تهدیـدات و فشـارهاي    اقتصـاد ملـی   عمیقش عبارت است از توان مواجهۀاقتصاد مقاومتی در معناي 

انسـجام و   ،عناصـر اصـلی  ، کـه قابلیـت حفـظ ارکـان     نحـوي  ـ اقتصادي درونی و بیرونی است؛ به سیاسی
علـوم   شناسـی،  مهم در زباناي  هعنوان ساز هم به 1داشته باشد. گفتماندرپی را ها  نظام کارکردهاي خرده

ـ   ارتباطات و سیاست از معانی متعددي برخوردار بـو  ،اجتماعی انی گونـاگونی از آن  ده اسـت و محققـان مع
معطـوف   ةحاکی از اراد )، طرحی از کلمات15 ،1385 (بشیر، گو و محاورهو اند؛ همانند: گفت استنباط کرده

) رویکـردي  453 ،1999 (الرسـن،  قدرت اجتماعی ة)، ماهیت برسازند1386 دلوز، ؛1388 (فوکو، به قدرت
 ،)1391 (غفوري مروت، فرد یا افرادي مانند سیاستمدارانهاي  فلسفهو ها  اندیشه ساختاري به متن حاوي

براي تغییر جهان یا روشـی خـاص بـراي بازنمـایی     اي  هوسیل ،)54 ،1389(میرزایی،  عامل تغییر اجتماعی
پیچیـده و  اي  ه) داراي سـیالیت معنـا و تاریخچـ   4 ،1389 فیلیپ، و جهان (یا بخشی از جهان) (یورگنسن

پیوسته در یک نظام کل  هم هبهاي  )، نقاط مرکزي زنجیره6 ،1392و همویی، زاده  (نقیب فدشوار در تعری
 (هـوارث،  پیوسته جهـت ایجـاد نظـام معنـایی     هم هبهاي  از نشانهاي  ه)، مجموع50 ،1379 (سعید، معنایی
مفهـوم و   ،)13 ،1997 (الرسن، شناختی زبان قواعد در یک بستۀو ها  )، نظام متشکل از ارزش163 ،1377

  ) 1388 اي، (امام خامنه .جهت تفکر و عملاي  هاز زمان و یا فضایی اندیشاي  هگیر در بره معرفتی همه
اجتمـاعی و سیاسـی اسـت کـه بـه       ةدر حـوز  یافتـه  ر گفتمان عبارت از ادبیاتی گسترشدر این نوشتا

کنـد و   مـی  اجتماعی نفـوذ فردي و هاي  بخشد و در حد تحلیل می رویکردها و استنباطات اجتماعی جهت
 اندیشـه و عمـل فـردي و اجتمـاعی     ۀعمده و بخشی در عرصـ هاي  گیري جهتگیري  شکل منشأ طبیعتاً

ابـزار  . زبانیگاه نمود غیر ... ونی وگاه نمود زبانی دارند مانند سخنراها  بنا بر نظر محققان گفتمان گردد. می
  است. رانی حاشیه و بهسازي  سازي، برجسته کار در گفتمان

 .مختلف علوم انسانی کاربرد وسیعی پیـدا کـرده اسـت   هاي  هاي اخیر نظریه گفتمان در حوزه در سال
هاي  کند که گزینه می سیاسی را تشویقهاي  نظام ،) تفاوت شرایط محیطی5 ،1392 و همویی،زاده  (نقیب

ـ  بینو اي  هعنوان رفتار سیاسی خود در سطح [ملی]، منطق متفاوت و متنوعی را به ی انتخـاب نماینـد.   الملل
ظـم انقـالب هـم از چنـین     سوي رهبـر مع و اقتصادي و اجتماعی از فرهنگی و سیاسیهاي  طرح گفتمان
ل و طـرح مسـائ  هـا   گـذاري سـال   اخیر تحت عنوان نام مطرح در دهۀهاي  ثر است. گفتمانرویکردي متأ
و انـد   گاه صریح وگسـترده و مبسـوط  ها  نارزیابی است. گفتما بیانات ایشان در این راستا قابل راهبردي در

  ) 8 ،(همان .گاه ضمنی و گاه مکتوم
بیشـتر بـر    هـا  گفتمـان  ،اساس برداشت الکالو و موف از بحث گفتمان و نظام معنایی حاکم بـر آن بر
هسـتند کـه کـه عمومیـت بیشـتري [در گفتـار] دارنـد و        هایی  نشانهها  تکیه دارند. دالها  و دالها  نشانه

                                                        
1. discourse  
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عنوان مثـال   به. ...ردي مانند وحدت، عدالت، مساوات وموا زیادي روي آن انجام شده است.سازي  برجسته
سـاختن آن در   که با هدف شیوع و همگانی — از تبیین گفتمان اقتصادي در جمهوري اسالمیهایی  نشانه

وهی از ایـن  وجـ  انـد،  اخیر بازنمـایی و معرفـی شـده    ۀتوسط رهبر معظم انقالب در ده —  ندیشه و عملا
 مواردي ماننـد: وجـدان کـاري و انضـباط اجتمـاعی،      گفتمان انقالب اسالمی هستند،گفتمان فراگیر و ابر

جهـاد اقتصـادي، عـدالت و     ،تولیـد ملـی   ،ملـی  وري بهـره و  جویی صرفه اقتصاد بدون نفت، انسجام ملی،
گفتمـان  هـاي   اجهه بـا دال هستند که جهت مو هایی مدیریت جهادي و... دال اقتصاد مقاومتی، پیشرفت،

  اند. داري و متخاصم غرب طراحی شده غالب نظام اقتصادي لیبرال سرمایه
آحـاد   آن توجه تا در سایۀ است،سازي  یکی از اهداف مقام معظم رهبري در تعیین شعار سال، گفتمان

انـات و  در نتیجـه امک و عنوان موضوع محوري جلـب شـده    له یا موضوع بهدم و مسئوالن به یک مسئمر
داشـته و در   تأکیـد کار گرفته شوند. ایشـان بـر ایـن قضـیه      هجامعه در راستاي تحقق آن بهاي  توانمندي

از اي  هگیر بشـود در برهـ   ان یعنی یک مفهوم و یک معرفت همهگفتم« فرمایند: میسازي  تعریف گفتمان
) ایشـان راهکارهـاي   22/9/1388 (سـخنرانی،  »شود گفتمان جامعه می آن وقت این زمان در یک جامعه.

نشـده   ریـزي  جـداي برنامـه  این، با کارهاي جدا« کنند: می گونه بیان گسترش یک گفتمان در جامعه را این
فشـاري   یوسـته در وسـیلۀ  و مثل دمیـدن پ  و کارِ فعالریزي  حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج به برنامه

نقاط مختلفی که مورد نظر است، برساند... این کـار هـیچ   حیات یا هوا را به  آب یا مایۀ تواند می است که
حـدي   در نظر ایشـان بـه  سازي  ) اهمیت گفتمانهمان(. »احتیاج داردریزي  نباید متوقف بشود و به برنامه

تبع آن در بین  در بین نخبگان و بهسازي  راهبردي را گفتمانهاي  است که یکی از اهداف تشکیل نشست
شـده در   سـمت خواسـته   بـه ها  افکار و اراده اذهان، ،ها ا از طریق ترویج این گفتمانتاند  مردم عنوان کرده

  )10/09/1389 (همان، .گفتمان سوق پیدا کنند
 ،از نظر رهبر معظم انقالب اگر یک اندیشه به گفتمان عمومی و به یک خواسـت ملـی تبـدیل شـود    

گفتمان یک جامعه مثـل هواسـت، همـه    «آید؛ زیرا،  می است که مقدمات تحقق آن اندیشه فراهم گاه آن
 »انجـام بگیـرد  سازي  چه بخواهند و چه نخواهند. باید این گفتمان چه بدانند، چه ندانند؛ کنند؛ می شتنفس

کنند، همـه در   می همه در آن فضا فکر ،وجود آمد هلذا وقتی یک فضاي گفتمانی ب )13/07/1390 (همان،
همین دلیـل اسـت کـه ایشـان      به (همان) .کنند می آن فضا کارکنند، همه در  می پیداگیري  آن فضا جهت

 .کننـد  مـی  عمـومی و ملـی مطـرح   هاي  مطالبات و راهبردهاي خود را همیشه در قالب گفتمانترین  مهم
 پیشـرفت  ایرانـی  ـ ي، الگوي اسـالمی افزار نرمهایی همچون نهضت  ) گفتمان82 ،1391 (غفوري مروت،

  ) و نیز تهاجم فرهنگی و جنگ نرم. 27/02/1390( عدالتخواهی )25/02/1386(
عنوان یک رویکرد پژوهشی در آثـار و بیانـات    پژوهی و تحلیل گفتمان، به توان به گفتمان می اینبنابر

یکـی از مسـائل مهـم اقتصـادي و      دربـارة  پرداخت. در این تحقیق، گفتمان امام و رهبري امام و رهبري
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جانبـه توسـط    و اعالن جنگ اقتصادي همـه در شرایط اقتصاد مقاومتی  اجتماعی (مالیات و نظام مالیاتی)
لحاظ کلی، گفتمـان مربـوط بـه     به گیرد. می ی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارالملل مخالفان بین

پیشـرفت   ،عدالت ةدو گفتمان عمد ۀمین نیازهاي دولت زیرشاخأآن در ت ةنظام مالیاتی و کارکردهاي عمد
  و اقتصاد بدون نفت) قرار دارد.(مقاومتی و اقتصاد 

  له  بیان مسئ .2
ـ   فیتعر يها اقتصادي موجود و الگوها و شاخصهاي  امروزه گفتمان سسـات اقتصـادي   ؤم ۀوسـیل  هشـده ب

 يازهـا ین يبـرا  یجـامع  ياقتصادي کشورمان، نه تنها پاسخگوـ  دلیل شرایط خاص سیاسی ، بهیالملل نیب
هـا   از آنهـا   حل راهجوي و بلکه اصرار بر جست باشد، یمالیات و درآمدهاي دولت نم ةکشور در حوز یواقع

تی در یاقدامات حاکم نخواهد داشت. تاکنون مجموعۀدرپی چیزي جز اتالف منابع و خروج از مسیر هدف 
د، یـ ت نمایـ مشخص و جـامع تبع  يراهبرد يک الگویش از آنکه از یب مین مالی دولتخصوص توسعۀ تأ

 بوده است. پرداختن دولت به وظایف مهمی چون امنیت، یمدت و مقطع کوتاه يها ها و برنامه استیتابع س
هـایی   از مسـیر  تحصیل درآمدي مناسب و ثابـت  قضا، آموزش و بهداشت و سایر خدمات عمومی مستلزم

 ن بنـا حـال توسـعه و ازجملـه ایـرا     درهـاي   باشد، ولی در اغلـب کشـور   می غیر از منابع فروش منابع خام
سـهم نـاچیزي در    —همانند مالیات —  ي، اجتماعی و سیاسی درآمدهاي غیرنفتیدالیل مختلف اقتصاد به

معاصـر  هـاي   ) توجه به رویکردها و نظریـه 17 ،1374 ،همکاران(کمیجانی و  .درآمدهاي ملی داشته است
 ،ي هـم معنو و ینید ياه لفهؤم با بیترک دربا قابلیت الگوشدن  یمشخص ۀینظرگفتمان و  غربی و فقدان

مهـم و   ةجملـه حـوز  راهبـردي از هـاي   در وضعیت جاري حوزه یو اثربخش یکارایهاي  چالش بروز سبب
  امور مالیاتی شده است. ةگذار ادارتأثیر

 هدف اساسی مورد نظر اسالم در اقتصاد ایجاد تعادل در مناسبات اقتصادي است کـه در  دیگر ازسوي
، با وجود این هدف »1کَی ال یکونُ دوله بینَ االَغنیاء منکُم« :تصریح شده است  7 ۀحشر آی ۀشریف سورة

 [امروزي] به فراموشـی سـپرده شـده    در جوامعاقتصادي که در اسالم جعل شده هاي  ها و سیاست مالیات
بـه   نگی صرفاًیافته در این بستر علمی و فره ویژه آنکه اکثر تحقیقات انجام ه) ب15 ،1388 نیا، . (قرباناست

ثـروت و نگـاه    نگاه عـدالت، نگـاه توزیـع مجـدد     پردازند و می درآمديهاي  هاي مالیاتی و توصیه سیاست
اسالمی در بازنگري علـوم  هاي  کشور )20 ،1388 (عرب مازار، .آنجا مغفول مانده است مدیریت اقتصاد در

 برخوردارند،اي  هو سیره، از توان بالقودلیل برخورداري از منابع عظیم دینی به دو صورت وحی  عی بهاجتما
فقدان گفتمـان غالـب    )23 ،1388 الحسینی، (کیاء .که بازنگري در نظام مالیاتی یکی از مصادیق آن است

                                                        
 . تا اینکه [منابع مالی] فقط در بین ثروتمندان از شما به چرخش درنیاید.1
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به الگوهاي نظري مالیـات  مند  در تبیین جایگاه نظام مالیاتی در اقتصاد مقاومتی و غفلت از پرداختن نظام
تـوان موضـوع مـورد توجـه ایـن تحقیـق        مـی  وري اسالمی ایران رادر جمهسازي  در فضاي فکري نظام

راهبردي بومی و  يالگو محسوب کرد. بر همین اساس عدم تبیین گفتمان امام و رهبري و نیز عدم وجود
اندیشـه و آرا و تـدابیر حضـرت     ،مبانی ارزشی اسالم ،برخاسته از گفتمان نظام مالیاتی امور ةمدون در ادار

  باشد. می اساسی این تحقیق ۀلمسئ در شرایط اقتصاد مقاومتیاي  هو حضرت امام خامن امام خمینی (ره)

 ت و ضرورت تحقیقیاهم
هاي اسالمی و ارکان  نظام مالیاتی متناسب با آرمان امور ةادار منسجم و جامع در ییطراحی و تدوین الگو

 رانیمـد گذاران و  مشی خط يراهگشا واندت یم )العالی (مدظلهاي  هو امام خامن )ره(امام خمینی هاي  و آموزه
الگـوي   تحقـق  گـر ید يازسـو . باشد عمل اقتصاد مقاومتی در عرصۀ روشن ییفرداامیدبخش  و يراهبرد

 کشف ،آن راه نیتر کوتاه و است یتیریمد يها تیقابل سطح يارتقا يدر گرو زین یرانیا ـ یاسالم شرفتیپ
 و ارزنده و دیمف اتیتجرب از يریادگی ران،یمد يها تیقابل و دانش يارتقا وها  توانمندي و يکارآمد زانیم

 هاي اسالمی، مسلماً هاي اقتصادي همچون مالیات دیدگاه ویژه مطالعۀ هو ب. است اشتباهات تکرار از زیپره
واهیم و چـه نخـواهیم [دانـش و    و ما چه بخاند  اسالمی و مردم مسلمان آن به ما چشم دوختههاي  کشور

عبـارتی اگـر مـدعی     بـه  گیرد. می ها قرار فکري انقالب اسالمی] مورد توجه آنة شده در حوزتجربۀ تولید
 توانیم نسبت به موضوعی به این مهمی در دنیاي اسالم و در دنیاي موجود نمی حکومت اسالمی هستیم،

مندانـه از  ) ایفاي نقش فعال و سازنده در این عرصه و خروج پیروز22 ،1388 (عرب مازار، .توجه باشیم بی
هـاي   فکري و پژوهشی متناسب با نیازهاي  طراحی و تدوین ساختار وسازي  مستلزم گفتمان ،شرایط فشار

  خود و جهان اسالم و منطقه است.  موجود جامعۀ
 اول، ۀدینـی در درجـ   دلیل برخورداري از سابقۀ حکومتی و فرهنگی بـا صـبغۀ   اسالمی بههاي  کشور

مالیـاتی از تـراث دینـی خـود     گـذاري   نظام اقتصادي و همچنـین سیاسـت  توانند در طراحی مکتب و  می
. تــدوین نماینــدهــا  جســته و قــوانین اجتمــاعی، سیاســی و اقتصــادي خــود را براســاس آن آمــوزه بهــره

همین دلیل پرداختن به گفتمان مالیاتی اسالم و ایجاد زیرسـاخت نظـري و    )؛ به12 ،1388 الحسینی، کیاء(
گذار جمهوري اسالمی  راهبردي بنیانهاي  هاي نظام اسالمی و اندیشه متناسب با آرمانهاي فکري  بنیان

شـده بـا    ي و عملی سازگار و متناسب و بـومی هاي نظر جوي الگوها و مدلو و رهبر معظم انقالب و جست
ـ  هـاي یـاغی بـین    تقابل با قـدرت  ۀو اصول حاکم بر جامعه در عرصها  ارزش ی، ضـرورت و اهمیـت   الملل

معرفـی گفتمـان مناسـب و ایجـاد      توجـه جـدي بـه    غفلـت از  دهـد.  می را نشان اختن به این تحقیقپرد
الگـوي راهبـردي و بـومی     ارائـۀ  مناسب و نتیجتـاًً هاي  ساختهاي فکري و ناتوانی در پرورش گفتمانزیر

 انبلکـه امکـ   و بستر مدیریت کالن حل معضالت اقتصـادي را فروخواهـد کاسـت،    نه تنها زمینه مدون،
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اسـالمی ملـل   هـاي   شده در بستر تحوالت سیاسـی اجتمـاعی و خیـزش   استفاده از فرصت تاریخی ایجاد
هـاي فکـري و    سوي سـایر نظـام  طور طبیعی خأل فکري موجود از همسلمان منطقه را هدر خواهد داد و ب

ـ  هـاي   قرار خواهد گرفت و برداشتن قدمبرداري  رهبري، مورد بهره فرهنگی داراي داعیۀ سـوي   هاسـتوار ب
  جانبه را دشوار خواهد ساخت.  کمال و ترقی همههاي  قله

 ییشـکوفا و  رشـد  يهـا  قلـه  به یابیدست مستحق را خود يگرید وقت هر از شیب اکنون رانیا ملت
 یرانیا ـ یاسالم يدیکل عناصر و اصول با سازگار و منطبق یاسیس و یاجتماع ،ياقتصاد ،یفرهنگ ،یعلم
 ،يراهبـرد  يا منطقـه  در قرارگـرفتن  و يخـداداد  سرشار منابع از يبرخورداربا  که يکشور. داند یم خود
 دانشگاه( است داریپا و جانبه همه گسترش و تیموفق يسنگرها فتح يبرا بالقوه امکانات از ياریبس يدارا
ـ   هاي  )، شایستگی ورود به عرصه18 ،1390، یمل دفاع یعال متناسـب بـا اصـول     ۀتولیـد گفتمـان و نظری

توان گفـت کـه ورود بـه     می همین دلیل را بیش از پیش دارد. به ارزشی اسالم و دکترین انقالب اسالمی
  ناپذیر است.شرایط موجود ضرورتی تام و انکار مطالعاتی نظام مالیاتی در ةحوز

ی ارزیـاب  عنـوان شاخصـی در   به منبع درآمدي مالیات بـه  سیاسیهاي  دیگر میزان اتکاي نظام ازسوي
آید، هرچه میزان این منبع در درآمدهاي دولتی بیشـتر باشـد    می حساب میزان رشد و توسعه و پیشرفت به

 ماننـد مالیـات را  هایی  نظري و عملی مقوله لذا توسعۀ دهد، می سمت پاسخگویی بیشتر سوق ها را به دولت
 اموفـق و کـار   مالیـات  داد کـرد. کلیدي ارزیابی توسعه و پیشرفت ملی قلمهاي  توان در شمار شاخص می

موظف بـه   ها گردند و دولت می پرداخت آن، صاحب حق ۀواسط بهها  ت حاکمیت است و ملتنشان مقبولی
  )2 ،1388 آقابراري،( .پاسخگویی

کشور بـدون   ةگذشته، ادار ۀمعظم انقالب در ده رهبر شدة همین دلیل یکی از آرزوهاي بیان شاید به 
آرزویـی کـه    )،4/11/1377 (مقـام معظـم رهبـري،    حاصل از فروش نفت بوده اسـت درآمدهاي  تکیه بر
جانبه، متعادل و پایدار است؛ چراکه در یک نگاه راهبردي و  دهندة تمامی زوایاي رشد و پیشرفت همه بازتاب

 ةکننـد  دشمن در جنگ اقتصادي این اسـت کـه منبـع تغذیـه    هاي  توان گفت که از شیوه می اندیشانه مآل
 سرچشمه اخالل ایجاد کند تا زمینه براي تسلیم آماده گـردد  هاي اقتصادي یک نظام را بزند و در اهدستگ

چیزي که  دهد. می در برابر دشمن را افزایشپذیري  چنین شرایطی میزان ضربه )،42 ،1369 (تقوي دامغانی،
 که چرخش راهبـردي در شرایط کنونی تحریم، مخالفان جهانی ملت ایران دنبال آن هستند. روشن است 

نیازمند تبیـین و   سمت درآمدهاي باثباتی مانند درآمدهاي مالیاتی، ابتدا درآمدهاي دولت از فروش منابع به
سوي ۀ پایدار تولید ملی و تأمین پشتیبانی ازمورد نیاز و نیز مستلزم رشد و توسعهاي  گفتمانسازي  گیر همه

  تبع آن نظام درآمد ملی است. و کارآمدسازي نظام اقتصادي و به ها نظام فرهنگی و پرورش قابلیت
  تواند: ینظام مالیاتی در اقتصاد مقاومتی م امور ةادار درسازي  لحاظ کاربردي پرداختن به گفتمان به 
 و استحکام نظام درآمدي دولت گردد.نظام مالیاتی در سطح کشور  امور ةادار ت دریباعث انسجام و جامع. 1
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 د.یمالیات را فراهم نما ۀکشور در مقول يران راهبردیجاد اجماع و وفاق نظر در مدیامکان ا. 2
کشور بدون فروش منابع و تحقـق آرمـان بـزرگ رهبـري      ةادار ۀزمینه را براي ورود جامعه به مرحل. 3

 کند. فراهم
اقتصاد مقاومتی را  ۀرصنظام در ع یاهداف عال يساز ادهیمناسب پ ياز فضا، بستر و ابزارها يریتصو. 4

 د.ینما یمتجل
ـ یمنظور ورود بخش غ ة امور مالیاتی بهمطمئن و باثبات در ادار ییثر فضا. به پایداري و دوام مؤ5  یردولت

 مالیات کمک نماید.   ۀ) در عرصیو خصوص ی(تعاون
فرهنگی و گفتمـانی متناسـب بـا مرحلـۀ جدیـد اقتصـادي و اجتمـاعی        بستر مناسب گیري  در شکل. 6

 ثر باشد.ؤعدالت و پیشرفت) م دهۀ ساله و بیستانداز  چشم(
 اقتصادي کمک نماید. ـ سخت تحریم و فشارهاي سیاسیهاي  عبور موفق نظام از گردنه . به7

  اهداف تحقیق .3
امور نظام مالیـاتی   ةدر ادار العالی) (مدظلهاي  هحضرت امام خامن و حضرت امام خمینی (ره) گفتمانتبیین 

    .در اقتصاد مقاومتی

  ال تحقیقؤس .4
 ةدر ادار العالی) (مدظله اي هو حضرت امام خامن (ره) حضرت امام خمینیهاي  گفتمان، آرا و اندیشه دیدگاه،

  امور نظام مالیاتی در شرایط اقتصاد مقاومتی کدام است؟ 

 ق  یتحق يآمار و نمونۀجامعه  ،قیروش تحقنوع و  .5
ک یات دانش موجود در یکه به ادب یقاتیتحقاست؛  يکاربردـ  يا ق حاضر از لحاظ هدف، توسعهیتحقنوع 

مورد نظر را دنبال  ةدانش در حوز یکه کاربرد عمل یقاتیو تحق يا بخشند، از نوع توسعه یموضوع توسعه م
 يهـا  استفاده از روشخته و با ین پژوهش آمی) روش ا1389 (خلیلی شورینی، باشند یم يکنند، کاربرد یم

  شرح زیر است: اسناد و مدارك به ۀآماري شامل دو دست ۀر این پژوهش جامعد است. موردي همبستگی
  ها نوع داده  آماري جامعۀ  ردیف

   آماري حجم نمونۀ
  گیري) (و روش نمونه

1  
احکـام و   هـا،  پیـام  ها، اسنادي: شامل سخنرانی

و امـام   (ره) کتب و آثـار علمـی امـام خمینـی    
   العالی) (مدظله اي هخامن

  اشباع نظري  کیفی

  شماري تمام  کیفی  محدود و مصاحبۀ پرسشنامه :خبرگان خاص  2
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 )ره(و توجه حضرت امام خمینـی   تأکیدمفاهیم و معانی مورد  ،واحد تحلیل و ثبت داده در این تحقیق
که سـعی شـده    نظام مالیاتی بوده است؛ ل اقتصادي مرتبط باالعالی) در حوزة مسائ مدظله(اي  هو امام خامن

  شان با یکدیگر در سپهر معرفتی اقتصاد مقاومتی توجه شود. ها و ارتباط است به معناشناسی کاربردي آن

  وش تحلیلر وها  داده يگردآورهاي  و ابزارروش  .6
 اي خامنـه  امـام  حضـرت  و) ره( خمینـی  حضـرت امـام   گفتمـان  خصـوص  در اطالعـات  گـردآوري  براي

و  شده اسـت.  استفاده اي کتابخانه روش از نظام مالیاتی در شرایط تحریم غالباً امور ةادار در) العالی مدظله(
در  .محدود و تکمیل پرسشـنامه و مشـاهدات محقـق    و مصاحبۀ برداري فیش ست ازا  ابزار آن هم عبارت

نظـام  امـور   ة) در ادارالعـالی  (مدظلـه اي  تبیین گفتمان والیت فقیه امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنـه 
براسـاس   .شـده اسـت  استفاده  )12، 1390 قمشیان، (بشیر، (الگوي پدام) 1ز روش تحلیل گفتمانا مالیاتی

  )12 ،1390(بشیر و حاتمیان،  .رسیده است تأییدیی این روش در تحقیقات متعدد به نظر محققان کارا

  مرور ادبیات و متون .7
منظـور پرداخـت مخـارج عمـومی و اجـراي       درآمد یا دارایی افراد است کـه بـه   بخشی ازعنوان  همالیات ب
 وسـیلۀ  هموجب قوانین و ب اجتماعی و سیاسی کشور به استاي حفظ منافع اقتصادي،رمالی در هاي  سیاست

و یـا سـهمی کـه     ،)63 ،1385 خورشـیدي،  و ریـز  (رنـگ  شود می اداري و اجرایی دولت وصولهاي  اهرم
مین باید از ثروت و درآمد خود براي تـأ  کشور، ۀهریک از سکن اصل تعاون ملی در حدود قوانین، موجب به

 ،1380 (لنگـرودي،  دولـت بدهـد   کشور به قدر توانایی خود بـه خزانـۀ  عمومی و حفظ مصالح هاي  هزینه
 ،1379 (توکـل،  .پرداختـی الزامـی و بالعـوض    2اقتصادي ۀو یا به تعبیر سازمان همکاري و توسع)، 608
حکومـت در هـر    نظریۀگیري  اعتنایی در شکل شود، نقش قابل می که توسط افراد به دولت پرداخت )376
ي پایدار، هـیچ حـاکمیتی تـوان ادارة مطلـوب جامعـه را نـدارد.       دارد و بدون تعیین منابع درآمداي  هجامع
عمیقـی هسـتند کـه در     مالیات، داراي مبانی نظـري  ۀ(ره) در خصوص مقول رو حضرت امام خمینی ازاین

  شود: می ها اشاره اینجا به برخی از آن

) در علیـه   اهللا  رحمـت ( نظرات و رهنمودهاي حضرت امـام خمینـی   آرا، ها، اندیشه .1.7
  مورد مالیات  

اگـر شـکل   . ) اخذ و تعیین خراج از شئونات رهبر مسلمین اسـت علیه  اهللا  رحمت( امام خمینی ةعقید بنا بر
الشرایط اسالمی  توسط حاکم جامع مقررات و موازین اسالم در عصر غیبت شکل گرفته وحکومت مطابق 
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(امـام  . بلکـه واجـب اسـت    طور قطع تقویت و اعانت یک چنین حکومتی نه تنهـا جـایز،   به شود، می اداره
حاکم و والـی اسـالمی اسـت کـه بـر اهـل ذمـه         وظیفۀ« بر آن امام معتقدند: عالوه )52 ،1365 خمینی،

مالیات متناسب بگیرد ها  یا از مزارع و مواشی آن آمدشان مالیات سرانه ببندد،مالی و در برحسب استطاعت
جمـع   اهللا و در تصرف دولـت اسـالمی اسـت،    مالیات بر اراضی وسیعی را که مال :یعنی ؛و همچنین خراج

ا هرج و و ب. اندیشی است م و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحتمنظاین کار مستلزم تشکیالت . آوري کند
انـدازه و   را بـه هایی  متصدیان حکومت اسالمی است که چنین مالیات عهدة این به. شدنی نیست مرج انجام

حضـرت امـام    .»آوري کند و به مصرف مصالح برسـاند  سپس جمع تناسب وطبق مصلحت تعیین کرده، به
کـه   دانند، می مالی را در ساختار حکومت اسالمی واجب تقویت بنیۀ پرداخت مالیات، بر لزوم تأکید(ره) با 
شـکوه و   ،زمان و مکان قدرت مالی و دفاعی حکومـت اسـالمی جایگـاه بالنـدگی    هاي  تناسب نیاز باید به

 اند: آورده تحریرالوسیلهدر . ظهور برسانندۀ و حوادث به منصها  عظمت خود را در برابر رویداد
 »مساله: ،السیاسیهتَکفُل االمور الحد لیس ،الحدود کاجراء  ،َو المالیـه و    ولَا القضائیه الخراجـات کاخـذ

ذلکبه لن نَصالّا امام المسلمینِ(ع) و م الشرعیه تحریرالوسـیله  )،علیـه  اهللا رحمـت ( (امام خمینی .»المالیات 
(ع)  امامـان معصـوم  « نویسـند:  مـی  مکاسـب محرمـه  کتاب ) در علیه  اهللا  رحمت( ) امام خمینی482 ،1ج
که شیعیان داشتند احکـام خاصـی را   هایی  و بنا به مصالح و نیاز اساس مقتضیات حاکم بر زمان و مکانبر

خُذ من اَموالهم صدقه تُطهِـرهم  « فرماید: می نخداوند متعال در قرآ ».اند صادر فرموده خمس در خصوص
علَیهم انَّ صالتَک سکَنٌ لهم و اهللاُ سمیع علیم * الَم یعلموا انَّ اهللاَ هو یقبـلُ التوبـه    و تُزکیهم بِها و صلِّ

  ».نََّ اهللاَ هو التَّواب الرحیمعن عباده و یاخُذَ الصدقات و اَ
سـیده  ص) ر( احکام از طریق وحی به رسول اکرم که این طور نیست که مثالًاند  ایشان بر این عقیده

وند آنان را تعیـین فرمـوده تـا    گوهایی باشند که خدا ع) مسئله( المومنینباشد و آن حضرت و حضرت امیر
در  ...نت را به فقها واگذار کرده باشـند و آنان این اما ل و احکام را بدون خیانت براي مردم نقل کنند،مسائ

ی از طریق اجراي قوانین و احکـام  اجتماعۀ کردن یک نظام عادالن(ع) برقرار انبیا ۀوظیفترین  حقیقت مهم
وضوح  چنانکه این معنی از آیۀ شریفه به. که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی مالزمه دارد است،

هـا   . هدف بعثـت »لَقَد اَرسلنا رسلنا بِالبینات و اَنزَلنا معهم الکتاب و المیزانَ لیقوم الناس بِالقسط« :پیداست
قد آدمیت راست  اساس روابط اجتماعی عادالنه نظم و ترتیب پیدا کرده،طورکلی این است که مردمان بر به

  )53 ،1379 آبادي، . (دري نجفاست پذیر اجراي احکام امکان با تشکیل حکومت و گرداند و این،
امکانـات مـالی مـورد    از تشکیالت حکومتی توانمند و گیري  بدون بهره جوامع بشري، ةکه ادارازآنجا 

شـک بـراي تـأمین     بـی  باشـد،  مـی  اسالم که دین ناس است و رسالت آن ابدي باشد، نمیپذیر  نیاز امکان
مـالی خـود   هـاي   مین نیازأمنابعی را جهت ت یابد، می دولت اسالم تبلور و تحقق رسالت خود که در عرصۀ

ء و انفـال کـه برخـی    فـی  یم جنگی،غنا زکات، خمس، :عناوینی همچون. و معرفی نموده است بینی پیش



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               218

ن یاتی و اجتماعی آن است و همـه مبـی  اهمیت ح دهندة که این نشانصورت مکرر آمده  در قرآن بهها  آن
توجـه   م با اقتـدار و سـربلندي باشـد،   أحکومت اسالم که باید تو معنا است که اسالم به شرایط تبعیۀاین 

سالم که خود را دین و دولت معرفی کرده و در ارکان خود رسد ا می نظر ) بسیار بعید بههمان(. خاصی دارد
ایی جزایی را مطرح نموده بـراي  و احکام قض — اعم از اقتصاد و سیاست —  معامالت سه بخش عبادات،

  با این درجه از اهمیت فکري نکرده و منابعی در نظر نگرفته باشد .اي  هلمسئ
اگـر  «فرماینـد:   مـی هـا   حال مردم در تنظیم مالیـات  ) در اهمیت رعایتعلیه  اهللا  رحمت( امام خمینی

 زیاد کند بدون وجـه،  راها  مالیات ازحیث اینکه ها یک وقتی همه را ناراضی کند، دولت کاري بکند که این
و  بدهد بدون وجه، از اینکه جریمه براي یک مسائل قرار بدون وجه، مالیات حیث اینکه جرم براي تأخیراز

مردم یک نحوي قرار بدهند که  طریقشان را اگر خداي نخواسته، ر اطراف هستند،همین طور قضاتی که د
آید؛ آن روز اسـت کـه نـه جنـگ      پیش می آن روز است که براي ما مصیبت ها بکنند، کم شک در این کم
 ».باشد و نه دولت؛ آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم تواند موفق تواند پیروز بشود و نه مجلس می می

 1358) در دیدار وزیر اقتصاد وقت در سال علیه  اهللا  رحمت( ) امام خمینی1365 (دیدار نمایندگان مجلس،
ها خودشان را جدا ندانند از مردم. رؤسا اینطور نباشد که بروند هـرکس در هـر    حکومت لکن«فرمایند:  می

بـا مـردم    بداند؛تر  را پایین یک ریاستی داشت بخواهد اعمال قدرت بکند؛ اعمال ریاست بکند؛ مردم جایی
 شود که مردم از آن جدا اسباب این می ،رفتاري بکند که رفتار یک مثالً زورمند خیلی کذا است با دیگران

) ایشان نه 122 ،1369 امام خمینی،( ».دو دفتر داشته باشند... فرار کنند از مالیات بشوند؛ مردم مالیات ندهند،
داشتند بلکه معتقد بودند که ما باید سعی کنیم مـدل نظـام    تأکیدتنها بر پیوستگی میان مردم و حکومت 

امیدوارم که  من...« فرمایند: می ایشان در این زمینه، کرده و پیاده نماییم مالیاتی مورد نظر اسالم را کشف
به حکومت اسالم باشد. و  شبیهی؛ یک قدري شباهت . یک صبغۀ اسالمی پیدا بکند. یک شاءاللّه بشود ان
کس به این  یک مملکت آرامی که هیچ اگر بشود، چه بتوانیم،اما هر اش، امیدواریم که بشود همه ،اگر باشد

  (همان) ».دولت به ملت؛ نه ملت به دولت فکر نیست که به دیگري تعدي بکند. نه
و مـردم هـم از روي رضـا و    « نین ترسیم نموده انـد: امام دلیل پرداختن مالیات توسط مردم را این چ

براي خودشان با رضـا و   براي حفظ سرحدات خودشان است، خودشان است، رغبت مالیاتی که براي حفظ
خواهد شـهر   شهرداري می را ایجاد کند، انتظامات خواهد حفاظت کند آن را، و دولت می ...دهند رغبت می

و این چیزي است که مال خود مردم است و به دسترس  بکند، ها را درست خواهد راه دولت می را آباد کند،
دیگـر دو   — تخود مردم با رضا و رغب طور شد، وقتی این دهد، انجام می براي خود مردم دارد خود مردم،

 آن وقت کم دهند براي اصالح امورشان. و اگر یک دغل هم پیدا بشود، می — کنند! نمی دفتر هم درست

  (همان) ».شود طور نیست که همه باشند. کم می نشود. ای می
توانستیم و   شاءاللّه اگر یک روزي هم ان و«فرمایند:  می در توصیف مالیات اسالمی(ره) حضرت امام  
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امـا   البتـه زکـات خیلـی نیسـت،     رقمی نیست، و آن هم کم توانستید که همان مالیات اسالمی را بگیریم،
اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی اسـت   گذارد وجود پیدا کند، را نمی فقیراندازة فقرا هست که دیگر  به

طـور نیسـت کـه     طوري است که این سیستمشیعنی  بسیار هنگفت براي همه چیز است، که این مالیات
یـک قلـم بسـیار درشـت      خمس تمام عایدي تمام یک مملکت در هر سال، براي فقرا است، خیال بشود

کـه دیگـر در    را، همین سیستم اسالمی توانستیم، توانستید،  شاءاللّه اره بکند؛ اگر انتواند اد این می است و
همـین خمـسِ تمـام     نداشته باشـیم،  هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگري زاید بر آن باشدها  مالیات
 دهـد،  لیات میاندازة خودش ما اینکه این بقال سر محله به براي و بسیار عادالنه است، یعنی درآمد، اموال،

ایـن یـک طـور     دهـد،  اندازة خودش مالیات مـی  آن هم به هاي کذاست، کارخانه آن آدمی هم که صاحب
 دیگر هیچ احتیاجی بـه  هم بشود،  شاءاللّه یکجور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه ان سیستمی است که

و امیـد اسـت کـه     ترتیب نشده است اینکه مردم زاید بر آن چیزي بدهند هم ندارد و البته حاال که باز آن
  شـاءاللّه  ان شاید همه چیز مـا را اداره بکنـد؛ و   یک درآمد بسیار سرشاري است که و اگر بشود هم، بشود،

  )30/3/1358 )،علیه  اهللا  رحمت( (امام خمینی ».بکنید اش مملکت صحیح و سالم بشود و خودتان اداره
صـدا   دهد کـه برویـد   حضرت امیر دستور می«فرمایند:  می مورانایشان در توصیف اخالق مالیاتی مأ

اید یا  زکاتتان را داده کهـ  حسب روایت هبـ  بگویید که براي زکات صدا کنید، هایی که هستند، کنید آن آدم
طور شـد   کردند. وقتی یک حکومت آن تخلف نمی ها هم آن برگردید بیایید. و ایم، اید؟ اگر گفتند داده نداده

هـا هـم    آن کردنـد و  ها هـم تخلـف نمـی    آن را شاهد دیدند، ر مقابل خدا مسئول شدند و خداوندو مردم د
) اهمیـت پیوسـتگی   همـان ( .دادنـد  دادنـد؛ خمـس را مـی    دادند؛ زکات را مـی  می مالیاتی را که باید بدهند

 یکدیگر جـدا دولت و مردم نبایستی از « حاکمیت و مردم از نظر امام خمینی زیاد است. ایشان معتقدند که
دزدنـد؛ ولـی    و کـار مـی   مالیـات  شود و مردم از ملت از گرفتاري دولت خوشنود می باشند؛ اگر جدا شدند،

دهند تـا رفـع نیـاز     فروشند و به دولت می لزوم می مردم گلیم زیر پاي خود را در مواقع گاه یکی باشند،هر
 )20/9/1361 همان،( ».بشود دولت
اجتمـاعی و  هاي  در خصوص اینکه مالیات در اسالم براي تقویت بنیه )یهعل  اهللا  رحمتامام خمینی ( 

غنـایم و   کردن خمـس در همـۀ   اشاره کردیم که واجبتر  پیش«فرمایند:  می دلیل ضرورت حکومت است
منفعت کسب دلیل بر این است که اسالم داراي دولت و حکومت بوده و خمس براي رفع مشکالت حکومت 

 ۀآیه [آی و خالصه هرکس در مفاد .... تنهایی نه براي برآوردن حاجات سادات به اسالمی تشریع شده است،
ولی  ال محسوب شده و حاکم،الم اید براي و آشکار خواهد شد که همۀ خمس از اموال بیتخمس] تدبر نم

هـاي   چنانکه امر زکـات  شود... می حسب مصالح عمومی مسلمانان تبعیتدر تصرف آن است و نظر وي بر
 ».نماید می داند مصرف می دست اوست و سهام آن را در مواردي که مصلحت هگوناگون نیز در عصر وي ب
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در  السـالم) اسـت،   خمس که مربوط به امام (علیهی از ) نیم489 ،2ج بیع، )،علیه  اهللا  رحمت( (امام خمینی
به خود بر این الزم است این مقدار یا  باشد. بنا می الشرایط یعنی مجتهد جامع زمان غیبت در اختیار نایب او،

  ) 425 ،1366 (امام خمینی، .او به مستحقان داده شود او داده شود و یا با اجازة

  اي امام خامنهنظرات و رهنمودهاي حضرت  آرا، ها، اندیشه .2.7
 اقتصاد کالن اسـت. مطالعـه و تجربـۀ    مالیات، بررسی سهم و نقش آن در مطالعۀهاي  یکی از دیدگاه

را ها  درآمد دولت سهم عمدةها  دهد که در اکثر کشورهاي پیشرفته مالیات می اقتصادهاي جوامع دیگر نشان
حال گذر سهم منابع اولیه و خام در اقتصاد بیش از مالیات است و این دهند. اما در اقتصادهاي در  می تشکیل

اقتصاد کالن ایـران هـم از ایـن    . منفی در اقتصاد این کشورها تلقی کرد عنوان یک عارضۀ توان به می را
موفقیت اقتصـاد ملـی و مـدیریت     گذشته در رنج بوده و درآمد حاصل از فروش نفتهاي  عارضه در دهه

فرماینـد:   می براین رهبر معظم انقالب در این زمینهبه چالش کشیده است. بنا اقتصادي را عمیقاً ـ سیاسی
اقتدار و پیشرفت عظیم ملت و نظام اسـالمی خواهـد   ساز  زمینهرهایی اقتصاد کشور از درآمدهاي نفتی، «

و جایگاه مالیات ر خصوص نقش براین اساس مقام معظم رهبري د )2 ،1390(سازمان امور مالیاتی،  ».شد
طورى  .د متعادل باشدیبا ع قشرهاى مختلف مردم از امکانات کشور،تمت«مین عدالت اجتماعی معتقدند: در تأ

ن کار را یک بخش عمده از ایالبته  .اى آن طور زندگى کنند هادتر شود و عدیروز ز به ها روز باشد که فاصلهن
هاى متناسب و بجا  اتین کند: گرفتن مالیتواند تأم مى ات،یى و بخش مربوط به مالیوزارت اقتصاد و دارا هم،

 )13/3/1375( ».گر استیک معناى دین هم یبرند. ا ى مىیها استفاده از کسانى که سودها و
در  دارنـد،  تأکیـد بر رعایت دقیق حقوق حاکمیت هم  در رعایت حقوق مودیان تأکیدایشان عالوه بر  

بـر ضـرورت پیگیـري و     گنـاه دانسـته و   درخصوص ندادن مالیات آن را یک شانهاي نوروزی یکی از پیام
خـواهم   گر هم هسـت کـه مـى   یمهم د ۀیک توصی« فرمایند: می کنند و می تأکیداستیفاي حقوق عمومی 

 1اسـتنقاذ  د کـنم و آن، یتأک کند، کمک مى ها آن کسى از مردم که بهوالن دولتى و هرئخصوص به مس هب
از امـوال عمـومى    دهند، ات نمىیمال اى دارند، بادآورده هاى ارى هستند که ثروتیحقوق عمومى است. بس

ـ یارى هستند که مالیکنند و بدون استحقاق بس مى نفع شخصى خود استفاده به ق بـه  ات و حقى را که متعل
 ۀدر هم دیما با ۀجامعى است. در یکارِ ناروا ن،یدهند. ا کنند و نمى درآمد و کسب خود منع مى از مردم است،

ک گنـاه  یخالف و  کی ات و منع اداى حقوق عمومى دولت و ملت،یفتد که منع مالیها و فکرها جا ب ذهن
ادى دارند و یهاى ز که ثروت از کسانى —خصوص هب — ات راید تالش کنند که مالیوالن دولتى بائاست. مس

د آن را به هر نحوى که یمردم است و با ن حقیا استنقاذ کنند؛ چون ر است،ها در وضع کشور مؤث آن اتیمال

                                                        
  ).نامۀ دهخدا لغتگرفتن (  صورت کامل . به 1



  221             ...العالی)  اي (مدظله مالیاتی حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنه گفتمانتحلیل  

دهند  ات مىیمال — ها را ندارند طور ثروت  کسانى که آن — طبقات متوسط رند. البته،یسته است بگیروا و شا
 کنند. کسانى هم هستند که از امکانـاتى کـه در   عمل مىتر  رتر هستند و سهلیگ آسان و در دادن آن هم،

 — حق دولت را ها، نیا د.آورن دست مى ادى را بهیهاى ز ثروت آحاد مردم است،ق به هاست و متعل آن اریاخت
و اداکردن آن و کمک به دولت و اسـتنقاذ   اتیگرفتن مال ن،یکنند. بنابرا ادا نمى — تن مردم اسیا که حق

  )1375مناسبت آغاز سال  ام رهبر معظم انقالب اسالمى بهیپ( ».فه استیک وظی ات،یمال
الی که پرسیده کنند: و در پاسخ سؤ می موران به روش مدارا حکمدر اخذ مالیات توسط مأ مدارادر مورد 

نماید اشخاصی که  المقدور سعی می هاست و حتی تشخیص مالیات متصدي شخصی در دارایی،«شده است: 
مردم به یا در تشخیص مالیات با  اشخاص مشمول را معاف، — داگر ممکن شو —یا مشمول مالیات نیستند،

اجـازه   نماید. به او و امثال او و به مردم خدمت می اي با مسامحه مالیات را تشخیص دهد، درجه ارفاق و تا
  )1391 اي، هالعظمی خامن (دفتر نشر آثار آیت اهللا ».دـاجازه بدهی فرمایند: می دهیم یا خیر؟

االن «ایشان در این زمینه معتقدند: . اسالمی نیازمند اصالح استهاي  از نظر ایشان نظام مالیاتی کشور 
 ات اسالمى هست،ینه مال شود، عنى نه احکام اسالمى اجرا مىیست؛ یحاکم ن اسالم عمالً در جوامع اسالمى،

 ارهـاى اسـالمى  یبا مع و نه حکامى که در رأس کار هستند، شود، ج مىیها ترو آن اسالمى در نه فرهنگ

  )16/3/1370 ،ان قرآنیاردار قیانات در دیب( ».گردند انتخاب مى
و ها  جزو راهنمایی الزم در آن،پذیري  و تولید انعطاف اداري و مالیهاي  تالش براي اصالح وضع نظام 

حرکت خوبى  ح است؛ حرکت،یدرست و صح البته روال،«فرمایند:  می در این زمینه ارشادات ایشان است،
طى کند.  د راهى طوالنى رایانسان واقعاً با ا را بپوشاند،یدا کند و زوایا شمول پیحرکت به زوا نیاست؛ اما تا ا

م یید بگویبا م،یانعطاف فکر کن بى سونگر و کیم جامد و ید کرد؟ اگر ما بخواهین راه طوالنى چه بایحاال در ا
ـ نقـاط محـروم را بپوشـانند؛ و اگـر د    ۀ همـ  دا کنند وین شمول را پیستى ایها با که برنامه  اي    م برنامـه یدی

ن یانعطافى است؛ اسالم براى ا ن جمود و بىیا م! به نظر ما،یآن برنامه را محکوم کن العجاله نپوشانده، على
ات نام یمال که — باعم از انفاق واج ن انفاقى که در اسالم هست،یانفاق. ا احسان، حکم دارد: صدقه، مورد

 ».کند ستم مالى شرکت مىیس میتنظ زى که دریعنى آن چی و انفاقات مستحب است. انفاق واجب، — ددار
 )12/12/1370 ،(بیانات در دیدار

یی و ، کـارا نظام مالیاتی موفقیـت  پرهیز از تبعیض در اخذ مالیات جزو اصول مستحکمی است که در
ـ همین جهت ر به کند. می اثربخشی را تضمین یس وقـت مجلـس   هبر معظم انقالب در پاسخی به نامۀ رئ

  از خـاص یامت  با لغو هرگونه  االصول  علی  نجانبیا« فرمایند: می ها مالیات بر شرکت دربارة شوراي اسالمی
  )15/10/1380 ،ها شرکت  اتیمال  خصوص در مجلس   سیرئ ۀ(پاسخ به نام  ».ادها موافقمینهادها و بن  براي

معظـم   رهبر تأکیدتوجه به اخالق حسنه در اخد مالیات هم از مواردي است که مورد  :اخالق مالیاتی
 25 ۀامام در نام«فرمایند:  می (ع) ایشان ضمن استناد به الگوي مورد نظر امام علی. انقالب قرار گرفته است
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گرش به یدۀ در نام زیداد و ن ز را مییآم کردند دستور برخورد محبت هم به افرادي که زکات را گردآوري می
 افانصفُو«د: یفرما مردم سفارش می ۀخواست در مقالعامالن زکات دستور به انصاف داده و به تحمل و صبر 

من انفُسکم و حوااصبِ الناسرفتاري با مـردم در   ها را نسبت به خوش هین توصیتر سپس عالیو  ؛جِهمئروا ل
   .»دینما ات مییزکات و مال افتیدرۀ نیزم

ـ  ي صنفی ها گرفتن از انجمن و مورد توجه در این رابطه کمک یکی از اصول مهم  ۀبراي اخـذ عادالن
اسالمی مالیات بر  ۀدر جامع«ایشان در این زمینه معتقدند:  مالیات و جلوگیري از اجحاف و فرار مالیاتی است،

 قانونی، ۀاما کسانی هستند که با داشتن درآمدهاي کالن از این وظیف ،و شرعی است درآمد یک امر الزامی
کننـد.   می خدمت مصالح اسالمی است استنکاف مد و دردرآ لزامی که به نفع کشور و طبقات کما شرعی و

براي فرار از مالیات  که شگردهاي مخصوصی راهایی  هاي اسالمی باید هوشیارانه عمل کرده و چهره انجمن
هاي اسالمی اصناف و  انجمن ۀدیدار اعضاي جامع (در »بندند افشا کنند می کار هو تقلب و تخلف از قانون ب

  )13/4/1370بازاریان تهران 
بلکـه ایجـاد    ،گرفتن از صاحبان حرف براي ایجاد عدالت مالیاتی مد نظر ایشـان اسـت   تنها کمکنه 

سـتانی   هـم از اصـول نظـري و عملـی مالیـات     کننـدگان   اعتماد متقابل بین کارگزاران مالیات و پرداخـت 
 رویکـرد هـا   رد مالیـات در مـو [رهبري] ایشان « شود؛ در این مورد دکتر ایروانی معتقد است: می محسوب

 کـردن  طـرح مالیـاتی فعـال    در دوران وزارت][ جانـب  ایجاد اعتماد متقابل را داشتند. بر همین اساس این

ارچوب بودنـد. چـ   له همواره حـامی ایـن برنامـه    که معظم ،هاي صنفی در امر مالیات را اجرا کردم اتحادیه
همـراه منـافع    عاالن اقتصادي بهف گرفتن منافعدرنظرنگري و  جامع فکري ایشان همواره مبتنی بر اعتدال،

از نهـادگرایی. اعتقـاد داشـتیم     براي حصول این نتیجه عبـارت بـود   رویکرد ما ...جامعه و نظام با هم بود
 بلکه ضروري پذیر نیست، مراتبی و کارمندي و رئیسی و کارفرمایی امکان رویکرد سلسله برد این کار باشپی

ة اي کـه در حـوز   سـابقه  بـی  شارکت فعال مردم و با رضایت آنان اجرا شود. مثالً کاراست که این کار با م
هـا و   هـاي صـنفی بـود. اتحادیـه     به اتحادیـه ها  واگذاري تشخیص و ارزیابی مالیات مالیاتی انجام گرفت،

 ها همکاري کند. همـین سیاسـت   آن همین راحتی با دولت به کردند که صنوف در آغاز این طرح باور نمی
ایـن بـود    بلکه افزایش پیدا کند. تنها اتفاقی که افتاد، تنها کم نشود،  نه دریافتیهاي  باعث شد که مالیات

 هـا و  آن را بیشتر درك کردند و ما عادت کردیم که با هم در یک قایق بنشـینیم. یعنـی مـا    ها ما آن که

 )1391 (ایروانی، ».دها هم منافع ملی را ملحوظ نماین آن ها را درك کنیم و آن مشکالت
ـ مـن  «فرماینـد:   مـی  جلوگیري از اجحاف در انتقال مالیـات  در زمینۀایشان  وقـت بـه جمعـى از     کی

 بودند، ش من آمدهیاست جمهورى پین در دوران ریاسالمى بازار تهران که چند سال قبل از ا هاى انجمن
د ید؛ شما بایکن را افشا کن استفاده ءسو رةد چهید کسانى سوءاستفاده کنند؛ شما باید نگذاریگفتم که شما با

 بندنـد،  کـار مـى   فرار از قانون و ارتکاب تخلف و تقلب به ات،یشگردهاى مخصوصى را که براى فرار از مال
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بیانات در دیدار جمعی از ( ».د بشودین کار هنوز هم باید. ایکشور افشا کن براى مأموران دولت و مسؤوالن
ـ نفـع ج  کسـانى بـه   ادها،ین کم و زیو از اها  نان نوسید که از ایبده د اجازهینبا« )13/4/1370 اصناف ب ی

ـ بالفاصـله آن مال  اتى بر صنفى بسته شد،یو تا رقم مال شخصى خودشان استفاده کنند، ات خـودش را در  ی
ست و بـر عـدل اسـالمى    ین درست نیبدهد. ا نشان ى که به آن صنف مراجعه دارد،ا  کننده زندگى مصرف

 )همان( ».دباش منطبق نمى

  روش تحلیل گفتمان .8
شناس انگلیسی زلیک هریس در زبانشناسی مطـرح   توسط زبان 1952بار در سال  تحلیل گفتمان نخستین

 شناسـی بـه مطالعـات فرهنگـی،     میشل پشـو آن را از زبـان   ژاك دریدا، شد. متفکرانی چون میشل فوکو،
 1980مدرنیسم از دهـۀ   رهاوردي از تفکر پستیل به عنوان اجتماعی و سیاسی وارد کردند. این روش تحل

ارتباطـات و آخـرین    روش تحلیل مورد استفاده در علوم اجتماعی وترین  عنوان آخرین و گسترده به بعد به
گو و متن نوشـتاري مطـرح   و گفت ،زبان یم و معانی جدید در عرصۀانسانی در تبیین مفاه دستاورد اندیشۀ

تحلیـل گفتمـان کشـف معـانی      )7 ،1379 ،فـرکالف  ؛60 ،1382 نی،و فرقـا  7 ،1383 (میرفخرایـی،  .شد
 .شـوند  مـی  گوناگون زبانی و فرازبانی آشـکار هاي  هاي گفتمانی است که در شکل ظاهري و مستتر جریان

تجزیـه و تحلیـل    ،تحلیل گفتمان«نویسند:  می ) براون و یول در تعریف تحلیل گفتمان14 ،1385 (بشیر،
زبانی مستقل از اهداف و هاي  تواند منحصر به توصیف صورت نمی در این صورت زبان و کاربرد آن است؛

 (فـرکالف،  ».انـد  وجود آمـده  هها در امور انسانی ب براي پرداختن به آنها  کارکردهایی باشد که این صورت
هـاي ایـدئولوژیک نویسـندگان و     تحلیل گفتمـان روشـی کارآمـد در تبیـین و کشـف دیـدگاه       )9 ،1379
  )26 ،1391 (حدادي و همکاران، .هاي سیاسی و اجتماعی آنان است دیدگاه

 و پیام واحدهاي زبانی را در ارتبـاط بـا عوامـل درون زبـان    گیري  تحلیل گفتمان هم چگونگی تبلور و شکل
فرهنگـی و مـوقعیتی    ،اجتمـاعی هاي  (زمینه و متن) و محیط بالفصل زبانی مربوطه و هم کل نظام زبانی (زمینه

مـتن، اهـداف و    دهـد کـه قضـایاي حـاکم بـر      مـی  ) و این امکان را8 ،2005 (فرکالف، .کند می بررسی ...) راو
 ) در تحلیـل گفتمـان  120 ،1390 زاده، (روشنفکر و اکبري .دنبال دارد، کشف گردد که صورت کالم بههایی  نقش
ازه دست یافـت و بـه خطـوط    معناي ت به ،داللتیهاي  کالمی و زیرساختهاي  از روساختگیري  توان با بهره می

  )همان( .فکري، ایدئولوژیک و اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد
مستقل در علـوم انسـانی و   اي  هعنوان رشت شه در علم هرمنوتیک دارد، اما بهروش تحلیل گفتمان ری

 ،) از میـان رویکردهـاي کیفـی   65 ،1392 (اسـکندري،  .شصت پدیدار گشته است ۀاجتماعی از اواسط ده
آوري  ) نخستین قدم آن هم ورود به مرحلۀ جمع80 ،(همان .هاست آنترین  تحلیل گفتمان یکی از پیچیده
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کردن مـتن در فراینـد تحلیـل     یا پیاده 1برداري مرحلۀ بعد نسخه هاست. و مصاحبهها  از متون گفتارها  داده
به  گفتمان و نسبت آن با متن سخنان فراوانی تاکنون دربارة اگرچه گفتمان است. مرحله بعد تحلیل است.

هـاي   ولی در راه روش تحلیل گفتمـان هنـوز روش مـورد وفـاقی وجـود نـدارد و روش       ،میان آمده است
) تحلیـل گفتمـان یکـی از    8 ،1390 (بشیر و قمشـیان،  .شود می گران گفتمان پیشنهاد گوناگونی به تحلیل

) ایـن گـرایش در   9 ،1392 (ایزدي و همکـاران،  ،باشد می نقد و بررسی متون ثر درکارآمد و مؤهاي  شیوه
عنوان گرایشی بـین   علوم اجتماعی را درنوردیده و در حال حاضر بههاي  بسیاري از رشته ،کمتر از دو دهه

 ) ایـن 110 ،1389 (علیزاده بیرجندي و رجبلـو،  .گیرد می در مطالعات اجتماعی مورد استفاده قراراي  هرشت
نگـاري،   بـوم شناسـی،   چـون انسـان  هـایی   شـته رتغییـرات گسـترده علمـی در    درپـی  اي  هروش بین رشت

  )  77 ،1388 (گودرزي، .... ظهور کرده استشناسی ادراکی و اجتماعی و روان ،شناسی جامعه
  روش این مقاله در تحلیل گفتمان:

زمـانی [ و یـا    نی، هـر دورة بـا معیـار تفکیـک گفتمـا     هاست که حلیل گفتمان، یکی از انواع تحلیلت
تـوان در سـطوح مختلـف     مـی  راهـا   گفتمان )8 ،1392 و همویی،زاده  (نقیب .کند می موضوعی] را بررسی

 یک فن مانند سایر فنون تحلیـل در علـوم اجتمـاعی یـاد     مثابۀ در اینجا از تحلیل گفتمان به بررسی کرد؛
  است:شرح زیر  لذا مراحل کلی انجام این روش به شود. می

  .تعیین چارچوب نظري )الف
  .انتخاب نمونه )ب
  .واحد تحلیل )ج
  .شده آوري مطالب جمعبندي  طبقه )د
 .ها پردازش داده )ه

فتمـان  سـطح دوم گ  مـتن،  مثابـۀ  سطح اول گفتمان به کار گرفت: هفرکالف این فن را در سه سطح ب
زمینـه.   مثابـۀ  سوم که سطح کالن است، گفتمان بـه  تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن و سطح مثابۀ به

عملیـاتی در تحلیـل گفتمـان،     شـده اسـت. شـیوة    ارائـه مختلفی براي تحلیل گفتمان هاي  تاکنون روش
کمی به عینیت توجه عمـده  هاي  که روش گونه زمینه و فرامتن است و همان از درك و فهم متن،اي  هشیو

روش عملیـاتی تحلیـل    )10: 1390 (بشـیر،  .داردگـرا   ي عینـی داشته و دارند روش عملیاتی هم رویکـرد 
هم بـا روش فـرکالف   هایی  ؛ شباهت3قرار گرفته است تأییدکه در تحقیقات متعدد مورد  ،2گفتمان (پدام)

اسـت.  تـر   و عملیـاتی تر  توصیف، تفسیر و تبیین استوار است؛ دارد. اما از آن ساده :که مبتنی بر سه مرحله
و گـرایش مـتن   گیـري   جهـت  .2سطح)  ـ (سطح برداشت از متن. 1هاي اساسی مانند این روش بر محور

) استوار است. که در مرحلـۀ سـوم محقـق    1385 ،(بشیر عمق) ـ (سطح تحلیل توجیهی. 3 سطح) ـ (عمق
 (بشـیر،  .مـتن اسـت   ةآورنداستفاده پدید هاي مورد خلق متن و بین متن ۀمتن با زمین درصدد کشف رابطۀ

 خروج مرحلۀ ،تبیین فرکالف است. این مرحله عمق است که همسان مرحلۀ ـ چهارم عمق مرحلۀ )1391
                                                        

1. transcription  2. practical discourse analysis method 
 

  ) اشاره کرد.1390) و قمشیان (1389)، طاهري (1389آبادي ( )، بالش1388توان به بشیر ( . ازجمله این تحقیقات می 3
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شـود میـان مـتن و     می مرتبط با متن است. که تالشهاي  از ساختارهاي ظاهري متن و توجه به فرامتن
 همکـاران،  (ایـزدي و  .متن آشکار گردند د و معانی نهفتۀمرتبط با متن پلی ایجاد گردهاي  و فرامتن زمینه
شده میان مـتن   گر روابط کشف در این مرحله تحلیل تحلیل است. مرحلۀ نهایی و مهم مرحلۀ )11 ،1392

تواند در خلق متن و  می است کهاي  هلدهد. فرامتن هر مسئ می متن مورد توجه قراربه فرا و زمینه را باتوجه
جـو و کشـف   و معناهاي پنهان و نگفته را جسـت  ها رابطه برقرار کند. و وابسته اثر بگذارد و یا با آن زمینۀ

مربوط به سطح تحلیل بندي  ی و جهانی نوعی از تقسیمالملل بین اي، ههاي ملی، منطق کند. بنابراین دیدگاه
اقتصـادي،   اجتماعی، فرهنگی، ،کند. روابط سیاسی می برقرار پیوندهاي الزم را الملل است که با روابط بین
هـاي   دهنـد و همچنـین دیـدگاه    مـی  عملکردي الزم را مورد توجه قرار ـ ظريهاي ن دینی هنري فرامتن

مکانی را براي تحلیـل گفتمـانی در   هاي  تواند فرامتن می شمول نیز و جهان اي همنطقفرا ،اي همحلی، منطق
مرحله ینان یافت که با هر توان اطم می تحلیل گفتماناي  همرحل جپن ةشیوگیري  ) با بکارهمان( .نظر بگیرد

پایـانی تحلیـل    تلف روشن شده و در نهایت در مرحلۀمخهاي  بخشی از معنا در حلقه ،پیشنهادي از شیوة
 (بشـیر و حـاتمی،   .دهـد  ارائهها و قرائت خواننده  برداشت پایۀ مزبور معنایی کامل را برهاي  گفتمان حلقه

1388، 102(  

  )ره(تحلیل گفتمان امام خمینی  .9
ارائـۀ  کـردن خطـوط کلـی تحلیـل و      دنبال مشخص در تحلیل سطح اول محقق بهفته شد که گطور همان

و معناي اسـتنباطی   متن اشاره شدهگیري  همین جهت در ادامه آن به جهت برداشت از اصل متن است به
العـالی)   (مدظلهاي  هو امام خامن )ره(نتایج حاصل از تحلیل گفتمان امام خمینی  گردیده است: ارائهاز متن 

در تبیین گفتمان مالیات و نظام مالیاتی در گفتمان امام و رهبري نهفته است  دهد عناصر مهمی می نشان
بـه سـایر    اینکـه در اینجـا تحلیـل تـوجیهی باتوجـه      شـود: مضـافاً   می ذکرها  این محور برخی از که ذیالً
  بافت اجتماعی معادل سطح سوم تحلیل گفتمان است؛هاي  گرایش

  
  امور مالیاتی ةدر حوز )ره(نخست تحلیل گفتمان امام خمینی  حلۀتحلیل سه مر .1جدول 

و گیري  جهت  برداشت از اصل متن  ردیف
  گرایش متن

تحلیل توجیهی 
به سایر  باتوجه
  متنهاي  گرایش

  
1  

اگـر شـکل   . اخذ و تعیین خراج از شئونات رهبر مسـلمین اسـت  
حکومت مطابق مقررات و موازین اسالم در عصر غیبـت شـکل   

طور  به شود، می الشرایط اسالمی اداره توسط حاکم جامع و گرفته
بلکـه   قطع تقویت و اعانت یک چنین حکومتی نـه تنهـا جـایز،   

  )52 ،1365 (امام خمینی،. واجب است

ــات   ــع مالی وض
توسط حکومـت  

  ضرور ي است.

ــالمی  ــاکم اســ حــ
  مسئول تعیین مالیات 
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 گیري و جهت  برداشت از اصل متن  ردیف
  گرایش متن

تحلیل توجیهی 
به سایر  باتوجه
  هاي متن گرایش

2  

اهـل ذمـه برحسـب    حاکم و والی اسالمی است کـه بـر    وظیفۀ
یـا از مـزارع و    آمدشان مالیات سرانه ببندد،استطاعت مالی و در

 :یعنـی  ؛مالیات متناسب بگیـرد و همچنـین خـراج   ها  مواشی آن
در تصرف دولت اسالمی اهللا و  مالیات بر اراضی وسیعی را که مال

بر لزوم پرداخت  تأکیدحضرت امام (ره) با  ...آوري کند جمع است،
 مالی را در ساختار حکومت اسـالمی واجـب   تقویت بنیۀ مالیات،

زمان و مکان قدرت مالی و هاي  که باید به تناسب نیاز دانند، می
شکوه و عظمت خود را اعی حکومت اسالمی جایگاه بالندگی، دف

  .ظهور برسانندۀ و حوادث به منصها  ر رویداددر براب

تعیین مالیات بر 
مسلمان هم غیر

  الزم است.

آحاد مردم ملزم  ۀهم
اند  به پرداخت مالیات

اعــم از مســـلمان و  
  مسلمانغیر

  
3  

م و حسـاب و کتـاب و تـدبیر و    این کار مستلزم تشکیالت منظ
 ایـن . شدنی نیست و با هرج و مرج انجام. اندیشی است مصلحت

را هایی  متصدیان حکومت اسالمی است که چنین مالیات ةعهد به
سـپس   طبـق مصـلحت تعیـین کـرده،     تناسـب و  بـه  انـدازه و  به

  .آوري کند و به مصرف مصالح برساند جمع

داشتن سـازمان  
مالی براي اخـذ  
مالیات ضروري 

  است.

ــول و   ــت اصـ رعایـ
مصـــــــــلحت در  

ستانی اسالمی  مالیات
  الزم است.

  
4  

لــیس الحــد تَکفُــل     :مســاله «انــد:   تحریرالوســیله آوردهدر 
،السیاسیهاالمور  ،الحـدود کاجراء    ،و المالیـه ولَـا القضـائیه   کاخـذ

به   الخراجات و المالیات الشرعیه الّا امام المسلمینِ ن نَصـ(ع) و م
ذلک482 ،1ج تحریرالوسیله )،علیه  اهللا  رحمت( (امام خمینی »ل(   

مشروعیت وضع 
  و اخذ مالیات 

حـــاکم منصـــوب از 
 جنــب امــام معصــوم

حق وضع و اخـذ   (ع)
  مالیات را دارد.

  
5  

 نویسـند:  می مکاسب محرمه) در کتاب علیه  اهللا  رحمت( امام خمینی
و بنـا   اساس مقتضیات حاکم بر زمان و مکان(ع) بر امامان معصوم«

 خاصی را در خصوصکه شیعیان داشتند احکام هایی  به مصالح و نیاز
ن   « فرماید: می خداوند متعال در قراناند.  صادر فرموده خمس خُـذ مـ

لِّ علَـیهم انَّ صـالتَک       م و تُـزکیهم بِهـا و صـتُطهِره دقهاَموالهم ص
سکَنٌ لهم و اهللاُ سمیع علیم * الَم یعلموا انَّ اهللاَ هو یقبلُ التوبه عـن  

  . »اهللاَ هو التَّواب الرحیم عباده و یاخُذَ الصدقات و اَنَّ

رعایــــــــــت 
مقتضیات زمان 
و نیاز جامعه در 
تعیـــین حـــدود 

  احکام مالی 

سنجی  حتحدود مصل
ــرایط و   ــت ش و رعای
اقتضـائات در احکــام  

  حکومتی 

  
  
  
6  

احکام از طریق  که این طور نیست که مثالًاند  ایشان بر این عقیده
حضرت و حضرت امیر (ص) رسیده باشد و آن  وحی به رسول اکرم

وند آنان را تعیین فرموده گوهایی باشند که خدا (ع) مسئله المومنین
و آنان این  ل و احکام را بدون خیانت براي مردم نقل کنند،تا مسائ

 وظیفۀترین  در حقیقت مهم ...نت را به فقها واگذار کرده باشنداما
اجراي  اجتماعی از طریقۀ کردن یک نظام عادالن(ع) برقرار انبیا

که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید  قوانین و احکام است،
شـریفه بـه وضـوح     معنی از آیـۀ که این چنان. الهی مالزمه دارد

یزانَ لَقَد اَرسلنا رسلنا بِالبینات و اَنزَلنا معهم الکتاب و الم« :پیداست
سطبِالق الناس قومیرکلی ایـن اسـت کـه    طو بهها  هدف بعثت ».ل

 اساس روابط اجتماعی عادالنه نظم و ترتیب پیدا کرده،مردمان بر
اجـراي   با تشکیل حکومـت و  قد آدمیت را راست گرداند و این،

  )53 ،1379 آبادي، . (دري نجفاست پذیر احکام امکان

برقــراري نظــام 
ــ  ۀعادالنـــــــ

ــاعی از  اجتمـــ
ــان و  ــق بی طری
ــام   ــراي احک اج
شریعت ممکـن  

  است.

ــه ــی  مالزم و همراه
ایجاد نظام اجتماعی 
عادالنه با بیان و نشر 

  تعالیم و عقاید الهی 
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   .1ادامۀ جدول 

گیري و  جهت  برداشت از اصل متن  ردیف
  گرایش متن

تحلیل توجیهی 
به سایر  باتوجه
  هاي متن گرایش

7  

داشـتند   تأکیدایشان نه تنها بر پیوستگی میان مردم و حکومت 
بلکه معتقد بودند که ما باید سعی کنیم مدل نظام مالیاتی مـورد  

 ایشـان در ایـن زمینـه    کرده و پیاده نمـاییم:  نظر اسالم را کشف
. یـک صـبغۀ    شـاءاللّه  امیدوارم کـه بشـود ان   من...« فرمایند: می

به حکومـت   اسالمی پیدا بکند. یک شبیهی؛ یک قدري شباهت
چـه  اما هر اش، امیدواریم که بشود همه ،اسالم باشد. و اگر باشد

کس به این فکـر   یک مملکت آرامی که هیچ اگر بشود، بتوانیم،
دولت به ملت؛ نه ملـت بـه    نیست که به دیگري تعدي بکند. نه

  )122 ،(همان ».دولت

 امکان و زمینـۀ 
ــدل  کشـــف مـ
حکومتی مالیات 
اســالمی وجــود 

  دارد.

ضرورت کشف مـدل  
  مالیاتی اسالم

  
8  

ها خودشان را جـدا نداننـد از مـردم.     حکومت لکن«می فرمایند: 
یک ریاسـتی   طور نباشد که بروند هرکس در هر جایی رؤسا این

داشت بخواهد اعمال قدرت بکند؛ اعمال ریاست بکند؛ مـردم را  
با مردم رفتاري بکند که رفتار یک مـثالً زورمنـد    بداند؛تر  پایین

 شود که مردم از آن جدا این میاسباب  ،خیلی کذا است با دیگران
دو دفتر داشته ...  فرار کنند از مالیات بشوند؛ مردم مالیات ندهند،

  ) 122 ،1369 ،نور صحیفۀ( ».باشند

ــت ــا  حکومـ هـ
ــان را از  خودشـ

   .مردم بدانند

ــت   ــتگی حکوم پیوس
اسالمی و مردم و اثر 

  آن بر نظام مالیاتی 

  
  
9  

ها یک وقتی همه را  ایناگر دولت کاري بکند که «می فرمایند: 
از  زیاد کند بـدون وجـه،   راها  مالیات حیث اینکه از ناراضی کند،

از اینکه جریمـه   بدون وجه، مالیات حیث اینکه جرم براي تأخیر
و همین طور قضاتی که  بدهد بدون وجه، براي یک مسائل قرار

یک نحـوي   طریقشان را اگر خداي نخواسته، در اطراف هستند،
آن روز اسـت   ها بکنند، کم شک در این که مردم کم ر بدهندقرا

آید؛ آن روز اسـت کـه نـه جنـگ      پیش می که براي ما مصیبت
باشد و نه دولت؛  تواند موفق تواند پیروز بشود و نه مجلس می می

(دیـدار نماینـدگان    ».آن روز است کـه بایـد فاتحـه را بخـوانیم    
   )1365 مجلس،

افزایش مالیاتها  
ــل و  ــد دلیـ بایـ

یــه و اقبــال توج
  هم داشته باشد.

ــردم از  دوري مـــــ
حکومــــت عامــــل 

  اضمحالل حکومت 

  
  
10  

اگر یـک روزي هـم    و«فرمایند:  می در توصیف مالیات اسالمی
توانستیم و توانسـتید کـه همـان مالیـات اسـالمی را        شاءاللّه ان

اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی اسـت کـه ایـن     ،...بگیریم
یعنـی سیسـتمش    براي همه چیـز اسـت،  بسیار هنگفت  مالیات

 براي فقرا اسـت،  طور نیست که خیال بشود طوري است که این
یک قلم بسیار  خمس تمام عایدي تمام یک مملکت در هر سال،

 توانسـتید،   شـاءاللّه  تواند اداره بکند؛ اگر ان این می درشت است و
هـم  هـا   که دیگر در مالیات را، همین سیستم اسالمی توانستیم،

نداشـته   هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگري زاید بر آن باشـد 
و بسـیار عادالنـه    یعنی درآمد، همین خمسِ تمام اموال، باشیم،
  )30/3/1358 )،علیه  اهللا  رحمت(امام خمینی( ».است

ترین  خمس مهم
ــات   ــوع مالیـ نـ
اســــــــالمی  
اســــــت.(مدل 

  مالیاتی اسالم)
خمـس مالیـاتی   

  .عادالنه است

 دربی نیازي جامعـه  
ــی  ــایه عمل ــدن  س ش
  مالیات خمس 

ــدرت   ــت قــ رعایــ
ــزان  پرداخـــت و میـ
تمتع در مدل مالیاتی 

  خمس
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   .1ادامۀ جدول 

گیري و  جهت  برداشت از اصل متن  ردیف
  گرایش متن

تحلیل توجیهی 
به سایر  باتوجه
  هاي متن گرایش

11  

غنـایم و منفعـت    کردن خمـس در همـۀ   واجب«... می فرمایند: 
کسب دلیل بر این است که اسالم داراي دولت و حکومت بوده و 

نه  خمس براي رفع مشکالت حکومت اسالمی تشریع شده است،
و خالصه هـرکس در   .... تنهایی ات سادات بهبراي برآوردن حاج

خمس] تدبر نماید براي او آشکار خواهـد شـد کـه     آیه [آیۀ مفاد
ولـی در   مال محسوب شده و حـاکم، ال ۀ خمس از اموال بیتهم

حسب مصالح عمـومی مسـلمانان   تصرف آن است و نظر وي بر
گوناگون نیز در عصر وي هاي  چنانکه امر زکات شود... می تبعیت

دانـد   مـی  دست اوست و سهام آن را در مواردي که مصـلحت  هب
  )489 ،2ج بیع، )،علیه  اهللا  رحمت(امام خمینی( .نماید می مصرف

الگوي مالیـاتی   
خمس براي رفع 
ــکالت  مشـــــ
ــت  حکومــــــ
اسالمی تشـریع  

  شده است

ــاز حکومــت بــه    نی
  الگوي مالیاتی 

  اي هتحلیل گفتمان امام خامن .10
  امور مالیاتی ةدر حوزاي  هاول تحلیل گفتمان امام خامن ۀسه مرحلبندي  جمع .2جدول 

و گیري  جهت  برداشت از اصل متن  ردیف
  گرایش متن

توجیهی با تحلیل 
توجه به سایر 

  متنهاي  گرایش

1  
رهایی اقتصاد کشور «فرمایند:  می رهبر معظم انقالب در این زمینه

اقتدار و پیشرفت عظیم ملت و نظـام  ساز  زمینهاز درآمدهاي نفتی، 
  ) 2 ،1390(سازمان امور مالیاتی،  ».اسالمی خواهد شد

رهـــایی از اقتصـــاد 
  بدون نفت

اقتصــــاد مقتــــدر 
متکی به غیراقتصاد 

  نفت 

2  

اساس مقام معظم رهبري در خصوص نقش و جایگاه مالیات  براین
ع قشرهاى مختلف مـردم  تمت«مین عدالت اجتماعی معتقدند: أدر ت

هـا   باشـد کـه فاصـله   نطورى  .د متعادل باشدیبا از امکانات کشور،
ـ البتـه   .اى آن طور زنـدگى کننـد   هادتر شود و عدیروز ز به روز ک ی

ى و بخـش  یـ وزارت اقتصـاد و دارا  ن کار را هم،یاز ابخش عمده 
هاى متناسب  اتین کند: گرفتن مالیتواند تأم مى ات،یمربوط به مال

ـ برند. ا ى مىیها استفاده و بجا از کسانى که سودها و ک یـ ن هـم  ی
  )1375/3/13( ».گر استیمعناى د

لزوم کاهش فاصـله  
  طبقاتی

مالیات ابـزار مـوثر   
ــاهش ــله  کـ فاصـ

  طبقاتی

3  

خـواهم   گر هم هست که مىیمهم د ۀیک توصی« فرمایند: می
 ها آن کسى از مردم که بهالن دولتى و هرئوخصوص به مس هب

حقوق عمومى اسـت.   استنقاذ د کنم و آن،یتأک کند، کمک مى
ات یـ مال اى دارنـد،  بـادآورده  هـاى  ارى هستند کـه ثـروت  یبس

کنند  مى نفع شخصى خود استفاده از اموال عمومى به دهند، نمى
ق ات و حقى را که متعلیارى هستند که مالیو بدون استحقاق بس

دهند.  کنند و نمى درآمد و کسب خود منع مى از به مردم است،
  ها و فکرها  ذهن ۀدر هم دیى است. در جامعه ما بایکارِ ناروا ن،یا

  

جــــدیت در اخــــذ 
  مالیات 

مالیـــات حقـــوق   
ــومی ــرفتن  عمـ گـ

ندادن  وظیفه مالیات
  گناه استمالیات 
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جا بیفتد که منع مالیات و منع اداى حقوق عمـومى دولـت و   
الن دولتـى بایـد   ئوخالف و یک گنـاه اسـت. مسـ    ملت، یک

هاى  که ثروت از کسانىـ  خصوص هبـ  تالش کنند که مالیات را
ها در وضع کشور مؤثر است، استنقاذ  زیادى دارند و مالیات آن

و اداکـردن آن و کمـک بـه     . بنابراین، گرفتن مالیات..کنند؛ 
پیام رهبـر معظـم   . (دولت و استنقاذ مالیات، یک وظیفه است

  )1375انقالب اسالمى به مناسبت آغاز سال 

    

4  

اموران بـه روش مـدارا   در مورد مدارا در اخذ مالیات توسط مـ 
الی کـه پرسـیده شـده اسـت:     ؤکنند: و در پاسـخ سـ   می حکم

هاسـت و   تشـخیص مالیـات   متصـدي  شخصـی در دارایـی،  «
نماید اشخاصـی کـه مشـمول مالیـات      المقدور سعی می حتی

یا در  اشخاص مشمول را معاف، ـ داگر ممکن شوـ  یا نیستند،
بـا مسـامحه    اي درجه تشخیص مالیات با مردم به ارفاق و تا

نماید. بـه او و   و به مردم خدمت می مالیات را تشخیص دهد،
 .»ــاجازه بدهیـد  « فرمایند: می »اجازه دهیم یا خیر؟ امثال او

  )1391 اي، هاهللا العظمی خامن (دفتر نشر آثار آیت

مـــــــــــــدارا در 
  ستانی  مالیات

ــذیري  انعطــاف در پ
تعیین مالیات توسط 

  مورانمأ

5  

اسالمی نیازمند اصالح هاي  مالیاتی کشوراز نظر ایشان نظام 
 االن در جوامع اسالمى،«ایشان در این زمینه معتقدند: . است

عنـى نـه احکـام اسـالمى اجـرا      یسـت؛  یحـاکم ن  اسالم عمالً
 اسـالمى در  نـه فرهنـگ   ات اسالمى هست،ینه مال شود، مى
بـا   و نه حکامى که در رأس کار هستند، شود، ج مىیها ترو آن
ان یدار قاریانات در دیب( ».گردند انتخاب مى اسالمىارهاى یمع

  )16/3/1370 ،قرآن

عدم اجـراي احکـام   
اســــــــــالمی در 

  کشورهاي اسالمی

ضرورت پرداختن و 
  اصالح نظام مالیاتی 

6  

ح است؛ یدرست و صح البته روال،«فرمایند:  می در این زمینه
ا شـمول  یحرکت به زوا نیحرکت خوبى است؛ اما تا ا حرکت،

 د راهى طوالنى رایانسان واقعاً با ا را بپوشاند،یکند و زوا دایپ

د کـرد؟ اگـر مـا    یـ ن راه طـوالنى چـه با  یطى کند. حاال در ا
ـ با م،یانعطـاف فکـر کنـ    بـى  سونگر و کیم جامد و یبخواه د ی

ۀ همـ  دا کننـد و یـ ن شمول را پیستى ایها با م که برنامهییبگو
العجالـه   ى علـى ا  برنامهم یدینقاط محروم را بپوشانند؛ و اگر د

ن جمـود و  یا م! به نظر ما،یآن برنامه را محکوم کن نپوشانده،
 حکـم دارد: صـدقه،   ن مـورد یانعطافى است؛ اسالم براى ا بى

اعـم از انفـاق    ن انفاقى که در اسالم هست،یانفاق. ا احسان،
و انفاقات مستحب اسـت. انفـاق   ـ  ات نام داردیمال که ـ واجب
سـتم مـالى شـرکت    یس میزى که در تنظـ یچعنى آن ی واجب،

  )12/12/1370 ،(بیانات در دیدار ».کند مى

تالش براي اصـالح  
ــام  ــع نظ ــاي  وض ه
و تولید  اداري و مالی

ــاف  ،پـــذیري انعطـ
ــمول   ــت و ش جامعی

  الزم در آن

جامعیـــت نظـــام  
  مالیاتی اسالم
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7  

پرهیز از تبعیض در اخذ مالیات جزو اصول مستحکمی است که 
 یی و اثربخشـی را تضـمین  انظام مالیـاتی موفقیـت و کـار    در

هبر معظم انقالب در پاسخی به نامـۀ  همین جهت ر به کند. می
 ها مالیات بر شرکت ةباردر یس وقت مجلس شوراي اسالمیرئ

  از خاصیامت  با لغو هرگونه  االصول  علی  نجانبیا« ایند:فرم می

 در مجلس   سیرئۀ (پاسخ به نام  ».ادها موافقمینهادها و بن  براي
  ).15/10/1380 ،ها شرکت  اتیمال  خصوص

ــیض در  ــدم تبعـ عـ
  ستانی مالیات

  در مالیات عدالت

8  

ایشان ضمن استناد به الگوي مورد نظـر امـام    :اخالق مالیاتی
هم به افرادي که زکات  25 ۀامام در نام«فرمایند:  می (ع) علی

 زیداد و ن ز را مییآم کردند دستور برخورد محبت را گردآوري می
گرش به عامالن زکات دستور به انصاف داده و بـه  یدۀ در نام

د: یـ فرما مـردم سـفارش مـی    ۀخواسـت  تحمل و صبر در مقـال 
سـپس  و  ؛»جِهمئروا لحـوا اصبِ الناس من انفُسکم و افانصفُو«

ۀ نیرفتاري با مردم در زم ها را نسبت به خوش هین توصیتر عالی
   .»دینما ات مییزکات و مال افتیدر

ــام  ــات در نظ ارتباط
   .مالیاتی مهم است

آمیـز   برخورد محبت
و اخالق حسـنه در  

  موران مالیاتی مأ

9  

گـرفتن از   ورد توجه در این رابطه کمکو م یکی از اصول مهم
ـ ها انجمن مالیـات و جلـوگیري از    ۀي صنفی براي اخذ عادالن

در «ایشان در این زمینه معتقدند:  اجحاف و فرار مالیاتی است،
 ،و شرعی است اسالمی مالیات بر درآمد یک امر الزامی ۀجامع

 ۀفداشتن درآمدهاي کالن از این وظیاما کسانی هستند که با 
 درآمد و در نفع کشور و طبقات کم الزامی که به شرعی و قانونی،

هـاي   کنند. انجمـن  می خدمت مصالح اسالمی است استنکاف
که شـگردهاي  هایی  کرده و چهره اسالمی باید هوشیارانه عمل

براي فرار از مالیات و تقلـب و تخلـف از قـانون     مخصوصی را
هاي  انجمن ۀاعضاي جامعدیدار  (در ».بندند افشا کنند می کار هب

  ) 13/4/1370 ،اسالمی اصناف و بازاریان تهران

ــوان   ــتفاده از تـ اسـ
هــــاي   ســــازمان 

غیردولتـی و صـنفی   
ستانی الزم  در مالیات

  است.

فهــــــــم و درك 
شگردهاي متخلفان 
از مقررات مالیـاتی  
ــک  ــا کمــــ بــــ

  اصنافهاي  انجمن

10  

گرفتن از صـاحبان حـرف بـراي ایجـاد عـدالت       نه تنها کمک
بلکه ایجاد اعتمـاد متقابـل بـین     ،مالیاتی مد نظر ایشان است
هـم از اصـول نظـري و    کنندگان  کارگزاران مالیات و پرداخت

شـود؛ در ایـن مـورد دکتـر      مـی  ستانی محسـوب  عملی مالیات
هـا   در مـورد مالیـات  [رهبـري]  ایشـان  « ایروانی معتقد اسـت: 

اسـاس  ایجـاد اعتمـاد متقابـل را داشـتند. بـر همـین        رویکرد
ــاتی فعــال [ در دوران وزارت] جانــب ایــن  کــردن طــرح مالی

لـه    که معظـم  ،هاي صنفی در امر مالیات را اجرا کردم اتحادیه
  ) 1391 (ایروانی، ».بودند همواره حامی این برنامه

اعتماد تقابـل   ایجاد
بـــین کـــارگزاران  

 مودیــان، ـ  مالیــات 
  نهادگرایی

ــان هــم  ایجــاد جری
  سرنوشتی 

کــردن  لــزوم فعــال
صنفی هاي  اتحادیه

ــات،  ــر مالیـ  در امـ
واگذاري  ،نهادگرایی

تشخیص و ارزیابی 
ــات ــا  مالیـ ــه هـ بـ

  هاي صنفی اتحادیه
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11  

من «فرمایند:  می جلوگیري از اجحاف در انتقال مالیات زمینۀ 
اسالمى بازار تهران که چند  هاى وقت به جمعى از انجمن  کی

 ش مـن آمـده  یاست جمهورى پین در دوران ریسال قبل از ا

د کسانى سوءاستفاده کنند؛ شما ید نگذاریگفتم که شما با بودند،
د شـگردهاى  یـ د؛ شـما با یکن را افشا کن سوءاستفاده ةد چهریبا

فرار از قانون و ارتکـاب   ات،یمال مخصوصى را که براى فرار از
 ».د بشـود ین کار هنوز هم بایا ...بندند کار مى تخلف و تقلب به

ـ نبا« )13/4/1370 بیانات در دیدار جمعی از اصناف( د اجـازه  ی
نفع  کسانى به ادها،ین کم و زیو از اها  نان نوسید که از ایبده

اتى بـر  یـ و تـا رقـم مال   ب شخصى خودشان استفاده کننـد، یج
ات خـودش را در زنـدگى   یـ بالفاصـله آن مال  صنفى بسته شد،

ن یبدهد. ا نشان ى که به آن صنف مراجعه دارد،ا  کننده مصرف
  ) همان( ».باشد ست و بر عدل اسالمى منطبق نمىیدرست ن

ــایی  ضــرورت شناس
ــا  اســتفاده ســوء در ه

پردازي توسط  مالیات
  اصناف 

از انتقـال   جلوگیري
مالیـاتی  هاي  هزینه

   کننده مصرفبه 

  اي هعمق) گفتمان امام خمینی و امام خامنـ  (عمق تحلیل سطح چهار و پنج .11
 خروج از ساختار ظـاهري مـتن و   مرحلۀ عمق است. این مرحله، ـ سطح چهارم تحلیل در این روش عمق

هـاي   فـرامتن زمینه و  ،متن شود میان می مرتبط با متن است. و در این مرحله تالشهاي  توجه به فرامتن
 ۀمـتن خـود را هویـدا کنـد. کـه ایـن کـار از طریـق مقایسـ          و معانی نهفتۀ شدهمرتبط با متن پلی ایجاد

صدد تحلیل نوعی خروج از متن و در مرحلۀ نهایی به گیرد. می ها صورت و استنتاج از آن جداولهاي  سلول
تنهایی هدف نبوده و  تحلیلی به چنین )45، 1392 قمشیان، و (بشیر .آید برمی ساختارهاي اجتماعی مشرف

کـه تولیـد    ،نیل به نظریات جدید هدف این روش است. در نتیجه غایت روش پدام نه تنها تحلیـل مـتن  
توان اطمینان یافت کـه بـا    میاي  هبا چنین شیو (همان) .نظراتی جدید در حوزه گفتمانی دانش خواهد بود

پایانی  تلف روشن شود و در نهایت در مرحلۀمخهاي  بخشی از معنا در حلقه ،پیشنهادي ةهر مرحله از شیو
(بشـیر   .دهد ارائهها و قرائت خواننده  برداشت ۀمزبور معنایی کامل را البته بر پایهاي  تحلیل گفتمان حلقه

  )102 ،1388 و حاتمی،
کـردن   رد عالوه بـر لحـاظ  یت داآنچه از همه بیشتر اولو اي هاساس گفتمان امام خمینی و امام خامنبر

سمت اقتصاد بـدون   به هاي حاکم بر شرایط تحریم و فشار اقتصادي در شرایط موجود، که عمدتاً ضرورت
رورت سـو و ضـ   به مقولۀ مالیـات ازیـک   امام و رهبري ،نگاه عدالتی اسالم چرخد، می نفت و مالیات محور
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کـه   دارداي  هبرجسـت هاي  فتمان شاخصهسوي حکومت اسالمی است. این گوضع قواعد مالیاتی مناسب از
شود: امام معتقدند که حاکم اسالمی مسـئول تعیـین مالیـات اسـت و      می ها اشاره در اینجا به برخی از آن

 کـه ، چراحکومت نیاز به الگوي مالیاتی دارد، ضرورت کشف مدل مالیاتی اسالم محرز است براي این امر
و همراهی وجود دارد و این دو  و نشر تعالیم و عقاید الهی مالزمه بین ایجاد نظام اجتماعی عادالنه با بیان

از همدیگر تفکیک ناپذیرند. در الگوي مالیاتی مورد نظر اسـالم رعایـت قـدرت پرداخـت و میـزان تمتـع       
 همین دلیل اگر مالیات خمس عملی شود جامعه را و به ،گیرد می ویژه در مدل مالیاتی خمس مالك قرار هب

ملـزم بـه   ـ  ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان همۀ آحاد مردم کند. با وجود این در این مدل مالیاتی می نیاز بی
و  صـورت یـک واجـب    هو این کار را باید از روي رغبت و رضایت انجام دهند و به آن ب اند پرداخت مالیات

حکومـت   کـه دوري مـردم از  ، چراو حکومـت اسـت   آن هم نزدیکـی بـین مـردم    ظیفه نگاه کنند. الزمۀ
ایجاد سازمان نظام مالیـاتی توجـه   هاي  این رویکرد نه تنها به ظرافت دنبال دارد. هاضمحالل حکومت را ب

بینـد در   مـی  هاي اقتصادي را هم بر محور تنظیم منابع درآمـدي دولـت   بلکه موفقیت سایر سیاست ،دارد
در دانش و توجه  شکنیانه و مرزکنشرویکردهاي انحصار ،باالپذیري  نتیجه به اقتصاد تولید محور با ضربه

داخلـی در برابـر انفعـال از بازارهـا و      ةکننـد  و اقتصادي داخلی و اعتماد به تولیـد  و اعتماد به منابع انسانی
  هاي اقتصادي خارجی تکیه دارد.  سیاست

زندگی فردي و و جمعی براسـاس منـابع مـالی     ۀدارند که توسع تأکیدرهبر معظم انقالب بر این نکته 
قـانونی،  هـاي   بدون فروش منابع خام مانند نفت به منابع درآمدي پایدارتري نظیر خمس و زکات و مالیات

 و ل نیز مـد نظـر قـرار گرفتـه    ترین مسائ که در آن کوچک جامعیت نظام مالیاتی اسالم است دهندة نشان
ثر ابزار مؤ عنوان یات بهاستفاده از مال ،کننده مالیاتی به مصرفهاي  ینهاز انتقال هز مواردي مانند، جلوگیري

در تعیـین مالیـات توسـط    پذیري  ضرورت پرداختن و اصالح نظام مالیاتی، انعطاف طبقاتی، ۀفاصل کاهش
هـم از اصـول نظـري و عملـی     کننـدگان   موران، ایجاد اعتماد متقابل بین کارگزاران مالیات و پرداخـت أم

اقتصادي ایشان آشـنا  هاي  بنابر اعتقاد خبرگانی که با اندیشه شود. می تانی از نظر ایشان محسوبس مالیات
فعاالن اقتصادي  گرفتن منافعنگري و درنظر جامع ارچوب فکري ایشان همواره مبتنی بر اعتدال،چ هستند

در  عبـارت از نهـادگرایی  براي حصول ایـن نتیجـه    شانرویکرد ه وهمراه منافع جامعه و نظام با هم بود به
 ۀتوسـع  و صـنفی در امـر مالیـات   هـاي   کردن اتحادیه لزوم فعال رو ایشان زهمینه است. ابودمالیات  ةحوز

فهـم و درك   بـا هـدف   ،هـاي صـنفی   بـه اتحادیـه  هـا   واگذاري تشخیص و ارزیـابی مالیـات  و  نهادگرایی
و بـر آن   عنوان یک راهبرد طـرح  ا بهاصناف رهاي  شگردهاي متخلفان از مقررات مالیاتی با کمک انجمن

اسـت، اقتصـادي کـه بتوانـد در      ـ نفت و...ـ  متکی به منابع خاماقتصاد مقتدر اقتصادي غیر اند. کرده تأکید
 شـدة  ریزي و فشارهاي برنامهها  و کارآمدي خود را داشته باشد و از تنش مواقع حساس توان حفظ انسجام

داخلی و خارجی منفعل نگردد. چنین اقتصادي بیش از همه به حصول منابع داخلی مولد و کارآ تکیه دارد 
 کند.  می مینمازاد درآمدهاي مشروع و زاینده تأخود را از اي  هو منابع هزین
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  ها: پیشنهاد
  .مالیات ةگفتمان امام و رهبري در حوز براي اشاعۀسازي  بستر )الف
  .گفتمان بر تقویت نظام درآمدي دولت از منابع اصیل ۀاشاع تأثیرارزیابی  )ب
 .مالیات در اسالم و جمهوري اسالمی جهت الگوپردازي تئوریک نظریۀدر  راهبرديریزي  برنامه )ج

  طور مفهومی عناصر مورد نظر گفتمان امام و رهبري نشان داده شده است: هدر نمودار زیر ب
  
  
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مالیاتی در اقتصاد مقاومتی الگوي مفهومی گفتمان امام و رهبري دربارة نظام

    وضع مالیات توسط حکومت اسالمی بینی شرایط اقتصاد بدون نفت   پیش                        داشتن سازمان مالی قـوي بـراي اخـذ مالیـات
   رعایت مقتضیات زمان و نیاز جامعه در تعیین حدود احکام مالی و مالیاتی     برقراري نظام عادالنۀ اجتمـاعی از طریـق بیـان و

بـودن   دادن عادالنـه  نشـان  امکان و زمینۀ کشف مدل حکـومتی مالیـات اسـالمی (خمـس و زکـات)         اجراي احکام شریعت
شـناخت و کشـف فرصـت     ها با دلیل و توجیه و اقبال   افزایش مالیات لزوم پیوستگی مردم و حکومت   هاي اسالمی   مالیات

م کاهش فاصلۀ طبقاتی با تکیه بـر درآمـدهاي مالیـاتی بـدون     لزو رهایی از اقتصاد وابسته به نفت در شرایط اقتصاد مقاومتی  
پـذیري، جامعیـت و شـمول در امـور مالیـاتی                                                                               سـتانی، انعطـاف   جـدیت در اخـذ مالیـات، مـدارا در مالیـات      هاي دولتـی   رانت

 ظام مالیاتی  نیاز به پرداختن و اصالح ن         عدم تبعیض در مالیات سـتانی و اخـالق حسـنه در اخـد مالیـات، اسـتفاده از تـوان
  ها، مدیریت کارآمد منابع و ... شناسایی نقاط سوءاستفاده هاي غیردولتی  سازمان

  اقتصاد مقاومتی
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  منابع
 .ن مجیدقرآ

 . کبیرامیر ، محمد دشتی ترجمۀ ، البالغه نهج
 ترجمـۀ  ،الوسـیله تحریر ).ق1403( )علیـه   اهللا  رحمـت ( اهللا حضرت امام خمینـی  سیدروح حضرت خمینی،

 .  ، چاپ بیروتموسوي همدانی
تنظیم و نشر آثـار امـام    چاپ موسسۀتهران،  ،والیت فقیه). 1380( )علیه  اهللا  رحمت( حضرت امام خمینی

 ).علیه  اهللا  رحمت( خمینی
 تا. ، بیتهران ،کشف االسرار ،ــــــــ

  .نشر دارالعلم ،هشتم، قم چاپ موسوي همدانی،ۀ ترجم ،الوسیلهتحریر ).1388ــــــــ (
  .یوسفی و همکاران ،2ج بیع، ،ــــــــ
 وزیر اقتصاد و دارایی، سخنرانی در دیدار ،»هاي ضد خلقی هاي مردمی و رژیم تفاوت حکومت« ،ــــــــ

 . 30/3/1358، وزارتخانه معاونان و مدیران کل این
یت دفتـر حفـظ و نشـر آثـار     سـا  ،»ها و بیانات در مورد مالیـات  دیدگاه« علی،سید ،اي امام خامنهحضرت 

 .(khamanei.ir)اي  هالعظمی خامن اهللا  حضرت آیت
اهللا  ایت دفتـرحفظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت     س ،»ها و بیانات در مورد مالیات یدگاهد« ).1391ــــــــ (

 .(khamanei.ir)، اي هالعظمی خامن
 .(khamanei.ir)1/1/1375 -1375ام رهبر معظم انقالب اسالمى به مناسبت آغاز سال یپ ــــــــ .
 .(khamanei.ir) اي، هالعظمی خامناهللا  دفتر نشر آثار آیت ،»به استفتاء پاسخ« ).1391ــــــــ (
 .(khamanei.ir) 16/3/1370، »ان قرآنیدار قاریدر د رهبري اناتیب« ــــــــ .
 ،»انقـالب  هـاي اسـالمی اصـناف و بازاریـان تهـران بـا رهبـر        انجمـن  ۀدیدار اعضاي جامع«ــــــــ . 

13/4/1370(khamanei.ir).  
 .18/8/1372 »توسعه  دومۀ هاي کلی برنام ابالغ سیاست«ــــــــ . 
 .(khamanei.ir)30/2/1378 »توسعه مسو ۀسال ى پنج هاى کلى برنامه استیابالغ س« ــــــــ .

» گانــه  سـه   قـواي   رؤسـاي   مختلـف بــه   هـاي  نظـام در بخـش    کلــی  هـاي  اسـت یس  ابـالغ « ـــــــــ . 
20/12/1379(khamanei.ir).  

دفتـر نشـر آثـار     ،15/10/1380، »هـا  شرکت  اتیمال  خصوص در مجلس   سیرئ  ۀپاسخ به نام« ــــــــ .
 .(khamanei.ir)1391 اي، هاهللا العظمی خامن آیت
  ).  425 ،1379بیروت، ( در یوسفی و همکاران، ،1024ل سا بیروت، ،اجوبه االستفتاآت ).1416(ــــــــ 
 .(khamanei.ir) 21/10/1387 » پنجم توسعه ۀهاي کلی برنام ابالغ سیاست« ــــــــ .
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ـــ.  ــت«ـــــــ ــالغ سیاس ــور  اب ــام در ام ــی نظ ــاي کل ــرمایه ه ــویق س ــذاري تش  29/11/1389 ، »گ

(khamanei.ir). 
 .(khamanei.ir) 28/4/1390  ،»مالی هاي کلی ابالغ سیاست« ــــــــ .

  .علمی و فرهنگیتهران،  ،تحلیل گفتمان انتقادي ).1385( فردوس زاده، آقاگل
  .دانشگاه تهران )ۀنام ، (پایان»نظام سیاسی و فرهنگ مالیات« ).1388( آقابراري، مهدي

دفتـر نشـر آثـار     ،23/1/1391 ، بررسی راهبردهاي مقاومتی در اقتصاد ایـران  ).1391( جوادمحمد ایروانی،
 .اي هاهللا العظمی خامن آیت

و هـا   غالمرضـا جمشـیدي   ، ترجمـۀ گرایی اروپامداري و ظهور اسالم هراس بنیادین، ).1379( سعید ،بابی
 دانشگاه تهران. موسی عنبري،

 ،بیـداري اسـالمی   مجلـۀ  ،»اي هبیداري اسالمی مصر و گفتمان رسـان « ،)1391همکاران (و  ،حسن بشیر،
  .، بهار1 ةشمار ،سال اول

جمهـوري   روزنامـۀ هاي  انتخاباتی سرمقاله رویکردهاي مطالعۀ« ).1388حاتمی ( رضاحمیدو  ،حسن بشیر،
  .  1،1389 ةشمار ،پژوهش ارتباطی ۀفصلنام ،»اسالمی و کیهان

جدال فمینیسم رمانتیک و فمینیسم اگزیستانسـیالیت؛ تحلیـل گفتمـان    « ).1392( قمشیان میثم و ،حسن بشیر،
  .32 شمارة ،9سال  ،انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فصلنامۀ ،»فیلم (برخورد خیلی نزدیک)

مرکز تحقیقات دانشگاه امام تهران،  ،ها براي کشف ناگفتهاي  هتحلیل گفتمان، دریچ ).1385( حسن بشیر،
  .)ع(صادق 

  شر سازمان تبلیغات اسالمی.مرکز چاپ و نتهران،  ،مالیات در نظام اسالمی ).1369( ارضسید تقوي دامغانی،
 .اولچاپ  ،تخصصی مالیات مجلۀ، »مالیات الملل اصطالحات بین« ).1379( محمد ،توکل

الگـوي تحلیـل    بر پایۀ درجهر گفتمانی و اجتماعی در رمان صفرکردا« ).1391همکاران (و  ،الهام ،حدادي
 . 18ش  ،5سال  ،پژوهشی نقد ادبی فصلنامۀ ،»فرکالف

  .تهران ، دانشگاهروش تحقیق ).1387( سیاوش شورینی، خلیلی
 یق نظـام حکـومت  یبر طرح تحق يا مقدمه ).1390( د علمیتول معاونت پژوهش و، یدفاع مل یدانشگاه عال

 .  یدفاع مل یانتشارات دانشگاه عال تهران،چاپ اول،  ،الگو
 یوسـفی،  در نظـام مـالی اسـالم،    ،اسالم عمومی در ۀبر مالیاي  همقدم ).1379( قربانعلی آبادي، دري نجف

نشر پژوهشگاه فرهنـگ   نشر مرکزتهران،  سعید فراهانی و علیرضا لشکري، و همکاران، ،احمد علی
 .و اندیشه اسالمی

  .نشر نیتهران،  افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، ترجمۀ ،فوکو ).1386( ژیل دلوز،
 .دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،راهنمایی براي شروع در تحقیقات کیفی،گیري  نمونه .)1390( رنجبر و همکاران
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 ،مـالی دولـت  هـاي   مشـی  تنظیم خـط عمومی و  مالیۀ .)1385(و غالمحسین خورشیدي  ،حسن ریز، رنگ
 .بازرگانیهاي  مطالعات و پژوهش موسسۀتهران،  شرکت چاپ و نشر بازرگانی،

 ،»(س) فدك حضرت زهرا تحلیل گفتمان انتقادي خطبۀ« ).1390( زاده و فاطمه اکبري ،کبري روشنفکر،
  .13و  12 ةشمار ،7سال  ،منهاج مجلۀ

 ،28ش  ،علـوم سیاسـی   فصـلنامۀ  ،»نظریه و روش ۀتحلیل گفتمان به مثاب). «1383( راصغ علی سلطانی،
  .  7-179، 153سال 

دانشگاه مفیـد   ،هاي اسالمی مقاالت مبانی فقهی و اقتصادي مالیات مجموعه ).1388( اکبر علی مازار، عرب
 .، قمکیاءالحسینی سیدضیابه کوشش  و سازمان امور مالیاتی کشور،

ناصرالدین شاه به فرنگ با هاي  نقد و بررسی سفرنامه« ).1389( رجبلوقنبرعلی و  ،زهرا بیرجندي، ةعلیزاد
  .169 ةشمار ،جستارهاي ادبی مجلۀ، »رویکرد تحلیل گفتمان

از نگـاه رهبـر معظـم     1391تحلیل گفتمانهاي مرتبط با نامگذاري سال « ).1391( غفوري مروت، فاطمه
 تهران. ،1391، 55ش  ،15سال  ،مطالعات راهبردي بسیج ۀفصلنام ،»انقالب

  .فرهنگ و اندیشهتهران،  ،راه دراز گذار ).1382( مهديمحمد فرقانی،
ـ   ،تحلیل انتقادي گفتمان ).1379( نومن فرکالف، مرکـز  تهـران،   پـور،  ۀ شـعبانعلی بهـرام  ترجمـه و مقدم

  .ها مطالعات و تحقیقات رسانه
 .نشر نی ،، تهراننیکو سرخوش و افشین جهاندیده ترجمۀ ،به دانستناراده  ).1388( میشل فوکو،
دانشـگاه مفیـد و    ،مقاالت مبانی فقهی و اقتصـادي مالیاتهـاي اسـالمی    مجموعه ).1388( نیا، ناصر قربان

 .، قمکیاءالحسینی ضیابه کوشش سید سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکـان اجـراي   تحلیلی بر  ).1374( و همکاران ،اکبر کمیجانی،

 تهران. وزارت اقتصاد و دارایی، ،آن در اقتصاد ایران
دانشگاه مفید  ،مقاالت مبانی فقهی و اقتصادي مالیاتهاي اسالمی مجموعه ).1388( ضیاکیاءالحسینی، سید

 به کوشش کیاءالحسینی، سیدضیا، قم. و سازمان امور مالیاتی کشور،
 .22 شمارة ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،»تحلیل گفتمان انتقادي« ).1388( محسن ودرزي،گ

 .گنج دانشچاپ هشتم، تهران،  ،ترمینولوژي حقوق ).1380( محمدجعفر لنگرودي،
 .هزارة سوم زنجان، ،علیزاده ، ترجمۀگفتمان ).1390( سارا میلز،
 ،»(مـدل الکـالو و مـوف)    گفتمـان سیاسـت خـارجی   تحلیل « انگلیس و اروپا، ).1389( احمد ،زاده نقیب

 .  14،1392ش  ،یالملل تحقیقات سیاسی بین فصلنامۀ
مرکـز  تهـران،   ،همکارانتژا میرفخرایی و  ۀ، ترجممطالعاتی در تحلیل گفتمان ).1382( اي تئون وندایک،

 . ها تحقیقات رسانه
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 ،، تهـران هادي جلیلی ۀترجم ،تحلیل گفتماننظریه و روش در  ).1389( و فیلیپ لوئیز ،ماربیان یورگنسن،
    .نشر نی
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  مقاومتی  اقتصاد اجرایی در راهکار
   رهبري معظم مقام رهنمودهاي از

 
   **کانی ةاصغر حیدرزاد علی ،*احمدي سیمین حاجی  

  چکیده
مدل  ،بنیاد پردازي داده از روش نظریهگیري  هدف از این پژوهش تحلیل سخنان رهبري معظم و با بهره

 اجرایی ـ عملیاتیهاي  راهکارو الزامات اقتصاد مقاومتی و ها  ویژگی ،ایشان پیرامون ابعاد سخنانمفهومی 
 يرهبر معظم مقام اناتیب بخش در باشد. می براي اقتصادي مقاومتی در کشور جمهوري اسالمی ایران

ي  راهکارها ارائۀ اقتصاد مقاومتی،هاي  مؤلفه ،ابعاد ،شامل مفهوم و تفسیر یاقتصاد مقاومت يبرا ییالگو
 النـۀ  ریتسـخ  از پـس  و یاسـالم  انقالب يروزیپ از پس. است شده حی. تشر..و شدن اجرایی و عملیاتی
 سـال  یسـ  طـول  و در گذاشـت  اجرا به را رانیا یاسالم يجمهور نظام میتحر قانون کایمرا ،یجاسوس
 مقـام  ،يکـرد ین رویچنـ  اتخـاذ  مقابـل  در .اسـت  شده افزودهها  میتحر نیا حجم بر همواره زین گذشته
 حرکـت  ریر مسـ ییـ تغ در مهـم  یروشـ  عنـوان  به آن از و مطرح را یمقاومت اقتصاد بحث يرهبر معظم
 اقتصـاد  مقولـۀ  بـر  يرهبـر  معظـم  مقـام  داتیـ کتأ و موضـوع  نیا به باتوجه .کردند ادی کشور ياقتصاد
ـ با و یمقـاومت  اقتصـاد  دربـاره  شانیا سخنان شد تاتالش  رو شیپ پژوهش درداشتند  یمقاومت  يدهای
  شود. کشور اقتصاد بر حاکم طیشرا سرگذاردن پشت و توسعه چیپ از عبور منظور به شده مطرح
  تحریم اقتصادي   ،اي ههللا خامنا آیت ،اقتصاد مقاومتی :ها واژهکلید

  مقدمه
 انقـالب، ة و مصادر کشاندن انحراف به يبرا کایمرا قیتوف عدم و یاسالم انقالب شکوهمند يروزیپ از پس

 یدشـمن  و لجاجت نیا و داده است نشان شیخو از خود منافع رفتن ازدست لیدل به يریناپذ یآشت لجاجت
 درسـازي   بحـران  يبـرا  ریاخ سال چند در طول .است کرده بروز و ظهور مختلفهاي  گونه هب دهه سه در

ـ  بـی  تالش ران،یا یاسالم يجمهور زیآم صلحاي  ههست برنامۀ بحث ـ ا از اسـتفاده  يبـرا اي  هوقف  ابـزار  نی
 يکشـورها  مسـاعدت  با رانیا نفت دیخر میتحر ياجرا با گذشتهماه  چند طول در و کرده آغاز یرقانونیغ

                                                        
  hajiahmadis@yahoo.comقم  دانشگاه، شناسی دانش و اطالعات علم ارشد کارشناسی دانشجوي *

  infoheydarzadeh@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد حسابداري، مازندران  **
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 در .اسـت  رسـانده  اوج بـه  را خود مذبوحانۀ تالش کایمرا يازسو يمرکز م بانکیتحر نیهمچن و ییاروپا
 را آن و مطـرح  را یمقـاومت  اقتصـاد  بحـث  يرهبر معظم مقام غرب، يازسو يکردیرو نیاتخاذ چن مقابل

  .کردند عنوان کشور ياقتصاد حرکت ریمس رییتغ در کیاستراتژ و مهم روش کی عنوان به
 که است ن نکتهیا بر يدیتاک عمالً یمقاومت اقتصاد مدل یطراح ضرورت بر يرهبر معظم مقام سخنان

 ياقتصاد زانیر طرح و نمسئوال يازسو دیبا کهاي  هنکت گذرد، می یمقاومت اقتصاد ازها  میتحر عبور ریمس
 با را رانیا یاسالم يجمهور نظام با مقابله يغرب براهاي  حربه نیآخر بتواند تا ردیگ قرار توجه مورد کشور

 اختصـاص  شـان یا يرهنمودهـا  و شاتیفرما یبررس به مقاله را نیا اساس نیهم بر .کند رو روبه شکست
  .است شده نگاشته یمقاومت اقتصاد با رابطه در شانیا و نظرات آرا یبررس هدف با مقاله نیا ایم. هداد

 مشـخص  يالگو فقدان مسئلۀ ما رانیا در. الگوست داشتن موفق، ياقتصاد تیریمد یاساسهاي  یژگیو از
 حاضـر  تیوضـع  در. است درك قابل یسادگ به بحران، چالش و طیشرا با برخورد در ژهیو به اقتصاد، تیریمد يبرا
 يبـرا  شـده  انجام انکار رقابلیغهاي  تالش ۀهم وجود با م،یهست مواجه غرب جانبۀ م همهیتحر مهم چالش با که

 از ياریبسـ  تـا  شـود  مـی  احسـاس  ياقتصـاد  تیریمد يبرا يراهبرد ییالگو فقدان دشمنان، اقدامات با مواجهه
  .نکنند دایپ را اهداف بر یمنف ياثرگذار فرصت ها چالش ای کند خارج چالش از را مسائل

 ،یمـال  ،یپـول  ياقتصادهاي  استیس که است شود آنیم دهید رانیا اقتصاد تیواقع در یروشن به آنچه
ـ تعر و منسجم بدون ارتباط دیتول و اشتغال ،یبانک ،يارز  و ییاقتضـا  کـامالً  یصـورت  بـه  بعضـاً  و شـده  فی

 یسـتم یس ارتبـاط  کـه  ازآنجـا  و شـوند  مـی  بسـته  کـار  به ها، چالش ۀدامن از گسترش پس هم آن ،يمورد
 الزم ییکـارا  مجمـوع  در و کنند می یخنث را گریدیک موارد ياریبس در ست،ین برقرار ها آن انیم یمشخص

 يانتظـار  مـورد  طیشـرا  بـا  کامالً متفاوت و معلوم قبل از یانفعالهاي  استیس نیا ياجرا جۀینت. ندارند را
 سـطح  در ياقتصـاد  يواحدها تیفعال ،ياقتصاد ت کالنیریمد در مشخص يالگو يریکارگب با که است
 همـۀ  و میتنظـ  مربـوط  مقاصـد  يراسـتا  در ياقتصـاد  کالن يرهایمتغ شود و می هماهنگ یانیم و خرد

  .شوند می گرفته کار به عدالت و شرفتیپ یینها اهداف يبراها  لیپتانس
» کرد میخواه عبور از آن کهاي  هگردن«به  را یکنون اوضاع يرهبر معظم مقام نکهیا با حاضر حال در

 تیریمـد  کـه  دهـد یم نشان مسئله نیا. اصرار دارند وکید تأ یمقاومت اقتصاد داشتن بر اما فرمودند، هیتشب
هـاي   سـال  تمام در که يجد یتیواقع عنوان به را میتحر ژه چالشیو به و کند عمل دهیسنج دیبا ياقتصاد

نیازمند دستیابی بـه نظـام مفـاهیم حـاکم بـر       ،فهم نظام فکري مقام معظم رهبري وجود انقالب از پس
اقتصاد مقاومتی  ةاهیم در حوزفسخنان ایشان و استنباط از آن است که در این پژوهش تدوین این نظام م

اري ارتباط بهتر محققان برقر زمینۀ ،منتج از نظام مفاهیم مذکوربندي  دیگر دسته سوياز. شود می پیگیري
ات ولی فقیه را مححق و با نظامی منسجم این ارتباط را به نتایج مـورد انتظـار   ریزان کشور با بیان و برنامه
  .شود می رهنمون
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و » نهـاد و سـاختاري  «نوع  دو ،شوند می نظر ولی فقیه تبیین مدهاي  که از طریق سیاستهایی  قالب
  شوند. می را شامل» اي هرسان«

 ثانیاً ،کند میتر  فهم منویات را سهل اوالًمقام معظم رهبري اي  هواکاوي و طراحی نظام مفاهیم اندیش
امکان آشـنایی   آورد و ثالثاً می فراهمها  ایشان را براي اجراي تحثث اندیشهاي  هامکان طراحی نظام اندیش

 اصـلی اندیشـۀ  هـاي   لفـه ؤریـزان از م  و استفاده از مدیران و برنامهاي  هاندیشهاي  اندیشمندان با چارچوب
  .کند می ایشان را فراهم

شـدیدتر اقتصـادي و   هاي  تحریم ،مختلف ا شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصۀدر سالیان اخیر ب
مجموعـۀ شـرایط   . کسب و کار داخلی و ارتباط خارجی در دستور کـار قـرار گرفتـه اسـت    هاي  محدودیت

اعـث  ب ،توان یافـت  نمی ی و نظري اقتصاديالملل بین که نظیري براي آن در عرصۀآمده براي کشور  پیش
جدیدي را براي استمرار و اقتـدار ملـی و اقتصـادي کشـور      ب اسالمی ادبیات و عرصۀشد که رهبر انقال

 ۀبیـانگر مجموعـ   ،تجلی یافتـه اسـت  » اقتصاد مقاومتی« نام  نند. این عرصه با ظهور مفهومی بهترسیم ک
شرایط مستخدثه تـدوین  اساس است که اقتصاد ملی را برهایی  و سیاستها  و سیاستها  شاخص ،تعاریف

از اقتصـاد   آورد. آنچـه عمومـاً   مـی  زمان را براي این حوزه فراهمو اقتدار همپذیري  کرده و نوعی انعطاف
زدن براي دورهایی  راه به این معنا که اوالً. اقتصادي استهاي  مواجه با تحریم ،شود می مقاومتی برداشت

 ،بر این مبنا. ارتقا یابد ،ی و فشار در دوران اقتصاد ملیظرفیت تحمل سخت اًجو شود و ثانیو جستها  تحریم
  .ها اقتداماتی صورت گیرد کردن آن شده رصد و براي جایگرین تحریمهاي  بایست در هر مقطع حوزه می

کارهـاي اقتصـادي    و از شرایط و سازاي  هویژسازي  طراحی و مدل» اقتصاد مقاومتی«فضاي  در این
صـورت   به ،و فشارهاها  اساس فرض وجود حداکثر تحریمفضاي اقتصادي کشور بر ،است که مبتنی بر آن

ود شـ  مـی  آمد ملی از مسیرهایی دنبالردر این رویکرد کسب ثروت و د. شود می طراحی ،فعال و نه منفعل
 بـراي  یر باشدنه آنکه کشور ناگز ،کند می ی را تقویتالملل زنی کشور در فضاي سیاسی بین که قدرت چانه

  )1390 ،(پیامی .ائل اقتصادي از اهداف ایدئولوژیک خود در فضاي سیاسی دست بکشدمس
 کـه عمـدتاً   1391-1389یک سخنان رهبري معظم در سال این پژوهش تالش کرده با تحلیل تئور

ضمن استخراج مدل  ،بنیاد پردازي داده از روش نظریهگیري  و با بهرهاند  اقتصادي را شامل شدههایی  محور
ــاد مفهــوم ــون ابع ــا  ویژگــی ،ی ســخنان ایشــان پیرام ــی در فضــاي تحریمــی ه ــات اقتصــاد مل  ،و الزام

  . را براي اجرا در اختیار مجریان و متولیان امر قرار دهدهایی  سیاست مجموعه

  مبانی نظري اقتصادي مقاومتی
ایـن  پـرداختن بـه   . اقتصادي مقاومتی توسط مقام معظم رهبري مطرح شده اسـت  مدتی است که نظریۀ

ایران تالش دارند تا نسـبت   دشمنان ملت ،از یک طرف. مهم و ضروري است ،دالیل گوناگون موضوع به
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ملت ایران اسالمی وارد کنند و ضرباتی را به  ،اقتصاد تصاد ایران اقدام کنند و از ناحیۀریختگی اق به درهم
دیگر موضوع اقتصاد  ازسوي. استساز براي عبور از این مرحله ، نسخۀ کاردیگر مقاومت در اقتصاد ازطرف

مکتوبی در مـورد آن وجـود نـدارد و     ار بدیع و جدید و بکر است و تجربۀ منتشرشدةمقاومتی موضوع بسی
می ایـران  از منظر دیگر براي کشور جمهـوري اسـال  . توجه قرار گیرد دسی و موررباید جواب آن بر قاعدتاً

سمت عدم وابستگی بـه   د نفت را متحول نموده و بهر درآممحصولی و مبتنی ب که مصمم است اقتصاد تک
  )4 ،1391 ،همان( .راه سازنده است اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشۀ موضوع ،نفت حرکت کند

  مفهوم اقتصاد مقاومتی از نظر مقام معظم رهبري
صـادي در  اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقت

یعنی وضع اقتصادي در کشور و نظام اقتصـادي   ؛ش کاهش پیدا کندپذیری هم آسیب ،کشور محفوظ بماند
گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و هاي  طوري باشد که در برابر ترفندهاي دشمن که همیشه و به شکل

  )2/6/91 ،(بیانات رهبري معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هئیت دولت .اختالل پیدا کند
یعنی اقتصادي که همراه باشـد بـا مقاومـت در     ؛اقتصاد در یک چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی است

دیدار جمعـی  (بیانات رهبري معظم انقالب در  .دشمنی که ما داریم ،خباثت دشمن ،برابر کارشکنی دشمن
  )8/5/91 ،بنیان دانشهاي  ت شرکتوهشگران و مسئوالاز پژ

م باید اقتصادي باشد که ویک اقتصاد مقا .اقتصاد مقاومتی باشدهاي  اقتصاد باید سیاستهاي  سیاست
آن  ،دنیـا  تغییرهاي گوناگون در ایـن گوشـۀ  ستادگی کند. با یتا بتواند ا ،در ساخت درونی خود مقاوم باشد

(بیانات رهبري معظم انقالب در دیدار کارگران و فعـاالن   .این چیزها الزم است ؛دنیا متالطم نشود گوشۀ
  )7/2/92مناسبت هفتۀ کارگر،  ر بهبخش تولید کشو

  :اقتصاد است که دو ویژگی اساسی دارد ،اساس اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبريبر
  .بیند می در برابر تهدیدها و ترفندهاي دشمن مقام است و کمتر آسیب .1
  .کند می تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد .2

 طرح انقالب معظم رهبري ازسوي که است جهان اقتصادي ادبیات در جدید مفهومی مقاومتی اقتصاد
گیـري  پی و دشـمن  خصـمانۀ هـاي   سیاسـت  از عبور براي خود مقاومتیگیري  جهت با مفهوم این. گردید

. است گردیده طرح دولتی فعالیت از تمرکززدایی و کارآفرینیهاي  قابلیت از استفاده با دانشهاي  رفتپیش
 بـراي  تـالش  ،کشـور  سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و اداري مسائل از گذار راه بهترین ،گفت بتوان شاید

 در مطلب این. است آن جانبۀ همه ساختن عملیاتی برايریزي  برنامه و مقاومتی اقتصاد پیرامون پردازي نظریه
 اقتصادهاي  ویژگی و ابعاد تبیین براي فرهیختگان و دانشگاهیان از انقالب معظم رهبري که دعوتی قالب

  )16/5/91 ،دانشجویان با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات( .است مشاهده قابل ،آوردند عمل به مقاومتی
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  ابعاد اقتصاد مقاومتی
گـذاري   نـام  از تحلیـل زنجیـرة   ،اقتصاد مقـاومتی هاي  لفهابعاد و مؤج مستضعفان براي تبیین سازمان بسی

 .سال گذشته و با محوریت شعارهاي اقتصادي استفاده کرده اسـت  5ها توسط مقام معظم رهبري در  سال
  )65 ،1391(سازمان بسیج مستضعفان، 

  :شود می جنبه براي اقتصاد مقاومتی تعریف 5 ،به شعار چند سال اخیر باتوجه
شـود. همچنـین    مـی  عنوان محرك رشد پایداري شناخته نوآوري و شکوفایی به :نوآوري و شکوفایی )الف

 بودن سطح رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه شناخته نوآوري یکی از عوامل اصلی پایین کمبود
افزایش توان اصلی نوآوري بر این نکته استوار است که نوآوري سبب افزایش تولید از طریق ة شود. اید می

  )43 ،1388 ،(ربیعی .گردد می رشد اقتصادي تولید افراد و نهایتاً
معرفـی شـد و انتظـار رهبـري از      ،عنوان سال نوآوري و شـکوفایی  به 1387سال  ،بر مبناي این ایده

. (پیام نوروزي رهبـري انقـالب   وجود آید ها نوآوري به بخشۀ نیز این بود که در هم 1387سال گذاري  نام
هـا   لفـه مؤترین  یکی از مهم ،به تعریف اقتصاد مقاومتی اساس باتوجه براین )1387مناسبت تحویل سال  به

  )68 ،1391 ،(سازمان بسیج مستضعفان .نوآوري و شکوفایی است ،براي اقتصاد مقاومتی
 انتخاب شد و در راستايعنوان شعار سال  اصالح الگوي مصرف به 1388در سال  :اصالح الگوي مصرف )ب

مهم اقتصاد هاي  توان اصالح الگوي مصرف را یکی دیگر از جنبه می ،شده براي اقتصاد مقاومتیتعریف ذکر
ـ       توان به چرایی این موضوع را می. مقاومتی برشمرد و تـرین   داییاین صـورت بیـان کـرد کـه یکـی از ابت

بهینـه از امکانـات و   ة تفادعلم اقتصاد اس ،عبارت دیگر ي علم اقتصاد کمبود منابع است بهمبناترین  اصولی
افزایش مصرف در جامعه باعـث افـزایش   . منابع محدود در راستاي ارضاي نیازهاي نامحدود بشري است

  )67 ،1384 ،(سالواتوره .دهد می را کاهشگذاري  گردد و در نتیجه سرمایه می استفاده از منابع محدود
 ،روي نشـود  اصـالح شـود و در مصـرف زیـاده    جامعـه  اگر با منابع موجود الگوي مصـرف   ،بر همین اساس

 ،در نتیجـه . کـرد گـذاري   را سرمایهها  توان آن می د کهنمان می باقیاند  مقداري منبع که مورد استفاده قرار نگرفته
طبـق تعریـف اقتصـاد    . انجامـد  مـی  بـه افـزایش تولیـد   گـذاري   یابد و افزایش سرمایه می افزایشگذاري  سرمایه

  گردد. می باعث رشد و شکوفایی اقتصادگذاري  مصرف از طریق افزایش سرمایه اصالح الگوي ،مقاومتی
مـردم  « :فرماینـد  می چنین ،در بیان اصالح الگوي مصرف ،1388رهبر معظم انقالب در ابتداي سال 

معنـاي   جـویی بـه   نکـردن نیسـت صـرفه    معنـاي مصـرف   بـه جویی  زیزمان توجه داشته باشند که صرفهع
(پیـام  ». کـردن اسـت  مصـرف را کارآمـد و ثمر   ،نکردن مال ضایع ،کردن بجا مصرف ،کردن مصرف درست

  )1387مناسبت سال  نوروزي رهبر انقالب به
. بیشتر در ارتباط با تشویق به کار و فعالیـت اسـت   1390و  1389سال متوالی  2شعار  :گونهج) کار جهاد

تـوان در   مـی  را نیـز  1390در سـال   ،و جهاد اقتصادي 1389در سال  ،شعار همت مضاعف و کار مضاعف
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نیروي کار و  وري بهرهافزایش مهارت و  ،اساس براین. شده از اقتصاد مقاومتی دانست ارتباط با تعریف گفته
 ثر از اقتصاد مقاومتی تعریـف ؤمۀ عنوان یک جنب ر براي پیشبرد اهداف کشور بهبهینه از نیروي کاة استفاد

  .گردد می
یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات اقتصادي این است که واردات یعنی ایجـاد   :داخلید) حمایت از تولید 

ایـن سـخن نیـز    . اشتغال براي نیروي کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال براي نیروي کار داخلـی 
 3ی با جنبه از اقتصاد مقاومتاما این  ،گیرد می قبلی در راستاي تعریف اقتصاد مقاومتی قرار ۀجنب 3همانند 

  )84 ،(همان .اساسی داردهاي  قبل تفاوت جنبۀ
نـه   ،صورت مسـتقیم بـر رشـد و شـکوفایی تولیـد اثـر دارد       عبارت است از اینکه بهها  یکی از تفاوت

در مـواردي کـه    دیگر اینکه با حمایت از تولید داخلی (مخصوصـاً ۀ نکت. مستقیم و با واسطهصورت غیر به
شدن وابستگی  با کاسته. ود دارد) وابستگی به دنیاي خارج کاسته خواهد شدتوانایی تولید کاال در داخل وج

ها  بخشی تحریماثر ،خصوص دنیاي غرب که مجري فشار و تحریم بر کشورمان است به دنیاي خارج و به
از تولید  البته مزایاي بسیاري در حمایت. انجامد می به رشد و شکوفایی اقتصاد ،یابد و در نتیجه می کاهش

شـدن فشـار   کمتر ،توان به ایجاد اشتغال براي نیروي کـار داخلـی   میها  آن داخلی نهفته است که ازجملۀ
آوري ارز ،کاستن از بار مالی دولت ،تقویت بخش خصوصی ،برند داخلی در صنایع مختلف هتوجه ب ،تورمی

شده از اقتصاد  راستاي تعریف گفتههمۀ موارد فوق در . نفتی و بسیاري موارد دیگر اشاره کردغیر کاالهاي
رشد و  نمودن زمینۀ یعنی فراهم ،صورت مستقیم در واقع حمایت از تولید داخی به گیرند و می مقاومتی قرار

  )85 ،(همان .کند می به اقتصاد مقاومتی کمک ،شکوفایی براي اقتصاد
 ،ایرانـی  ۀار و سـرمای یعنـی حمایـت از کـ    ،1391بخـش دوم شـعار    :ه) حمایت از عوامل تولید داخلی

 ،کـار  ،زمـین  ،در اقتصاد عوامل تولید شامل نیـروي انسـانی  . معناي حمایت از عوامل تولید داخلی است به
عوامـل   معموالً. شود میها  بندي مادي یا دیگر دستههاي  سرمایه ،انسانیهاي  سرمایه ،فکريهاي  سرمایه

ر امسـال نیـز در راسـتاي    پس بخـش دوم شـعا  . شناسند می عنوان سرمایه را به تولیدي غیر از نیروي کار
باید به حمایت از  ،که براي افزایش و شکوفایی تولیدچرا ،گیرد می شده از اقتصاد مقاومتی قرارتعریف ذکر

 صورت مستقیم در تولید نقش دارند به افزایش تولیـد  اول اینکه چون این عوامل به. عوامل تولید پرداخت
است و از این طریق نیـز منجـر بـه    گذاري  حمایت از عوامل تولید به مانند سرمایه انجامد و دوم اینکه می

  )89 ،(همان .شود می افزایش تولید
 ر این موضوع است که نرخ رشد بلندمدت اقتصادي با سـطح درآمـدي اولیـۀ   مطالعات اقتصادي بیانگ

شد پـایین اقتصـادي در   رامل فیزیکی تنها ع بودن موجودي سرمایۀ بستگی باالیی ندارد و پایینکشور هم
 .گـردد  مـی  انسانی باعث تسریع رشـد اقتصـادي  ۀ خصوص سرمای بلکه برخی از عوامل به ،کشورها نیست

انجامـد   می مدت اقتصاديمایت از عوامل تولید به رشد بلند) در نتیجه ح118 ،1390 ،(رضایی و همکاران
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 ،بایـد  مـی  تعریف اقتصـادي مقـاومتی تبلـور    این مورد نیز در. خواهد داشتدرپی و شکوفایی اقتصادي را 
  .ز عوامل تولید داخلی نخواهد داشتچندانی بر حمایت ا تأثیرخارجی هاي  که فشارها و تحریمچرا

  
   انقالب معظم رهبري بیانات محتواي و تحلیل اقتصاد مقاومتیهاي  لفهؤم ابعاد

 ردیف متن بیانات ابعاد ها ؤلفهم
  مقاومت مدیرانه

 
مقابلــــه بــــا 

  دشمن
 

هاي  یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشار
 ،رانه بکندـ مقاومت مدب و از این چیزهاها  جمله تحریمازـ  دشمن

آینده هم امکان تکرار  بلکه در ،نه فقط این حربه کند خواهد شد
چون این یک گذارگاه  ؛چنین چیزهایی دیگر وجود نخواهد داشت

، کشور از این برهه عبور خواهد کـرد  ؛این یک برهه است ،است
  )3/5/91(بیانات در دیدار کارگزاران 

کسانی  همۀ. ما چند سال پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم
حدس بزنند که هدف  توانست می ،که ناظر مسائل گوناگون بودند

هـا   معلوم بـود و طراحـی  . فشار اقتصادي بر کشور است ،دشمن
خواهند بر روي اقتصاد کشور متمرکز  می ها داد که این یم نشان
  )همان(. شوند

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادي که همراه باشـد بـا مقاومـت در    
ز (بیانات در دیدار جمعی ا .خباثت دشمن ،شکنی دشمنمقابل کار

 )8/5/91 ،بنیان پژوهشگران و مسئوالن شرکت دانش

1 

ــش   ــازي بخ توانمندس
ــزایش   ــی افـ خصوصـ
کیفیـــت مقـــررات و  

ــه  ــوانین بهین ــازي  ق س
 سیستم بانکی کشور

کــردن  مردمــی
 اقتصاد

 اقتصـاد  خـود  خـوب  کـردیم  مطـرح  را تیمقاوم اقتصاد ما اینکه
 همین هایش بخش از یکی ،دارد ارکانی ،داراد شرایطی مقاومتی

 ،تأکیـد  بـا  44 اصـل هـاي   سیاسـت  همـین  ،است مردم به تکیه
 جـزو  ایـن . شود دنبال باید بیشتر هرچه وسواس و دقت ،اهتمام

 نمسـئوال  از خـود  من موارد بعضی در. شماست اساسی کارهاي
 جلـو  اش تـوانی  کـم  علـت  به خصوصی بخش که شنوم می کشور
 خصوصـی  بخش به اینکه براي بکنید فکري باید خوب. آید نمی
 و الزم قـوانین  راه از ،هاسـت  بانک راه از حاال بشود بخشی توان

 کـه  کنیـد  کـاري  است الزم که راهی هر از است الزم مقررات
 معظم رهبري بیانات( .شود فعال مردمی بخش خصوصی بخش

 )2/6/91 ،دولت هئیت اعضاي و جمهوري رئیس دیدار در انقالب
 جـزو  اقتصـاد  کـردن  مردمـی . دارد الزامـی  مقاومتی اقتصاد البته

 کـه  44 اصـل هـاي   سیاست این. است مقاومتی اقتصاد الزامات
 انجـام  بایـد  کار این و بیاورد پدید تحول یک تواند می شد اعالم
 بایـد  بیشـتري هاي  کوشش و گرفته انجام کارهایی البته. بگیرد
 فعالیـت  بـه  هـم . کـرد  توانمنـد  بایـد  را خصوصـی  بخش. بشود

هـاي   دسـتگاه  کشـور  بانکی نظام هم و بشوند تشویق اقتصادي
ة قـو  مانند کنند کمک توانند می کههایی  دستگاه و کشور دولتی

2 
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 ردیف متن بیانات ابعاد ها ؤلفهم
 اقتصـاد  میـدان  وارد مـردم  کـه  کنند کمک قضائیه وةق و مقننه
 و مسئوالن دیدار در انقالب رهبري معظم رهبري بیانات( .شوند

 )3/5/91 نظام کارگزاران
ــه  کــاهش وابســتگی ب

توجه بـه صـنایع    ،نفت
 بنیان دانش

اقتصــــــــاد 
 بنیان دانش

کاهش وابستگی به نفـت   ،یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی
توان  می جمله کارهایی است کهبنیان از امروز صنایع دانش. است
  )همان. (را تا میزان زیادي پر کند خألاین 

بنیان  اقتصاد دانش ،دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتی یک مسئلۀ
ـ (بیانات در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هی .است ت دولـت  ئ

3/6/91( 

3 

 تبذیرپرهیز از اسراف و 
توسط مـردم پرهیـز از   
اسراف و تبـذیر توسـط   

استفاده از تولید  ،دولت
 داخلی

ــدیریت  مـــــ
 مصرف

 یعنی ؛است مقاومتی اقتصاد ارکان از یکی مصرف مدیریت ۀمسئل
 ،دواتیهاي  دستگاه هم. تبذیر و اسراف از پرهیز و متعادل مصرف

 بـه  بایـد  خانواده هم و مردم آحاد هم غیردولتیهاي  دستگاه هم
 از پرهیـز  امروزه. است جهاد واقعاً این که کنند توجه مسئله این

 دشـمن  برابـر  در بالشـک  مصـرف  در تعـادل  مالحظۀ و اسراف
 جهـاد  اجر این که کند عادا تواند می انسان ،است جهادي حرکت

 و مصـرف  در تعـادل  مسـئلۀ  دیگرِ بعد یک. دارد را اهللا سبیل فی
 این. کنیم استفاده داخلی تولید از ما که است این مصرف مدیریت

هـاي   دسـتگاه . باشـند  داشـته  توجـه  دولتـی هاي  دستگاه تمام را
 غیرایرانی تولید هیچ کنند سعی گانه سه قواي به مربوط حاکمیتی

 مصـرف  هم مردم آحاد. بگمارند این بر را همت نکنند مصرف را
 خارجی معروفهاي  مارك با کاالهایی مصرف بر را داخلی تولید
ــه ــط بعضــی ک ــراي فق ــام ب ــراي نشــان و ن ــزدادن ب ــراي ،پ  ب

 خارجیهاي  مارك دنبال گوناگونهاي  زمینه در کردن خودنمایی
 را خارجی کاالهاي مصرف راه مردم خود. بدهند ترجیح ،روند می

. دهـد  مـی  جـواب  مقـاومتی  اقتصاديهاي  طرح ما نظر به. ببیند
 کـارگزاران  و مسـئوالن  دیـدار  در انقالب معظم رهبري بیانات(

 رئـیس  دیـدار  در انقـالب  معظـم  رهبري بیانات ؛3/5/91 ،نظام
  )2/6/91 دولت هیئت اعضاي و جمهوري

4 

  
ــۀ محور ــات در برنام ثب

 و مقرراتگیري  تصمیم

  
ــتفاد  ةاســــــ

حــــــداکثر از 
 امکانات

و همچنین حرکـت  حداکثري از زمان و منابع و امکانات  استفادة
هاي  تصمیم. جمله ارکان اقتصاد مقاومتی استبراساس برنامه از

است که به اقتصـاد  هایی  الساعه و تغییر مقررات جزء ضربه خلق
(بیانات در  .زند می شود و به مقاومت ملت ضربه می مقاومتی وارد

 )3/5/91دیدار کارگزاران نظام 

5 

  
  
  
  

  
  
  
  

 :اسـت  ملـی  تولید از حمایت ،مقاومتی اقتصادي دیگر رکن یک
ک و متوسط را فعال کنید. کوچهاي  واحد ؛کشاورزي است صنعت

انـد و   خـوب  ،نـد ا بـزرگ مـا فعـال   هـاي   البته خوشـبختانه واحـد  
لـیکن  . ..کارشان هم خوب اسـت  ،شان هم خوب است سرودهی

6 
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 ردیف متن بیانات ابعاد ها ؤلفهم
هـاي   واحـد سازي  فعال

ــدي  ــک تولیــ  ،کوچــ
هـاي   واحـد سازي  فعال

 تولیديمتوسط 

هـا خیلـی مهـم     این ؛کوچک باشیدمتوسط و هاي  باید فکر واحد تولید ملی
(بیانـات   .ات مسـتقیم دارد تـأثیر هـا در زنـدگی مـردم     این ،است

رهبري معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوري و اعضاي هئیـت  
  )3/6/91 ،دولت

تولیـد ملـی    ،ایرانی احترام نگذاریم ما تا به کار ایرانی و سرمایۀ
ل اقتصادي استقال ،گیرد و اگر تولید ملی شکل نگرفت نمی شکل

(بیانات رهبري معظم انقـالب در   .کند نمی این کشور تحقق پیدا
 )10/2/1391 ،بخشرگران در کارخانجات تولیدي دارواجماع کا

  
  
  

ــ ت از تولیـــد و حمایـ
 ترویج فرهنگ و روحیۀ

 کار و تالش
  
  
 

  
  
  
  

 جهادگونه کار

. وجـود بیـاوریم   اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور بـه ما باید یک 
دوستان درست گفتند که ما . امروز کارآفرینی معنایش این است

ملـت ایـران و   . بنـده هـم یقـین دارم    ،زنـیم  می را دورها  تحریم
 را ناکامکنندگان  تحریم ،زنند می را دورها  ن کشور تحریممسئوال

 گذشـته در زمینـۀ  هـاي   مثل موارد دیگري که در سال ؛کنند می
بعد  ،سیاسی بود که یک اشتباهی کردند یک حرکتی انجام دادند

این . .. خواهی کنندیکی عذر یکی ،خودشان مجبور شدند برگردند
والن و دلسوزان کشـور کـه خـود را    ئمس ۀدلیلی است براي هم

 ،به کارآفرینی ،به تولید ،مکلف بدانند به ایجاد کار ،موظف بدانند
کـه کشـور ایـران     ،کارگاه عظـیم  افزون اینکردن روز به پررونق

همـه خودشـان را بایـد    . امروز یک کارگاه عظیمی اسـت  حقیقتاً
، (بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور .موظف بدانند

16/6/89( 
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  ها هاي موجود براي برخورد با تحریم حل راه
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  از دیگاه مقام معظم رهبريشدن اقتصاد مقاومتی  ارائۀ راهکارها در عملیاتی و اجرایی
ـ ذ يتوان راهکارهـا  می دیگرد یبررس مقاله نیا در که يرهبر معظم مقام شاتیفرما به باتوجه  جهـت  لی

  :داد قرار یبررس مورد را یمقاومت اهداف قتصاد به دنیرس
ـ تول مصـرف، . اسـت  مصرف يالگو اصالح يبرا يگذار استیس ،یمقاومت اقتصاد شروع نقطۀ .1  راد ی
 کاسـتن  و ید داخلیتول رونق. کنندیم مشخص را يگذار هیسرما جهت هم، کنار در دو نیا و دهد یم جهت

 ،ياقتصـاد  استقالل شود، منجر یداخل يدیتول يواحدها توقف و یرونق کم، افول به تواندیم که یواردات از
 کـرد  عملاي  هگون به دیبا البته ردیگ می شکلتر  کالن سطح در يتکنولوژ يارتقا خارج، به یوابستگ قطع
 .مردم نباشد به فشار لیتحم يمعنا به یمقاومت اقتصاد که

 رقابت شتر دریب خدمات و بهتر تیفیک دات،یتول ةشد تمام متیق کاهش د،یتول در يور بهره شیافزا .2
 میتنظـ  و تیریمـد  .کیدات اسـتراتژ یتول ژهیو به یمل دیتول از تیحما واردات، کاهش و یخارج داتیتول با

 موجـود  ینگینقـد  لیس تیهدا ،داخل داتیاز تول تیحما و ارز به کشور ازین رساندن حداقل به يبرا واردات
ـ توز نحـوة  بـر  نظـارت  اقتصـاد  در يسوداگرهاي  شهیر حذف و مولد اقتصاد سمت به ـ و بـه  کاالهـا  عی  ژهی

ـ اولو با کشور در نهیهز تیریمد و بودجه انقباض اتخاذ راهبرد ،يضرور و یاساس يکاالها  هـا،  يگـذار  تی
ـ ب ،داشـتن  نییپـا هـاي   تیاولو با ناتمامهاي  پروژه انداختن قیتعو و به ییگرا مصرف کاهش  نگـرش  و نشی
 جـاد یا و کـار  و کسـب  يفضـا  بهبود جهت نوآورانه مولد يکارها و کسب حاًیترج کار، کسب و به مثبت

 .ییانحصارزدا و یمردمهاي  مشارکت جلب با یط رقابتیمح
ـ تول بخـش هاي  بیمه و یمال و یپول یتیحما يها ستمیسسازي  فعال .3 اقتصـاد   در تحـرك  يبـرا  دی

  .یرنفتیغ يکاالها صادرات از تیحما زین و یداخل
 يکاالهـا  واردات کاهش يازا در »آالت نیماش« »دیتول خطوط« و »یفن دانش« ،واردات شیافزا .4
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ـ تول«با  همزمان اطالعات عصر در معامالت نوع نیا تیاهم به باتوجه یمصرف ـ تول و »علـم  دی  دانـش «د ی
  .»انیبن دانشهاي  شرکت«از  تیحما و »یفن

ـ  شـکر  روغن، گندم،: مانند یاساس يکاالها ییخودکفا به مربوطهاي  استیس تداوم .5  حـداقل در  ای
ـ  يبـرا  یبـات یترت» یمقاومت یبیترک اقتصاد« استعداد یعیطب فقدان به باتوجه و باره نیا  يبـرا  کشـور ک ی

ـ دن ياقتصـاد هـاي   کـانون  و کشورها گرید با يهمساز نوع کامل، ییخودکفا ـ با ای  اهـداف  يدر راسـتا  دی
  .ردیگ شکل کشور کیاستراتژ
 میاعمـال تحـر   محض به که معنا نیا به کاالها نیتأم روند در »دهایتهد« به» ها فرصت«ل یتبد .6

 »ییخودکفـا «جـاد  یا يبرا تجارت و صنعت ،يفناور حوزة در یمل عزم به یده شکل کاالها، از یبرخ در
 در داد اجـازه  دینبا. است یاقتصاد مقاومت الزمۀ اقالم نیا نیتأم و دیتول در »ییخوداتکا«حداقل  ایکامل 

 آن از دینبا و ستین »پاره کاغذ«م یتحر ضمن آنکه. شود ییبزرگنما ،ياقتصاد يدهایتهد و فشارها مورد
  . کرد استقبال

ـ طر از نفت به اتکا کاهش .7 ـ یغ صـادرات  شیافـزا «و  »واردات کـاهش «ق ی ـ  »یرنفت  يکاالهـا  ای
  .یمیپتروش مانند نفت بر یمتک کیاستراتژ
 بـا  يارتباطـات اقتصـاد   گسترش دوست، يکشورها از یبرخ با ياقتصاد خاص ارتباطات يبرقرار .8

ـ  از يتجـار  يشرکا متکثرکردن واي  همنطق يها بلوك و کشورها  کیشـر  چنـد  عمـده بـه   کیشـر  کی
  .تر کوچک
 بـه  توجـه با مهم نیا دیبا. الملل بین سطح در یاسالم نظام قبال در اجماع از يریجلوگ يبرا تالش .9

ـ ا يتجار و ياقتصادهاي  جاذبه و یجهان اقتصادهاي  يریپذ بیآس  در گرفتـه  شـکل  يهـا  ییتوانـا  و رانی
  .شود دهی سامان کشور يفناور و ياقتصاد توسعۀ

 توسـط اسـتکبار   تیمحدود و انسداد جادیا از يریجلوگ و کشور نقل و حمل يتوانمند از مراقبت .10
ـ ا بـه  دشمن شدن کینزد صورت در مناسب واکنش و ییایدر نقل و حمل ژهیو هب نقل و حمل قبال در  نی

 انجام متحد ملل منشور هفتم فصل 41 ةماد گانۀ پانزده مواددر  لیذ یکنونهاي  میتحر میبدان دیبا .عرصه
 يبنـدها  کـردن  یعمل در ندهیآ یاحتمال اقدامات ،یسیراهبردنو ضمن دیبا یمقاومت اقتصاد در لذا. شود می

  شود. دهیچ یاحتمال یمیتحر طیشرا نیبدتر براساس راهبردها و شود بینی پیش ماده گرید
 نیـی تب یپلماسـ یز الزم است. هـدف از ایـن نـوع د   ین» دیپلماسی اقتصاد مقاومتی«ه یروحگیري  شکل .11

هـاي   شـاخص  و یمصـرف  يکـاال  مورد در فشارها. است وارده يفشارها مقابل در یمقاومت اقتصاد يدستاوردها
 هسـتند،  بلندمـدت  و کیاسـتراتژ  ییکشور، دستاوردها مقاومت يدستاوردها یول شود، می وارد ياقتصاد روزمره

 .... .   یخارج استیس در استقالل) يا هسته( برترهاي  يفناور و ها يتکنولوژ در ییخودکفا همچون
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 م توسـط یحجـ  ابعـاد  در یاساس يکاالها يساز رهیذخ و کاالها کردن عیضا و اسراف از يخوددار .12
ـ ) سیکشـور سـوئ   مانند( مردم توسط هوشمند و شده تیهدا و کوچک يها انبارك و دولت  زمـان  در یحت
  .مردم ییغذا تیامن نیتأم جهت آرامش و صلح

 نظـام  کیاسـتراتژ  يها تیمز به باتوجه موارد یبرخ در مثل به مقابله اقدامات انجام يبرا یآمادگ .13
  ک.یو ژئواستراتژ کیژئوپلت تیموقع ،ینفت منابع ها، آبراه بر تسلط ازجهت یاسالم
 نظامن یا. است یشدن طیشرا نیا به یابیدست. افتی دست ها آن به دیبا که است یکالن اهداف ها نیا
ـ محور بـا  ،هـا  ياسـتراتژ  نیتدو تالش و ،يزیر هبرنام با است قادر یاسالم  بخـش  ،یمقـاومت  اقتصـاد  تی
  .کند لیتبد به فرصت زین را نیامروز يدهایتهد ازاي  هعمد

  »اقتصاد مقاومتی«هاي کلی  متن کامل سیاست
» اقتصـاد مقـاومتی  «هـاي کلـی    اي رهبر معظم انقالب اسالمی با ابـالغ سیاسـت   اهللا خامنه حضرت آیت

قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام تعیـین      110براساس بند یک اصل 
اسـالمی، عامـل    پیروي از الگوي علمی و بومی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و   «شده است، تأکید کردند: 

شـد، همچنـین اقتصـاد     نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادي علیه ملت ایران خواهد بشکست و عق
بخش از نظام اقتصادي اسـالم   هاي رو به افزایش جهانی، الگویی الهام مقاومتی خواهد توانست در بحران

 ۀم و فعاالن اقتصادي در تحقق حماسـ آفرینی مرد زمینه و فرصت مناسب را براي نقش را عینیت بخشد و
 .»اقتصادي فراهم کند

گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بـه   به رؤساي قواي سه رهبر معظم انقالب ۀمتن ابالغی
 :است شرح زیر

  میاللّه الرحمن الرح بسم
ـ    يماد و يسرشار معنو يبا استعدادها یران اسالمیا  يهـا  رسـاخت یو متنـوع و ز  یو ذخـائر و منـابع غن

شـرفت،  یپ يعزم راسخ برا يمتعهد و کارآمد و دارا یانسان يرویاز ن يتر از همه، برخوردار گسترده و مهم
 یکـه همـان اقتصـاد مقـاومت     یو اسـالم  یبرآمده از فرهنگ انقالب یو علم یبوم ياقتصاد ياگر از الگو

ـ بـا تحم د و دشمن را که یآ یفائق م يمشکالت اقتصاد  ۀکند نه تنها بر هم يرویپ است، ـ ل ی ک جنـگ  ی
دارد، بلکـه   یمـ وا ینینشـ  کرده، به شکست و عقـب  ییآرا ن ملت بزرگ صفیار در برابر ایع تمام ياقتصاد

ـ  یخواهد توانست در جهان ـ تحـوالت خـارج از اخت   از یناشـ  يهـا  ینـان یاطم یکه مخاطرات و ب ار، ماننـد  ی
کشـور در   يبـا حفـظ دسـتاوردها   ش اسـت،  یو ... در آن رو بـه افـزا   یاسی، سي، اقتصادیمال يها بحران

سـاله،   ستیانداز ب و سند چشم یها و اصول قانون اساس شرفت و تحقق آرمانیمختلف و تداوم پ يها نهیزم
 ییشرو را محقق سـازد و الگـو  یا و پیگرا، پو زا و برون ان، درونیبن ، عدالتيفناور به دانش و یاقتصاد متک

 .ت بخشدینیاسالم را ع يبخش از نظام اقتصاد الهام
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ـ  يهـا  استیص مصلحت نظام، سیمشورت با مجمع تشخ الزم و پس از ۀاکنون با مداق اقتصـاد   یکل
و با  یقانون اساس 44اصل  یکل يها استیگذشته، خصوصاً س يها استیل سیکه در ادامه و تکم یمقاومت

ـ ا يسو ح اقتصاد کشور بهیشده و راهبرد حرکت صح نیتدو ین نگاهیچن  اسـت، ابـالغ   ین اهـداف عـال  ی
 .گردد یم

ن و یقـوان  ۀیآن کنند و با ته يمشخص، اقدام به اجرا يبند درنگ و با زمان یکشور ب يالزم است قوا
مردم  ینیآفر نقش ينه و فرصت مناسب برایمختلف، زم يها عرصه ين نقشه راه برایمقررات الزم و تدو

ملت بزرگ  ياقتصاد ۀحماس یبه فضل اله ن جهاد مقدس فراهم آورند تایرا در ا يفعاالن اقتصاد ۀو هم
ـ د. از خداوند متعال توفیان رخ نمایبرابر چشم جهان در یاسیس ۀز همچون حماسیران نیا ق همگـان را در  ی
   .ن امر مهم خواستارمیا

1392ماه  بهمن 29/ اي سیدعلی خامنه  

 میالرح  الرحمن  اهللا بسم
 یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس

انـداز   چشـم  به اهداف سند یابیو دست يمقاومت اقتصاد يها ا و بهبود شاخصیپو ن رشدیهدف تأم با
سـاز، مولـد،    فرصـت  پـذیر،  ، انعطـاف يجهـاد  يکـرد یبا رو یاقتصاد مقاومت یکل يها استیساله، س ستیب

  گردد: میگرا ابالغ  شرو و برونیزا، پ درون
کشـور   یو علمـ  یانسـان  يهـا  هیو سـرما  یامکانات و منـابع مـال   ۀیکل يساز فعال ط وین شرایتأم .1

ل و یبا تسـه  ياقتصاد يها تیرساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالحداکثر و به ینیکارآفر ۀتوسع منظور به
 .متوسط درآمد و درآمد و نقش طبقات کم يد بر ارتقایو تأک یجمع يها يق همکاریتشو

ـ  دهی سامانو  کشور یجامع علم ۀنقش يو اجرا يساز ادهیان، پیبن اقتصاد دانش يشتازیپ .2  ینظام مل
و صـادرات محصـوالت و خـدمات     دیـ ش سـهم تول یکشور و افـزا  یگاه جهانیجا يمنظور ارتقا به ينوآور
 .منطقه ان دریبن اول اقتصاد دانش ۀبه رتب یابیان و دستیبن دانش
ـ ن يتوانمندساز د،یت عوامل تولیدر اقتصاد با تقو يور قراردادن رشد بهرهمحور .3 ـ کـار، تقو  يروی ت ی
متنـوع   يهـا  تیت و قابلیظرف يریکارگها و ب استان ن مناطق ویجاد بستر رقابت بیاقتصاد، ا يریپذ رقابت

 .مناطق کشور يها تیمز يایدر جغراف
، يور  اشـتغال و بهـره   د،یـ ش تولیهـا در جهـت افـزا    ارانهی يساز هدفمند يت اجرایاستفاده از ظرف .4

 .یعدالت اجتماع يها شاخصي او ارتق يکاهش شدت انرژ
ـ و هب جاد ارزش،یها در ا د تا مصرف متناسب با نقش آنیتول  ةریعوامل در زنج ۀعادالن يبر  سهم .5 ژه ی
 .و تجربه ینیت، کارآفریآموزش، مهارت، خالق يق ارتقایاز طر یانسان ۀیش سهم سرمایبا افزا
ـ دادن به تول تی)، و اولویواردات ژه در اقالمیو ه(ب یاساس يها و کاالها نهاده ید داخلیش تولیافزا .6 د ی
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 یبا هدف کاهش وابسـتگ  یواردات ين کاالهایتأم يجاد تنوع در مبادیو ا يمحصوالت و خدمات راهبرد
 .محدود و خاص يبه کشورها

ـ بـا تأک  ير راهبـرد یجاد ذخـا یت غذا و درمان و این امنیتأم .7 ـ یو ک یش کمـ ید بـر افـزا  ی ـ تول یف  دی
 کاال).ه و ی(مواداول
ـ  يها استیس يد بر اجرایت مصرف با تأکیریمد .8 ج مصـرف  یمصـرف و تـرو   ياصـالح الگـو   یکل
 .دیدر تولپذیري  ت و رقابتیفیک يارتقا يبراریزي  همراه با برنامه یداخل يکاالها
ـ   يازهـا ین به ییکشور با هدف پاسخگو ینظام مال  ۀجانب ت همهیاصالح و تقو .9 جـاد  ی، ایاقتصـاد مل

 .یت بخش واقعیدر تقو یشگامیو پ یثبات در اقتصاد مل
هدفمند از صادرات کاالها و خـدمات بـه تناسـب ارزش افـزوده و بـا خـالص         ۀجانب ت همهیحما .10

  یق:مثبت از طر يارزآور
 الزم يها ل مقررات و گسترش مشوقیتسه. 
 ازیمورد ن يها رساختیت و زیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج. 
 صادرات يبرا یخارجگذاري  هیق سرمایتشو. 
 ـ جد يبازارهـا  یدهـ  ، شـکل یصادرات يازهاین متناسب با ید ملیتولریزي  برنامه  یبخشـ  د، و تنـوع ی

 .منطقه يژه با کشورهایو به با کشورها ياقتصاد يها وندیپ
 ازیل مبادالت در صورت نیتسه يبرا ياستفاده از ساز و کار مبادالت تهاتر. 
 هدف يران در بازارهایدار سهم ایه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایجاد ثبات رویا. 

شـرفته،  یپ يهـا  يمنظـور انتقـال فنـاور    کشور به ياقتصاد ةژیعمل مناطق آزاد و و ةحوز ۀتوسع .11
 .از خارج یو منابع مال يضرور يازهاین نیکاال و خدمات و تأم د، صادراتیل تولیگسترش و تسه

  ق:یاقتصاد کشور از طرپذیري  بیش قدرت مقاومت و کاهش آسیافزا .12
 ـ    يو مشارکت با کشورها يگسترش همکار و يراهبرد يوندهایپ ۀتوسع ـ و همنطقـه و جهـان ب ژه ی
 .گانیهمسا
 ياقتصاد يها ت از هدفیدر جهت حما یپلماسید استفاده از. 
 يا و منطقه یالملل نیب يها سازمان يها تیاستفاده از ظرف. 

  طریق:صادرات نفت و گاز از  درآمد حاصل ازپذیري  مقابله با ضربه. 13
 يان راهبردیانتخاب مشتر. 
 فروش يها جاد تنوع در روشیا. 
 در فروش یدادن بخش خصوص مشارکت.  
 گاز ش صادراتیافزا.  
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 ش صادرات برقیافزا.  
 یمیش صادرات پتروشیافزا.  
 ینفت يها فرآوردهصادرات  شیافزا. 

د بر ینفت و گاز و تأک یدر بازار جهان ياثرگذار منظور گاز کشور به نفت و ير راهبردیش ذخایافزا .14
 .ن مشتركیادیژه در میو هگاز، ب د نفت ویتول يها تیحفظ و توسعه ظرف

ـ تول ۀارزش صنعت نفت و گاز، توسـع  ةریل زنجیق تکمیش ارزش افزوده از طریافزا .15  يکاالهـا د ی
بردن صـادرات بـرق، محصـوالت    ) و بـاال يانـرژ  (براساس شـاخص شـدت مصـرف    نهیبه یبازده يدارا

  منابع.از  یانتیبرداشت ص د بریبا تأک ینفت يها و فرآورده یمیپتروش
ـ   یتحول اساس د بریکشور با تأک یعموم يها نهیدر هز ییجو صرفه .16 سـازي   یدر سـاختارها، منطق

 .دیزا يها نهیو هز رضروریو غ يمواز يها دولت و حذف دستگاه ةانداز
 .یاتیمال يش سهم درآمدهایدولت با افزا ياصالح نظام درآمد .17
 یگاز تا قطع وابسـتگ  از منابع حاصل از صادرات نفت و یمل ۀسهم صندوق توسع ۀش ساالنیافزا .18

 .بودجه به نفت
فسـادزا در   يهـا  نـه یها و زم تیاز اقدامات، فعال يریجلوگ آن و يساز اقتصاد و سالم يساز شفاف .19

   ... .و ي، ارزي، تجاریپول يها حوزه
و گـذاري   هی، سـرما ینیکـارآفر  ،يور د ثـروت، بهـره  یجاد ارزش افزوده، تولیدر ا يت فرهنگ جهادیتقو .20

 .نهین زمیخدمات برجسته در ا يبه اشخاص دارا ینشان اقتصاد مقاومت ياشتغال مولد و اعطا
 يا و رسـانه  ی، آموزشیعلم يها طیژه در محیو هآن بسازي  و گفتمان ین ابعاد اقتصاد مقاومتییتب .21

 .اجمالی يأر و ریل آن به گفتمان فراگیو تبد
ج یبسـ  وسـازي   بـا هماهنـگ   یاقتصاد مقـاومت  یکل يها استیتحقق س يدولت مکلف است برا .22

 :معمول دارد را ریامکانات کشور، اقدامات ز ۀهم يایپو
 و اقـدامات   يبـه تـوان آفنـد    یدسترسـ  يبرا يو اقتصاد ی، فنیعلم يها تیظرف يریو بکارگ ییشناسا
 .مناسب
 دشمن ينه برایش هزیم و افزایتحر يها رصد برنامه. 
 هنگـام در  ع و بهیواکنش هوشمند، فعال، سر يها طرح ۀیق تهیاز طر يت مخاطرات اقتصادیریمد 

 .یو خارج یداخل يها اختالل برابر مخاطرات و
 .نظارت بر بازار يها وهیش يو روزآمدساز يگذار متیق ع وینظام توزسازي  شفاف و روان .23
  .ج آنیو ترو یمحصوالت داخل ۀیکل يبرا ش پوشش استانداردیافزا .24
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 اقتصاد مقاومتی ةپرسش دربار 10سخ رهبر انقالب به پا
 بـه  رضوي مطهر حرم در سخنرانی در اسالمی انقالب رهبر مقاومتی، اقتصاد هاي سیاست ابالغیۀ از پس

 السؤ ده این به پاسخ آید می ادامه در آنچه .دادند پاسخ بود شده مطرح باره این در که ابهاماتی و سؤاالت
  .است کرده منتشر را آن رسانی اطالع پایگاه که است

 
  پاسخ سؤال

  مقاومتی چه هسـت و چـه نیسـت؟    اقتصاد
ات منفـی و  خصوصیات مثبت آن و خصوصـی 

  سلبیِ آن چیست؟

 ا منحصر بـه  ناسب با نیازهاي کشور ما است، امیک الگوي علمی مت
  .کشور ما هم نیست

 گرا نیست درون، گرا است زا و برون درون.  
 بنیاد مردم  
 بنیان دانش  
 محور عدالت  
 همیشه بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.  

 جوشد؛ رشـد   هاي خود کشور ما و خود مردم ما می تیعنی از دل ظرفی  معناست؟ چه به زا اقتصاد مقاومتی درون
  کی است به امکانات کشور خودمان.رخت، متاین نهال و این د

 ــا درون ــان    آی ــاومتی هم ــاد مق ــی اقتص زای
  گرایی اقتصاد است؟ درون

اقتصادهاي جهانی تعامل دارد، با گرا است؛ با  ا برونزا است، ام نه، درون
زا  شـود. بنـابراین درون   اقتصادهاي کشورهاي دیگر با قدرت مواجه می

  گرا نیست. ا دروناست، ام
 بنیاد است؛  شود، مردم عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می اقتصادي که به  آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادي دولتی است؟

دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد 
  کند. ق پیدا میمردم، حضور مردم تحقۀ مردم، سرمایة با اراد

     عدالت در اقتصاد مقـاومتی چگونـه تعریـف
  شود؟ می

معنـاي تولیـد    معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به عدالت در این برنامه به
  .است دادن ثروت و ثروت ملی را افزایش

  اي اقتصـاد مقـاومتی،   هـ  با توجه به برنامـه
  مشکالت کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟

ي مشـکالت اقتصـاد   حـل  راهدر اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهتـرین  
ا معناي آن این نیست که ناظر به مشکالت کشور است شکی نیست، ام

سـازي   سازي و محکـم  کنونی کشور است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم
  هاي اقتصاد کشور. پایه

 دهیم،  آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را می
پذیر است، ممکن است، یا نه، خیـاالت   قتحق

  خام است؟

ن اسـت. چـون ایـن کشــور، داراي    نخیـر، کـامالً، عمـالً، حتمـاً ممکــ    
  العاده است. هاي فوق تظرفی

 کشـور مـا در راسـتاي تحقـق     هاي  ظرفیت
  باشد؟ می اقتصاد مقاومتی چه

 نیروي انسانی ما  
  ها دانشگاهۀ آموخت دانش میلیون ده 
  دانشجو چهارمیلیون از بیش 
  .ماهر و بمجر نیروي ها میلیون 
 منابع طبیعی  
  است بیشتر دنیا کشورهايۀ هم از ما گاز و نفت مجموع 
  کمیاب اتفلز معادن و طال معادن 
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  پاسخ سؤال
  .اساسی و الزم فلزهاي اقسام و انواع قیمتی، هاي سنگ آهن، سنگ 
 جغرافیاییت موقعی  
  داریم ترانزیت نقل و حمل و هستیم همسایه کشور پانزده با 
  .شود می منتهی محدود هاي آب به شمال در و آزاد دریاي به جنوب در  
  .کنند ما زندگی می گیمیلیون جمعیت در همسای 370 
 افزاري افزاري و سخت هاي نرم زیرساخت  
  انداز ، سند چشم44 اصل هاي سیاست 
  کارخانه و پل و سد و جاده مثل گوناگون هاي زیرساخت 

 توان از  هاي اقتصادي می آیا با وجود تحریم
  هاي کشور استفاده کرد؟ ظرفیت

ایـم بـه    ما در بسیاري از مسائل دیگـر هـم در عـین تحـریم توانسـته     
هاي بسیار برجسته و باال دست پیدا کنیم؛ مثل تولید علـم، مثـل    نقطه

  صنعت و فناوري.
     ،اگر تحقق اقتصاد مقـاومتی ممکـن اسـت

الزامات آن چیست، چه کارهـایی بایـد انجـام    
  بگیرد؟

 ی حمایت کنندمسئوالن باید از تولید مل.  
  تولیدگر هستند، باید به تولید ملـی  صاحبان سرمایه و نیروي کار که

  .ت بدهنداهمی
        بـر  صاحبان سـرمایه در کشـور، فعالیـت تولیـدي را تـرجیح بدهنـد

  .هاي دیگر تفعالی
 ی را ترویج کنندسطوح، تولید ملۀ مردم در هم.  

  تجزیه و تحلیل
قرابت با موضوع پژوهش دارند، استفاده شده  بیشتریندر این تجزیه و تحلیل از پنج سخنرانی کلیدي که 

و مـدل  بندي  سپس مفاهیم و در نهایت جمع ،ها کدگذاري ،کند تا در ابتدا می منطق پژوهش ایجاب. است
 و بنـابراین بخـش تجزیـه   . شود می ذکرگیري  تنها نتیجه ،علت حجم باالي مطالب ، اما بهشود ارائهنهایی 
  .شود میبندي  تکمیل و در نهایت جمع ،با مفاهیم و مقوالت ،تحلیل
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  گیري نتیجه
 کـه  »يجنگ اقتصـاد «و  »اقتصاد« مسئلۀ بر بارها خود سخنان در ریاخ يها سال در يرهبر معظم مقام

ـ ا یاسالم يجمهور يها شرفتیپ با مقابله يراستا در دشمنان ـ  در رانی ـ کتأ انـد،  ش گرفتـه یپ  و کـرده  دی
ـ نهـا   سـال  يبـرا  شانهای يگذار در نام یحت واند  کرده گوشزد بارها زین را آن با مقابله يراهکارها ـ ا زی  نی
ـ اخهاي  سال در میکن می مشاهده که ينحو به اند، داده قرار نظر مد را موضوع  سـال  عنـوان  بـه  را یسـال  ری
 سـال  را آن از پـس  و. مضاعف کار مضاعف، همت آن از سال بعد مصرف، يالگو اصالح سمت به حرکت

   .یمل دیتول نام سال به را امسال و ياقتصاد جهاد
را اي  هفراوان و ویـژ هاي  و دشواريها  تحریم ،عصر پرچالش کنونی که براي جمهوري اسالمی ایران

نظام اقتصادي کشور را الجرم به اتخاذ یک نظـام اقتصـادي متناسـب بـا ایـن       ،نیز به دنبال داشته است
ظام اقتصادي کشور در گروه مقاومتی علیه آمار خواند. در واقع حیات ن میفرا، خاصهاي  تحوالت و چالش

فعـال   بتوانـد حضـور   ،معیشـت جامعـه   ةاست که عالوه بـر کارآمـدي در ادار  حمایت اقتصادي و سیاسی 
  بخش در تحوالت جهان میسر سازد. عنوان الگو و الهام جمهوري اسالمی ایران را به

معنـاي   اقتصاد مقـاومتی بـه  . هم دارد بلکه سلب و ایجاد را با ،حرکتی انفعالی نیست ،اقتصاد مقاومتی
مدت و حرکت  آن در کوتاهآمادگی روحی و علمی براي مقاومت در برابر حمالت اقتصادي دشمن و پاسخ به 

. ایرانی پیشرفت در درازمدت است ـ ارچوب الگوي اسالمیسمت طراحی الگوي اقتصادي اسالمی در چ به
اقتصاد ایران  يپیش رومدت انداز بلند بلکه یک چشم ،اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست

اقتصـاد  . تفکر جمهوري اسالمی همیشه آماج حمالت دشمن خواهد بود زیرا اقتصاد ایران در سایۀ ؛است
بلکه مفهوم شـکوفایی اقتصـاد و رفـع مشـکالت موجـود در       ،ناي ریاضت اقتصادي نیستعم مقاومتی به

  .سطح رفاه عموم است دشمن و بهبود دهی بهاقتصادي براي جلوگیري از امتیازهاي  بخشیرز
موضـوعات   البته اهمیت همـۀ . موضوعات اقتصاد مقاومتی بسیار گسترده است با همین نگرش حوزة

بنـاي  چـارچوب نظـري و زیر   ةکننـد  به یک میزان نخواهد بود و حداقل سه سطح مسائل بنیـادي (بیـان  
 ي و روبنـایی طـرح  موضـوعات ایـن حـوزه) و مسـائل کـاربرد      کنندة موضوعات راهبردي (بیان ،موضوع)

متظـر مقـام معظـم    مهندسـی اقتصـاد مقـاومتی از     اساس این پژوهش تالشی براي نقشۀ براین. شود می
  .رهبري اسالمی است

دهـی   در جهـت  تـرین عنصـر   مهـم  اقتصـادي اهداف  ،در اقتصاد مقاومتی ،از نگاه مقام معظم رهبري
عوامل اقتصادي باید در راستاي تحقق این اهداف حرکت کنند و تحقق عـدالت   ۀباشد و کلی میها  فعالیت

مرجعیـت   ،اثبات عملی کارآمدي نظـام دینـی و اسـالمی    ،ی و بقاي کشورالملل اجتماعی کسب اقتدار بین
در این اهداف عـالوه بـر    کسب موفقیت. روند می شمار ترین اهداف اقتصاد مقاومتی به ... مهمی والملل بین
 ،و نیز سیستم مدیریت اقتصادي اسـت گذاري  بازنگري در نظام الویت تأثیرصورت مستقیم تحت  که بهاین
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ها توجه  به آنریزي  است که باید قبل از برنامههایی  ساختزیر تأثیرشدت تحت  صورت غیرمستقیم و به به
سیاسی دارند و امـا   و فرهنگی گردند و حتی جنبۀ نمیبه بخش اقتصادي باز لزوماًها  ساختاین زیر. داشت

دیگر باید توجـه داشـت    ازسوي. حائز اهمیت هستند ،فراوانی که بر بخش اقتصاد کشور دارند تأثیرعلت  به
باشـند   می و راهبردهاي کالنیها  نیازمند دکترین ،مدت هستندقق اهداف اقتصادي که اهدافی بلندکه تح

وبی خاص پیش بـرد.  نحوة تحقق آن را در چارچ تحقق هدف قرار داده ویند ي خود را بر فراکه چتر فکر
  .باشند می جمله این دکتریناز. ..جنگ نامتقارن اقتصادي و ،قطع وابستگی به نفت

است که مبتنـی   قتصاديکارهاي ا و از شرایط و سازاي  هویژسازي  طراحی و مدل» اقتصاد مقاومتی«
 ،صورت فعال و نه منفعـل  به ،م و فشارهافضاي اقتصادي کشور مبتنی بر فرض وجود حداکثر تحری ،آن بر

از اقتصاد است که فعاالنه اي  هویژ گونۀسازي  بنیانی نظري براي مدل» اقتصاد مقاومتی«. شود می طراحی
فضاي کسب و  ،اقتصاديهاي  مکانیسم. بیش از پیش آماده ساخته استها  خود را براي مواجهه با تحریم

 فـرض طراحـی   اقتصاد مقاومتی مبتنـی بـر ایـن پـیش    ... در واي  هنهاد مالی و واسط ،تجارت خارجی ،کار
اقتصادي از غرب ممکن  دائمی با نظام سلطه است و هر ضربۀشوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک  می

  است در هر لحظه به کشور وارد شود.
تـوان   مـی  ه زیـر فشـار آن  کاست اي  هبلکه فرصت ویژ ،تحریم اقتصادي نه تهدید ،ییدر چنین فضا

  .آن را تسریع کردسازي  راهبردهاي اقتصاد مقاومتی را با قدرت و اجماح ملی همراه و پیاده
ویـژه   قتصاد مقاومتی براي عمـوم مـردم بـه   زندگی متناسب با ا طراحی یک الگوي مشخص از شیوة

در این زمینه ابتدا بایـد  . دس جمهوري اسالمی ایران امري ضروري استمقبراي مدافعان انقالب و نظام 
کـرد تـا    تأییـد امور و سپس مردم را به سبک زندگی متناسب با انقالب تشویق و  ةدولت را در سبک ادار

توجه به معنویت دینی . انقالب را در جامعه گسترش دهیم مقتضیاتبدین وسیله سبک زندگی متناسب با 
معنـوي   د مقاومتی بر پایه و اسـاس سـرمایۀ  اکه اقتصچرا ؛در این سبک زندگی بسیار مهم و کلیدي است

رسمی اقتصاد متناسب بـا مقاومـت   اید در تعلیم و تربیت رسمی و غیراین امر ب. افراد و جامعه استوار است
  .تبیین و طراحی و سپس اجرا گردد ،اقتصادي و جهاد اقصادي

  منابع
  .1388 سال تحویل ابتداي در رهبري معظم مقام بیانات
  .16/5/91 ،دانشجویان جمع در رهبري معظم مقام بیانات
  .8/5/91 ،بنیان هاي دانش پژوهشگران و مسئوالن شرکت با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
  .8/5/91 ،بنیان هاي دانش جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
  .16/6/89 ،کارآفرینان سراسر کشور جمعی از با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
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  .2/6/91 ،رئیس جمهوري و اعضاي هئیت دولت با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
  .3/5/91 ،با کارگزارن نظام دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
  .7/2/92 ،مناسبت هفتۀ کارگر گارگران و فعاالن بخش تولید کشور به با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات
اي،  مقـاومتی، پایگـاه تحلیلـی خبـري لبیـک خامنـه       اقتصـاد  دربـارة  پرسـش  10 بـه  انقالب رهبر پاسخ

  سایت از وب 25/09/1393شده در تاریخ  بازیابی
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26023 

  اد مقاومتی.، نوشتاري از دکتر پیغامی پیرامون اقتص»مقاومت اقتصادي« ).1390( پیامی، عادل
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551 

 جمهوري مقاومتی اقتصادهاي  مؤلفه و ابعاد بررسی« ).1392همکاران (و  ،زادة جهرمی، محمدصادق تراب
  .  32-40)، 32، (10، »اي خامنه اهللا آیت حضرت اندیشۀ در ایران اسالمی

مجلـۀ دانـش و   ، »سرمایۀ انسانی بر رشـد اقتصـادي در ایـران    اثر نوآوري و« ).1388(بهار  ربیعی، مهناز 
  .  40-56، 26شمارة  16، سال توسعه

وري کل عوامل تولید و رشـد اقتصـادي    بررسی رابطۀ علی رشد بهره« ).1390همکاران (و  ،رضایی، جواد
  .  118-122)، 2(11، فلصنامۀ پژوهش اقتصادي، »(مطالعۀ موردي بخش بازرگانی)

  .نامۀ اقتصاد مقاومتی ویژه .)1391مستضعفان ( سازمان بسیج
  ، ترجمه حسن سبحانی. تهران، نشر نی.  تئوري و مسائل اقتصاد خرد ).1384( سالواتوره، دومینگ

، »اقتصـاد مقـاومتی از دیـدگاه رهبـر معظـم انقـالب      « ).1392( صـفاري انـارکی   سحر و محمد ،کریمی
ومتی در ایران با تأکید بـر رویـدادهاي، آرا و نظـرات    مقاالت همایش ملی بر تایخ اقتصاد مقا مجموعه

  .  محالت واحد اسالمی آزاد : دانشگاه مکان ، رجال سیاسی
 20/09/1393شده در تـاریخ   ، پایگاه خبري تابش، بازیابی»مقاومتی اقتصاد« کلی هاي سیاست کامل متن

  سایت از وب
http://tabesh.trec.co.ir/Default.aspx?tabid=3313
&articleType=ArticleView&articleId=17474 

بررسی رابطۀ اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانـه و  « ).1392( و حسین ذولفقاري ،مقدم، یوسف محمدي
  .  111-108، 2، هاي دولتی مدیریت سازمانمجلۀ ، »مدیریت دانش

مقـاالت همـایش ملـی     مجموعـه ، »هاي اقتصادي مقاومتی ها و شاخص مؤلفه« ).1391( ممبینی، یعقوب
  . 31-39، دانشگاه گیالن 16/12/91 بررسی و تبیین اقتصادي مقاومتی

پژوهشـی اقتصـاد    ـ فلصـنامۀ علمـی  ، »اقتصاد مقـاومتی و ملزومـات آن  « ).1391( میرمعزي، سیدحسین
  .51-52) 47( 12، اسالمی
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  سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ انسانی و اقتصاد مقاومتی
  امیرشکاري ،حسن سلیمانی

  چکیده  
مریکا ادر این مقاله نخست به چگونگی رویارویی معادالت سیاسی امنیتی، اقتصادي غرب و شرق به رهبري 

اهللا علیه  سیاسی امنیتی و اقتصادي انقالب اسالمی به رهبري حضرت امام خمینی رحمتۀ با معادل و شوروي
بعـد بـه تشـریح    ۀ در آن جنگ پرداخته است و در مرحلـ  ها آنتا منجر شدن به جنگ تحمیلی و شکست 

 خصومت غرب به رهبري آمریکا تحت عنوان جنگ هوشمند که ترکیبی از سخت و نیمـه ۀ چگونگی ادام
اکنون بـر   باشد و در این راهبرد جنگ هوشمند جنگ اقتصادي جایگاه خاصی دارد که هم سخت و نرم می

روي آن متمرکز شده است و راهبرد جمهوري اسالمی ایران طبق فرمایشات مقام معظم رهبري حضـرت  
  مه داده است. باشد، ادا با آن اقتصاد مقاومتی میۀ العالی در مقابل اي مدظله اهللا االمام خامنه آیت

هاي اقتصاد مقاومتی را تبیین نمـوده اسـت. و بـر روي     پایانی ارکان، عناصر و انواع سرمایهۀ در مرحل
اجتمـاعی  ۀ انسانی و سـرمای ۀ هاي انسانی و اجتماعی آن تأکید نموده است و به ایفاي نقش سرمای سرمایه

تـرین آن، پـس    اي رسیده است که مهم عدیدهدر مقابله با راهبرد دشمن پرداخته است و به نتایج متنوع و 
انسـانی و اجتمـاعی بـه بسـیج عمـومی در اقتصـاد       ۀ بندي نهایی تبدیل سرمای از تجزیه و تحلیل و جمع

  جانبه در این مسیر هم راهبرد دشمن را با شکست مواجه سازد.  باشد که با کارکرد همه مقاومتی می
اجتمـاعی، بسـیج   ۀ انسـانی، سـرمای  ۀ مالی، سرمایۀ ، سرمایفیزیکیۀ طبیعی، سرمایۀ سرمایها:  کلیدواژه

  عمومی، اقتصاد مقاومتی 

  مقدمه  
بعد از جنگ جهانی دوم جهان به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شد. بلـوك غـرب بـه رهبـري آمریکـا و      

ـ       هرکـدام بلوك شرق بـه رهبـري اتحـاد جمـاهیر شـوروي       ۀ از ایـن بـازیگران جهـانی یـک نـوع معادل
  امنیتی و اقتصادي خاصی براي جهان تدوین کرده بودند که فرمول این معادالت عبارتند از:  ـ سیاسی
  مریکا سی امنیتی اقتصادي غرب به رهبري اسیاۀ . معادل1

ۀ . توسـع 5.1پـذیري   گري و سـلطه  . سلطه4.1. از خودبیگانگی 3.1. وابستگی 2.1. تزلزل سیاسی 1.1
  ستیزي.  . اسالم8.1ستیزي  . دین7.1گرایی  دگی و غربز . غرب6.1داري  لیبرالیسم و سرمایه

  سیاسی امنیتی اقتصادي شرق به رهبري اتحاد جماهیر شوروي. ۀ . معادل2
ۀ . توسـع 5.2پـذیري   گري و سـلطه  . سلطه4.2. از خودبیگانگی 3.2. وابستگی 2.2. تزلزل سیاسی 1.2

  ستیزي.  . اسالم8.2ستیزي  . دین7.2گرایی  زدگی و شرق . شرق6.2مارکسیسم و سوسیالیسم 
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با هم تفاوت دارند، به علت تفـاوت همـین    6و  5هاي زیادي دارند، و فقط در بندهاي  این دو معادله شباهت
رسـد و    انقالب اسالمی به پیروزي می 1357دو بند با یکدیگر، یک جنگ سردي با هم دارند؛ در نهایت در سال 

  دهد:   جدیدي را ارائه میۀ اهللا علیه معادل حضرت امام خمینی رحمت ریزد و این دو معادله را درهم می
  اهللا علیه:  سیاسی امنیتی اقتصادي انقالب اسالمی به رهبري حضرت امام خمینی رحمتۀ معادل

ــات سیاســی 1 ــتقالل 2. ثب ــاهی 3. اس ــی  . فطــرت5. اســتکبارزدایی 4. خودآگ ــی  . حــق6گرای گرای
  محوري  . اسالم8محوري  دین .7

بینند که این معادلـه   بندها تفاوت و تباین دارد. غرب و شرق میۀ دیگر در همۀ ین معادله با دو معادلا
شوند که  آن میدرپی دارند و  شود. در نتیجه سر مخالفت برمی ها می در نهایت موجب نابودي معادالت آن

مایند که توسعه نیابـد یـا بطـور    این انقالب را یا منحرف و به نفع خود مصادره نمایند یا جلوي آن را سد ن
  کلی نابود نمایند. 

گذارند و در این ترفندها بـا شکسـت    اجرا میۀ لذا یک سري ترفندهاي سیاسی امنیتی، اقتصادي را به مرحل
  خورند.   روند و در جنگ تحمیلی شکست می اجراي جنگ تحمیلی میدرپی شوند و در نهایت  مواجه می

مریکا راهبرد جنـگ هوشـمند را کـه    اپاشد و استکبار به رهبري  می اتحاد جماهیر شوروي که از هم
ترکیبی از تهدیدات سخت، نیمه سخت و نرم میباشد را طراحی کرده و علیه انقـالب اسـالمی ایـران بـه     

  گذارد.  اجرا میۀ مرحل
در این راهبرد، جنگ هوشمند با تهدیدات (سخت، نیمه سخت و نـرم)، جنـگ اقتصـادي جایگـاهی     

رد که راهبرد جمهوري اسالمی طبق فرمایش مقام عظماي والیت دامت برکاته در مقابله بـا آن،  خاص دا
باشـد یکـی از ارکـان اصـلی آن،      اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد مقاومتی داراي عناصر و ارکان زیادي می

کـه در آن   باشد، لذا این تحقیق پیرامون این موضوع تدوین گردیـده اسـت   انسانی و اجتماعی میۀ سرمای
ۀ . سـرمای 5انسانی ۀ . سرمای4مالی ۀ . سرمای3فیزیکی ۀ . سرمای2طبیعی ۀ . سرمای1ها:  نقش انواع سرمایه

اي رسـیده   انسانی، اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و به نتایج عدیدهۀ اجتماعی و بخصوص سرمای
اجتمـاعی بـه بسـیج    ۀ انسانی و سرمایۀ بندي کلی سرمای باشد که در جمع ترین نتیجه آن، این می که مهم

  عمومی در اقتصاد مقاومتی تبدیل شود تا اینکه در این مسیر هم، راهبرد دشمن را با شکست مواجه سازد. 

  هاي اقتصاد مقاومتی  انواع سرمایه
را در مناسبات اقتصـاد مقـاومتی شناسـایی نمـود ایـن      ۀ توان پنج نوع سرمای بندي کالن می در یک دسته

  ند از:  ا ها عبارت یهسرما
ها و سایر منابع  ها، خاك، زمین، جنگل ها، هواي پاك، معادن، کوه طبیعی شامل دریاها، آبۀ . سرمای1

گـردد و هـر     ها در اقتصاد مقاومتی، بعنوان منابع اولیه محسوب مـی  باشد که نقش آن طبیعی خدادادي می
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اقتصادي بیشـتري  ۀ هاي اولی ها و پتانسیل توانمندي مند باشد داراي تر بهره ها بیش کشوري از این سرمایه
هـاي اقتصـاد مقـاومتی     باشد؛ کشور ما از این منابع در حد مطلوبی برخوردار است که در شروع برنامـه  می
  تواند نقش زیربنایی و کلیدي داشته باشد که باید احیا گردد.  می

باشـد کـه    ها و امکانات صنعتی مـی  زهآالت، تجهیزات، تأسیسات، سا فیزیکی شامل ماشینۀ . سرمای2
ها در اقتصاد مقاومتی به ایجاد بنیاد  شوند؛ اهمیت این سرمایه هاي اقتصادي نامیده می عنوان زیرساخت هب

باشد که در صورت نبود و یـا ضـعف آن اقتصـاد     و سازمان اولیه و ابزار و ادوات تولید در شروع فعالیت می
  شود.  ها دچار اختالل می عالیتدهی ف مقاومتی معموالً در سامان

هاي بـانکی، سیسـتم پـولی و اعتبـاري و انـواع       هاي مادي، حساب ییهاي مالی شامل دارا . سرمایه3
توانـد در   ها در اقتصاد مقاومتی مـی  باشد که میزان این سرمایه هاي اقتصادي می هاي مالی فعالیت پشتوانه

  ار باشد. ها و نتایج حاصله تأثیرگذ گستره و نوع فعالیت
باشـد؛ ایـن سـرمایه در اقتصـاد      هاي مدیریتی می انسانی شامل دانش، مهارت و شایستگیۀ . سرمای4

مقاومتی از جایگاه باالیی برخوردار است زیرا تجارت نشان داده است که کل سازمان و اموال در چارچوب 
  کند.  فرهنگ انسانی و نوع رفتار او معنا و مفهوم پیدا می

باشـد؛ ایـن    هاي اجتماعی مـی  جتماعی: شامل روابط مبتنی بر اعتماد و تعامالت در شبکهاۀ . سرمای5
ها و عناصر  گردد که داراي مؤلفه ها در اقتصاد مقاومتی محسوب می ترین انواع سرمایه نوع سرمایه از مهم

عناصـر و  نمایـد. ایـن    ها و عناصر در اقتصاد مقاومتی نقـش ایفـا مـی    خاصی است که براساس این مؤلفه
اجتماعی شکل داده و در افـزایش کارآمـدي اقتصـاد مقـاومتی ایفـاي      ۀ ها در اصل به هویت سرمای مؤلفه

  نماید.   نقش می
مایـه و   باشد؛ که در اصـل خمیرمایـه و درون   اجتماعی میۀ عنصر هنجاري و ارزشی سرمای . اعتماد:1

اقتصـاد مقـاومتی محسـوب    ة دهند حرکتتواند موتور  گردد که می اجتماعی تلقی میۀ محور اصلی سرمای
تواند جایگزین بسیاري از منابع قدرتی شود کـه   نماید می مند می گردد. اعتماد از آنجا که رفتارها را ضابطه

مند تولیدات اقتصادي هستند؛ هر چه اعتمـاد افـزایش    وادار نمودن افراد به اجراي رفتارهاي ضابطهدرپی 
  گردد.  شود؛ و پویاتر می تر می در اقتصاد مقاومتی بیشیابد، روایی و ثمربخشی رفتارها 

اجتمـاعی را شـامل   ۀ باشد و وجوه و ابعـادي از سـرمای   اجتماعی میۀ عنصر ارتباطی سرمای . اعتبار:2
باشد، بـدین معنـا کـه     اقتصادي و، اجتماعی و سیاسی میۀ گردد، که در حکم پشتیبان بازیگران صحن می

هاي بیان شده به استناد این منبع، معناي اجرایی و عینیت یافتگی پیدا کرده و مخاطبین نسبت به  تصمیم
  نمایند.  اجرایی و تأثیرگذاري آن اطمینان حاصل می

گـردد تـا از    تر بازمی بیش اجتماعی در اصول و مبادي اقتصاد مقاومتیۀ مطابق روند فوق نقش سرمای
این طریق بعد عینیتی آن که مبین اصل اعتبار است، بیش از پیش احیا گردد؛ در چنین فضایی است کـه  



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               266

منبع اصلی در تعیین ظرفیت سـایر رقبـا و   ۀ بازیگران اقتصادي با انتخاب عقالیی به جایگاه اعتبار به مثاب
اجتماعی از همـین  ۀ پیوند دادن اقتصاد مقاومتی با سرمای نگرد؛ بطور کلی بازیگران در اقتصاد مقاومتی می

  دیدگاه خیلی قابل توجیه، تشخیص و درك است. 
ۀ اصـلی سـرمای  ۀ باشد؛ عنصر وفاداري بعنوان هسـت  اجتماعی میۀ عنصر اعتقادي سرمای . وفاداري:3

نقش کلیـدي  اجتماعی موجب حفظ سیستم اقتصادي اجتماعی شده است و در استحکام اقتصاد مقاومتی 
تواند هـر   باشد که در اقتصاد مقاومتی می دارد. وفاداري عنصر نامرئی درونی و باطنی سرمایه اجتماعی می

خانه را به یک بنگاه اقتصادي تبدیل نماید و هر فرد به عنوان یک عنصر شـبکه اجتمـاعی قـوي بـراي     
   حفظ سیستم اقتصادي خودي در مقابل دشمن اقدامات مؤثري داشته باشد.

باشد. این عنصر در اقتصاد مقاومتی مخـاطبین   شناختی سرمایه اجتماعی می عنصر آینده . امیدواري:4
  دارد.   مندي از مزایاي آتی وامی را هم به تالش مضاعف و هم به پیروي و اطاعت به امید بهره
باشند کـه   عی میاجتماۀ هاي کلیدي سرمای این چهار مؤلفه اعتماد، اعتبار، وفاداري و امیدواري مؤلفه

باشـد ولـی سـرمایه اجتمـاعی در ایـن ارتبـاط داراي عناصـر و         نقش زیربنایی در اقتصاد مقاومتی دارا می
  پردازیم.  می ها آنباشد که در زیر به ذکر  هاي کارکردي زیادي در اقتصاد مقاومتی می مؤلفه
    .. انسجام اجتماعی1
    .. اعتماد اجتماعی2
    .عات عمومیهاي عمومی، اطال . آگاهی3
   .مندي اجتماعی . رضایت4
    .متقابلۀ . تعامالت اجتماعی، ارتباطات و معامل5
   .. تعاون و مشارکت اجتماعی و مدنی و اقدام جمعی6
    .. عدالت اجتماعی7
    .. نظم و انضباط اجتماعی8
   .. احساس تعلق اجتماعی9

   .پذیري اجتماعی . مسئولیت10
   .. رفاه اجتماعی11
    .شادابی و نشاط عمومی. 12
   .. امنیت اجتماعی ـ احساس آرامش و فراغت از تهدید13
   .. امید به آینده14
    .. نظارت همگانی15
   .. توسعه ارزشهاي مشترك در جامعه16
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   .. توسعه فضاي سالم اخالقی17
   .اي . توسعه سرمایه اندیشه18
   .. توسعه سرمایه نوآوري و خالقیت19
   .ت و اختراعات. توسعه ابداعا20
   .ساالري دینی . توسعه مردم21
   .جانبه و پایدار و تأثیرگذار بر یکدیگر . توسعه رفتارهاي اقتصادي و سیاسی و امنیتی همه22
    .. پرهیز از خودبیگانگی و رویکردهاي آن در تولید، توزیع و مصرف23
   .. توسعه خودآگاهی در رویکردهاي تولید، توزیع و مصرف24
   .توسعه اصل مشاوره و پیشرفت کارشناسی در امور. 25
    .سازي ترفندهاي دشمن جانبه در خنثی هاي همه . ایجاد و توسعه یک بسیج عمومی و کسب آمادگی26
   .پذیري اقتصاد ضمن رعایت اصول مشروعیت اقتصاد اسالمی . گسترش انعطاف27
    .هاي سازندگی . توسعه مشارکت عمومی در عرصه28

  ها  ها تئوري دیدگاه
داند. سرمایه از نظر او سـه شـکل    بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می . دیدگاه بوردیو:1

توانـد بـه شـکل حقـوق مالکیـت       بنیادي دارد سرمایه اقتصادي که قابلیت تبدیل به پول را دارد و مـی 
شود و به شکل کیفیات  ه اقتصادي بدل مینهادینه شود. سرمایه فرهنگی که در برخی شرایط به سرمای

گردد. سرمایه اجتماعی از الزامات اجتماعی ساخته شده است. او بـه ایـن موضـوع     آموزشی نهادینه می
توجه دارد که ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یک گـروه اجتمـاعی دارد کـه    

  اند.   اء و نهادها بنیان نهادهاشیۀ اعضا را آن مرزهاي گروه را از طریق مبادل
شناختی آورد. او اولین شکل سـرمایه را   کلمن سرمایه اجتماعی را از اقتصاد جامعه . دیدگاه جمیز کلمن:2

یابی به هدفهاي معینـی را کـه در نبـود آن دسـت      داند و امکان دست مانند دیگر اشکال آن مولدي می
داند که داراي  ماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی میسازد. کلمن سازمان اجت نیافتنی است فراهم می

باشـند و عـواملی چـون     هاي معین افراد در درون جامعـه مـی   دو ویژگی چون ساخت اجتماعی و کنش
  کمک، ایدئولوژي، اطالعات، هنجارها در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی نقش مهم دارند. 

اجتماعی آن دسته از خصوصیات سازمان اجتماعی است کـه   از نظر وي سرمایه . دیدگاه رابرت پوتنام:3
هماهنگ و همکاري الزم با ویژگی چون شبکه (رسـمی و غیررسـمی ارتباطـات) هنجارهـا، تعـامالت      
متقابل (اعتماد و اعتبار وفاداري، امیدواري) اعتماد اجتماعی (همسویی روابط و هنجارها) منفعت متقابل 

  سازد.   را تسهیل می
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وي در بستر انتقاد از نظریه کالسیک و نابرابري نژادي به مفهـوم سـرمایه    معاصر گلن لوري: . دیدگاه4
اجتماعی رسیده است و از این منظر در مقابل فردگرایی و سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار 

  داند.  اجتماعی می داده است و تحرك بین نسلی و میراث نژادي را بر ضد فردیت ساخته و پرداخته سرمایه
با تدبر در آیات، روایـات و زنـدگی امامـان و بررسـی اشـعار شـاعران و حکمـا ایرانـی          . دیدگاه اسالم:5

هاي سرمایه اجتماعی کامالً مشخص است زیرا همکاري گروهی، نوعدوسـتی، دعـوت افـراد بـه      ریشه
رمایه اجتماعی اسـت و اگـر   شور و مشورت، دستگیري فقرا و نیازمندان و کمک به افراد همان اصل س

عمیقاً به ریشه تاریخی سرمایه اجتماعی توجه شود فراتر از زمانی است که به صورت علمی بـه مقولـه   
  سرمایه اجتماعی پرداخته شده است و آن دیدگاه مکتبی الهی است که در دیدگاه اسالم نهفته است. 

  تجزیه و تحلیل کلی  
  شود:  شده است چنین تجزیه و تحلیل میبا سیر مطالعاتی که تا اینجا انجام 

. سرمایه اجتماعی با در اختیار داشتن اطالعات زیاد و با هزینه و زمان انـدك، مهـارت و دانـش زیـاد و     1
جدید از سوي اعضاء جامعه، کسب قدرت و نفوذ در تسریع و تبادل اطالعات نقش زیربنـایی در ایجـاد   

  باشد.   اقتصاد مقاومتی دارا می
سازي اقتصاد  . با ایجاد یکپارچگی در میان جامعه و تحکیم هنجارها و باورها و آداب و رسوم در فرهنگ2

  مقاومتی مهمترین نقش و اثربخشی را دارد. 
هـا را ایجـاد نمایـد     ترین اهرم تواند مهم . سرمایه اجتماعی با ایجاد نظارت عمومی و کنترل اجتماعی می3

  در اقتصاد مقاومتی شود.  هاي رسمی که جایگزین کنترل
هاي تیمـی و گروهـی در جامعـه، رشـد اعتمـاد در       . سرمایه اجتماعی در محورهاي چون ترویج فعالیت4

توانـد بـه طـوري     اندیشی، پذیرش اشتباهات و افزایش خالقیت و نوآوري در جامعـه مـی   جامعه، مثبت
ي نماید و با ایجاد اصـول پدافنـد   ساز اقتصاد مقاومتی شود که ترفندهاي دشمن را خنثیة موجب گستر

  ایجاد و رشد و شکوفایی آفند اقتصادي را فراهم آورد. ۀ اقتصادي مستحکم زمین
کنـد و موجـب    بخشی اقتصاد مقاومتی در جامعه ثبات سیاسـی را ایجـاد مـی    . سرمایه اجتماعی با عمق5

نمایـد و موجـب ایجـاد     می افزایش رضایتمندي افراد جامعه شده و تنشها و چالشهاي جامعه را برطرف
  شود.  امنیت پایدار در جامعه می

  گیري   نتیجه
ـ   ۀ . سرمای1 رونـد اقتصـاد   ۀ اجتماعی متعلق به کلیت جامعه است و با این مزیت روحیـه جمعـی را در کلی

  نماید.   مقاومتی ایجاد می
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اجتماعی نقش تعاملی مهمی در وصل کردن و اتحاد و انسجام عناصر و ارکان اقتصاد مقاومتی ۀ . سرمای2
داشته و به بیان دیگر کلیه افراد جامعه در فرآیند تولید، توزیع، مصرف و ایجاد بازار کار مشارکت فعالی 

  خواهند داشت. 
هـاي   ین نقش را در فرآیند سـرمایه هاي موجود که نام برده شد مهمتر اجتماعی در بین سرمایهۀ . سرمای3

  باشد.   مولد دارا می
یـافتنی اسـت.    مشاهده و تجسـم  صورت ظاهري و مادي قابل فیزیکی کامالً ملموس است و بهۀ . سرمای4

ۀ یابـد؛ امـا سـرمای    ها تجسم مـی  ها و تخصص انسانی کمتر ملموس است و در مهارتها، دانشۀ سرمای
  باشد.   م محسوس نیست؛ ولی اثرگذاري آن زیاد میاجتماعی مانند بعد معنوي توان رز

توانـد در   اجتماعی با اصل ایمان و معنویت در دفاع مقدس داشت؛ امروز میۀ . همان نقشی را که سرمای5
  جنگ نرم با اقتصاد مقاومتی پیروزي نهایی را ایجاد بنماید. ۀ صحن

تواند بطور پویا با تحرك و سـیال   اومتی میها در بعد اقتصاد مق اجتماعی برخالف سایر سرمایهۀ . سرمای6
  عمل کند. 

  تواند وارد نمود اما سرمایه اجتماعی سرمایه وارداتی نیست.   انسانی را میۀ فیزیکی و حتی سرمایۀ . سرمای7
ها هر چـه از آن هزینـه گـردد و برداشـت شـود کـاهش پیـدا         . سرمایه اجتماعی برخالف دیگر سرمایه8

  یابد.   و ارتقاء میکند بلکه افزایش  نمی
  نماید.   ها ایجاد می وري از سایر سرمایه هاي مناسبی براي بهره ها و قابلیت اجتماعی بستر، ظرفیتۀ . سرمای9

تـر و   بخشـد و زنـدگی را وارد سـطوح سـاده     اجتماعی به زندگی و حیات معنی و مفهـوم مـی  ۀ . سرمای10
  نماید.   تر می بخش لذت

کنـد تـا مسـائل و مشـکالت بـه صـورت همیـاري و         اجتماعی به محیط اجتماعی کمک میۀ . سرمای11
  هاي اقتصادي و اجتماعی حل و فصل گردد.  همکاري برطرف و حتی بحران

هـاي عمیـق از    اصل خودآگاهی، پیشرفت و کسب اطالعات و شناختۀ اجتماعی باعث توسعۀ . سرمای12
سوي تکامل ارتقـا و   هها را ب ها سرنوشت انسان ز طریق آنشود که ا هاي اجتماعی و اقتصادي می شیوه

  زند.   به هم گره می
شود و موجب وحدت و انسجام اجتمـاعی   اجتماعی من به ما تبدیل میۀ سرمایۀ یند توسعا. در مسیر فر13

  گردد.  می
ۀ متی عرصـ زنـد؛ و در اقتصـاد مقـاو    اجتماعی هویت دینی و هویت ملی جامعـه را بهـم پیونـد مـی    ۀ . سرمای14

  شود که به نیازهاي اصلی جامعه پاسخ مناسب داده شود.   نماید و باعث می سازي را فراهم می بومی
نمایـد و در بعـد پدافنـد داخلـی،      آفرینی در بعد توسعه، رفاه ملی را ایجاد می اجتماعی با نقشۀ . سرمای15

  نماید.   امنیت ملی را ایجاد می
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نی و سرمایه اجتماعی به بسـیج عمـومی در اقتصـاد مقـاومتی تبـدیل      بندي کلی سرمایه انسا . در جمع16
  شود تا اینکه در این مسیر هم، راهبرد دشمن را با شکست مواجه سازد.  می

  

  
  اجتماعی در اقتصاد مقاومتی ۀ مدل نقش سرمای

  منابع  
  کتب 

    .قرآن مجید
  .البالغه نهج

  .  تهران؛ دانشگاه امام صادق (ع) ،اسالمیمصلحت و سیاست؛ رویکردي  ).1384( اصغر ،افتخاري
  . دانشگاه امام حسین (ع) ،تهران ،کالبد شکافی تهدید ).1385( ــــــ 
  . مطالعات راهبردي ةپژوهشکد ،تهران ،مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ).1381(ــــــ 
    .  مانی ،. اصفهاناجتماعی ۀسرمای ).1385، علیرضا (شیروانی

ـ  ۀسـرمای  ).1385( فـاین بــن   ،ســیدمحمدکمال سـروریان؛ تهــران ترجمـۀ   ،اجتمــاعی ۀاجتمــاعی و نظری
   . مطالعات راهبردي ةپژوهشکد

 ،تهـران  ،عبـاس توسـلی   غالمترجمۀ  ،اجتماعی و حفظ آن ۀسرمای :پایان نظم ).1385( فوکیاما فرانسیس
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   . حکایت قلم نوین
ـ  ،تهـران  ،اجتماعی در ایران و راههـاي ارتقـاء آن   ۀبررسی سرمای ).1384( فیروزآبادي سیداحمد  ۀدبیرخان

   . شوراي عالی انقالب فرهنگی
    .  نشر نی ،تهران ،صبوري ۀترجم ،بنیادهاي نظریه اجتماعی ).1377( کلمن جمیز
حمیـد   ۀترجمـ  ،قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا تحول دموکراتیک در بلندمـدت  ).1384( ناي جوزف
  . نیا کریم

  
  مقاالت 
همایش بسیج و قـدرت   ةدر مقاالت برگزید» بازخوانی امنیتی سرمایه اجتماعی« ).1387( اصغر ،افتخاري
  .  13-40ص  ،دانشگاه امام صادق (ع) ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،نرم
بسیج و قدرت همایش  ةدر مقاالت برگزید ،»اجتماعی ۀبسیج اساتید و سرمای« ).1387( منصور ،اعتمادي
    .  272-257ص  ،دانشگاه امام صادق (ع) ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،نرم

هاي  شماره ،مطالعات مدیریت ۀفصلنام ،»ها اجتماعی مفاهیم و نظریه ۀسرمای« ).1381( سیدمهدي ،الوانی
  .  34و  33

مقـاالت همـایش    در مجموعـه » سـرمایه اجتمـاعی و کارکردهـاي آن   « ).1386( حسین ،ایمانی جاجرمی
    . ریزي عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ۀمؤسس ،تهران ،اجتماعی و توسعه در ایران ۀسرمای

هـا و   پویـاي منـاطق روسـتایی (چـالش     ۀاجتماعی؛ بنیـان توسـع   ۀارتقاي سرمای« ).1386( آرزو ،باباخانی
مؤسسه  ،تهران ،اجتماعی و توسعه در ایران ۀمقاالت همایش سرمای ۀخالص ۀدر مجموع ،»راهکارها)

  . ریزي عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه
مقـاالت همـایش    ۀخالص ۀبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه در مجموع« ).1386( السادات اشرف ،باقري

  .  ریزي عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ۀمؤسس ،تهران ،»اجتماعی و توسعه در ایران ۀسرمای
مقـاالت  در » مدیریت سرمایه اجتماعی، ناتوي فرهنگـی و چگـونگی مقابلـه بـا آن    «محمدعلی  ،برزنونی

دانشـگاه امـام    ،مطالعات و تحقیقـات بسـیج   ةپژوهشکد ،2جلد  ،همایش بسیج و قدرت نرم ةبرگزید
   .  275-353ص  ،صادق(ع)

همـایش   ةمقـاالت برگزیـد  در  ،»حقـوقی  -اجتمـاعی  ۀسرمای ۀبسیج به مثاب« ).1387( محمدجواد ،جاوید
-90ص  ،دانشگاه امام صـادق (ع)  ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،بسیج و قدرت نرم

43  .  
 ،همایش بسیج و قـدرت نـرم   ةمقاالت برگزیددر  ،»اجتماعی ۀبسیج و سرمای« ).1387( سیدرضا ،حسینی

   .  93-150ص  ،دانشگاه امام صادق (ع) ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد 
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همایش بسیج و قدرت  ةمقاالت برگزیددر » اجتماعی ۀقابلیتهاي بسیج و سرمای« ).1387( مسعود ،کرسی
    .  217-253ص  ،دانشگاه امام صادق (ع) ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،نرم
در » اجتمـاعی  ۀسـرمای  ۀآفـرین در عرصـ   بسـیج و نقـش  « ).1387( و امیرنژاد ،نمحمدحس ،نسب محسن

دانشـگاه   ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،همایش بسیج و قدرت نرم ةمقاالت برگزید
    .  189-214ص  ،امام صادق (ع)

 ةمقـاالت برگزیـد  در  ،»اجتمـاعی  ۀنقش بسیج در تولید و تقویت سـرمای « ).1387( محمد ،مري کارنامی
دانشگاه امـام صـادق (ع)    ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،همایش بسیج و قدرت نرم

  .  151-186ص
همـایش بسـیج و    ةمقاالت برگزیـد در  ،»اجتماعی و جایگاه بسیج در تولید آن ۀسرمای« ).1387( مهدي ،ناظمی

   .  67- 90، ص دانشگاه امام صادق (ع) ،مطالعات و تحقیقات بسیج ةپژوهشکد ،2جلد  ،قدرت نرم
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  دانشگاهیان هاي  و نگرش آگاهی ۀمطالع
   مقاومتی اقتصاد خصوص در

  **ي، زهرا آقالر*رگریآرام ت

 ده  یچک
، اسـتادان گروهی از دانشـگاهیان اعـم از   هاي  نگرش و بررسی وضعیت آگاهی هدف با حاضر پژوهش

 اقتصـاد  در خصـوص  92-1391هـاي   دانشجویان و کارمندان یک دانشگاه علـوم پزشـکی طـی سـال    
سـاخته   محقـق  فرمـی  از اسـتفاده  بـا هـا   داده و انتخاب آسان صورت هبها  نمونه .آمدبه اجرا در مقاومتی

 اطالعـات،  کسـب  منبـع  ق،یمصـاد  آگـاهی از  مقاومتی، اقتصاد با آشنایی پیرامون مشتمل بر سواالتی
نتایج حاصـل نشـان داد کـه    . آوري گردید جمع موضوع، قبال در تیمسئول احساس و اقدام، به مبادرت

هاي  اما ضعف و دانشجویان، کارمندان به نسبتاستادان  عملکرد و نگرش ،یرغم برتري کلی آگاه علی
عنـوان یـک    بـه به ضرورت آگاهی و نگرش مثبت  خورد. بنابراین باتوجه می چشم نیز بهاي  همالحظ قابل
 بـه  پـیش  از بـیش  که اقتصاد مقاومتی، الزم استهاي  نیاز اساسی در جهت تحقق اهداف سیاست پیش

  .شود گماشته جمله دانشگاهیان همتبین همۀ اقشار ازسازي  امر آموزش و فرهنگ
  دانشگاهیان، باورها مقاومتی، اقتصاد :ها واژهکلید

  مقدمه .1
و هـا   در مقابـل تحـریم   کشور فعلی راهکار انقالب، معظم رهبر خردمندانۀهاي  رهنمون و فرمایشات بنابر
 بـر  مبتنـی  مقـاومتی  اقتصـاد  تحلیلـی  ارچوبچ. است مقاومتی اقتصاد به آوردن روي اقتصادي،هاي  فشار

 مقاومت فرهنگ وگذاري  اولویت مردم،هاي  توده عاملیت فساد، و سوداگري مهار گانۀچهار قواعد و اصول
 ثبـات  وریـزي   برنامـه  اهمیـت  مقـاومتی،  اقتصـاد  بـودن  ثمربخش بر انقالب معظم رهبر ]1[.است استوار
 اهمیـت  اقتصاد، کردن مردمی نیز و نفتی درآمدهاي به اتکا کاهش مصرف، مدیریت اقتصادي،هاي  برنامه

 انـد.  داشـته  تأکیـد  مکـرراً  تولیـد  از حمایـت  و 44اصـل  کلیهاي  سیاست اجراي بنیان، دانشهاي  شرکت

                                                        
: تلفـن  بابـل   یثر بـر سـالمت، دانشـگاه علـوم پزشـک     ؤمـ  یعوامـل اجتمـاع   قاتیمرکز تحق یعلم تیئو عضو ه اریدانش *

    aramtirgar@yahoo.comو 09113133781
ــجو ** ــ يدانش ــ یکارشناس ــ  یمهندس ــت مح ــیکم ،طیبهداش ــاتیتحق ۀت ــجو ق ــک  ،ییدانش ــوم پزش ــگاه عل ــل یدانش  باب

z.aghalari@gmail.com  
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 مهـم  بسـیار  کشـور ة آینـد  براي موضوع این ایشان، تشخیص به بنا که دهد می نشان موارد اینۀ مجموع
  ]2[.گیرد قرار دانشگاهیان ازجمله و جامعه مختلف اقشار نظر مد باید رو ازاین. است
 وابسـته هـا   دانشگاه در آنهاي  مؤلفه شدن نهینهاد به یمقاومت اقتصاد ةپروژ از یمهم بخش تیموفق 
 گذرد. در واقـع توجـه بـه    می ها دانشگاه ریمس از ،»یمقاومت اقتصاد« و» يجهاداقتصاد« که راه، چرااست

ـ یطب منـابع  فـروش  از ییرها هدف ها، با آن يتوانمند يارتقا و توسعۀ به کمک و ها دانشگاه  و کشـور  یع
، استاداناقتصاد مقاومتی در سه سطح اصلی هاي  کردن سیاست و نهادینه د و نوآوري،یتول سمت به حرکت

 از مـردم زیـرا   .تواند کمک شایانی به تحقق اقتصاد مقـاومتی در جامعـه کنـد    می دانشجویان و کارمندان
و  باشـند  پیشگام است فناوري و دانش بر مبتنی که مقاومتی اقتصاد تحقق تا در دارند انتظار دانشگاهیان

  ]3[.بپردازنداندیشی  به تبادل نظر و هم
 هـدایتگر  و کـرده  تـدوین  را آن ساختار که کشور ساز آینده قشر عنوان به همواره دانشجویان به نگاه 
 معظم مقام فرمایشات بنابر. گیرد قرار توجه مورد باید باشند می کشورۀ توسع هاي آرمان تحققۀ بهین مسیر

 اقتصـاد  از منظـور  اینکه بر مبنی مقاومتی اقتصاد مبانی تبیین در دانشجویان از جمعی با دیدار در رهبري
 براي که است اقتصادي مقاومتی، اقتصاد بلکه ،نیست خود دور به حصارکشی و تدافعی اقدامات مقاومتی،

 مسـتلزم  مهم این پس. کند می فراهم را شکوفایی و رشد ۀزمین تحریم، و فشار شرایط در حتی ملت، یک
 از هـا،  عرصه تمامی در کشورۀ جانب همه پیشرفت و اسالمی انقالب اهداف پیشبرد راستاي در که است آن

 بهـره  ملـی  سـرمایۀ  تـرین  مهم عنوان به کشور دانشگاهی جامعۀ و دانشجویان ویژه به جوان، نسل نیروي
  ]4[.نماییم استفاده موجود پتانسیل حداکثر از و گرفته
متعهـد و در یـک    متخصصان و دانشمندان، دانشجویان وجود به منوط کشوري هر پیشرفت بنابراین 

باورهـا و   و کالبدشـکافی  شـناخت  ]5-6[.اسـت  کشـور  نیـاز  مـورد هاي  زمینه تمام در کالم دانشگاهیان
 بـه  عملی و کافی توجه ضمن که سازد می ملزم را و جامعه ها دانشگاه مقاومتی، اقتصادۀ در زمینها  نگرش

 ویـژه  به دانشگاهیانۀ هم دادن مشارکت با و تدبیر با و سالم منطقی، متقابل، ارتباط یک در ها، نگرش این
 و یابـد  کـاهش  اقتصـادي  هـاي  و چـالش  هـا  آسـیب  تا گردند موجب مفید راهکارهاي با دانشجویی قشر

 فـراهم  کشـور  هاي آرمان و اهداف براساس جامعه در ها دانشگاه و علمی اقتصادي هویت ارتقاي موجبات
 جامعه مهمهاي  عرصه همۀ در پیشرفت ایرانیـ  اسالمی الگوي تحقق کارآمدو  مناسبهاي  و زمینه گردد

نمودن هر رفتاري در جامعه از جمله رفتارهاي مثبت در راسـتاي تحقـق    ازآنجاکه نهادینه ]7[.گردد فراهم
 و آگـاهی  بررسی به منظور این است براي آن با ارتباط در مثبت نگرش و آگاهی اقتصاد مقاومتی مستلزم

ـ  در پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  یک )، دانشجویان و کارمنداناستادان( گروهی از دانشگاهیان نگرش  ۀزمین
نیـاز اساسـی در تحقـق اهـداف      تدارك پیش جهت در نتایج حاصل، کمک با تا پرداختیم مقاومتی اقتصاد

  باشد، قدم برداشته باشیم. می اقتصاد مقاومتی که همانا آگاهی، نگرش و عملکرد متناسب
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  ها روش و مواد .2
، دانشجویان و کارمندان یک دانشگاه علوم استاداندر میان  92-1391هاي  مقطعی طی سال ۀاین مطالع

 متناسب با اهـداف پـژوهش اسـتفاده     ساخته محقق فرم از ها داده يآور جمع پزشکی انجام پذیرفت. جهت
  ال بودند: ؤمشتمل بر دو دسته س استفاده مورد يها فرم شد.
  .میزان تحصیالت و جنس سن، االتی در رابطه با اطالعات فردي مانندسؤ الف)
 منبع ق،یمصاد آگاهی از عبارت اقتصاد مقاومتی، آشنایی با االتی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مانندسؤ ب)

   .موضوع قبال در تیمسئول احساس و اقدام در راستاي اقتصاد مقاومتی، به مبادرت اطالعات، کسب
 آن در کـه  یمقاومت اقتصاد ۀتیکم يازسو يا نامه با هایی همراه با ارسال فرم استادانکسب اطالعات 

 گذشـت  از پـس . انجـام پـذیرفت   بود، شده ها فرم استرداد یچگونگ و موضوع ضرورت به يمختصر ةاشار
 شانیا از و گرفته قرار يادآوری مورد پژوهش موضوع زین امکیپ قیطر از ها، فرم عیتوز زمان از هفته کی

 بـا  برابـر  یزمـان  اختصـاص  از پس مجموع در. ندینما اقدام ها فرم استرداد و لیتکم به نسبت تا شد تقاضا
درصـد از   15شد که در نهایت حـدود   يبند جمع اطالعات ها، فرم استرداد و ییپاسخگو جهت هفته چهار

  نفر) در مطالعه مشارکت کردند. 47( استادان
 شـامل  دانشـکده  سه دانشجویان آسان از میانگیري  اطالعات دانشجویان به روش نمونهآوري  جمع 

مطابق با تمایل به همکاري آنـان   مختلفهاي  رشته در پیراپزشکی و دندانپزشکی پزشکی،هاي  دانشکده
  .نفر) وارد مطالعه شدند 250( درصد جمعیت دانشجویان دانشگاه 5انجام شد که در نهایت بیش از 

ـ    حضـوري بـه کارمنـدان اداري و پرسـنل بیمارسـتان و بـا روش        ۀاطالعات کارمندان نیز بـا مراجع
   نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. 89 آسان نهایتاًگیري  نمونه
 حیتوضـ  افراد مورد پـژوهش  تمامی براي پژوهش انجام از هدف اخالقی، مالحظات تیرعا منظور به 
 اطالعـات  که شد داده نانیها اطم آن به. بود اريیاخت کامالً آنان تمام براي پژوهش در شرکت و شد داده
ـ . گرفـت  خواهـد  قـرار  استفاده مورد کلی صورت به تنهاها  داده و مانده محرمانه ها آن ـ ن نیهمچن  بـه  ازيی

  .نبود خانوادگی نام و نام نوشتن
ـ تحل و هیتجز جهت ها، دادهگذاري  کد و اطالعات يآور جمع از پس   آمـاري  افـزار  نـرم  ازهـا   داده لی

spss15 هـاي   شـاخص  مرکـز و  بـه  گـرایش هاي  شاخص مانند توصیفی آمارهاي  شاخص از همچنین و
 در P>05/0 مطالعـه  ایـن  درهـا   اختالف داري معنی سطح. شد استفاده دو کاي آماري آزمون و پراکندگی،

  .شد گرفته نظر

  ها افته. ی3
کارمنـدان  نفر از  89دانشجویان و نفر از  250 ،ستاداننفر از ا 47نتایج حاصل از پردازش اطالعات فردي 
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%) مـرد بودنـد. در   57هـا (  و سـهم غالـب آن   44مورد بررسی حدود  ستاداننشان داد، که میانگین سنی ا
%). از 8/58را به خود اختصاص داده بودنـد ( ها  مقابل، در میان دانشجویان، دختران سهم بیشتري از نمونه

  %) از کارمندان بخش اداري دانشگاه بودند. 56( کارمندان نیز بیشترین سهم بیشتر آنانگروه 
بررسی میزان آشنایی با عبارت اقتصاد مقاومتی، آگاهی از مصادیق آن و انجام اقـداماتی در راسـتاي    

وردارنـد  بـا یکـدیگر برخ  اي  همالحظـ  مورد مطالعه از تفاوت قابـل هاي  اقتصاد مقاومتی نشان داد که گروه
دانشگاه از بیشترین میزان آگاهی و دانشـجویان از کمتـرین نسـبت    استادان در این خصوص  .)1(جدول 

  درصد). 42و  90ترتیب  (بهاند  آگاهی برخوردار بوده
  

  ، دانشجویان و کارمندان دانشگاه در خصوص اقتصاد مقاومتیاستادانوضعیت آگاهی و نگرش  .1جدول 
  کارمندان  یاندانشجو  استادان  االتسؤ

  %54  %42  %90  آشنایی با عبارت اقتصاد مقاومتی
  %42  %10  %60  آگاهی از مصادیق اقتصاد مقاومتی

  %35  %8  %55  مبادرت به اقدام در راستاي اقتصاد مقاومتی
  %61  %35  %77  ولیت در خصوص اقتصاد مقاومتیئاحساس مس

  
مصادیق، از  شدن میزان آشنایی و آگاهی از کم شود با می یک مشاهده رةکه در جدول شماطور همان 

  شده نیز کاسته شده است.  میزان اقدامات انجام
 بـا طـرح   یمقاومت اقتصاد مقولۀ خصوص در ، دانشجویان و کارمنداناستادان نگرش تیوضع یبررس 

 اسـت،  کشـور  در یمقاومت اقتصاد موضوع به پرداختن مسئول یکس چه شما نظر مبنی بر اینکه به یالسؤ
یت پرداختن به این امـر را در درجـۀ   ولئهر سه گروه مورد بررسی با الگویی بسیار مشابه، مس که داد نشان

دانشگاهیان و صـاحبان صـنایع از    ها، دانستند. البته رسانه می النعهدة مردم و سپس برعهدة مسئو اول به
  مورد اشاره بودند.هاي  دیگر گروه

 یمقـاومت  اقتصاد شدن ییاجرا نحوة خصوص در یعلم تئیه ياعضا شنهاداتیپ و ها دهیابندي  جمع 
 امکانـات،  از نـه یبه اسـتفادة  و ییجـو  صـرفه  چون آنان اقداماتی ةبه عقید حاکی از آن بود که دانشگاه در

توانـد   مـی  یدانشگاه يها تهیکم لیتشک ، ویشیآزاداند يها یکرس قیطر ازسازي   فرهنگ و یرسان اطالع
  ساز باشند.کار در دستیابی به اهداف

 ایـن  دراي  هایـد  به %)2/3( دانشجویان از نفر 6 تنها که داد نشان دانشجویان میان درها  ایده بررسی 
 کیفیـت  افـزایش  همچـون  مـواردي  بـه  تـوان  مـی  شـده  بیانهاي  ایده ازجمله که نمودند اشاره خصوص

 نوآوري، و خالقیتۀ مقول به توجه افزایش ملی،هاي  سرمایه از مناسب و بهینه داخلی، مصرف محصوالت
  .نمود اشارهها  رسانه ازسوي ویژه به رسانی اطالع و آموزش
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  گیري نتیجه .4
 ازسـویی  و ملـی  سـرمایۀ  تـرین  مهـم  عنوان به دانشگاهی کشورۀ جامع کهاي  همالحظ قابل تأثیر رغم علی

پیرامـون  هـا   نتـایجی از پـژوهش  هستند، تاکنون شاهد انتشار  برخوردار مقاومتی اقتصادۀ در مقول الگوساز
 و حسـاس  مسـئلۀ  رسد کـه چنـین   می نظر گونه به لذا این ایم. هنبود ها آن عملکرد و آگاهی، نگرش میزان
   .است نگرفته قرار توجه مورد شایسته طور به مهمی
 آن مصـادیق  شـناخت  و مقـاومتی  اقتصـاد  ةواژ با دانشگاهیان آشنایی میزان به مربوط نتایج بررسی 

 ،بـوده  برخوردار اطالعات از مطلوبی سطح از استادان ازاي  همالحظ قابل بخش که بود حقیقت این گویاي
  اند. اما در مقابل کارمندان و دانشجویان از چنین وضعیتی برخوردار نبوده

% و 42شـود کـه آشـنایی دانشـجویان از اقتصـاد مقـاومتی        می مشاهده )1با نگاهی به نتایج (جدول 
  % بود.10ن از مصادیق اقتصاد مقاومتی فقط آگاهی آنا

ـ و به کشور یاجتماع و ياقتصاد ةژیو تیوضع لیدل به دانشجویان از گفتنی است انتظار   نـۀ یزم در ژهی
 دانشـجویان . اسـت  جامعه دیگر اقشار از شیب آن، کردن يکاربرد و اقتصاد مقاومتی ينظر یمبان انسجام

 مسـائل  بـه  پـرداختن  و دهنـد  قـرار  توجـه  مورد را مقاومتی اقتصاد مصادیق و مفاهیم شتریب تأمل با دیبا
 داشـته  یخاصـ  گـاه یجا نسل نیا در میان دیبا که است رانیا اقتصادهاي  چالش از یکی مقاومتی، اقتصاد

 نوشـتن  و خوانـدن  بـه  صـرفاً  نباید استادان و دانشجویان اقتصاد، علوم استادان دیدگاه به باتوجه ]8[.باشد
 تبدیل فناوري به باید دانش این. کنند باز را مقاومتی اقتصاد جدیدهاي  افق باید دانشگاهیان. کنند بسنده
  ]9[.گردد تهیه عرضه جهت محصول ها فناوري این از و گردد
مبـادرت   اسـتادان سوي خود افراد نشان داد که بیش از نیمی از شده از نتایج مربوط به اقدامات انجام 

% به اظهار خود اقداماتی همسو با 35در میان کارمندان نیز  اند، به اقدامی در راستاي اقتصاد مقاومتی کرده
% بـود.  8اما سهم دانشجویان در این خصوص بسیار اندك و حدود  اند، موضوع اقتصاد مقاومتی انجام داده

 اقتصـاد  مصـادیق  و مفـاهیم  بـا  رابطـه  رد را اطالعاتشـان  بایـد  اسـتادان که آن است این موضوع بیانگر 
سـمت   و تحقیقـات دانشـجویی را بـه   ها  نامه ببرند و همچنین پایان باال بنیان دانش اقتصاد بحث مقاومتی،

 آگـاهی و عملکـرد   ارتقـاي  و در نتیجـه  اطالعات اقتصاد مقاومتی و رقابتی سوق دهند که باعث افزایش
  ]9[.در این خصوص شود دانشجویان

 اهـداف  تحقـق  راسـتاي  در مسئولیت بیشترین ،مطالعه مورد ، دانشجویان و کارمنداناستادان نظر از 
 اکثـر  .باشـد  مـی  مسئوالن عهدةبر بعدي درجۀ در و مردم ةاول برعهد در درجۀ جامعه در مقاومتی اقتصاد
 این زمینۀ در اقدامات و اهداف اجراي وریزي  برنامه ۀاولی مسئول مقاومتی، اقتصاد ۀحیط در نظران صاحب
در  ]10[.داننـد  مـی  مـردم  مختلـف  اقشار آن از پس و دولتی مسئوالن را جامعه در اقتصادي عظیم تحول

 بایـد  که است اقتصادي مختلف ابعاد درسازي  فرهنگ مقاومتی اقتصاد سمت به حرکت در گام واقع اولین
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 جانـب  از لـوکس  کاالهـاي  مصـرف  از پرهیـز  و گرایـی  رفـاه  جاي به تولیدگرایی .شود آغاز دولتمردان از
 را مـردم  سپس و امور ةادار سبک در را دولت باید ابتدا واقع در ]11[ .است جدي ضرورت یک دولتمردان

 اقتصادي ماهیتاً مقاومتی اقتصاد البته .کرد رهنمون و تشویق مقاومتی اقتصاد با متناسب زندگی سبک به
 شـاهد  جوانـان  خصـوص  بـه  مردم ورود با تا شوند عرصه این وارد مردم که است ضروري و است مردمی

 از هرکدام که است این همواره باید در نظر داشت که مهمی بسیار البته نکتۀ ]10[. باشیم مثبت تحوالت
 قبـال  در مسـئولیتی  پسـتی،  و رده هر درمسئول  یک عنوان به خواه ایرانی، یک عنوان به ملت، خواه افراد

 باعـث  بـاره  ایـن  در کوتـاهی  و تـوجهی  بی زیرا ،برآیند آن عهدة از خوبی به باید که دارند مقاومتی اقتصاد
  ]10[.شد خواهد اسالمی جمهوري نظام و کشور به خوردن ضربه
 یپزشک علوم ةحوز استادانو عملکرد  نگرش آگاهی، که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا مجموع در 

 یطیشرا میترس ضمن تیوضع نیا برخوردار است که بهتري نسبت به کارمندان و دانشجویان تیوضع از
در  آنـان  مشارکت زانیم شیافزا جهت متنوع ریتداب اتخاذ و آموزش، ،یرسان اطالع ضرورت ،یعیطب نسبتاً

نیازهاي فرهنگـی   به پیش همچنین باتوجه .دینما یم بازگو جهت افزایش آگاهی دانشجویان و کارمندان را
ساختن چنین نیازهایی، ضروري است که بیش  نقش دانشگاهیان در برطرفاومتی و در موضوع اقتصاد مق

بنیان، و مواردي از این دسـت در میـان    اقتصاد دانشهاي  لفهپیش در خصوص معرفی مبانی علمی، مؤاز 
  دانشگاهیان همت گماشته شود.
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عنوان اقدامی  هفرهنگ بازیافت پسماندهاي خانگی ب مطالعۀ
   دینیهاي  اقتصاد مقاومتی و آموزههاي  مطابق با سیاست

  **ي، زهرا آقالر*رگریآرام ت
  

  چکیده
 همزمـان  طـور  هب و مصرف الگوي اصالح مسلمان، ةخانواد در السالم امام رضا علیه رهنمودهاي ازجمله
 پـذیرش  معنـی  بـه  تنهـا  نـه هـا   خـانواده  ازسوي شیوه این کارگیري به. است اسراف از پرهیز و قناعت
 فرزنـدان  تربیـت  شـیوة  و زنـدگی  سـبک  اصـالح  و مـردم،  ازسوي السالم  ائمۀ اطهار علیهمهاي  آموزه

 و جامعـه  سـطح  در اقتصـادي هـاي   سیاست با همسو اقدامی بلکه ست،ا اسالمیهاي  آموزه با متناسب
 پسـماندهاي  از مـواد  بازیافت موضوع اهمیت به نظر. آید می شمار هب مقاومتی اقتصادهاي  برنامه ویژه هب

خـانوار   330رفتـاري   الگـوي  مقاومتی، اقتصادهاي  سیاست و رضويهاي  آموزه با آن انطباق و خانگی
نتایج حاصل از  .گرفت قرار بررسی مورد پژوهشی قالب استان مازندران درشهري در یکی از شهرهاي 

در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنین ضعف عملکرد در خصوص ها  محدودیت آگاهی خانواده
  بازیافت پسماندها حکایت داشت.

  بازیافت، پسماندهاي خانگی دینی،هاي  آموزه مقاومتی، اقتصاد :ها واژهکلید

    مقدمه
 مضـاعف  همت سال ،)1388( مصرف الگوي اصالح سال همچون اخیر سال چند در سال شعارهاي همۀ
 ایرانـی  ۀسـرمای  و کـار  از حمایـت  و ملـی  تولید سال ،)1390( اقتصادي جهاد سال ،)1389( مضاعف کار

 و ملـی  عـزم  بـا  فرهنگ، و اقتصاد سال نهایتاً و )1392( اقتصادي ۀحماس ،سیاسی حماسۀ سال ،)1391(
 بـه  عمیـق  نگـاهی  لـزوم  بـر  رهبـري  معظـم  مقـام  تأکید از نشانی توان می را ،)1393( جهادي مدیریت

 نیـز  را مقـاومتی  اقتصاد زاویه همین از دقیقاً. دانست نمسئوال و مردم ازسوي مسائل اقتصاديهاي  جنبه

                                                        
: تلفـن   بابـل  یمـوثر بـر سـالمت، دانشـگاه علـوم پزشـک       یعوامـل اجتمـاع   قاتیمرکز تحق یعلم تیئو عضو ه اریدانش *

    aramtirgar@yahoo.comو  09113133781
ــوم پزشــک ،ییدانشــجو قــاتیتحق ۀتــیکم ،طیبهداشــت محــ یمهندســ یکارشناســ يدانشــجو **  بابــل  یدانشــگاه عل

z.aghalari@gmail.com  
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 اتخـاذ ]1-2[ .گرفـت  نظـر  در واحـد  هـدفی  تحقـق  منظـور  بـه  شعارها این واسط حلقۀ عنوان به توان می
 زاي آسـیب  اثر حذف منظور به فشارهاي  حوزه صیتشخ جهت استاي  هشیو مقاومتی اقتصادهاي  سیاست

 اعمـال  و مردمـی  مشـارکت  و بـاور  قطعـاً  کـه  فرصـت،  بـه  فشـارها  نیچن لیتبد یآرمان طیشرا در و آن
  ]3[.است یموضوع نیچن الزام و شرط شیپ مدبرانه و یعقالن يها تیریمد

ـ بگ نظـر  در و نـوعی فرهنـگ اقتصـادي    ياقتصـاد  يرفتارها يمعنا به را مقاومتی اقتصاد اگر   م،یری
 و اسـت  افـراد  یزنـدگ  سبک دهندة نشان است، ارتباط درها  انسان رفاه با که مصرف فرهنگ خصوص به

 میبخـواه  مسـلمان  عنـوان  به ما اگر. کند می طلب را یزندگ از یخاص سبک ياقتصاد يالگو هر به عمل
 را خـود  فرهنـگ مصـرف   دیبا م،یباش داشته را خودمان خاص یزندگ سبک ،یاسالمهاي  آموزه بر یمبتن

 و اسـالمی هاي  آموزه با مطابق که داشت توجه دیبا اساس، نیبرا. میکن میتنظ یاسالم دستورات با مطابق
ـ ا که میکن ییجو یپ را یخاص یمصرف سبک است، اسالمی اقتصاد پایۀ بر که مقاومتی اقتصاد  سـبک  نی
ـ  در ]4[.داشـت  خواهـد  یاسالم یزندگ سبک تحقق در یمهم اریبس نقش یمصرف  پیشـینۀ  بـا اي  هجامع

 تحقـق  بـر  مبتنـی  رفتارهایی باید اقتصادي فشارهاي با شدن مواجه هنگام ایران، همچون بلندي تاریخی
 اسـراف  از ممنوعیـت  و جـویی  صـرفه  آندرپـی   و مصرف الگوي اصالح ازجمله مقاومتی اقتصاد فرهنگ
   ]5[.دارد سرزمین این ارزشی و مذهبی فرهنگ در ریشه رفتارها نوع این چراکه شود، نمایان
 مصادیق با رابطه در يسودمند بسیار نکات السالم،ائمۀ اطهار علیهماهاي  آموزه و دینیهاي  توصیه در 

 يگرو در ،مصرف صحیح فرهنگ به یابیدست قتیحق در. است شده بیان مصرف فرهنگ و مقاومتی اقتصاد
 مصرف تیریمد باشد، باالتر و بهتر استفاده نیا زانیم هرچه. است جامعه منابع از نهیبه و مناسب وري بهره

  ]6[.بود خواهدتر  صرفه به مقرون نیز اقتصادي نظر از و شد خواهد تر سامان به و درست
 کـردن  نـه ینهاد يمعنـا  بـه  مصرف مناسبرسیدن به فرهنگ  السالم علیه رضا امام سخنان به باتوجه 
 تـأثیر  تحـت  کـه  اسـت اي  هپدیـد  نیز مصرف الگوي. است موجود امکانات و منابع از معقول يبردار بهره

ـ  و يتجـار  ،یکیتکنولـوژ  ،ياقتصـاد  ،یاجتماع ،یفرهنگ مختلف عوامل  شـکل  مقـررات  و نیقـوان  یحت
 رییتغ زین مصرف يالگو عوامل، نیا از کیهر در وجودآمده به تحوالت و طیشرا به بسته رو نیازا. ردیگ می
 رعایـت  مقـاومتی  اقتصـاد  تحقق و مصرف الگوي اصالح جهت اساسی و همیشگی راه دو اما ]7[.کند می

 ةکننـد  تصـدیق  نیز السالم علیه رضا امام سخنان که باشد می اسراف از پرهیز و روي میانه و اعتدال اصول
 مردم به همیشه و بودند حساس بسیار اسراف مسئلۀ مورد در السالم  علیه رضا امام ]8[.است موضوع این

 علیه رضا امام دیدگاه از ]8[.کنند رعایت زندگی در را روي میانه و اعتدال اساسی اصل که شدند می متذکر
 و مهـم  بسیار امري را قناعت ایشان ]9[.هستند مصرف نامشروع و نامتعادل حد دو تبذیر و اسراف السالم

 و راحتـی  و داري خویشـتن  باعـث  قناعـت «: فرمودنـد  چنانکـه  دانسـتند  مـی  اقتصـادي  امور در تأثیرگذار
   ]10[.»شود می دنیاپرستان برابر در بندگی از شدن آسوده
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ـ پد امـوال سازي  تباه در حتی را اسراف السالم علیه رضا امام  : نـد یفرما مـی  و دانسـته  ناپسـند اي  هدی
 دیآ دیپد چندهایی  علت اثر بر است ممکن ع،ییتض و یتباه .»دارد می دشمن را اموالسازي  تباه خداوند،«

 مهـارت  و تخصـص  نبود و یاطالع بی اندازه، از شیب مصرف و يکار اسراف: از ندا عبارت ها آن جملۀاز که
 تـا  شـوند  مـی  موجـب  که ها آن مانند و اموال يریکارگب در يانگار سهل و یکوتاه ،یمالهاي  تیریمد در

 دستخوش زین انسان يمعنو حرکت و ریس یحت و گردد یدستیته و فقر موجب و شود تباه یزندگ ۀیسرما
  ]11[.شود تزلزل
 مهـم هاي  لتیفض از که است روي میانه و اعتدال اسراف، با مقابله راه موجود روایات و آیات طبق بر 
 میکر قرآن در خداوند. است شده توصیه بدان مصرف در ژهیو به کارها همۀ در که رود می شمار به یاخالق

: آمـده  ،قـرآن  از دیگراي  هیآ در نیهمچن ]12[.!»باش رو انهیم رفتارت در ک؛یمش یف واقصد: «دیفرما می
 اسـراف  کننـد،  مـی  انفـاق  چـون  کـه  آنان و ؛قواما ذلک نیب وکان قتروای ولم سرفوای لم انفقوا إذا نیوالذ«

 آنچـه  بنـابر  ]13[.»ننـد یگز برمـی  را انـه یم و اعتـدال  راه دو، نیا انیم بلکه کنند، نمی خست و ورزند نمی
 و تبـذیر،  و اسـراف  از جلـوگیري  جهت اقتصادي و سازندهـ  یمدیریت راهکارهاي از یکی شد بیان تاکنون
 و مصـرف  الگـوي  اصالح تحقق به منجر نهایت در که باشد می بازیافت یندفرا روي میانه و اعتدال رعایت
 شده شناخته و متعددهاي  ویژگی از برخورداري ضمن پسماندها، افتیباز ]14[.شود می نیز مقاومتی اقتصاد

 سـود  نیتـأم  طریـق  از ]15[دفع،هاي  نهیهز کاهش ها، انسان یسالمت مینأت و ستیز طیمح حفظ مانند
 کشـور  کنونی شرایط به گونه این و شود می تبذیر و اسراف از مانع ،یمل منابع يایاح به کمک و ياقتصاد

  .  نماید می شایانی کمک است، مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق جهت در حرکت همانا که دیگري ۀجنب از
. نمـود  تأکید پسماندها بازیافت یندفرا اهمیت بر توان می نیز السالم علیه رضا امام سخنان بررسی با 
 و ارزش بـی  مـردم  نظـر  در کـه  چیـزي  آن حتـی  چیزها، ترین کوچک در را اسراف السالم علیه رضا امام

ـ کن مـی  تأکید آن به مجدد،ة استفاد صورت در و دارند نمی روا کند می جلوه دورریختنی  ایشـان  چنانکـه  دن
 امـام  سـخن  ایـن  به باتوجه. »است نادرست و فاسد کارهاي ازجمله خرماۀ هست دورانداختن«: فرمایند می
 تبـدیل  ثـروت  بـه  را آن و نمود بهینه استفادة دورریختنی و ارزش بی چیز هر از توان می السالم علیه رضا
 گونـه  ایـن  تـوان  مـی  بنـابراین  ]8[.پروراند خرمایی نخل آن از و کاشت توان می را خرماۀ هست چراکه کرد

 طریـق  از. اسـت  رضـوي  مکتب نگاه از صحیح مصرف مصادیق از یکی بازیافت یندفرا که نمود استنباط
 جلـوگیري  نیـز  تبـذیر  و اسـراف  از ها، انرژي انواع در مالحظه قابل جویی صرفه بر عالوه توان می بازیافت

 الگـوي  به رسیدن اشتراك وجه شده ذکر موارد اینۀ هم که گرفت پیش در را روي میانه و اعتدال و نمود
  . هستند مقاومتی اقتصاد فرهنگ تحقق و مصرف صحیح

 توانـد  مـی  پالسـتیک  و شیشـه  کاغذ، ازجمله خشک زاید مواد بازیافت خصوص به پسماندها بازیافت 
 از کاسـتن  ملـی،  سـرمایۀ  حفـظ  بـه  کشـور  کنـونی  شـرایط  در شـده،  شـناخته هاي  ویژگی انواع بر عالوه
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آنجاکـه رفتـار افـراد    از. نماید کمک مقاومتی اقتصاد اهداف و مناسب مصرف الگوي تحقق وها  وابستگی
 خـانگی هاي  زباله افتیباز فرهنگ حاضر پژوهش در لذا ،متأثر و یا گویاي فرهنگ موجود در جامعه است

 اقتصـاد  اهـداف  مصرف و رسیدن به فرهنگ مناسب مصـرف،  الگوي اصالح راستاي در اقدامی عنوان هب
  .است گرفته قرار بررسی امام رضا علیه السالم موردهاي  آموزه تحقق و مقاومتی،

  ها روش و مواد .1
 کوچـک  شـهرهاي  از یکـی  خانوارهـاي  میان در ،1392 سال تابستان در و مقطعی صورت هب تحقیق این

 اقدامی عنوان هب خانگیهاي  زباله افتیباز پتانسیل بررسی هدف با مازندران استان در واقع ساحلی مناطق
 شـهر  جمعیـت  براسـاس  ابتـدا  درآمـد،  اجـرا  به مقاومتی اقتصاد اهداف و مصرف الگوي اصالح با همسو

گیـري   نمونـه  سـپس . شـد  گرفتـه  نظر در نمونه حجم عنوان به خانوارها کل از% 5 تقریباً ،)خانوار 6200(
 یـا  پدران( خانوارها سرپرستان را پژوهش اینهاي  نمونه. پذیرفت انجام محله 33 از واي  هخوش صورت هب

  .  شدند مطالعه وارد همکاري به تمایل با مطابق که دادند تشکیل) مادران
 یـا  بـاز  صـورت  دو بـه  السـؤ  12 بـر  مشـتمل  ]1[ سـاخته  محقـق  فرمی اطالعات، يآور جمع ابزار 

: ب قسمت در و) یلیتحص مقطع ،جنس سن،( لیقب از يفرد مشخصات: الف قسمت در. بوداي  هچندگزین
هـا   فـرم . گرفـت  قرار پرسش مورد خانوارها، مصرفی مواد بازیافت و مقاومتی اقتصاد خصوص در سؤاالتی

ـ تجز جهـت . شـد  گرفتـه  بـازپس  تکمیـل  از پس و گرفته قرار خانوارها اختیار در پژوهش تیم توسط  و هی
هـاي   شـاخص  ماننـد  توصـیفی  آمـار هاي  شاخص از همچنین و spss15 آماري افزار نرم ازها  داده لیتحل

  .شد استفاده دو کاي آماري آزمون و پراکندگیهاي  شاخص مرکز، به گرایش

  ها یافته .2
 مطالعـه  مـورد  افـراد  سـن  میـانگین  کـه  داد نشـان  بررسـی  مـورد  خانواده 330هاي  داده از حاصل نتایج

 خـود  بـه  زنـان  راهـا   نمونه از%  3/53 جنسی توزیع نظر از. بود) سال 19-72 ۀدامن با( سال 9/10±1/39
بودند. در جدول یک اطالعات مربوط به وضعیت تحصیلی گـروه   متأهلها  نمونه همگی و داده اختصاص

   بررسی ارائه شده است.مورد 
  

  1392-تحصیالت سطح تفکیک به مطالعه مورد افراد نسبی فراوانی و فراوانی توزیع .1جدول
  فراوانی نسبی(%)  فراوانی مطلق  سطح  متغیر

  مقطع تحصیلی
  5/14  48  سواد سواد و کم بی

  54  178  راهنمایی و دبیرستان
  5/31  104  دیپلم و باالتر
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هـا بـا عبـارت اقتصـاد      % از آن28خانوارها در خصوص اقتصاد مقاومتی نشان داد که  بررسی آگاهی 
 خانوارهـا  ازسوي شده بیان مصادیق ها قادر به معرفی مصادیقی از آن بودند. % آن20مقاومتی آشنا بوده و 

 مقابـل  در مقاومـت  هـا،  تحـریم  مقابـل  در مقاومت ملی، تولید افزایش داخلی، کاالهاي خرید از ندا عبارت
 گـردش  داري، سـرمایه  نظـام  از جلوگیري خود، به اقتصادي وابستگی اقتصادي، مفاسد با مبارزه ها، گرانی
 از حمایـت  بـراي  اجتمـاعی  ـ اقتصـادي  هاي تشکل ایجاد کشور، اقتصاد در اعتدال کشور، در پولی و مالی

   .خانوارها مصرف الگوي تغییر مردمی، اقتصاد دولت،
 ایـن  بـه %) 51( آنـان  از نفر 168 داد که نشان زائد مواد بازیافت خصوص در خانوارها عملکرد ةنحو بررسی 

  )2 جدول( .است بوده پالستیکی مواد به مربوط خانوارها میان در بازیافتی مواد بیشترین که نموده مبادرت امر
  

  1392 ـ بررسی موردهاي  خانواده در بازیافتی مواد نسبی فراوانی و فراوانی توزیع .2جدول
  فراوانی نسبی(%)  فراوانی مطلق  مواد بازیافتی

  8/14  49  کاغذ
  2/47  156  پالستیک

  5/11  38  شیشه
  8/1  6  پسماندهاي غذایی

  
 برخـی  در بازیـافتی  مـوارد  تعـدد  دلیـل  هب شده اعالم مجموع با مطلق فراوانی برابري عدم علت: تذکر

  .خانوارهاست
 نسـبت  چـه اگر کـه  داد نشـان  مقـاومتی  اقتصـاد  موضوع از اطالع به باتوجه بازیافت وضعیت بررسی

 از دو کـاي  آمـاري  آزمـون  امـا  ،بـوده  بودند بیشتر شنیده را مقاومتی اقتصاد عبارت که کسانی در بازیافت
نفـر بـا    66همچنـین  . نداشـت  حکایـت  اند، و گروهی که با آن آشنایی نداشته ها آن بین دار معنی اختالف

رغـم آشـنایی بـا     از آنان علـی  %4/39را بیان کردند اما  آشنا بوده و مصادیق آنمصادیق اقتصاد مقاومتی 
  نمودند.  نمی گونه پسماندي را در منزل بازیافت موضوع و شناخت مصادیق، هیچ

لیت در قبال موضوع اقتصاد مقـاومتی  ابراز احساس مسئو ،از دیگر نکات مورد بررسی در این مطالعه 
  دانستند.  می مسئول%) خود را در برابر این موضوع 4/76نفر از افراد ( 252بوده است که در این خصوص 

  گیري نتیجه .3
 خـاص  مـورد  ایـن  در( مقـاومتی  اقتصاد همچنین و پسماندها بازیافت ۀمقول با مرتبط متون در که گونه آن

 ۀهمـ  ازسـوي  مدبرانـه  و منطقی رفتارهاي و مردمی مشارکت است، آمده) مصرف الگوي اصالح موضوع
ـ  لـذا . اسـت  کشور در مهم موضوع دو این تحققهاي  شرط پیش از یکیها  خانواده و مردم  حاضـر  ۀمطالع
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 بازیافـت  موضـوع  بـا  ارتبـاط  در شهريهاي  خانواده از گروهی عملکرد بررسی کنار در که بوده آندرپی 
 موضـوع  یـک  خصوص در آنان آگاهی به ،)مصرف الگوي اصالح راستاي در اقدامی( خانگی پسماندهاي

 نمادي عنوان به مقوله دو این ارتباط به راستا همین در و پرداخته نیز) مقاومتی اقتصاد( اجتماعی اقتصادي
  .بپردازد جمله امام رضا علیه السالممعصومان ازهاي  آموزه از تبعیت و زندگی سبک از

 عملکرد ةشیو و رفتار هر اتخاذ که آن است بهداشتی رفتار هر انجام با رابطه در مسلم اصول از یکی 
 مـورد  ایـن  در بنـابراین . اسـت  موضوع با رابطه در مناسب نگرش و آگاهی نیازمند خود از پیش بهداشتی

 شـناخت  و موضـوع  از آگـاهی  نیازمنـد  جامعـه  کالن هاي سیاست با همسو بهداشتی رفتار یک نیز خاص
  .است رابطه این در مثبت نگرش همچنین و ها آن مابین ارتباط
 یکی بازیافت حداقلها  خانواده از% 51 با برابر نسبتی اگرچه که داد نشان بررسی این از حاصل نتایج 

 موضـوع  آنـان  از کمـی  سـهم  امـا  ،دادنـد  می انجام را شیشه یا کاغذ، پالستیکی، مواد شامل مواد انواع از
 شـرایطی  چنـین  تحـت  که است بدیهی بنابراین اند. بوده آشنا آن مصادیق با و شناخته را مقاومتی اقتصاد
 از تبعیـت  رویکـرد  بـا  احتمـاالً  کـار  ایـن  امـا  ،پردازنـد  مـی  مـواد  بازیافت و آوري جمع به گروهی اگرچه

هـاي   سایت و مواد بازیافت( موضوع دو این همسویی شناخت عدم و. نیست اجتماعی و ملیهاي  سیاست
 گـردد  می موجب رضوي فرهنگ ویژه هب و دینیهاي  آموزه با دو این همسویی همچنین ،)مقاومتی اقتصاد

  .نشود کسب نتیجه بهترین تا
 بوده% 80 از بیش خانگیهاي  زباله بازیافت قابلیت که داد نشان ،)1385( ازنا در مثالً گذشته مطالعات 
  .شد خواهد محسوب خسارت نوعی مسلماً مطالعه مورد جمعیت براي% 50 حد در بازیافتی و ]16[ است
 مکرر دفعات براي ازسویی و بوده وارداتی آن اعظم بخش که کاالیی عنوان هب کاغذ بازیافت مورد در 
  . است ناچیز بسیار% 15 حد در بازیافت است، مجدد ةاستفاد و احیا قابل بار هفت تا حتی

ـ  در بازیافت نسبت بودن پایین بر تأکید ضمن اخیر وضعیت  گویـاي  حـدي  تـا  بررسـی،  مـورد  ۀجامع
 فرهنـگ  از تبعیـت  منـابع،  در جـویی  صرفه مصرف، مناسب الگوي مناسب، زندگی سبک با مغایر رفتاري
 تولیـد  کـاهش  ماننـد ( بهداشتیهاي  جنبه بر عالوه پس این از این، بنابر. است مقاومتی اقتصاد و رضوي،

 نظیر( بازیافت اسالمیهاي  جنبه به باید ،)بازیافت از ناشی درآمد و سود کسب یا و دفعهاي  هزینه و زباله
 اجتمـاعی ـ  سیاسـی هـاي   جنبـه  و) ملـی  سرمایۀ حفظ و اسراف، از جلوگیري بهینه، استفادة جویی، صرفه

 در خـارجی  کاالهـاي  بـه  وابسـتگی  و واردات کـاهش  آن طبـع  به و اولیه مواد به نیاز از کاستن( بازیافت
هـاي   مشـارکت  جلب وها  ریزي برنامه در موضوع این و شده توجه ،)مقاومتی اقتصاد موضوع طرح راستاي
  .گیرد قرار نظر مد مردمی
 مسئوالن و مدیران بر عالوه بررسی مورد شهروندان از%  75 از بیش که داد نشان مطالعه این نتایج 

 از سـطحی  چنـین  وجـود . دانستد می مسئول مقاومتی اقتصاد موضوع قبال در را خود نهادها، وها  سازمان
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 در اقـدامات  از تبعیـت  خصـوص  در بـاالیی  آمادگی از جامعه افراد که است آن گویاي مسئولیت احساس
 آن، مصـادیق  از کـافی  شناخت و آموزش عدم دلیل هب اما ،هستند برخوردار اجتماعیـ  یمل مصالح راستاي

  .نیستند درخور رفتارهایی به قادر
 خـانواده  و خـانواده،  اقتصادي مدیران عنوان به و ندهیآ نسل گانکنند تیترب عنوان به مادران و پدران 

 بسـیار  نقـش  جامعـه  در) مقاومتی اقتصاد( ملی و بهداشتی، اسالمی، رفتارهاي تحقق اصلیۀ بدن عنوان به
ـ تول بتـوان  شـاید  واقـع  در. دارنـد  برعهده اقتصادي و بهداشتی نوپاي سیاست اجراي در مهمی ـ  دی  و یمل

هـا   خانواده در یداخل دیتول از تیحما با همراه بهینه استفادة و مردان ةبرعهد موضوعی را تیفیک باالبردن
  . شد خواهد مصرف الگوي اصالح به منجر هم کنار در موارد این دوي هر که دانست زنان تیمسئول را

 کنـار  در اسـالمی  معـارف  علـوم  نامتخصصـ  جامعـه،  فعلـی  شـرایط  تحـت  که باورند این بر مؤلفان
 دئزا مواد دفع و هوا آلودگی فاضالب، و آبهاي  حوزه از هریک در اقتصادي و بهداشتی علوم نمتخصصا

 را بهداشتی اقدامات همسویی جامعه، بهداشتی مشکالت حل به کمک ضمن و پرداخته فکريمه به باید
  نمایند. تبیین اسالمیهاي  آموزه همچنین و )مقاومتی اقتصاد( اجتماعی اهداف با

 انتظـار  مـورد  و مطلـوب  شرایط با خانگی پسماند از مواد بازیافت خصوص در مطالعه مورد شهروندان رفتار 
 علـوم  صـاحبان  حتـی  اقتصـادي،  و بهداشـتی  متولیـان  تـا  کند می طلب رو ازاین و داشتهاي  همالحظ قابل ۀفاصل

 ،محیطـی  زیسـت  محاسن بهداشتی، مالحظات حیث از زائد مواد بازیافت جانبۀچند نقش به توجه ضمن اسالمی
 از و نمـوده،  توجـه  نیـز  مصـرف  الگـوي  اصالح و اسالمیهاي  جنبه به ملی،هاي  سیاست اقتصادي، هاي مزیت
هـاي   قـدم  بازیافـت،  متعددهاي  مزیت ازمندي  بهره ضمن ها، خانواده آگاهی سطح يارتقا و رسانی اطالع طریق
  .بردارند مقاومتی اقتصاد اهداف تحقق و اقتصادي استقالل و اسالمیهاي  آموزه ترویج راستاي در مفیدي
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 وري بهـره  پرتـو  در مصرف الگوي اصالح« ).1388( وحدتی طاهريو حسین  محسن، ،میرزایی حاجی] 6[
  .  ، زمستان83-102 ص ،105 ةشمار ،28 سال ،همشکو فصلنامۀ ،»بهینه
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 ،همشکو ۀفصلنام ،»السالم علیه رضا امام منظر از مصرف الگوي به نگاهی« ).1388( علی ،سکندري] 8[
  .  ، زمستان183-194 ص ،105 شمارة ،28 سال

 و اخـالق  ةجشنوار مقاالت مجموعه ،»رضويهاي  آموزه در خانواده« ).1388( مولود ،بیدگلی اعظمیان] 9[
  .  251-271 ص مرکزي، استان ،رضوي آداب

ـ  در اقتصـادي  اخالقهاي  بنیان ).1390( حمید ،گنجایش] 10[  مقـاالت  مجموعـه  رضـوي،  الهـی  ۀجامع
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  .29 اسراء، آیۀ ةقرآن کریم، سور] 11[
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 و زنـان  فرهنگی فصلنامۀ ،»مصرف الگوي بر خانواده اقتصاد مدیریت تأثیر« ).1388( حمید ،رفیعی] 13[
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ـ زا مـواد  افـت یباز از یناش ياقتصاد سود نییتع« ).1386( صمديو محمدتقی  معصومه، ،حیدري] 14[  دی

    .همدان پزشکی علوم دانشگاه محیط، بهداشت ملی همایش دهمین ،»همدان در يشهر جامد
 و کاغـذ  شه،یش افتیباز محیطی زیست و ياقتصادهاي  جنبه یبررس« ).1388همکاران (، و فرزادکیا] 15[

 پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  محـیط،  بهداشت ملی همایش دوازدهمین ،»جانیدل شهرهاي  زباله از مقوا
  ماه.    ، آبانبهشتی شهید

 ،»ازنـا  شهر در مبدأ از زباله بازیافت طرح اقتصادي جویی صرفه میزان بررسی« .)1385( ] ـــــــــ 16[
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  معرفی الگوي اقتصاد مقاومتی 
  پایدار ۀعنوان مدل بومی توسع به

 **محمد فدایی ،*کمال واعظیسید

  چکیده
دنبال  بهاي  هاي است و در نتیجه هر جامع هترین هدف از حیات هر جامع يترین کلمه و بنیاد مهم توسعۀ

تـرین   پیشرفت به یکی از مهـم هاي  همین دلیل بحث در باب چگونگی توسعه و مدل پیشرفت است به
متعـددي را در ذیـل خـود بـه تحقیـق واداشـته اسـت.        هاي  علوم تبدیل شده است که رشتههاي  شاخه

 اجتماعی کشورهاي مختلف، لزوماً ـ فرهنگیهاي  دلیل تفاوت که بهاند  اندیشمندان در گذر زمان دریافته
تواند در کشور دیگري بـا فرهنگـی دیگـر موفـق      نمی مدلی از توسعه که در کشوري موفق شده باشد،

هـاي   علمی از مـدل همین دلیل سیر مباحثات  اثرات معکوس نیز داشته است. به باشد تا جایی که بعضاً
سـالی   بومی توسعه جریان داشته است. در جمهوري اسالمی ایران نیـز چنـد  هاي  سمت مدل توسعه به

است مفهومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده اسـت. تحقیـق حاضـر در تـالش اسـت تـا بـا        
ن، الگـوي اقتصـاد   پایدار در جها ۀتوسعهاي  تطبیقی آن با مدل ۀاقتصاد مقاومتی و مطالعشناسی  لفهؤم

ی نمایـد. بـدین منظـور از روش    پایـدار در جمهـوري اسـالمی معرفـ     ۀمقاومتی را مـدلی بـراي توسـع   
حاصـل از تحقیـق بـا اسـتفاده از     هـاي   سنجی و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. سپس داده خبره

شده، مدل  یم استخراجو مفاهها  لفهؤاساس مو تحلیل قرار گرفت و در نهایت برتکنیک تم مورد تجزیه 
  پایدار مورد مطابقت داده شد.  ۀالگوي توسعهاي  لفهؤاقتصاد مقاومتی با م

  نسلی، اقتصاد مقاومتی، تکنیک تم ار، عدالت بینپاید توسعۀ :ها واژهکلید

  مقدمه
جوامـع  کند، خـود   می از عقاید، باورها و هنجارها رفتاراي  هکه هر فردي در جامعه از الگوي ویژطور همان

که بر مبناي مبـانی نظـري مشخصـی    کنند  می در حرکت خود پیروياي  هنیز از باور، فرهنگ و آداب ویژ
تفاوت جوامع مختلف بـا یکـدیگر، مبـانی نظـري و     ترین  عبارت دیگر یکی از اصلی هوجود آمده است. ب به

انی نظري قرار دارنـد،  این مب تأثیرفرهنگی در کشورهاست. الگوهاي توسعه کشورها نیز تحت هاي  ریشه
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 Mohammad.Fadaee@ut.ac.irکارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، نویسندة مسئول مکاتبات،  **
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کشـورهاي شـرقی کـارایی چنـدانی نـدارد.       همین دلیل الگوهاي توسعۀ کشورهاي غربی، براي توسعۀ به
و هـا   آن داشته تا مـدل  مطرح کرده و کشورها را برسازي  را تحت عنوان بومیاي  ههمین موضوع کلیدواژ

علم و فنـاوري در کشـورها رفـع     ژة حوزةوی کارتر  عبارت ساده بومی خود را طراحی کنند. بههاي  تکنیک
این مشکالت و مسـائل، مخـتص بـه خـود آن کشـور بـوده و        ةنیازها و مسائل آن کشورهاست که عمد

 بومی نیز احتیاج دارد. هاي  حل راه
جمهـوري اسـالمی در کشـور مطـرح شـده       ۀعنوان الگوي توسع الی است مفهوم اقتصاد مقاومتی بهچند س

نمایـد.   مـی  است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که در شرایط فشار و تحـریم نیـز، پیشـرفت کشـور را تضـمین     
قـرار  بـرداري   اساس هر مدل و الگوي مدیریتی و اقتصادي و اجتماعی که در کشـور بخواهـد مـورد بهـره     براین

ه از آن الگـوي  عبـارتی برآمـد   اقتصـاد مقـاومتی هماهنـگ بـوده و بـه     کشور، یعنی  بگیرد، باید با الگوي توسعۀ
  کشور پذیرفته شود. عنوان الگوي توسعۀ الگوي اقتصاد مقاومتی باید بهتر  عبارت ساده باالدستی باشد. به

کارایی خود را از دست داده و جاي خود را به  ۀتوسعهاي  در حال حاضر در ادبیات علمی جهان، مدل
حول اقتصاد مقاومتی، نسبت آن با سازي  گفتمانهاي  یکی از چالش اند. پایدار داده ۀهیم توسعالگوها و مفا

دف از تحقیق عبارت دیگر ه به دنبال تبیین این نسبت است به پایدار است. تحقیق حاضر توسعۀهاي  مدل
  آن است.  گانۀ سههاي  پایدار و در حوزه ۀاقتصاد مقاومتی در پارادایم توسعهاي  لفهحاضر بازتعریف مؤ

  چارچوب نظري تحقیق. 1
  1پایدار . توسعۀ1.1

اي مختلفی همچـون آمـوزش و   ه شرایط زندگی و توفیق در زمینه ياي توسعه موجب ارتقاه اگرچه مدل
رفته در خود نشان دادند. سه مشـکل اصـلی کـه موجـب      می را رفتهاما مشکالت مه ،بهداشت شده بودند

اي تعدیل ه اي توسعه گشت عبارت بودند از نتایج بد کارکردي اجراي سیاسته رواج تفکر ناکارآمدي مدل
محـیط  کننـده   فقر، گرسنگی و نابرابري در جهـان و تخریـب نگـران    وقفۀ بی امان و بی ساختاري، افزایش

ها با انتشـار کتـاب    ی) موج جدید نگران1377(زاهدي،  .کارکرد تکنولوژي در نتیجۀ زیست و منابع طبیعی
ین پایـدار جـایگز   ها مفهـوم توسـعۀ   یاین نگرانۀ در نتیج )Pezzey, 2001( .آغاز گشت مشترك ما آیندة

توسعه  ةدربار 1970 اي دهۀه بار در اوایل سال مفهوم توسعه گشت. اصطالح توسعۀ پایدار یا پایا نخستین
ب و مسـاعد بـراي   المللی که خواهان دستیابی به محیطـی مناسـ   هاي بین کار رفت. از آن زمان سازمان هب

عمـومی سـازمان   کـه مجمـع    1983پایدار پرداختند. از سال  ۀسودمند خود بودند، به موضوع توسعۀ توسع
ي مختلـف توسـعۀ   اه ، کمیسیون جهانی محیط زیست را تشکیل داد، جنبه38/161 ملل متحد با قطعنامۀ

شـدن تعـداد زیـادي از     از بسـیج ی شد. در نهایت و پـس  الملل ها و مذاکرات جدي بین یرایزن پایدار عرصۀ
کشـور از کشـورهاي    172متخصصان و مشاوران فنی و علمی این حوزه، دستوري آماده شـد و در میـان   

                                                        
1. sustainable development 
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دسـتور کـار   «ن پایدار تحت عنـوا  ۀی توسعالملل پروتکل بین مستقل جهان مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً
برزیل بـه   يدر ریودوژانیرو 1992بند در سال  چهلدر قالب » 21پایدار براي قرن  ؛ دستور کار توسعۀ21

پایدار بعد از  ۀتوسعة بردن واژکار ختیار کشورهاي عضو قرار گرفت. بهتصویب اجالس عمومی رسید و در ا
 )13 ،1380. (ضرابی، در محافل علمی فراگیر شد 1992کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

اساس فرهنگ داشتن است. بر معناي حفظ و نگاه مشتق شده که به Sustenereالتین  ةپایدار از واژ واژة
 ) تاکنون تعاریفKhator, 1998( .کردن یا تسکین است کردن، پشتیبانی معناي حفظ به Sustain، 1وبستر
چندان  ن عبارت ناشی از ابعاد وسیع و نهای از گوناگون ياه روایت و است شده ارائه پایدار توسعۀ از يمتعدد

) حدود سیصد 1995) هفتاد تعریف و دسبون (1995) براي مثال اسمیت (Ciegis, 2003( .دارد روشن آن
توان گفت اجمـاع   یبا این حال تعریفی که م )Wiener, 2000( .اند هتعریف در این زمینه را شناسایی کرد

فرایندي است که ار پاید برانتلند است. در این تعریف توسعۀنسبی در مورد آن وجود دارد تعریف کمیسیون 
که منابعی را بخشند بدون آن یمین و سطح زندگی خود را ارتقا مطی آن مردم یک کشور نیازهاي خود را تأ

 )Rajyalakashmi, 2004( .اي بعدي تعلق دارد، مصرف کننده که به نسل
بـا  » پایـدار  پارادایم توسعۀ«و » ارادایم توسعهپ«پایدار، در جدول زیر  هوم توسعۀجهت درك بهتر مف

 اند. هیکدیگر مقایسه شد
  

 پایدار مقایسۀ پارادایم توسعه و پارادایم توسعۀ .1 جدول
  پارادام توسعه پایدار  پارادایم توسعه

  جانبه در تمام ابعاد تالش براي توسعۀ همه  حصول رشد اقتصادي به هر قیمت
  اه محیط براي رشد فعالیتتواناسازي   دولت وسیلۀ اي اقتصادي بهه دادن یارانه براي فعالیت

  آوردن امنیت توسعۀ نهادهاي محلی براي فراهم  دولت وسیلۀ کردن امنیت به فراهم
  استفاده از فناوري متناسب و محلی و استفاده از دانش بومی  هاي پیشرفته از کشور غنی به کشور ضعیف يانتقال فناور
  .چندبعدي استاي  هتوسعه، پدید  .اي اقتصادي است هتوسعه، پدید

  اي مردمیه ریزي نهادي با محوریت سازمان هبرنام  اي بزرگ و نیرومند با محور دولته ایجاد سازمان
  محوري: ارزیابیۀ اندیش  ریزي محوري: برنامهۀ اندیش

  سازگار با فیزیک کوانتومی  سازگار با فیزیک نیوتنی
  گرایانه جمع  فردگرایانه

  انتخاب فناوري متناسب با محیط زیست  محیط زیستانتخاب فناوري بدون توجه به 
  .فرایند کار بیولوژیکی است  .فرایند کار مکانیکی است

  اي هچرخ  طرفه یک
  .شاخص موفقیت پایداري است  .شاخص موفقیت سود است

  تبدیل کارگر صنعتی به کارگر دانشی  تبدیل کارگر سنتی به کارگر صنعتی
  .منابع طبیعی بستر حیات است  .منابع طبیعی عامل تولید است

                                                        
1. WEBSTER 
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ینـده اسـت کـه از آن بـه     اي آه گرفتن حقوق نسلۀ پایدار مسئلۀ درنظراساسی در مفهوم توسعۀ نکت
تا جـایی اسـت کـه    » ۀ پایدارتوسع«و » نسلی عدالت بین«شود. قرابت مفهوم  ییاد م1» نسلی عدالت بین«
کـردن از   نسـلی، بـا اسـتفاده    اکثر مباحث مربوط بـه برابـري بـین    اي اخیره اساس نظر وودوارد در سالبر

شدن ایـن   دلیل اصلی مطرح )Woodward, 2000, 581( .پایدار طرح گردیده است واژگانی چون توسعۀ
اي جهان محدود هستند سرآغاز و علت ه که سرمایهمنابع است. محدودیت منابع و این موضوع، محدودیت

ا در تحقیقـات متفکرانـی چـون مـالتوس     هـ  محدودیت بود. منشأ نظریۀ» اه اي محدودیته نظریه«ایجاد 
 يمنـابع بـود. و   ياهـ  تیمحـدود  نگران ) مالتوس1383نیا،  . (توحیدي) قرار دارد1817) و ریکارد (1798(

 ثبات بی تیوضع و بوده معاش امرار لیوسا رشد ر ازت عیت سریاقتصاد، رشد جمع توسعۀ با که داشت اعتقاد
 يو داد. قـرار  نظـر  مـد  را يتـر  هنانیب خوش نسبتاً و تر هدیچیپ جنبۀ کاردویر .شد خواهد جادیا ینابسامان و

) در همـین زمینـه   1865 ،(جـوونز  .اسـت  ياقتصـاد  رشد یاصل مانع ینسب ياه تیمحدود که اظهار نمود
  آورده شده است. 2ا در جدول ه که برخی از آناند  اندیشمندان گوناگونی مواضع صریحی بیان داشته

  

 نسلی ة عدالت بیننظر اندیشمندان دربار .2 جدول
  توماس جفرسون

)1789(  
 منـابع  از حاصـل  منـافع  در شدن میسه نده دریآ ياه نسل که اصل نیا از سونیمد به يا هنام در

  )Howarth, 2007است. ( ت کردهیحما دارند، یاخالق حق محیطی زیست
Rawls )1979(  بماند یباق ندهیآ نسل يبرا دیبا مواهب نیا اما ،ببرد لذت و استفاده یعیطب مواهب از دارد حق نسل هر.  

)1982( Page  است. ینسل نیب عدالت از یحداقل یعرف ک دركی ندهیآ ياه نسل يبرا اه فرصت از انتیص و حفظ  
Solow  

)1993(  
 مصرف از حاصل یموروث ریذخا در که نقصان میبدهکار را يگذار هیسرما زانیم آن ندگانیآ به ما
  نمود. خواهد جبران را يجار سال در

Page  
)1997(  

 در باشد کسانی فرصت يدارا دیبا ینسل هر لذا و است کسانی طور هب اه نسل همۀ به متعلق نیزم
  ن.یزم وري بهره در شدن میسه

Rawls  
)1999(  

 و اسـت  افتـه ی گسـترش  خیتـار  به وسعت که يهمکار برنامۀ کی به است منوط اه انسان یزندگ
 میتنظـ  را معاصـران  یهمـاهنگ  و يهمکار که نحوة عدالت از یمفهوم همان با شود می تیریمد
 کی ياعضا نیب يهمکار ۀنیزم در که عدالت مفهوم که همان است دهیعق نیا بر يو .دینما یم

  باشد. یم يجار و يسار زین اه نسل انیم يدر همکار است، مطرح نسل
Rawls  

)2001(  
 اعتقاد و است ندهیآ ياه انسان با ارتباط در کند که یم بار یفعل ياه انسان بر را یتعهدات و الزامات عدالت

  شود. انتیص و حفظ ،جادیا یزمان نیب ۀعادالن نیادیبن یاجتماع ک ساختاری تا است الزم یطیشرا که دارد
  میر

)2003(  
 چهاگر کهنیا به است و قائل داند یم تعهدات و حقوق موضوع با مرتبط را ینسل نیب عدالت مسئلۀ
 مورد اکنون تواند یم اه آن یآت که حقوق شود ینم لیدل نیا اما ،ندارند یحق اکنون ندهیآ ياه انسان
  رد.یبگ قرار تجاوز و خدشه

Norton 
(2005)  

 ندهیآ ياه نسل منافع و حقوق که سازد یم ذاران خاطرنشانگ استیس به را نکته نیا يداریپا مفهوم
  دهند. قرار توجه مورد را

  داسگوپتا و هیل
)2008(  

 کی به دنیرس از بعد رایز ،است شوم یلیدور خ اریبس ياه نسل يبرا نهیبه يامدهایپ حال ارزش
ـ ا کـه  کنـد  یمـ  لیـ م صفر به عاقبت بلندمدت یلینده خیآ در تیمطلوب و مصرف ،ییابتدا ۀقل  نی
  است. توسعه يداریناپا يمعنا به

                                                        
1. intergenerational justice 
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  پایدار اي توسعۀه مدل
(برگ  پایدار توسعۀ يمدل اقتصاد به توان یم اه آن ازجمله .دارد وجود پایدار توسعۀ مورد در يزیادهاي  مدل

)، مدل بازي چندنسلی 1999دوس و دوان، طبیعی و کیفیت زندگی (کال )، مدل سرمایۀ1997و هوفکس، 
)، چارچوب 2004)، مدل کیفی علوم پایداري (ایسناچ و پستچل، 2003پایدار (هاوري،  براي تحلیل توسعۀ

پایـدار (اسـتورر،    ل مدیریت دولتی استراتژیک و توسـعۀ )، مد2004پایداري استراتژیک (گراهام و برتولز، 
شاره نمود. و مدل پایداري در متن سیستمی ا ،)2006)، مدل کارت امتیازي متوازن (اسچالتگر و واگنر، 2004

هـایی   یپایدار کاست ۀتوسع زمینۀ در محیطی يتقاضاها و الزامات به پاسخ يبرا شده عنوان ياه البته مدل
 و داده قـرار  توجه مورد را پایدار توسعۀ وسیع دامنۀ از بخشی تنها اه مدل از یک) هر1997(روبرت،  .دارند

 موجب تنها نه کار اند. این هنهاد بنا اساس آن را بر خود ياه استدالل و اه تصمیم ابزارها، ا،ه مدل ا،ه نظریه
 شود. یم» گرایی تقلیل«، بلکه موجب شده شناختشناسی  آسیب در نقص ایجاد

ـ شناسـی   معرفـت  در مـدرن،  مدیریت يها يتئور که معتقدند همکارانش و گالدوین  بخشـی  و یجزئ
 به پاسخ يبرا علمی قلمروي این اند. هجدا نمود اخالق از را حقیقت و طبیعت از را انسان و اند هشد محدود
 جدید، مقتضیات و الزامات به پاسخ يبرا است. بنابراین يدیگر ياه پارادایم نیازمند پایدار، توسعۀ ينیازها

) کـه بتوانـد بـا    1997پژول،  ؛زوب ؛دستیابی به مدل ذهنی جدیدي هستیم (رید پارادایمی و تغییر نیازمند
 پایدار در تئوري و عمل ارائه کند.  یر کاملی از حوزة توسعۀنگر، تصو هجانب همهو گرا  نگاهی کل
انـد   همـورد بررسـی قـرار داد    را پایدار توسعۀ و يپایدار ةپدید جامع يرویکرد با که اییه مدل ازجمله

پایدار دیزندروف  )، مدل پایداري و توسعۀ2001رانش ()، مدل رابرت و همکا2001توان به مدل کوهر ( یم
  ) اشاره نمود.2006پایدار راهبردي رابرت و همکاران ( ۀ) و مدل توسع2004)، مدل کریگ (2001(

  پایدار ۀاصول توسع
  شمار آورد: عنوان اصول اصلی توسعۀ پایدار به توان اصول زیر را به یشده م به تعاریف ارائه باتوجه
تکنولـوژي نـه   ۀ وسیل جا ناشی شد که انسان بهتصور از آن. کنارگذاشتن تصور قدرقدرتی انسان؛ این 1

شد و دست بـه تصـرف در طبیعـت زد، بلکـه خـود را مالـک       » آشیان اکولوژیک«تنها موفق به خروج از 
سـو و   داشتن سرمایۀ طبیعـت ازیـک   . حاصل چنین تصوري، غفلت از نگاهمحیط و طبیعت نیز فرض نمود

تر بـود و موجـب اتـالف    ی از سیسـتم اکولوژیـک بـاال   عنوان جزئ دیگر عدم هماهنگی با محیط به ازسوي
 آن گشت. رفتن سرمایۀ طبیعت و ازدست

نسلی نیز موضوعیت یافت بدین معنا کـه   نسلی، عدالت بین ت و برابري؛ عالوه بر عدالت درونعدال. 2
ره بمانـد را  بهـ  بـی  که نسل بعدي از این نعمت خدادادي نحوي نونی بشر حق استفاده از طبیعت بهنسل ک
 ندارد.  
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 ویژه در منابع تجدیدناپذیر رعایت میزان مصرف امري ضروري است. نه از منابع؛ بهعاقال . استفادة3
نگر است که دیگر تنها بـه مسـائل    گرایانه؛ رویکرد توسعۀ پایدار رویکردي کل . دید سیستمی و کل4

 گیرد. ینظر ما را با یکدیگر در ه بلکه تمام حوزه ،کند یاقتصادي توجه نم
 .و تطبیق با شرایط بومی و محیطیپذیري  انعطاف. 5
 .عنوان متغیر اصلی توسعه ا بهه محوري و توجه به انسان . مردم6
 پایدار است. . تفکر جهانی و عمل محلی که ازجمله شعارهاي توسعۀ7

، مسـئولیت  نسـلی)  سلی، عـدالت اجتمـاعی (عـدالت دوران   ن دیگري، فیلهو، عدالت بینبندي  در دسته
ـ    ین و حفـظ تنـوع زیسـتی، مشـارکت     فرامرزي، وابستگی متقابل انسان و طبیعت، زنـدگی مالیـم در زم

دهـد، توجـه بـه     قرار می تأثیرا را زیر ه هایی که زندگی آن يگیر ا در تصمیم ه بخش تمام افراد و گروهاثر
عنـوان اصـول    عتبـر را بـه  ت دسترسی به اطالعات مفرهنگ و دانش بومی، برابري جنسیتی، صلح و امنی

 )Filho, 2000( .کند یپایدار معرفی م ۀفرایند توسع

 اقتصاد مقاومتی .2.1
کـه در فرهنـگ خـود    هایی  بخشیدن به حیات اقتصادي خود، از مفاهیم و اندیشه جوامع بشري براي نظم

عبـارت دیگـر    بـه کنند.  می کنند و در حقیقت آن را تبدیل به یک مکتب اقتصادي می وجود دارد، استفاده
بخشی به حیـات   روشی که آن جامعه خاص جهت سامان مکتب اقتصادي براي هر جامعه عبارت است از

اسـاس هـر    بـراین  )377، 1374(صـدر،   .گیـرد  مـی  اقتصادي خود و حل مشکالت علمی، آن را در پـیش 
هـایی   اهیم و اندیشهمفاي  هزیرا در هر جامع ،توان داراي یک نوع مکتب اقتصادي دانست می رااي  هجامع

دهند. روش و بینش دو امـر اساسـی و    می وجود دارد که بر طبق آن به زندگی اقتصادي خود سر و سامان
تـوان جهـت رفـاه     مـی  یابی به چنین الگـویی قتصادي در این تعریف است. با دستمکتب امسئلۀ مهم در 

مهوري اسـالمی ایـران اسـت. بـراي     را انجام داد. اقتصاد مقاومتی مکتب اقتصادي جهایی  جامعه طراحی
درك بهتر مفهوم اقتصاد مقاومتی الزم است، از منظرهاي مختلفی به آن نگریسته شود که در ادامه ایـن  

  مفهوم از مناظر گوناگون تبیین شده است.

  اقتصاد مقاومتی تعریف
سـائل یـا مفـاهیمی    هاي اقتصادي خود با م معتقد است امروزه جمهوري اسالمی در حوزه) 1391( پیغامی

عمـل و  ۀ هاي درسی و چـه در عرصـ   نظر و در کتابۀ هیچ عنوان تاکنون چه در عرص مواجه است که به
ـ    ازاي واقعی نداشته است.بتجارب بشري مشابه و ما ف بـه نـوآوري و   بنابراین خود انقـالب اسـالمی مکل

. هـر کشـوري کـه علـم     هـاي جدیـد اقتصـادي اسـت     پردازي و الگوسازي در این عرصـه  ابتکار و نظریه
  .است» اقتصاد مقاومتی«استکبارستیزي را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، 
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اي مـدون و   هاي مرسوم اقتصادي دنیا مطالعه شود، نظریه یـا تجربـه   اگر تمام دانش انباشته و کتاب
اي نظري  هاي اقتصاد، هیچ پیشینه ن و کتاباقتصاد مقاومتی پیدا نخواهد شد. در تمام متوة مکتوب دربار
که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به حریم بانک مرکزي وجود ندارد و ازآنجایا عملی از ت

هـاي   بنـدي  آن هم امري بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صـورت گرفتـه باشـد، در طبقـه    
ن دسترسی به آن براي کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکـه  محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکا

خـود بهـره بگیـرد.    ۀ لئهاي متداول براي حل مشکل و مسـ  یهتواند از نظر اقتصاددان انقالب اسالمی نمی
گیـرد کـه    جامعه، شکل بدیعی بـه خـود مـی   ة ایرانی ادارـ  افزاري و الگوي اسالمی لذاست که جنبش نرم

) وي چهـار تعریـف مختلـف را از اقتصـاد     1391(پیغـامی،   .هاي آزاده خواهـد بـود   ملت بخش جمیع الهام
  کند: می مقاومتی ارائه

طورکـه انقـالب اسـالمی     است؛ یعنی همـان » قتصاد موازيا«ۀ مثاب تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به
ـ به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس  باتوجه امـداد،  ۀ نهادهایی مانند کمیت

جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی بـراي تـأمین اهـداف انقـالب، ایـن      
هاي مقـاومتی   که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازيرا ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا پروژه

آیـد. پـس بایـد نهادهـایی      نهادهاي رسمی اقتصادي برنمیة از عهددر اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً 
  .نیاز داریم» اقتصاد پریم«ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به  موازي براي این کار
اینکه اکنون ما همزمان از هـر دو نهـاد سـپاه    ناي نفی نهادهاي مرسوم نیست. کمامع این امر البته به

مندیم. البته ایـن الگـو    نهاد ارتش جمهوري اسالمی براي دفاع از انقالب بهرهپاسداران انقالب اسالمی و 
هاي حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشـورهایی کـه از تجربـه و تـوان حکمرانـی بیشـتري        در مدل

ـ   برخوردار باشند وجود دارد و این کشـورها از نظـام   امـور عمـومی   ة گـذاري و ادار  سیاسـت ۀ هـاي چندالی
نهـاد، خیریـه و    هاي مـردم  توانیم از حضور همزمان نهادهاي دولتی، سازمان عنوان مثال می رند. بهبرخوردا

دفـاعی و امنیتـی کشـورهاي    ۀ بهداشـت و سـالمت یـا حتـی در عرصـ     ۀ هاي خصوصـی در عرصـ   بنگاه
 ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهاي خـاص انقـالب   غربی نام ببریم. البته مهمۀ یافت توسعه

بانـک مرکـزي   «رو خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصـوري از    اجرا با سؤاالت نوینی روبهۀ اسالمی و در عرص
ـ   ـ یپولۀ بخشی به عرص در یک کشور و سامان» موازي دولتـی و عمـومی وجـود    ۀ مالی کشـور در دو الی
  .حساب آورد و غیرمعقول بهنشدنی  هاي اداره لمدة توان این الگو را در زمر اما باز هم منطقاً نمی ندارد. 

، »زدایـی  آسـیب «، »سـازي  مقـاوم «درپی تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي است که 
ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصـادي اسـت. یعنـی اگـر در     » ترمیم«و » گیري خلل«

دنبـال آن   برآورده کند، در رویکرد جدید بـه  اتواند انتظارات ما ر گفتیم که فالن نهاد نمی رویکرد قبلی می
هاي نهادهاي موجود، کاري کنیم که انتظارات ما را برآورند. مـثالً در ایـن    هستیم که با بازتعریف سیاست
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هـاي ضـعف و بحـران را در نظـام      خـواهیم کـه کـانون    تعریف، ما از بانک مرکزي یا وزارت بازرگانی می
هـا یـا نیازهـاي انقـالب      اساس شرایط جدید اقتصادي، تحریمد را بري کشور شناسایی کنند و خواقتصاد

توان گفت ایـن کـار    اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند. در مقام تمثیل می
سد انجام داد؛ یعنی ة با فروبردن انگشت خود در تَرَك دیوار» پتروس فداکار«شبیه همان کاري است که 

سـازي   له یعنی تـرمیم و مقـاوم  ئیم کنیم. این مساي ساختاري دیوار نهادهاي اقتصادي را ترمه باید ترك
ساختارهاي اجرایی و اداري کشور حسب نیازهاي مختلف و مقتضیات زمـان و مکـان هـم امـري دور از     

سـازي   هایی از تاریخ اقتصـادي خـود، مجبـور بـه مقـاوم      یافته نیز در برهه ذهن نیست. کشورهاي توسعه
م، اقـدام بـه جـایگزینی    1983و  1979دو شـوك نفتـی    ساختارهاي اقتصادي شدند. مثالً غـرب پـس از  

صد دالر نیـز  هاي باالي یک که امروزه با قیمت طوري هاي نوین کرد؛ به سایر سوختهاي فسیلی با  سوخت
ملـی  ة ین پروژشود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی براي اجراي ا دچار شوك نفتی نمی

  .و ارزشی هستیم
مـا در برابـر آن   » پدافندشناسی«و » آفندشناسی«  ،»شناسی هجمه«تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 

هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخـالل در آن را چگونـه و بـا    
ۀ هـاي هجمـ   ایم که ابزارها و شـیوه  بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتهدهند.  چه ابزارهایی صورت می

ها استراتژي مقاومت خـود را علیـه آنـان تـدوین و اجـرا کنـیم.        اساس آنمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بردش
  بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد بود.

و اقدامی صرفاً مدت سلبی  ارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاهچه
دانستند، این  مدت می خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاهپدافندي نیست؛ بر

شود.  ندمدت را شامل میاندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بل رویکرد چشم
هاي رهبـر معظـم انقـالب نیسـت، رویکـردي ایجـابی و        رسد دور از دیدگاه نظر می ه بهاین تعریف هم ک

هستیم که هم اسالمی باشد و هم مـا را بـه   » لیئااقتصاد اید«درپی ن رویکرد، ما دوراندیشانه دارد. در ای
سـاز   بخش و کارآمد بوده و زمینـه  ان اسالم الهامجایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جه

یکـی از    باشد. بدین معنـا اساسـاً در الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت،      » تمدن بزرگ اسالمی«تشکیل 
ـ    هاي مهم الگو می مؤلفه اومتی باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است کـه اقتصـاد مق

چهـار تعریـف از اقتصـاد    ایـن  ۀ البته همـ  .شود ذیري و نوآوري میپ ریسک، مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی
مدت و برخی بلندمدت  منتها برخی کوتاه  دارند،» وجه عموم و خصوص من«ۀ نوعی با هم رابط مقاومتی به

  )همان( .کشند تصویر می هاي مطلوب را نیز برایمان به تژيهستند و البته ترکیبی از استرا
شناسـی   هاي تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب ت بسترها و زمینهوي معتقد است براي شناخ

این است که مرکزیت  هاي تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت که اولین نیاز اقتصاد کشور و موانع و نیازمندي
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اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعاالن این عرصه باید بتوانند اطالعـات  ۀ و محوریتی براي فعالیت در عرص
و دستاوردهاي خود را در جایی بـه اشـتراك بگذارنـد. فرمانـدهی هوشـمند و متمرکـزي بـراي هـدایت         

هاي این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهاي مستعد و مناسب براي فعالیت علمـی و عملیـاتی در    فعالیت
بـانی   دیـده اقتصاد مقاومتی نیاز بـه رصـد و   ۀ آن است که فعالیت در عرص این عرصه الزم است. نیاز دوم
روزآمد دارد. بـدون ایـن دو، فعالیـت     المللی و نیز گردآوري آمارهاي دقیق و  فضاي اقتصادي داخلی و بین

ة سوم، ضرورت طراحی یـک الگـوي مشـخص از شـیو    ۀ لئمس .براي تحقق اقتصاد مقاومتی امکان ندارد
انقـالب و نظـام مقـدس     ویـژه بـراي مـدافعان    زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی براي عموم مردم و بـه 

اقتصاد مقاومتی هستند. یعنـی مـا   ة هایی که قائل به صحت و صدق اید جمهوري اسالمی ایران است؛ آن
چـه نـوع   دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقالب  اي از مردم ارائه می چه الگوي مشخصی را براي بدنه

نظـام آموزشـی مـا متناسـب بـا اقتصـاد        عبارت از این است کـه  چهارمۀ لئطلبد؟ مس سبک زندگی را می
کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب  مقاومتی عمل 

اي و تبلیغاتی است. کشور نیاز به  با شرایط و نیازهاي تاریخی آن برهه تربیت کند. مورد پنجم نظام رسانه
رسمی هاي رسمی و غیر ا از طریق رسانهها ر د که بتواند این آموزهنظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی دار

ششم، امکان واکنش سریع نظام ۀ لئهاي مناسب به مردم عرضه کند. مس بندي خوبی و در بسته مختلف، به
هفتم، ایفاي نقـش پررنـگ مـردم در اقتصـاد مقـاومتی      ۀ لئدر برابر حمالت اقتصادي است؛ مس اقتصادي

هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولـت  ۀ لئاست. مستی ماهیتاً اقتصادي مردمی است. اقتصاد مقاوم
از فعاالن اقتصادي است. اگر دولت در شرایط عـادي از فعـاالن اقتصـادي و از کشـاورزان و کـارگران و      

ها هـم در روز مبـادا بـه کمـک کشـور       تواند انتظار داشته باشد که آن کارمندان حمایت کند، آن وقت می
ها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خـود باشـد، دیگـر     ها را رها کند و به مشکالت آن یایند. اما اگر دولت آنب

چـه حضـرت   در روز مبـادا مقاومـت کننـد؛ چنان    ماند کـه بخواهنـد   توانی براي مقاومت در این اقشار نمی
  .اند شان به مالک اشتر به این معنا اشاره کرده در نامه السالم  علیه امیرالمؤنین

هاي جهـانی   هاي بالقوه و فرصت کردن ظرفیت دیپلماسی کشور براي فعالنهم، تحرك دستگاه ۀ نکت
شـود و کشـف و    اي پویا از اقتصاد جهانی معنـادار مـی   در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه

تـا مقاومـت   شـدن اقتصـاد موجـب شـده      ماست. جهـانی ة و ساخت ظرفیت این شبکه برعهد کارگیري به
اقتصـاد جهـانی و   ۀ خود بگیرد، لذا کشور نیازمند بازیگرانی خـاص در عرصـ   دید بهاقتصادي نیز تعاریف ج

دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقـاومتی  ۀ هاي مختلف آشکار و پنهان آن است. نکت الیه بازي در
وگـو   کـردن و گفـت   همـین صـحبت  می و مجامع مذهبی اسـت.  ها، مراکز عل به گفتمان رایج در دانشگاه

 سـمت تحقـق اقتصـاد مقـاومتی     ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکـت بـه  پیرامون این موضوع و توجه به 
محققان و نخبگـان  هاي علمی از  هاي درس و پروژه له باید در کالسئتأثیري بسزا خواهد داشت. این مس
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دوسـت هسـتند، جـدي     حداقل آزاده و مـیهن سوي استادان اقتصاد که درد دین دارند یا خواسته شود و از
 .گرفته شود

 معتقد است اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که تهدیـدها را تبـدیل بـه فرصـت     سیدحسین میرمعزي
کند. در اقتصاد حمایتی موضوع این است  می اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد حمایتی تفکیک کند و اساساً می

امـا در اقتصـاد مقـاومتی بـه یـک       ،ر کشور قوي باید حمایت کنـد که کشور ضعیف از صنایع خود در براب
 کنـد و حتـی بـاالتر از آن جهـش     می گیرد رشد می شود که وقتی در برابر تهدید قرار می نظامی اندیشیده

داند که هدف اصـلی آن عبـارت    می از نظام اقتصاد اسالمیاي  هکند. وي اقتصاد مقاومتی را حالت ویژ می
  )1392(میرمعزي،  .تقالل و خودکفایی اقتصادياست از امنیت، اس

نیز مورد  که عموماًدـ شو می دیگري که بر مفهوم اقتصاد مقاومتی مترتب ةدهد که پدید می وي ادامه
  اقتصاد است. جهاد داراي سه ویژگی اصلی است: ةدر حوزجهاد مفهوم و فرهنگ ـ  دشو می غفلت واقع

 کند. می صد قربت براي حفظ نظام حرکتدر جهاد، انسان در راه خدا و به ق. 1
 در جهاد کار و تالش مضاعف وجود دارد.. 2
 کند. می و انسان در جهاد جان و مال خود را فدا. 3

کنـد،   شود اقتصاد مقاومتی قدرت پیدا کند تا تهدیدها را تبدیل بـه فرصـت   می عنصر اصلی که باعث
کنـد مشـارکت مـردم اسـت کـه اقتصـاد        می یدتأکدیگري که ایشان  ۀلئهمین مفهوم جهاد است. و مس

 )1391، همـان ( .یک حرکت مردمی است و باید مبتنی بر فعالیت مـردم بنـا نهـاده شـود     مقاومتی اساساً
داند و معتقد اسـت اقتصـاد مقـاومتی اقتصـادي      می قوامی اقتصاد مقاومتی را متفاوت از ریاضت اقتصادي

 .1قرآنـی دارد  ۀین مفهـوم ریشـ  همچنین معتقد است که ا گیرد و می است که بر محور تولید داخلی شکل
  و الزامات اقتصاد مقاومتی قوامی معتقد است:ها  لفهؤدر مورد م )1391(قوامی، 

 .کردن اقتصاد مردمی. 1
 .کردن اقتصاد بنیان دانش. 2
 .بخشی به صادرات تنوع. 3
 .مدیریت واردات. 4
 .بر تولید داخل تأکید. 5
 .اصالح سبک معیشت. 6
 .کارآفرینی جامع. 7
 .فناوريسازي  بومی. 8
 .بهبود فضاي کسب و کار. 9

                                                        
 سورة شوري. 50آیۀ سورة هود و  13و  12آیات سورة جن،  16آیۀ سورة فصلت،  30رجوع شود به آیات  .1
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 .حذف وابستگی به نفت. 10
 .مدیریت مصرف. 11
 .ها حداکثري از تمام ظرفیت ةاستفاد. 12
  )همان( .هستندها  لفهؤمترین  از مهم وري بهرهو افزایش . 13

مهندسی اقتصاد در وضعیت خاصی است که این وضـع خـاص    ،زاده معتقد است اقتصاد مقاومتی علی
خـارجی. وي  هـاي   و خصومتها  اقتصادي اجتماعی داخلی است و یا ناشی از تحریمهاي  یا ناشی از تکانه

از: عدالت اجتمـاعی، عـزت و   اند  رکن اساسی دارد که عبارت 5دارد که اقتصاد مقاومتی  می همچنین بیان
ـ     علـم  ۀادانی، استقالل و اقتدار در عرصـ باقتدار اقتصادي، رشد و آ  ۀو فنـاوري و ناهمسـویی منـافع جامع

اقتصـاد مقـاومتی را   هـاي   لفـه ؤ) وي م1391زاده،  (علـی  .بـزرگ اقتصـادي  هـاي   اسالمی با منافع قدرت
  داند: می زیرهاي  لفهؤم

 .تولید کاالهاي اساسی با تکیه بر منابع داخلی. 1
 .اقتصاد مقاومتیو گسترش فرهنگ سازي  گفتمان. 2
 .ها اصالح و مدیریت مصرف و هزینه. 3
 .نفتیگسترش کمی و کیفی صادرات غیر. 4
 .عنوان مکمل بخش داخلی گسترش بخش خصوصی به. 5
 .گیرانه ارزي سختهاي  اعمال سیاست. 6
  .گسترش مناسبات اقتصادي با کشورهاي منطقه. 7

 اقتصادي غرب علیـه ایـران  هاي  تی را تحریماقتصاد مقاوم مسئلۀدانش جعفري نیز علت اصلی طرح 
اقتصادي کشـور را   ةت که بتواند در زمان تحریم، ادارداند. وي معتقد است اقتصاد مقاومتی الگویی اس می

  شرح زیر دارد: بههایی  حفظ کند و بدون مشکل امورات اقتصادي کشور را مدیریت کند که الزمه
بودن اقتصاد  معنی بسته تکا بشویم که البته خوداتکایی بهاخود وانیم در نیازهاي اساسی کشورباید بت. 1

 گرایی باید به ترتیبی باشد که اتکا به داخل حفظ بشود. بروناما روابط اقتصادي و ، نیست
امکان واکـنش هوشـمندانه، فعـال و سـریع در برابـر تهدیـدات داشـته باشـیم کـه ایـن نیازمنـد            . 2

 اطالعاتی کارآمد است.هاي  سیستم
 وجود آورده شود. حداکثري به وري بهرهمدیریت مصرف و . 3
 کشور وابستگی کمتري به فروش نفت پیدا کند. ۀبودج. 4
 امنیت و ثبات اقتصادي ایجاد شود.. 5
 سالمت اقتصادي ایجاد شود.. 6
 )1391(دانش جعفري،  .با تورم به صورت جدي مقابله شود. 7
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مـدت، اقتصـاد    قاومتی وجود دارد. در نگـاه کوتـاه  م اقتصاد مدرخشان نیز معتقد است دو نگاه به مفهو
مدت الگوي بلند اما در نگاه ،جهانی استهاي  و تکانهها  اقتصاد در برابر تحریمسازي  معنی مقاوم مقاومتی به

جدیدي را فعال نماید. وي همچنین هاي  جدیدي و سیستمی است که بتواند براي مقابله با فشارها ظرفیت
د اقتصاد تکرار شو ةتحولی که در نظام سیاسی در زمان انقالب در کشور اتفاق افتاد باید در حوز معتقد است

 )1391(درخشـان،   .نظـام اقتصـادي کشـور اسـت     ۀیافت و اقتصاد مقاومتی در نگاه بلندمدت الگوي تحول
داند و  می آن فشارهافشار و تحریم و کنترل هاي  نیا نیز اقتصاد مقاومتی را مکانیزم شناسایی حوزه معصومی

خالف اقتصـاد  اهوي دارد. در اقتصاد مقـاومتی بـر  معتقد است اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت م
او  )1391نیا،  (معصومی .هاست بر استفاده از تمام ظرفیت تأکیدبلکه  ،کند نمی کاهش پیداها  ریاضتی حقوق

  کند: یم شرح زیر تبیین اقتصاد مقاومتی را بههاي  لفهؤم
 .جامع ۀضرورت تدوین برنام. 1
 .بردن مشارکت مردم در اقتصادبهادادن و باال. 2
 .مبارزه با مفاسد. 3
 .قطع وابستگی به نفت. 4
 )همان( .ارتقاي فرهنگ کار و تالش. 5

بلکه ناظر بـر   ،کند که اقتصاد مقاومتی یک بحث دفاعی صرف نیست می تأکیدتاري نیز بر این نکته 
عمومی اقتصادي مطرح است و باید مورد هاي  اقتصادي است. در اقتصاد مقاومتی نیز شاخص ۀتقویت بنی

نورانی سـید  )1391(تـاري،   .رکـن اصـلی اقتصـاد مقـاومتی اسـت     هـا   توجه قرار بگیرد. شناسایی فرصت
ر عین ) و فیروزآبادي پیشرفت د1391(سیدنورانی،  .داند می اقتصاد مقاومتی را استقالل ۀلفؤمترین  کلیدي

  )  1392(فیروزآبادي،  .داند می عنصر اقتصاد مقاومتیترین  تحریم و شرایط سخت را کلیدي

  مقام معظم رهبري بیاناتاقتصاد مقاومتی در 
آوردن یـک  وجود هدر دیدار با کارآفرینان بر ضرورت ب 1389بار در سال  نخستینمقام معظم رهبري براي 

) پس آن معظم له در دیدارهاي متعـدد  1390(مقام معظم رهبري،  .اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید کردند
ر فرمودنـد. ایشـان در دیـدار بـا کـارگزاران نظـام د       تأکیدهاي آن  بر ابعاد مختلف این موضوع و ضرورت

هـاي اقتصـادي،    ریـزي و ثبـات برنامـه    بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیـت برنامـه   بخشربر ثم 1391رمضان 
کردنـد. ایشـان    تأکیـد کـردن اقتصـاد در ایـن موضـوع      اي به نفت و مردمیمصرف، کاهش اتکمدیریت 

دهـی اقتصـاد مقـاومتی     ن به اهمیت و نقش این قشر در شکلبنیادانشهاي  همچنین در دیدار با شرکت
ـ معظم رهبري در دیدار با اعضاي هیاشاره کردند. عالوه بر این مقام  ت دولـت مطالبـات صـریحی را در    ئ

جملـه  و حمایـت از تولیـد از   44کلی اصـل هاي  مقاومتی مطرح کردند که اجراي سیاست ارتباط با اقتصاد
  ها بوده است.  ترین آن مهم
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قرار بگیرد. جـدول   عنوان مبدع مفهوم اقتصاد مقاومتی مورد بررسی رو الزم است، نگاه ایشان به ازاین
  باشد: می اخیر اقتصاد مقاومتی در بیانات ایشان در چهار سالهاي  لفهؤزیر استخراج م

  

 
  بیانات رهبر معظم انقالب در مورد اقتصاد مقاومتیبندي  دسته .1 نمودار

  االت تحقیقسؤ
  ال اصلی تحقیق: سؤ

 پایدار در ادبیات علمی  الگوهاي توسعۀهاي  لفهؤالگوي اقتصاد مقاومتی تا چه میزان با مهاي  لفهمؤ
پایدار در جمهـوري   ۀمقاومتی را الگوي بومی توسعتوان الگوي اقتصاد  می جهانی همخوانی دارد؟ آیا

 اسالمی ایران دانست؟
  ال فرعی تحقیق:سؤ

 است؟هایی  لفهالگوي اقتصاد مقاومتی داراي چه مؤ  

ثمرات اقتصاد مقاومتی
حل همیشگی 
مسئلۀ تحریم و 
فشار اقتصادي

عدم ایجاد 
اخالل در جامعه

دلگرمی مردم 
نسبت به نظام 

اسالمی
حل مشکالت 
اقتصادي مردم

رشد اقتصادي 
در شرایط جنگ 

اقتصادي
مقاومت در برابر 

فشار خارجی

ارکان اقتصاد مقاومتی

مبارزه با 
فساد

استفاده از 
تمام 

ظرفیت ها
مردمی کردن 

اقتصاد
اقتصاد 

دانش بنیان
کاهش 

وابستگی 
نفت

حمایت از 
تولید ملی

اصالح الگوي 
مصرف

بایسته هاي اقتصاد مقاومتی

مدیریت تعارضات و 
معارضان

نگاه ایجابی و چشم انداز 
روشن

ورود مؤلفه هاي مقاومتی 
به برنامه هاي توسعه

نگاه بلندمدت و برنامه اي 
داشتن
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  تحقیقشناسی  روش
ـ   ۀتحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دست شـود.   یبنیادي، کاربردي، تحقیق و توسعه تقسـیم م

عبـارت دیگـر تحقیقـات     خـاص اسـت. بـه    ۀدانش کاربردي در یک زمین ۀهدف تحقیقات کاربردي توسع
ایـن تحقیقـات بـا     )79 ،1379، همکـاران (سرمد و  .شود می سمت کاربرد عملی دانش هدایت کاربردي به

استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی کـه از طریـق تحقیقـات بنیـادي فـراهم شـده، بـراي رفـع         
رفاه و آسـایش و   ۀاشیا و الگوها در جهت توسع ها، ابزارها، روشسازي  ود و بهینهبشر و بهبهاي  نیازمندي

یقـات علمـی براسـاس    تحق )51 ،1384نیا،  (حافظ .گیرند می ارتقاي سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار
شـی  تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمای ۀاي مورد نیاز به دو دسته آوردن داده دست چگونگی به

کردن شرایط یـا   ا توصیفه ایی است که هدف آنه روش ۀشود. تحقیق توصیفی شامل مجموع می تقسیم
بیشتر شرایط موجود یا براي شناخت  تواند صرفاً یاي مورد بررسی است. اجراي تحقیق توصیفی مه پدیده
ـ  )81 ،1379، همکـاران (سـرمد و   .یـري باشـد  گ یند تصمیمادادن به فر یاري مـدیریت بـا    ةن حـوز امحقق

هـاي   کیفـی (مکتـب تفسـیري) در حـوزه    هـاي   گرایی) و روش کمی (مکتب اثباتهاي  روش کارگیري به
 .انـد  ). این دو پـارادایم در جـدول زیـر مقایسـه شـده     2005پردازند (ساچان و داتا،  می مختلف به پژوهش

  )1386ادیب، پرویزي و صلصالی  ؛1385هومن  ؛1998فلینت،  ؛1988(لینکلن و گوبا، 
  

 )1998تطبیقی پاردایم تحلیلی و تفسیري (فلینت،  مقایسۀ :3جدول
  گرایی تفسیري یا طبیعت  گرایی تحلیلی یا اثبات  ابعاد
  کلمات، تصاویر  اعداد  ها داده

  چه؟ چرا؟  تا؟ چه میزان؟ چند  االت تحقیقؤس
  .واقعیت وجود داردن اذهنی است و به تعداد محقق  .عینی است و از محقق جداست  ماهیت واقعیت

  استقرایی و از پایین به باال  قیاسی و از باال به پایین  تفکر
دادن واکنش  تفسیر، کشف، توصیف و نشان  نمودن صفات یک جامعه کمی  عالئق

  توسط افراد
  استقرایی  قیاسی  استدالل
  ساخت  آزمون  نظریه

  هدفمند  آماري  گیري نمونه
  پدیده در بستر واقعی آن ۀدرونی و با مطالع  از ابزارهاي استاندارد بیرونی و با استفاده  آوري داده جمع

  بندي و طبقهاي  هکدگذاري و مقایس  آماريهاي  استنباط آماري و تخمین  ها تحلیل داده
  ها و تمها  مقوله  عددي  ها دادهسازي  ساده

  به کمک تصویق اعتبارها  بودن تحلیلاعتماد قابل  آماريهاي  روایی و پایایی به کمک تحلیل  ها هدف از تحلیل داده
  جامع، فراگیر و گسترده  شده سازي معین، محدود و ساده  ها یافته

اي موضوع مشخص بوده و نتایج متغیره  طرح مطالعه
  .موضوع ناشناخته و در بستر اجتماعی است  .استسازي  کمی قابل

  پذیري عمومیت و کنترلذیري، اتکاپذیري، اعتمادپ  پایایی و روایی  معیارهاي ارزیابی
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شـده   تحقیـق مبتنـی بـر پـارادایم انتخـاب      )، اتخـاذ راهبـرد  1383زعم بازرگان، سرمد و حجازي ( به

 ةراهبـردي اسـت کـه دربرگیرنـد    ترین کار در انتخاب روش تحقیق است. روش تحقیق در حقیقـت   مهم
جو و و انسان براي جست اًهاست. اساس آوري داده لسفی طرح تحقیق و نیز چگونگی جمعفهاي  فرض پیش

شناسـی   کردن حقیقت پدیدارهاي جهان، به روش شناخت یا روش تحقیق محتـاج اسـت. روش  براي پیدا
(میرزایـی   .باشـد  مـی تـر   براي نیـل بـه اهـداف بـاالتر و پیچیـده     ها  یا ترکیبی از روشها  کاربرد مجموعه

  )10 ،1385اهرنجانی، 
سـنجی   کیفی، روش خبرههاي  گرایانه و از دسته روش طبیعتاضر از پارادایم تفسیري یا در تحقیق ح

صـورت   ر ادامه ابتدا روش تحقیق کیفـی بـه  با استفاده از تکنیک تحلیل محتواي تم استفاده شده است. د
تحلیـل اطالعـات حاصـل از     و عنـوان تکنیـک تجزیـه    مه روش تحلیل تم بهخالصه تبیین شده و در ادا

  هد شد.توضیحاتی ارائه خواها  مصاحبه

  روش تحقیق کیفی. 3.1
سـانی و بسـترهاي اجتمـاعی و    پژوهش کیفی براي کمک بـه پژوهشـگر بـراي درك افـراد ان    هاي  شیوه

عبارت دیگر هـدف در پـژوهش کیفـی     به .اند کنند، شکل گرفته می در آن زندگیها  اي که انسان فرهنگی
هـاي   اجتماعی است که این معنـا در روش و در بستري نهادي و کنندگان  از منظر مشارکتها  درك پدیده

را هـا   کمی توانـایی درك آن پدیـده  هاي  شود و روش می مغفول واقعها  دادهسازي  کمی و در هنگام کمی
 ،1386، همکـاران فـرد و   (دانـایی  .گرایانه، تفسیري و یا انتقادي باشـد  تواند اثبات می ندارد. پژوهش کیفی

و اطالعات با کلیت پدیده در قامت یـک کـل   ها  و ارزیابی دادهگیري  جاي اندازه تحقیق کیفی به )14-15
کند رفتار آن را درك نماید. کسانی که تحقیقات کیفـی   می واحد و در تعامل با محیط تعامل داشته و سعی

و اسـتفاده از  هـا   مستقیم در سازمان ۀنند که براي کشف دانش جدید مداخلک می دهند اظهار می را ترجیح
  )Daft، 1983 ،539-541( .انسانی امري الزم است احساسات

  آوري اطالعات روش جمع. 4.1
  از:اند  گردآوري اطالعات در تحقیق حاضر عبارتهاي  ترین روش مهم

دبیـات موضـوع تحقیـق از    مبانی نظري و ا ۀر زمینجهت گردآوري اطالعات د اي: مطالعات کتابخانه
 جهانی اطالعات استفاده شده است. ۀمورد نیاز و نیز از طریق شبکهاي  مقاالت، کتاب اي، هخانمنابع کتاب

و اطالعـات بـراي تجزیـه و تحلیـل از روش مصـاحبه      ها  آوري داده منظور جمع به تحقیقات میدانی:
جـود  عمیق استفاده شده است. دلیل اصـلی انتخـاب روش مصـاحبه بـراي گـردآوري اطالعـات، عـدم و       
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ظـام علمـی کشـور اسـت. ایـن موضـوع       اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با ن ۀتحقیقات میدانی قبلی در زمین
گرفتـه اسـت. مصـاحبه یـک رویکـرد      پژوهشگران قرار ن ةگسترد ۀدلیل جدیدبودن تاکنون مورد مطالع به

دنبال خلق یک فضاي شنیداري اسـت کـه در آن معـانی از طریـق یـک       آوري اطالعات است که به جمع
 .شـود  مـی  کالمی در جهـت عالیـق دانـش علمـی سـاخته     هاي  ز دیدگاهتعامل متقابل و خلق همزمان ا

)Hesse-Biber et al., 2004آوري اطالعـات   کاربردترین و مفیدترین ابزار جمع) امروزه ابزار مصاحبه پر
هـاي   ایجاد داده ةیک شیوها  طور ساده مصاحبه علوم انسانی است. بههاي  کیفی در رشتههاي  در پژوهش

 شان شان و یا زندگی افراد براي صحبت در مورد دانایی درخواست از ۀوسیل هان اجتماعی بهج ةتجربی دربار
   )Holstein & Gubrium, 2004, 141( .شکل خاصی از مکالمه هستندها  باشد. در این معنی مصاحبه می

  پایایی یا قابلیت اعتماد مصاحبه .5.1
عبارت دیگر ابزار اندازه بایـد   گردد به می مختلف اطالقهاي  تحقیق در زمانهاي  پایایی به سازگاري یافته

بـر داشـته باشـد. در    استفاده شود نتایج یکسانی را در مختلف از این ابزارهاي  پایا باشد یعنی، اگر در زمان
مـایی یـا بـازآزمون بـراي     زتحقیق حاضر عالوه بر دقت در مراحل مختلف فراینـد مصـاحبه، از روش بازآ  

  استفاده شده است. ها  مصاحبه اطمینان از پایایی
عنوان نمونه انتخـاب   گرفته چند مصاحبه به انجامهاي  پایایی بازآزمون از میان مصاحبه ۀبراي محاسب

بـار کدگـذاري شـدند. سـپس ایـن دو       زمانی کوتاه و مشـخص دو  ۀدر یک فاصلها  شده و هرکدام از آن
همسان، عنوان توافق و هاي  کدگذاري، در گزاره بین دو ۀشوند. در مقایس می کدگذاري با یکدیگر مقایسه

مورد را توان پایایی مصاحبه  می ناهمسان عنوان عدم توافق ثبت شده و سپس با فرمول زیرهاي  در گزاره
  :دادبررسی قرار 

  %100) / تعداد کل کدها) * 2آزمون = ((تعداد توافقات * درصد پایایی باز
مصـاحبه انتخـاب    3تعداد  گرفته، انجامهاي  آزمون، از بین مصاحبهپایایی باز بۀدر تحقیق حاضر براي محاس

  نتایج حاصله عبارت است از: اند. زمانی مشخص، دوبار کدگذاري شده ةدر یک بازها  کدام از آنشده و هر
  

 پایایی آزمون ۀجدول محاسب .4جدول

  ردیف
عنوان 
  مصاحبه

تعداد کل 
  کدها

  تعداد توافقات
تعداد عدم 

  توافقات
  آزمون (درصد)پایایی باز

  90.1  5  50  110  دوم  1
  83.6  3  41  98  هفتم  2
  88.6  3  39  88  دهم  3

  87.8  11  240  296  کل
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 296زمـانی مـورد نظـر برابـر      ۀشود، تعداد کل کدها در فاصل می که در جدول باال مشاهدهطور همان
بـه اینکـه درصـد     اسـت. باتوجـه   8/87به فرمول مورد نظر، درصـد پایـایی مصـاحبه برابـر      است و باتوجه

  است.  تأییدباشد، قابلیت اعتماد و پایایی مصاحبه مورد  می درصد 60شده بیشتر از  محاسبه

  اعتبار یا روایی مصاحبه. 6.1
اعتبار یا روایی مصاحبه به این معنی است که آیا ابزار مورد نظر که مصاحبه است، قادر است مفهوم  تأیید

ال اصلی در مفهوم روایی ؤدرستی انتخاب شده است یا خیر؟ این س ما را ارزیابی کند؟ آیا ابزار بهمورد نظر 
ـ   ي هررد تحقیق روایی الزم است براکیفی در موهاي  کلی در پژوهشطور است. به  ۀکـدام از هفـت مرحل

 گردد. بـراي تحقیـق   تأییدبودن روایی را نشان داد تا صحت انتخاب ابزار مورد نظر مصاحبه، برقرار فرایند
  شرح زیر است: حاضر نیز بررسی روایی مصاحبه به

االت مطالعه باید بر مبناي مبانی نظـري  ؤک مطالعه بر فرضیات نظري است و ساعتبار ی :انتخاب موضوع
شده، مبانی نظري  ت اطمینان از درستی موضوع انتخابیق استخراج شده باشد. در تحقیق حاضر، جهتحق

ال اصلی تحقیق بر مبناي مبانی نظري تحقیق ؤتحقیقات مبناي انتخاب موضوع قرار گرفت و س ۀو پیشین
 ارائه شد.
کسـب اطمینـان از    گـردد. محقـق بـراي    برمی پژوهش به مدل طراحی مصاحبههاي  اعتبار یافته :طراحی

طراحی و انجام مصاحبه مورد مطالعه قـرار داد   ۀکتب و مقاالت متعددي در زمین ،طراحی ۀرحلاعتبار در م
)Kvale, 1996; Brewerton & Millward, 2001;موجود در دانشـکده بـا   هاي  نامه )، همچنین پایان

نظـران ایـن حـوزه     با نخبگان و صاحبآخر  ۀمورد مطالعه قرار داده و در مرحلروش تحقیق یکسان را نیز 
ـ مفصلی را انجام داده است که تا هایی  طی دو جلسه، مشورت طراحـی   ۀاز اعتبار فرایند مصاحبه در مرحل

 مطمئن گردد. 
مربوط به موضوع و کیفیت هاي  اعتبار در موقعیت مصاحبه، به رعایت اعتماد در گزارش :موقعیت مصاحبه

توسط خود محقـق و  ها  به نگارش محتواي مصاحبه تحقیق حاضر باتوجه شود. در می خود مصاحبه اطالق
صـاحبه و کنتـرل مسـتمر    االت در حـین م ؤوان در فرایند مصاحبه و در طرح سـ به اعمال دقت فرا باتوجه

 قبول است. داراي اعتبار باال و روایی قابل توان ادعا کرد، در این مرحله فرایند می شده، اطالعات کسب
در پـژوهش حاضـر از دو روش اسـتفاده شـده اسـت. در ابتـدا محتـواي        برداري  در نسخه :برداري نسخه

ي شفاهی تبدیل بـه مـتن   وگو گفتتوسط محقق بر روي کاغذ مخصوص مربوطه ثبت شده و ها  مصاحبه
 ۀمـورد نظـر توسـط خـود محقـق، نسـخ      هـاي   و گزارهها  دوم نیز با تایپ داده ۀشود. در مرحل می مکتوب

هـر دو   اینکـه بـه   شده و باتوجه گزارده ةبه قاعد ر دو مرحله باتوجهگردد. براي ه می از آن تهیهالکترونیکی 
ـ    مـی  به دقت فـراوان محقـق،   توسط خود محقق صورت پذیرفته و باتوجهعمل   ۀتـوان از روایـی در مرحل

 اطمینان داشت.برداري  رونویسی و نسخه
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االت در مصاحبه و نیز منطقی دارد که محقق براي ؤتحلیل بستگی به چگونگی گنجاندن ساعتبار  :تحلیل
االت، نظـم منطقـی و سـیر    ؤه است. در تحقیق حاضر در ترتیـب سـ  مورد استفاده قرار دادها  تفسیر پاسخ
ال اصـلی  ؤکـه در ابتـدا سـ    ترتیـب شده به ایـن   االت چینشؤنظر بوده و بادقت س االت مدؤموضوعی س

االت طبق سیر مشخص قرار گرفته ؤگرفته و سپس در ادامه سشونده مورد پرسش قرار  تحقیق از مصاحبه
تحلیل  ۀرو اعتبار فرایند در مرحل مبانی نظري تحقیق جا نماند. ازاین به توجهاالت و باؤاست تا عنوانی از س
 قبولی است. نیز اعتبار باال و قابل

از هـا   براي اطمینان از پایایی مصاحبهگیرد.  می در این مرحله خود روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار :تأیید
بهتــرین روش بــراي ارزیــابی پایــایی در  )1996آزمونی اســتفاده شــد کــه بــه اعتقــاد وال (تکنیــک بــاز

پیچیده است. تکنیک آماري مشخصـی   يله قدرئاما مس ،کیفی است. در مورد ارزیابی رواییهاي  پژوهش
ان از روایـی، بررسـی   داده نشده است و تنها روش اطمینبراي ارزیابی اعتبار و روایی ابزار مصاحبه توسعه 

 فرایند مصاحبه است که براي پژوهش حاضر صورت گرفته است.  ۀگام هفت مرحل به دقیق و گام
هـاي   دهی اعتبار به این معنی است که آیا گزارش مربوطه برآورد دقیقی از یافتـه  در گزارش :دهی گزارش

تحقیق حاضر در فصل چهارم و پنجم ارائه شـده و در تنظـیم   هاي  زارشکند یا خیر؟ گ می مطالعه را ارائه
 گردد. تأییدنهایت دقت مورد استفاده قرار گرفت تا در این مرحله نیز روایی مورد نظر ها  آن

  آماري ۀجامع. 7.1
  را دو دسته کرد:ها  صورت کلی آن توان به می باشند که می آماري در پژوهش حاضر خبرگان ۀجامع
 علم و فناوري که با ادبیات اقتصاد مقاومتی آشنایی دارند. ۀخبرگان عرص  
 اقتصادي و مسلط به اقتصاد مقاومتی کـه در سـطح راهبـردي علـم و فنـاوري       ستادانخبرگان و ا

  تجربه یا تخصص دارند.  

  گیري آماري و روش نمونه ۀنمون. 8.1
  حجم نمونه

را مشخص کـرد و   شوندگان توان از ابتدا تعداد دقیق مصاحبه نمی کیفی و در فرایند مصاحبههاي  در روش
آوري اطالعـات   صورت کامل شناسایی خواهد شـد. جمـع   مورد نظر در چه سطحی به ةمعلوم نیست پدید

 آوري اطالعـات تـا جـایی ادامـه     جمـع  یعبـارت  به .برسد 1اشباع ۀمانی ادامه یابد تا تحقیق به نقطباید تا ز
شـده تفـاوتی نداشـته باشـد. در      يآور شده، با اطالعات قدیمی جمـع  آوري ید جمعیابد که اطالعات جد می

                                                        
1.saturation 
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توان بـا   می دقت طراحی و اجرا شده،دقیق که با ۀکنند در یک مطالع می همین رابطه لینکلن و گوبا اظهار
ز کـه هـدف ا   ) نیز معتقـد اسـت کـه در هنگـامی    1996اشباع رسید. وال ( ۀبه نقطکننده  شرکت 12حدود 

مطلوب بـین عـدد    ۀطبیعی حجم نمونهاي  به زمان و محدودیت مصاحبه کشف الگوي جدید است، باتوجه
  )Kvale, 1996, 101( .خواهد بود 25تا  5

  گیري روش نمونه
اسـت. در تکنیـک   استفاده شـده   1برفی ۀگلولگیري  از روش نمونهها  در تحقیق حاضر براي انتخاب نمونه

کنـد و همـین    مـی  دیگر راهنماییکنندگان  در پژوهش، محقق را به شرکتکننده  برفی، هر شرکت ۀگلول
جدیدي اضافه نگردد و اطالعـات   ة) و این فرایند تا زمانی که دادBalter, 2012, 60یابد ( می طور ادامه

یابد. الزم به ذکر است که یکی از معایب این روش که باید در  می تکراري شوند، ادامههاي  تبدیل به داده
باعث دوري پـژوهش از   مسئلهمشابه بوده و این  کامالًکنندگان  اجرا به آن دقت شود آن است که شرکت

 )114 ،1384(استبرگ،  .هدف خود شود

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 9.1
استفاده شـده  ها  در تحقیق حاضر، از تکنیک تحلیل تم براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله از مصاحبه

 هاسـت. اساسـاً   موجـود در میـان داده  هـاي   اصلی تکنیک تم، شناسایی و بیان الگوها یـا تـم   لفهؤاست. م
رویکردهاي کیفی در تحقیق بسیار پیچیـده و ظریـف بـوده و تحلیـل تـم یـک تکنیـک اساسـی بـراي          

حلیلی اسـت کـه محققـان بایـد     آید. تحلیل تم نخستین روش ت می حساب کیفی بههاي  روشهاي  تحلیل
 .باشـد  مـی  تحلیل کیفی دیگر نیـز  و تجزیههاي  مهارت اصلی بسیاري از روش ،زیرا این روش ،بگیرندفرا

)Braun & Clarke, 2006, 78ۀند رفت و برگشتی مسـتمر بـین مجموعـ   ) این تحلیل شامل یک فرای 
اي آیند. نگارش تحلیل از ابتد می وجود است که بههایی  شده و تحلیل داده کدگذاريهاي  و خالصهها  داده

 )Clarke et al., 2006, 86( .یابد می شود و این فراگردي است که در طول زمان نیز ادامه می فرایند آغاز
  شرح زیر است: به با استفاده از تکنیک تمها  تحلیل دادهو مراحل تجزیه 
صورت  را بهها  دادهرا شناسایی کند باید ها  موجود در دادههاي  که محقق بتواند تمبراي آن ها: آشنایی با داده

موجود را هاي  داده ۀق در ابتدا و قبل از کدگذاري کلیمکرر مورد بازخوانی قرار دهد. در تحقیق حاضر محق
 مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. را کراراًها  مورد مطالعه قرار داده و در ادامه نیز داده

صـورت   بـه هـا   اول و آشنایی محقق بـا داده  ۀمرحلشود که  می دوم زمانی آغاز ۀمرحل ایجاد کدهاي اولیه:
                                                        

1. snowball sampling  
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مشـترك بـین   هاي  کامل انجام شده باشد. این مرحله شامل کدگذاري اولیه است که این کدها یا ویژگی
ـ  )Braun & Clarke, 2006, 88( .باشـد  مـی هـا   داده متفاوت از واحدهاي تحلیل یـا تـم   مهـم در   ۀنکت

هـاي   کـه ویژگـی  و اطالعات است و یـا این ها  داده ۀري کلیاست که آیا شما هدفتان کدگذاکدگذاري آن 
مرتبط بـوده  هاي  داده ۀ) در پژوهش حاضر هدف از کدگذاري، کدگذاري کلیهمان( .نظر دارید اصی را مد

 بر روي کاغذ استفاده شده است. برداري  است که براي این کار از روش دستی و نسخه
بـالقوه و مرتـب و   هـاي   کـدهاي مختلـف در قالـب تـم    بندي  این مرحله شامل دسته ها: جوي تمو جست

کند با استفاده از کدهاي شـبیه   می کدگذاري شده است. در واقع محقق سعیهاي  کردن تمام داده خالصه
) ممکن است در این مرحله کدهایی یافـت شـود کـه بـا     89همان، ( .به یکدیگر، یک تم کلی ایجاد کند

شـود تـا    مـی  ایجـاد  1ته باشد، براي این امر یک تم بـا عنـوان متفرقـه   شده سازگاري نداش تعریفهاي  تم
 وجود نیاورد. تحقیق بههاي  مشکلی در ایجاد تم

اولیه را ایجـاد کـرده و در ایـن مرحلـه     هاي  شود که محقق تم می چهارم زمانی آغاز ۀمرحل ها: بازبینی تم
ـ ها  تم ۀبازبینی و تصفی ۀلدهد. این مرحله شامل دو مرح می را مورد بازبینی قرارها  آن اول  ۀاست. در مرحل

 ۀدر رابطه با مجموعـ ها  دوم اعتبار تم ۀکدگذاري انجام شده است. در مرحلهاي  بازبینی در سطح خالصه
صورت رفت و برگشتی تا جایی ادامـه   مل بازبینی باید به) این ع91همان، ( .شود می در نظر گرفتهها  داده

و کـل موضـوع تحقیـق    هـا   بـا کلیـت داده  هـا   شده مطمئن و تناسب آن تعریفهاي  یابد که محقق از تم
 )92همان، ( .مشخص باشد
جـود  وهـا   بخـش از تـم   رضایت ۀشود که یک نقش می این مرحله زمانی شروع ها: تمگذاري  تعریف و نام

 شود. می انجامها  تمگذاري  نام ها، به ماهیت داده داشته باشد. در این مرحله باتوجه
شـود کـه    مـی  ششـم آغـاز   ۀشده، مهیا شد، مرحل آماده و تعریف کامالًها  وقتی خروجی تم گزارش: ۀتهی

هـا   و تـم هـا   نهایی تکنیک تم است. در این تحقیق در فصول چهارم و پنجم گزارش تحلیـل داده  ۀمرحل
  صورت تفصیلی ارائه شده است. به

  تحقیق  هاي  یافته
آن با اسـتفاده از تکنیـک تـم، ده    برآمده از هاي  و گزارهها  تحلیل داده و و تجزیهها  مصاحبه پس از انجام

لفـه  ؤهمـراه عناصـر هـر م    اقتصاد مقاومتی بـه هاي  لفهتحقیق و تحت عنوان مؤهاي  عنوان یافته مؤلفه به
   استخراج گردید که در جدول زیر ارائه شده است.

                                                        
1. miscellaneous  
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 ا و عناصر الگوي جامع اقتصاد مقاومتیه لفهمؤ .5 جدول
  لفهؤعناصر هر م  اه لفهؤم  
 فرماندهی متمرکز   عقالنیت اقتصادي  1

 نظام اقتصاديشناسی  بانی اقتصادي و آمارهاي دقیق و آسیب دیده 
 اقتصاديکاري و اقدامات غیر پرهیز از سیاسی 
 واکنش سریع نظام اقتصادي به حمالت دشمن 
 ویژه محیط زیست استفاده صحیح از منابع محدود به 
 هاي فسیلی يجاي انرژ استفاده از منابع انرژي نو به  

 افزایش نقش مردم در اقتصاد   کردن اقتصاد مردمی  2
 قانون اساسی 44کردن اصل  اجرایی 
 اي اقتصادي کوچک و متوسطه واحدها و بنگاه توسعۀ 
 مبارزه با فساد و نهادهاي اشرافی 
 سیستم جامع اطالعات اقتصادي در کشور توسعۀ  

 رفع موانع تولید در داخل کشور   حمایت از تولید ملی  3
 حمایت از فعاالن اقتصادي و تولیدگران 
 رویه بی کنترل و مدیریت واردات  

 استقالل کامل در کاالهاي استراتژیک و نیازهاي اساسی جامعه   خوداتکایی و خودکفایی  4
 با درآمدهاي نفتینفتی به نفت و جایگزینی درآمدهاي غیر کاهش وابستگی 
 حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست 
 تغییر الگوي مصرفی مردم  

 اي علم و فناوريه بنیان و پارك اي دانشه شرکت تقویت و توسعۀ   بنیان اقتصاد دانش  5
 کمی و کیفی آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی ۀ اصالح نظام آموزشی و توسع

  کشور
 ارتباط با کشورهاي دوست و متکثرکردن شرکا برقراري   دیپلماسی اقتصادي  6

 یالملل تالش براي جلوگیري از اجماع علیه کشور در مجامع گوناگون بین 
 ی در جهت جلوگیري از تخریب زمین و مواهب خداداديالملل تالش در مجامع بین 
 سسات اقتصادي فرامرزي مشتركا و مؤه ایجاد شرکت  

  تقویت فرهنگ کار و تولید   سبک زندگی اسالمی  7
 اصالح الگوي مصرف  
 اصالح بینش به طبیعت و محیط پیرامونی  

استفاده از تمام   8
  اه ظرفیت

 ا، فکرها و نیروي انسانی جوان و مستعده استفاده از ایده 
 اي سرگردانه اي مادي و جذب سرمایهه استفاده از سرمایه 
 محیط زیستبهینه از منابع طبیعی و ة استفاد  

و سازي  گفتمان  9
  سازي فرهنگ

 اصالح نظام تبلیغاتی 
 سازي فرهنگ  

 اي بر نظام جامع اقتصادي اسالمی در راستاي تحقق تمدن اسالمی همقدم   مدل اقتصادي دینی  10
 ایرانی پیشرفت ـ طراحی زیرسیستم اقتصادي الگوي اسالمی 
 گرایانه به نگاه همراهانه تصرفت؛ تبدیل نگاه تغییر بنیادین نگاه به طبیع  
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  اقتصاد مقاومتی عبارت است از:هاي  لفهعبارت دیگر مؤ به
  

 
  مدل مفهومی الگوي جامع اقتصاد مقاومتی .2نمودار

  
جـاي علـم رایـج یـا      رند. جایگزینی مفهوم علم نافع بهگی یعلم نافع معنا مۀ زمینلفه در پسهر ده مؤ

Science الگوي جامع اقتصاد مقاومتی است. در این الگـو هـر کجـا از علـم نـامبرده      کلید و زیربناي  شاه
معناي علمی است که مورد نیاز جامعه باشد و به آن نفع رساند. علمی که حجاب اکبـر نباشـد و    شود به یم

  دردي از دردهاي کشور را درمان بخشد و آن را تعالی دهد.
اي سـبک  ه لفهیادین، راهبردي و عملیاتی است. مؤبن ۀا به سه دسته لفهدیگر در الگو، تقسیم مؤۀ نکت

هستند. بندي  فلسفی جهت مفهومۀ زندگی و مدل اقتصادي دینی، تئوریک و بنیادین بوده و نیازمند پشتوان
بنیـان و دیپلماسـی اقتصـادي در     کردن اقتصاد، خوداتکایی و خودکفایی، اقتصاد دانـش  اي مردمیه لفهمؤ

اي هـ  لفـه ؤباشـند. م  یمـدت مـ  علمی و طراحـی بلند ۀ طرح و نیازمند پشتوانسطح راهبردي و استراتژیک 
در سطح عملیاتی قرار سازي  ا و گفتمانه عقالنیت اقتصادي، حمایت از تولید ملی، استفاده از تمام ظرفیت

  مدت امکان تحقق دارند.   قانونی و در کوتاهۀ دارند و نیازمند پشتوان
  
  



  311             عنوان مدل بومی توسعۀ پایدار معرفی الگوي اقتصاد مقاومتی به

 الگوي جامع اقتصاد مقاومتیاي ه لفهمؤبندي  سطح .6 جدول
  اصلی مورد نیازۀ پشتوان  افق زمانی تحقق  اه لفهمؤ  دسته

  بنیادین
 سبک زندگی اسالمی  
 فلسفیۀ پشتوان  مدتبسیار بلند  مدل اقتصادي دینی  

  راهبردي

 کردن اقتصاد مردمی  
 بنیان اقتصاد دانش  
 دیپلماسی اقتصادي  
 کفاییخوداتکایی و خود  

  علمیۀ پشتوان  مدتبلندمدت و  میان

  عملیاتی

 عقالنیت اقتصادي  
 حمایت از تولید ملی  
 اه استفاده از تمام ظرفیت  
 سازي گفتمان  

  قانونیۀ پشتوان  مدت مدت و میان کوتاه

  گیري نتیجه
دنبال توسعه و پیشرفت است. در دیدگاه نوین و با نگاه سیستمی، پیشرفت اقتصادي بدون  اي به ههر جامع

شدیدي بـراي جامعـه    مدت موجب لطمات، بلکه در درازاي دیگر نه تنها ناپایدار استه پیشرفت در حوزه
پایدار که توسعه را در سـطحی بـاالتر و در نسـبت بـا مسـائل        ۀاي توسعه همین دلیل مدل خواهد بود. به

 پایدار از سه حوزة اي توسعۀه اي توسعه شدند. مدله سازند، جایگزین مدل یاجتماعی و محیطی مطرح م
اي اقتصـادي، بهبـود شـرایط    ه اقتصاد، رشد شاخص اع و محیط تشکیل شده است. در حوزةاقتصاد، اجتم

ء عناصـر اصـلی اسـت. در    اقتصادي مردم، افزایش سود، افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر و بیکاري جز
مـوزش و بهداشـت عمـومی،    اي اجتمـاعی نظیـر آ  هـ  اجتماع توجه بر افراد جامعه است و بر شاخص حوزة

 ین مقوله حائز اهمیت اسـت. در حـوزة  همچنین رشد فرهنگی جامعه در ا گردد. یم تأکیدعدالت و برابري 
بودن منـابع طبیعـی امـروز    ی و محیط زیست است. تصـور نامحـدود  محیطی نیز تکیه بر حفظ منابع طبیع

اي بعـدي امـري   هـ  نتقال آن به نسلداري محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و اهمنسوخ شده و نگ کامالً
آهنـگ و پایـدار بـراي     اي خـوش  هشده موجب توسـع  اي مطرحه ضروري و اخالقی است. رعایت شاخص

 ،بـه اقتضـائات فرهنگـی    که همین مدل در جوامع گوناگون باتوجـه مهم آن است ۀ جامعه خواهد شد. نکت
خـود   طبیعی و انسـانی، شـکل خاصـی بـه     عمندي از مناب هبه میزان بهر و اجتماعی جوامع و باتوجه سیاسی

کند. عدم توجه به اقتضائات بومی موجب ناکارآمدي مدل توسعه و بلکه باعث  یگیرد و تغییراتی پیدا م یم
 خـود نیازمنـد مـدلی از توسـعۀ    ة به شرایط ویژ شد. جمهوري اسالمی ایران نیز باتوجه زوال جامعه خواهد

دنبال کشف نسـبت   حاضر بهۀ یگاه حقیقی خود در جهان برساند. مقالپایدار است که بتواند جامعه را به جا
بـه عناصـر    الگوي جامع اقتصـاد مقـاومتی را باتوجـه   همین دلیل  ۀ پایدار است. بهاقتصاد مقاومتی و توسع
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دهد و الگوي نهایی که منطبق  می پایدار مورد بررسی قرار ۀاي آن در پارادایم توسعه لفهؤمة تشکیل دهند
  گردد.  می خبرگان نیز است، ارائهبا نظر 

  

 
  پایدار اقتصاد مقاومتی در پارادایم توسعۀالگوي جامع  .3 نمودار

  
ـ هـاي   اقتصاد مقاومتی و پوشـش حـوزه  هاي  لفهؤهدف از تحقیق حاضر نمایش گستردگی م  ۀچندگان

بـدان معناسـت    وضوح نمایش داده شده است. ایـن  ، این مهم به3است که در نمودار  پایدار ۀمفهوم توسع
جمهوري اسالمی در دستور کـار قـرار داد و    عنوان الگوي توسعۀ توان الگوي اقتصاد مقاومتی را به می که

  در آن نداشت. اي  هغیراقتصادي توسعهاي  نگرانی از بابت حوزه

  منابع
ـ  سـید ترجمـۀ  ، مدیریت راهبردي منابع انسانی ).1384( آرمسترانگ، مایکل زدي، محمد اعرابـی و داوود ای

 . فرهنگیهاي  دفتر پژوهشچاپ دوم، 
  . http://farsi.khamenei.irسایت  بیانات مقام معظم رهبري از وب
 .http://farsi.khamenei.irسایت  بیانات مقام معظم رهبري از وب
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 انستیتو ایز ایران. چاپ اول، ، هاي راهبردي ریزي سیستم مدیریت برنامه ).1379( پیرنیا، احمد
مقاومت اقتصادي یا اقتصاد مقاومتی، نوشتاري از دکتـر پیغـامی پیرامـون اقتصـاد      ).1390( عادلپیغامی، 

 . http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551مقاومتی؛ 
، شمارة دوفصلنامۀ جستارهاي اقتصادي ،»اخالق، اقتصاد و محیط زیست« ).1383( نیا، ابوالقاسم توحیدي

2  . 
 ۀموسسـ چـاپ نهـم،   غالمعلی فرجـادي،   ۀ، ترجماقتصادي در جهان سوم ۀتوسع ).1378( تودارو، مایکل

 .  ریزي و توسعه عالی پژوهش در برنامه
صـفار،   ،شناسی پژوهش کمی در مـدیریت: رویکـردي جـامع    روش ).1383همکاران (و  ،فرد، حسن دانایی

 . اشراقی
  . ، جزوة آموزشی»تأملی در باب اقتصاد مقاومتی« ).1392( جعفري، داوود دانش
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  شناسی اقتصاد مقاومتی مفهوم
  2بهنام مرشدي، 1مراد سیف اله

  چکیده
هاي روزافزون کشورهاي متخاصم براي جلوگیري از پیشرفت نظـام   به جنگ اقتصادي و تحریم باتوجه

اقتصاد، مقام معظم رهبري براي مقابله بـا   هاي مختلف ازجمله عرصۀ زمینهمی ایران در جمهوري اسال
زا،  اند. اقتصاد مقاومتی با رویکردهـاي درون  سیاستی اقتصاد مقاومتی را ابالغ نموده ۀاین تهدیدات بست

محور، در راستاي شکوفایی اقتصاد و استقالل کشور مطرح شـده   بنیان و عدالت گرا، مردمی، دانش برون
انـد و بـر    مـوده سازي و تبیین اقتصاد مقـاومتی اشـاره ن   ت. مقام معظم رهبري بارها به لزوم گفتماناس

رو تحقیق حاضر در نظر دارد  اند. ازاین لمی و آموزشی تأکید کردههاي ع ویژه در محیط تعیین ابعاد آن به
عـالوه بـر آن بـه تشـریح     شناختی مفهوم اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دهـد و   با رویکرد روش

  رویکردهاي آن بپردازد.
  شناسی اقتصاد مقاومتی، رویکردهاي اقتصاد مقاومتی : اقتصاد مقاومتی، مقاومت، مفهومها واژهکلید

  مقدمه .1
 مقابـل  در کشـور  اقتصـاد  سـازي  پـذیري و مقـاوم   یک طراحی فعال براي کاهش آسیب اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد مقاومتی بهترین مسیر براي رسیدن به استقالل. در حقیقت استو حتی داخلی  خارجی تهدیدهاي
  .کند افزون کشور در ابعاد مختلف را فراهم میروز ۀرشد و توسع ۀخودکفایی است و زمین و

اقتصاد مقاومتی یک الگوي جدید در ادبیات اقتصادي است که الزم است بر مبناي مبانی اقتصـادي  
و سیاسی کشور تحلیل و تبیین شود. نظام جمهوري اسالمی ایران که  اسالم و شرایط فرهنگی، اجتماعی

هاي نظام  هیچ یک از طرفوجود آمده است، عدم وابستگی خود به  از شرق و غرب به "استقالل"شعار  با
حـال، در شـرایط    هاي امپریالیستی جهان را در عرصۀ سیاسی ثابت نمـوده اسـت. بـااین    قطبی و قدرتدو

برخی شـرایط داخلـی    رو است و عالوه بر آن هاي فراوانی روبه کشور با تحریم "تصادياق"کنونی از نظر 
پـذیري کشـور را در برابـر تهدیـدات      اي اسـت کـه آسـیب    گونـه  مله وابستگی به درآمدهاي نفتی بـه جاز

مبنـاي قـوانین مترقـی اسـالم     به اینکه نظام سیاسی کشور بر پذیر نموده است. از طرفی نیز، باتوجه امکان
                                                        

  .دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع). 1
  .ارشد اقتصاددانشجوي کارشناسی . 2
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رو، طراحی  کند. ازاین اي جهان را تأیید نمیباشد، برخی از قوانین نظام اقتصادي حاکم بر سایر کشوره می
سـازي   هـا و پیـاده   ریـزي  یک چارچوب مشخص مطابق با مبانی و فرهنـگ اسـالمی ایـران، کـه برنامـه     

معظـم انقـالب   اساس آن انجام شود، مورد نیاز است. بدین منظـور، رهبـر   هاي اقتصادي کشور بر سیاست
حفـظ اسـتقالل اقتصـادي کشـور همچـون      درپـی  اسالمی در راستاي اهداف نظام جمهوري اسـالمی و  

انـد و بـر    پرداخته »تیاقتصاد مقاوم«ها تحت عنوان بسته سیاستی  استقالل سیاسی، به ارائه این چارچوب
  اند. دانشگاهی تأکید داشته ۀهاي مختلف از جمله جامع ها توسط گروه این چارچوب بسط و توسعۀ

سیاستی اقتصاد مقـاومتی   ۀسازي اقتصاد مقاومتی نه تنها در بست تأکید مقام معظم رهبري بر گفتمان
ه این موضوع هاي مختلف خود بارها ب یکم) مورد اشاره قرار گرفته، بلکه ایشان در سخنرانی و  (بند بیست

استفاده از رویکرد کیفی بـه روش تحلیـل محتـوا، کـه خـود از      رو، در این تحقیق با  ایناند. از تأکید داشته
باشد، به بررسی مفهـومی اقتصـاد    هاي علوم اجتماعی می در پژوهش 1هاي مربوط به روش اسنادي روش

  شود. مقاومتی و تبیین رویکردهاي آن پرداخته می

 متیومقا دقتصاا تعریف .2
 با اریدد در يهبرر معظم ممقا يسو  از ربا نخستین 1389 لسا در که ستا صطالحیا متیومقا دقتصاا

 ارقر نیشاا تأکید ردمو يدمتعد ينیهااسخنر در نیز آن از پس و شد حمطر رکشو نفرینارآکا از جمعی
 بر هشدوارد يتکانهها با مقابله ناییاتو که میکند ترسیم را يدقتصاا حقیقت در متیومقا دقتصاا. گرفت

 شتهدا را انبحر از رعبو ناییاتو و مختلف یطاشر در فنعطاا قابلیت باید يدقتصاا چنین. دارد را دقتصاا
 با پویا تعامل بر وهعال آن در که دکر انعنو يدقتصاا انمیتو خالصه ربهطو را متیومقا دقتصاا. باشد

 محیط يهاننوسا و هشد حفظ رکشو يدقتصاا منیتا آزاد، رتتجا تمکاناا از دهستفاا و رجخا ينیاد
 شتهدا دقتصاا نکال يمتغیرها تبلندمد ندرو ء را درسو تأثیر ینمترک آن، يتهدیدها يدقتصاا لمللیابین

  باشد.
سوي کشورهاي غربـی در چنـد سـال اخیـر،     اقتصادي ازهاي  المللی و فشار هاي بین با تشدید تحریم

قتصـاد  ضرورت توجه به اقتصادي پویا و فعال اهمیت بیشتري پیدا کرده است. یک اقتصـاد بـا ویژگـی ا   
گونـه  کـه اعمـال هر   طـوري  جهانی ایفـا کنـد بـه    در اقتصادگذاري  تأثیرمقاومتی باید تالش کند تا نقش 

تحریمی علیه کشور مذکور، امنیت اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه سازد. اقتصاد مقـاومتی بـه مفهـوم    
دهی بـه  از امتیـاز  اقتصـادي بـراي جلـوگیري   هاي  بخشقتصاد و رفع مشکالت موجود در زیرشکوفایی ا

  )1392 ،همکاراندشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است. (مبینی و 
                                                        

ها هدف پژوهش با مطالعه، تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده  شود که در آن هایی گفته می . روش اسنادي به کلیۀ شیوه1
  )1385شود. (بخشی،  می
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ـ    رشـد و   ۀاقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که براي یک ملت، حتی در شرایط فشـار و تحـریم، زمین
 ت،بودن اقتصاد کشور و وابستگی به نفـ  محصولی به تک باتوجه )1391 مبینی،( .کند می شکوفایی را فراهم

کنند. در این وضـعیت   می ها استفاده عنوان یک ابزار فشار براي تحریم کشورهاي خارجی از خرید نفت به
عبـور از ایـن    گشـاي توانـد راه  دیگر اقتصاد کشور میهاي  بر توانمندي تأکیدکاهش وابستگی به نفت و 

  د.سوي اقتصاد مقاومتی باش ها و حرکت به تحریم
تقسیم اسـت. اقتصـاد    مدت قابل سو به دو بخش بلندمدت و کوتاه کهاي اقتصاد مقاومتی ازی سیاست

توانـایی   ،با دنیاي خارج تعامـل پویـا دارد   عالوه بر آنکهکند که  می مقاومتی بلندمدت اقتصادي را ترسیم
هـاي وارده   شـوك  در برابـر  . چنین اقتصـادي بایـد  باشد می مقاومت در برابر تهدیدهاي خارجی را نیز دارا

تیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی در بلندمـدت بایـد      براي دس رو، ازاین باالیی داشته باشد.پذیري  عطافقابلیت ان
شـده اتخـاذ    اهداف تعیین منظور تحقق بههاي اقتصادي  و سیاست یردبلندمدت صورت گهاي  ریزي برنامه

  د.شو
شود. در چنـین   طراحی می یمدت براي گذر از شرایط بحران اقتصاد مقاومتی در کوتاهدیگر،  ازطرفاما 

ها، ممکـن اسـت تصـمیماتی     علم اقتصاد و عدم تخطی از آن ۀاولیهاي  شرایطی، ضمن توجه به چارچوب
هاي علم اقتصـاد   مدت تطابق چندانی با مؤلفهر از شرایط بحران بوده و در بلنداتخاذ شود که تنها براي گذ

کـه ایـن   اقتصـاد نـام بـرد. هرچند   هاي  خی از بخشتوان به دخالت دولت در بر می ندارند که در این میان
ـ   مـی  نظر ندمدت قرار گیرند، اما بههاي کالن و بل توانند در طول سیاست ها می سیاست راي شـرایط  رسـد ب

توانـد در مسـیر    هـا مـی   سیاسـت  مدت ضروري است و با عبـور از بحـران ایـن    هاي کوتاه بحران سیاست
  )1391همکاران، ري و (تا .مدت اقتصاد مقاومتی قرار گیردبلند

هـا،   اي از سیاست مفهوم اجرایی اقتصاد مقاومتی نیز عبارت است از ایجاد نهاد مناسب شامل مجموعه
ة زنند هاي آسیب ها و اختالل قوانین و تدابیر اجرایی که خطرپذیري (ریسک) اقتصاد ایران را در برابر تکانه

  ي دستیابی کشور به رشد پایدار اقتصادي فراهم نماید.حداقل رسانیده و زمینه را برا داخلی و خارجی، به
  کلی در تحلیل مقاومت اقتصادي دو رویکرد وجود دارد:طور به
 گیرد. در این روش میزان احتمال شکست سیستم مورد محاسبه قرار می 1رویکرد مدیریت ریسک:. 1
هاي تقویت مقاومـت سیسـتم و همچنـین ایجـاد      در این رویکرد روش 2رویکرد مهندسی مقاومت:. 2

 )1393جعفري،  (دانش. گیرد پذیري بیشتر در برابر فشارهاي وارده مورد مطالعه قرار می انعطاف

 و مباحث مرتبط با آن 3آوري) ولوژي مقاومت (یا تابینترم .3
آوري اقتصـاد ملـی در مسـیر     هاي کلی اقتصاد مقاومتی، ارتقاي مقاومت و تـاب  رویکرد اصلی در سیاست

                                                        
1. risk management 2. resilience engineering 
 

3. resilience 
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» آوري تاب«یا » مقاومت«باشد. بنابراین شناخت مفهومی اصطالح  انداز نظام می تحقق اهداف سند چشم
آن مفیـد باشـد.   هـا و راهکارهـاي تحقـق     تواند در تبیین این سیاسـت  در ادبیات اقتصادي و اجتماعی می

هـاي مختلـف اقتصـادي،     هاي اخیر در حـوزه  سابقه در سال سابقه و کم هاي بی متعاقب تحوالت و بحران
شـده اسـت.     کـار گرفتـه   ها بـه  ري است که در طیفی از رشتهآوري تعبی محیطی، تاب سیاسی، اجتماعی و زیست

تحمل تنش بیشتر، کـاهش تخریـب در   ظرفیت بازگشت سریع پس از تنش، «عنوان مثال در علوم مهندسی  به
اي هـ  اي از ظرفیـت  هشـامل مجموعـ  «آوري  شناسی نیز تاب تبیین شده است. در روان» اثر مقدار معینی از تنش

دیـدگی نشـود و   تواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب یها م فردي و روانی است که فرد به کمک آن
  .»بخشد لحاظ شخصیتی ارتقا یا بحرانی خود را بهفرین آ این شرایط مشکلۀ حتی در تجرب
هـایی وجـود دارنـد کـه سـبب       بحـران ها مخاطرات و حتی  که انواع تنش هاي دیگر درحالی در حوزه

آوري توجـه جـدي شـده اسـت.      شوند، اما کمتر به موضـوع تـاب   خوردن وضعیت پایدار سیستم می هم به
ها که با تعـابیري   ملی یا اقتصاد جهانی رویکرد به تنش تر مانند اقتصاد هاي پیچیده خصوص در سیستم به

اساس نگـرش جدیـد زمـانی    ولی بر متفاوت بوده است. اند، نظیر تکانه، شوك یا حتی بحران توصیف شده
خود را با شـرایط   بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کرده و است که آوري یک سیستم اجتماعی تاب

آوري را بـا   هـا تـاب   سیسـتم  خود را از دست بدهـد.  ثباتبدون اینکه  اق دهدانطبسرعت در حال تغییر  به
شدن. از منظـر یـک   دهند؛ یعنی با سازگار لی نشان میهاي مختلف براي اجراي کارکردهاي اص یافتن راه

باشـد. بنـابراین در   » حفظ کارکرد سیستم در هنگـام آشـفتگی  «تواند  آوري می سیستم، تعریف دیگر تاب
دانـیم،   هـا نمـی   مواجهه با آن ةشوند و چیز زیادي از نحو بینی می ها به دشواري پیش مخاطرهمواردي که 

  )1393(غیاثوند،  .آوري است بهترین انتخاب رویکرد تاب
  :شرح ذیل عنوان نمود توان به را می» سیستم مقاوم«صلی سه ویژگی ا

 یافته ها کاهش احتمال شکست. 
 یافته ها کاهش اثرات شکست. 
 یافته زمان بازیابی کاهش. 

 اي ذیل را داشته باشد:ه قابلیتکشوري است که » آور کشور تاب«اساس  براین
 اه سازگاري (انطباق) با تغییر موقعیت. 
 ناگهانی وردن در برابر مخاطراتآ تاب.   
 و در همـان حـال،   (خواه تعادل پیشـین یـا یـک تعـادل جدیـد)،       خودبازیابی تا یک تعادل مطلوب

 محافظت از تداوم عملیات خود.
) و هـم  (قابلیـت بازیـابی سـریع پـس از یـک بحـران       پـذیري  یبازیـاب ، هم متضمن ویژگیاین سه  

  باشد. میمحیط) تغییرات پاسخ به  هنگام به(سازگاري  پذیري يسازگار
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مـورد  هـا   آوري را به پنج دسته تقسیم کرد که در ارزیابی سیسـتم  هاي تاب توان مؤلفه کلی میطور به
 شود (همان): ها پرداخته می گیرد. در ذیل به این مؤلفه استفاده قرار می

   1استحکام .1.3
هـا و   آوردن در مقابـل آشـفتگی   خود دارد و به توانایی جذب و تابآوري را در  استحکام مفهوم قابلیت تاب

اي حساس کشور، ه شبکهوري، این است که اگر در آ تابۀ شرط اصلی این مؤلف ها اشاره دارد. پیش بحران
کشور در پاسخ بـه شـرایط در   سازي  اي فرمان تصمیمه ضریب اطمینان کافی وجود داشته باشد و زنجیره

گاه از احتمال نشر فراگیر و سراسري خسارت بالقوه به یک بخش  حال تغییر، از یکدیگر تفکیک شوند، آن
  از کشور کاسته شود. 

  2افزونگی .2.3
ها امکـان حفـظ    یاست که در صورت بروز آشفتگ اي پشتیبانیه اضافی و سیستم معنی داشتن ظرفیت به

ا و نهادهاي حساس یک کشور طـوري طراحـی   ه که زیرساخت دهد. درصورتی یرا م کارکردهاي محوري
ا، راهبردها و خـدمات  ه ها، سیاست شوند که براي دستیابی به اهداف و مقاصد، برخوردار از طیفی از روش

  یابد. یها، کاهش م افتادن برخی زیرساختوپاشی کشور در شرایط تنش و یا ازکارند، احتمال فرهمپوشان باش

    3تدبیري. پر3.3
 دهی و تبدیل پیامدهاي منفی به پیامدهاي مثبت است.معنی توانِ سازگاري با بحران، انعطاف در پاسخ به

و یا از کار بیفتند، چنانچـه   شونداي حکمرانی به چالش کشیده ه که نهادهاي کشوري و سیستم درصورتی
اي خود، اعتمادسـاز و خودسـازمانده   ه هاي اقتصاد و جوامع توانسته باشند در درون و میانِ شبکه بخشزیر

نشده را کشف کنند،  بینیهاي پیش حل چالشة طور خودجوش واکنش دهند و چار هباشند، احتمال اینکه ب
   باالتر خواهد رفت.

   4واکنش .4.3
ـ   باشـد. بـه   ا مـی ه در برابر بحران معنی توانایی بسیج سریع مؤلفه بهاین  واکـنش از مفهـوم   ۀ عبـارتی مؤلف
ـ آ تاب ۀ کنـد کـه آیـا کشـور و مـردم، بـراي گـردآوري اطالعـات از همـ          یوري، این موضوع را ارزیابی م

دارند و نیز آیا اي مناسبی ه دار به دیگران، روشا و اطالعات موضوعیته دادهة هاي جامعه، و مخابر بخش

                                                        
1. robustness 2. redundancy 
 

3. resourcefulness 4. response 
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  ازان، توانایی تشخیص سریع مشکالت در حال ظهور را دارند یا خیر.س تصمیم

  1بازیابی .5.3
ـ   باشـد.  اي از وضعیت نرمال پس از یک بحران یا حادثه می همعنی توانایی کسب مجدد درج به ۀ ایـن مؤلف
اي عمـومی و  هـ  بـراي سیاسـت  منظور تأمین اطالعـات   ظرفیت و راهبردهاي یک کشور را بهآورانه،  بتا

شـدن بـا   سازگارازان براي اتخاذ اقـدامات مقتضـی بـراي    س راهبردهاي کسب و کار و نیز توانایی تصمیم
  کند. یمحیط در حال تغییر، را ارزیابی م

، مباحث وجود بااینمجمع جهانی اقتصاد نیز بوده است. ، 2013هاي سال  ي محور اصلی فعالیتآور تاب
یـت  کـه اهم  ... محدود شده است. درحالیشناسی، مدیریت و روان ةکشور بیشتر به حوز آوري در داخل تاب
خصوص در  بار است. به ز آن براي کشور زیانیابد و غفلت ا روز افزایش می آوري در ادبیات توسعه روزبه تاب
ـ   هاي بین هاي اخیر که آثار مخرب تحریم سال ی در برابـر  المللی بر اقتصاد ملی نشان داده که اقتصـاد مل

شدت در حال تالطم و تغییر، مستلزم  د و تحقق رشد پایدار در دنیاي بهباش هاي خارجی ضعیف می اختالل
بسیاري  توانند در ها، مخاطرات جهانی می باشد. جداي از بحث تحریم آوري اقتصاد ملی می ارتقاي سطح تاب

کشورهاي داراي مرز مشترك، داراي مشابهت  توانند زمان بروز کنند. این مخاطرات میطور هم از کشورها به
...) را درنوردنـد. لـذا پـرداختن بـه     هاي مهم (اقتصادي، سیاسـی و  سیستمبنیادین و یا داراي وابستگی به 

  هاي آتی باشد. تواند رویکردي ضروري در شرایط کنونی و حتی سال ملی می» آوري تاب«یا » مقاومت«
شـدت افـزایش یافتـه، بنـابراین آمـادگی بـراي        ها بـه  یاطمینانشدت مرتبط شده و نا امروزه جهان به

هـاي   یتـرین ویژگـ   اي آن، از مهـم هـ  بـرداري از فرصـت   همواجهه بـا ایـن تغییـرات و مخـاطرات و بهـر     
یابـد. وضـعیت    آوري معنا مـی  یافتگی در عصر جدید است که این آمادگی در مفهوم مقاومت یا تاب توسعه

هـاي مختلـف    ینـه سازي اقتصاد خود در زم کشورهاي صنعتی نیز به مقاوماي است که حتی  گونه جهان به
به بررسـی   2»آوري رشد تاب«که در استرالیا گرد هم آمدند با شعار  20عنوان مثال گروه  اند. به روي آورده

هـاي   هاي همکاري در دوران پس از بحران براي اجتنـاب از مخـاطرات احتمـالی ایـن دوره و زمینـه      راه
سرعت کشورهاي جهان را درنوردید  که به 2007ۀ تلخ بحران مالی ر این دوران پرداختند. تجربهمکاري د

و همگان را به یک همکاري اجباري هدایت کرد، این پیام را براي کشورها داشت کـه بـراي اجتنـاب از    
ـ       بحرانی هم به فکر زمینـه ر دوران غیرچنین فجایعی باید د ه سـازي بـراي همکـاري و واکـنش سـریع ب

 )World Economic Forum Annual Meeting, 2013( .ها باشند شوك

                                                        
1. recovery 2. resilience growth 
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  آوري) در ادبیات اقتصاد مقاومتی گیري مقاومت (یا تاب عوامل شکل .4
سوي نیروهاي متخاصم است که سـد  اي اقتصادي ازه معنی غلبه بر فشارها و ضربه مقاومت در اقتصاد به

شـوند؛ در رأس   یداخلی و خارجی تقسیم مـ  ۀبه دو دست راه پیشرفت اقتصادي جامعه هستند. این فشارها
هاي اقتصادي است و در بخش داخلی نیز، فشار نیروهـایی کـه زمینـه و بسـتر      فشارهاي خارجی، تحریم

جمله این عوامل در مورد اخیـر،  کند. از یاي فشار خارجی فراهم مه مناسب را براي تحقق اهداف سیاست
است که در رأس آن وابستگی به درآمـدهاي نفتـی قـرار دارد. عامـل     شرایط و مقتضیات اقتصادي کشور 

اپـذیري وارد  ن دیگر وابستگی به واردات کاالهاي مصرفی خارجی است که به اقتصاد ملی ضربات جبـران 
  )1391(درخشان،  .کند یم

 باشد: شرح ذیل می کند به مقاومت در اقتصاد کمک می اي که به ایجاد رو عوامل عمده ازاین
  .سازمانی و وجود صنایع پیشرو در اقتصاد ۀ انسانی، سرمایۀویژه سطح سرمای ساختار اقتصاد، به. 1
عنـوان مثـال    هاي ناگهانی؛ بـه  ي مواجهه با شوكبینی تدابیر الزم برا پذیري و پیش میزان انعطاف. 2

پـذیري در   انعطـاف زمانی تحویل،  ان تغییر در تحول مقادیر و برنامۀپذیري در قراردادها و امک انعطاف
راحتی به  مواجهه با بیکاري در یک حوزه به تولید محصوالت مختلف، تربیت کارگران چندپیشه که در

 .انتقال باشند و روابط مناسب با مشتریان در صورت وقوع مشکالت ها قابل سایر حوزه
 .تنوع در صادرات کشور و عدم وابستگی به یک کاالي خاص. 3
 .ب گذشتهگرفتن از تجار . درس4
  .هاي مناسب اقتصادي و اجراي سیاست 1ثرؤحکمروایی م. 5
 .افزایش مشارکت در مواقع بحران. 6
 .ایجاد ذخایر استراتژیک براي آمادگی در مواجهه با شوك ناگهانی. 7
 .داشتن زیربناهاي مناسب. 8
 .آموزش مقاومت فردي در سطح جامعه. 9

 .افتادن یک جزء از سیستماز کاراي سیستم براي جلوگیري  کهطراحی شب. 10

  انداز هاي اقتصاد مقاومتی و سند چشم مصادیق همپوشانی اهداف سیاست .5
 انـداز  چشـم  بـه هـدف سـند    و دسـتیابی  اقتصـادي  مقاومت هاي شاخص پویا و بهبود رشد نیبا هدف تأم

ساز، مولـد،   پذیر، فرصت انعطافجهادي،  رویکردي با مقاومتی اقتصاد هاي کلی سیاست کشور، سالۀ بیست
انـداز   ایـران در افـق سـند چشـم    هـاي   گرا ابالغ گردیده است. در این میان ویژگی زا، پیشرو و برون درون
  اند از: ساله عبارت بیست

                                                        
1. effective governance  
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 یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تـاریخی خـود و متکـی بـر اصـول اخالقـی و        توسعه
هـاي   سـاالري دینـی، عـدالت اجتمـاعی، آزادي     بـر: مـردم   تأکیدهاي اسالمی، ملی و انقالبی، با  ارزش

 .از امنیت اجتماعی و قضاییمند  و بهره ،ها مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان
 ۀر سهم برتـر منـابع انسـانی و سـرمای    برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی ب 

 .اجتماعی در تولید ملی
 جانبه و پیوستگی مردم و حکومت ن دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهامن، مستقل و مقتدر با ساما. 
 هاي برابر، توزیع مناسب درآمـد، نهـاد    مین اجتماعی، فرصتأاز سالمت، رفاه، امنیت غذایی، ت برخوردار

 مطلوب. زیست محیط ازمند  هبهر و تبعیض فساد، مستحکم خانواده، به دور از فقر،
 ـ    مند، برخـور رضایت ،منؤایثارگر، م پذیر، فعال، مسئولیت تعـاون و   ۀدار از وجـدان کـاري، انضـباط، روحی

 .بودن شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانیسازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و 
 آسیاي جنوب غربی (شامل آسیاي  ۀدر سطح منطقیافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري  دست

ي و تولید علم، رشد پرشـتاب و  افزار نرمبر جنبش  تأکیدمیانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه) با 
 .نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل يمستمر اقتصادي، ارتقا

 ـ   ۀعساالري دینـی، توسـ   جهان اسالم با تحکیم الگوي مردم ثر درؤبخش، فعال و م الهام  ۀکارآمـد، جامع
ـ    گذار بر همتأثیراخالقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی،  اسـاس  براي  هگرایـی اسـالمی و منطق

 ).امام خمینی (رههاي  تعالیم اسالمی و اندیشه
 و مصلحتاساس اصول عزت، حکمت ثر با جهان برؤداراي تعامل سازنده و م  . 

  رویکردهاي اقتصاد مقاومتی .6
توان رویکردهاي اصـلی   هاي اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري می با بررسی متن ابالغی سیاست

و با هدف تأکیـد و  اقتصاد مقاومتی را استخراج نمود. این رویکردها که در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی 
اي تـدوین   ت هوشـمندانه رصـو  ـ به »مقاومت«و » اقتصاد«یعنی ـ  برآورد دو کلیدواژة اصلی این دستورات

  )1393(آقامحمدي،  .صورت زیر عنوان نمود توان به شده است را می

 زا رویکرد درون .1.6
هـاي درونـی اقتصـاد     ها و مزیت محور از ظرفیت وري باال و دانش برداري حداکثري و با بهره معنی بهره به

زا این است که عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصـادي   هاي اقتصاد درون باشد. یکی دیگر از ویژگی کشور می
  شوند. منشأ داخلی داشته و یا در داخل کنترل می

زایـی فعلـی (وابسـتگی بـه      توانـد از بـرون   هاي بسیار زیادي است که می اقتصاد ایران داراي ظرفیت
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  کارهاي زیر انجام شود:تواند از طریق راه د. این امر میزایی تغییر جهت ده فروشی نفت) به درون خام
 تعیین نقش و مأموریـت ملـی در    مناطق مختلف کشور وهاي  و پتانسیلها  شناسایی و معرفی ظرفیت

 .ها منظور شکوفاسازي آن حوزة داخلی و خارجی براي مناطق به
  ویـژه   اقتصـادي بـه  هـاي   و بخشها  ها، بنگاه با ایجاد الگوي موفق در سطح سازمان وري بهرهارتقاي

 .نهادهاي حاکمیتی وري بهره
 انـداز جامعـه و تـأمین     کشور جهت تجمیع و هدایت منابع پـس نظام مالی  جانبۀ همه ۀاصالح و توسع

  .هاي اقتصادي در تمام سطوح و بخشها  مالی فعالیت
  انسانی و تربیت نیروهاي خالق و نوآورتوانمندسازي نیروي. 
 دولت به تولید ملی از طریق توسعه نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت اتکاي بودجۀ. 
 کشور. مین نیازهاي اساسیداخلی براي تأهاي  داکثري از ظرفیتادة حاستف  

  باشد: شرح ذیل می کرد در بندهاي اقتصاد مقاومتی بههاي این روی مصداق
 هاي انسانی امکانات و منابع مالی و سرمایه کلیۀسازي  فعال. 
 قطع وابستگی بودجه به نفت. 
 نظام مالی کشور جانبۀ اصالح و تقویت همه. 
 رشد پویا. 
 وري رشد بهره. 
 امنیت غذا و درمان. 
 انسانی افزایش سهم سرمایۀ. 
 ها رقابت بین مناطق و استان. 
 لیدافزایش کمی و کیفی تو. 
 کاهش وابستگی به کشورهاي محدود و خاص. 
 مدیریت مصرف. 
 ها و کاالهاي اساسی افزایش تولید داخلی نهاد. 
 دولت اندازةسازي  منطقی. 
 گامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد پیش. 
 آنسازي  اقتصاد و سالمسازي  شفاف. 
 اصالح نظام درآمدي دولت. 
 گذاري نظام توزیع و قیمت.  
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 گرا رویکرد برون .2.6
منظور پیشبرد اهداف  هاي موجود در جهان خارج به فرصت برداري حداکثري اقتصاد کشور از معنی بهره به

پذیري از این تعامالت نیز بایـد حـداقل ممکـن     باشد. البته آسیب انداز نظام می اقتصاد ملی و تحقق چشم
راحتی آن را دچار اخـالل   اي باشد که هرکس نتواند به گونه بهه و کیفیت تعامالت خارجی باید باشد و نحو

ۀ راه مشخص گرایی مستلزم نقش نموده و کشور را در معرض آسیب قرار دهد. در واقع تحقق رویکرد برون
باشد. ابزار  ها و مناطق مختلف کشور می ها، دستگاه شده در سطح کالن و تقسیم کار میان بخش و تعریف

  باشد. صود نیز با استفاده حداکثري از سه عامل دانش فنی، سرمایه و بازار میرسیدن به این مق
  باشد: شرح ذیل می کرد در بندهاي اقتصاد مقاومتی بههاي این روی مصداق

 اقتصاد کشورپذیري  بیکاهش آس. 
 ياقتصاد يها ت از هدفیدر جهت حما یپلماسیاستفاده از د. 
 ـ    يو مشارکت بـا کشـورها   يو گسترش همکار يراهبرد يوندهایپ ۀتوسع ـ و همنطقـه و جهـان ب ژه ی

 .گانیهمسا
 يا و منطقه یالملل نیب يها سازمان يها تیاستفاده از ظرف. 
 يان راهبردیانتخاب مشتر. 
 فروش يها جاد تنوع در روشیا. 
 در فروش یدادن بخش خصوص تمشارک. 
 ش صادرات گازیافزا. 
 ش صادرات برقیافزا. 
 یمیش صادرات پتروشیافزا.  
 ینفت يها ش صادرات فرآوردهیافزا. 
 گاز کشور نفت و ير راهبردیش ذخایافزا. 
 کشور ياقتصاد ةژیعمل مناطق آزاد و و ةحوز ۀتوسع. 
 یصادرات يازهایمتناسب با ن ید ملیتولریزي  برنامه. 
 اقتصاد يریپذ ت رقابتیتقو. 
 صادراتهدفمند از   ۀجانب ت همهیحما. 
 الزم يها ل مقررات و گسترش مشوقیتسه. 
 ازیمورد ن يها رساختیت و زیو ترانز یگسترش خدمات تجارت خارج. 
 صادرات يبرا یخارجگذاري  هیق سرمایتشو. 
 ـ جد يبازارهـا  یدهـ  ، شـکل یصـادرات  يازهـا یمتناسب با ن ید ملیتولریزي  برنامه  یبخشـ  د، و تنـوع ی

  .منطقه يژه با کشورهایو با کشورها به ياقتصاد يها وندیپ
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 ازیل مبادالت در صورت نیتسه يبرا ياستفاده از ساز و کار مبادالت تهاتر.  
 هدف يران در بازارهایدار سهم ایه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایجاد ثبات رویا. 

 رویکرد اقتصاد مردمی. 3.6

باشد.  ه و پیشرفت کشور میآحاد جامعه در توسع رویکرد مشارکت کلیۀبا  44هاي کلی اصل  ابالغ سیاست
عبارتی  هاي اقتصاد مقاومتی نیز است. به شدن این اصل یکی از محورهاي اصلی و اساسی سیاست اجرایی

افـراد   قتصاد مقاومتی است بر مشـارکت کلیـۀ  هاي ا شدن اقتصاد که از رویکردهاي اصلی سیاست دمیمر
هاي اقتصـادي   اقشار جامعه باید در فعالیت که کلیۀ اي گونه آبادانی کشور تأکید دارد. به وجامعه در توسعه 

  طور عادالنه سهیم باشند. اشته باشند و در عواید آن نیز بهنقش فعال د
هاي سالم اقتصادي توسط بخش خصوصـی   فعالیت هاي اقتصادي جامعه باید زمینۀ توسعۀکار و ساز

داده و از طرفـی   طـور روان انجـام   هاي خود را به ید بتوانند فعالیتن مولد اقتصادي بارا فراهم نمایند. فعاال
  هاي سالم و شفاف باشد. ها در فعالیت ها، پاداش مشارکت آن بودن مسیر حرکت آن روان

طور شفاف، کارآمد، هماهنگ و سازگار صورت پذیرد تا  هاي اعمال وظایف حاکمیتی باید بهکار و ساز
ة اقتصاد ملـی بایـد   ادار رو، نحوة وجود آید. ازاین هاي اقتصادي سالم به براي فعالیتمطمئن  فضاي امن و

تحرك و فعالیـت   گیري نموده و انگیزة طمینان تصمیمخود با ا ةاي باشد که مردم بتوانند براي آیند گونه به
 ها بدهد. را به آن

  زیر است: شرح دمی در بندهاي اقتصاد مقاومتی بههاي رویکرد مر مصداق
 رساندن مشارکت آحاد جامعهحداکثر به. 
 ياقتصاد يها تیرساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالحداکثر به. 
 یدادن بخش خصوص مشارکت. 
 ینیکارآفر ۀتوسع. 
  قانون اساسی 44اجراي اصل. 

  

 بنیان رویکرد اقتصاد دانش. 4.6
  وجود دارد:بنیان  کلی سه دیدگاه در خصوص اقتصاد دانشطور به
سهم زیادي از تولیـد و   1بنیان، اقتصادي است که محصوالت و کاالهاي با تکنولوژي باال اقتصاد دانش. 1

 صادرات آن را داشته باشد.

                                                        
1. high technology (hi-tech) 
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شده و باعث بهبود کیفیت و کـاهش    کار گرفته هاي تولید به . اقتصادي که در آن دانش، در همۀ عرصه2
 شود. ها در تولید می هزینه

هـا اسـت.    تفعالی ةکنند دهنده و تعیین دانش بوده و دانش، جهت کارگیري بهبنیان برتر از  . اقتصاد دانش3
ن داشـته  هـایی جریـا   کند که چه فعالیـت  اساس دانش است و دانش تعیین میها بر گیري فعالیت شکل

سـاختاري و   تغییرات بستن دانش و اطالعات، آنچنان افزایش یافته کهکار باشد. در این اقتصاد درجۀ به
دلیـل گـردش    شود، بازارهـا بـه   قابتی دگرگون میکیفی در عملکرد اقتصاد ایجاد شده و اساس مزیت ر

ملمـوس شـکل   ها و امتیـازات غیر  هاي جدید ناشی از سرمایه یابد، دارایی گرایی بیشتر می اطالعات هم
هـا و   ناشی از شـبکه  دهی سازماندر یابد و تحول  دلیل اهمیت مهارت تغییر می گیرد، ماهیت کار به می

 آید. وجود می اي فضاي مجازي بهابزاره
بدین ترتیب، رونق تولید و صادرات با فناوري باال (دیدگاه اول)، بهبود کیفیت و کاهش هزینـه تولیـد   

بنیـان بـوده و    ... نمودهایی از اقتصاد دانـش هاي دانش، افزایش شدت رقابت و که(دیدگاه دوم)، ایجاد شب
  هاي اقتصادي است. بنیان، رشد دانش در فعالیت هیت اصلی اقتصاد دانشما

هـاي   بخـش  هاي اقتصادي کشور حاکم شود و پایۀ توسـعۀ  بنابراین این دیدگاه باید در تمامی بخش
 ۀهاي اقتصادي کشور باید نقشـ  اساس تمامی بخش ها باشد. براین نمودن فعالیت بنیان اقتصادي باید دانش

براي ارتقاي سطح دانش و فناوري تدوین و اجرا نمایند. عالوه بر آن باید در نظـر داشـت   راه مشخصی را 
بنیان نیازمند نظام اداري، اجرایی، تقنینی و نظارتی هوشـمند، چابـک، کارآمـد و     که استقرار اقتصاد دانش

  باشد. دانشی می
  شرح ذیل است: یان در بندهاي اقتصاد مقاومتی بهبن هاي رویکرد اقتصاد دانش مصداق

 بنیان پیشتازي اقتصاد دانش. 
 کارآفرینی توسعۀ. 
 نظام ملی نوآوري دهی سامان. 
 جامع علمی کشور سازي و اجراي نقشۀ پیاده. 
  هاي اقتصادي، علمی و فنی ظرفیت کارگیري بهشناسایی و. 
 هاي پیشرفته انتقال فناوري. 
 واکنش هوشمند يها ه طرحیق تهیاز طر يت مخاطرات اقتصادیریمد. 

 بنیان رویکرد اقتصاد عدالت .5.6
 در آن شـیوع  و رواج یـا  جمعی توافق یا قانون بـا وضع کـه نیست يچیز عدالت ،يشهید مطهـر نگاه از

 نـه  اسـت  عـدالت  ذات خود عدالت مشروعیت مبدأ و منشأ. باشد اعتبار یافته و ارزش جامعه، يعرف جار
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از  نظـر قطع واقعی حقوق رشته یک يدارا مردم دیگر بیان به. يبشر و اجتماعی یـا توافق و یک قـرارداد
 حقیقـت  بـه  اسـالم  واقعــی؛  حقـوق همـین حفـظ و رعایـت یعنی عدالت و هستند مقدس شارع فرامین
  )70-64و 43-40 ،1369 ،يمطهـر( .باشد می عدالت اصل ةاجراکنند و حقوق آن بیانگر

اقتصاد باید بر مبناي عدالت باشد به این مفهوم که امکان حرکت و  ةهاي حوز نهادسازيها و کار و ساز
فعالیت اقتصادي در چارچوب قانون براي همه فراهم شده و آحاد جامعه بتوانند متناسـب بـا اسـتعدادها و    

سو باید مانعی  ابراین در اقتصاد مقاومتی از جنبۀ عدالت ازیکهاي خود در اقتصاد مشارکت کنند. بن پتانسیل
دیگر امکان تعرض به حقوق مردم وجود  د جامعه و ازسويهاي موجو شدن استعدادها و پتانسیلبراي شکوفا

  جمله موارد زیر فراهم باشد:تحقق عدالت باید برخی شرایط، از نداشته باشد. بنابراین در راستاي
 زرگ)هاي ب هاي خرد و کوچک (همچون فعالیت امکان تأمین مالی فعالیت. 
 هاي کوچـک و   شدن فعالیت در اقتصاد کشور جهت حمایت از فرایند بزرگ کارهاي مناسب ایجاد ساز و

 .متوسط کارآمد
 هـاي کـالن بـا حفـظ      گذاري اندازهاي اندك در سرمایه ایجاد ابزارهاي مالی کارآمد براي مشارکت پس

 .ها حقوق مالکیت آن
 تصمیمات و اقدامات دولت واسطۀ عدم تعرض به حقوق مردم به. 
 ناکارآمدي مدیریت اقتصادي کشور واسطۀ ورم باال و کاهش ارزش پول ملی بهجلوگیري از ت.   

  شرح ذیل است: یان در بندهاي اقتصاد مقاومتی بهبن هاي رویکرد اقتصاد عدالت مصداق
 ها هدفمندسازي یارانه. 
 درآمد و متوسط ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم. 
 جاد ارزشیها در ا د تا مصرف متناسب با نقش آنیتول ةریعوامل در زنج ۀعادالن يبر سهم. 
 هاي عدالت اجتماعی ارتقاي شاخص.  

  وممقا دقتصاا ياربرقر شرایط .7
 ناییاتو و د،بپذیر وارده يهاكشو از را تأثیر ینمترک هاي اقتصاد مقاوم این است که یکی از ویژگی

 تا کند شتال باید متیومقا دقتصاا یژگیو با دقتصاا یک. باشد شتهدا را كشوورود  از پس سریع يزسازبا
 منیتا ر،مذکو رکشو علیه تحریمی نهگوهر لعماا کهيرطو به کند یفاا جهانی دقتصاا در يارتأثیرگذ نقش

از  يانشانه انبهعنو را یرز يشاخصها انمیتو به هر ترتیب زد.سا رو بهرو همخاطر با را جهانی دقتصاا
  گرفت: نظر در دقتصاا نترشدوممقا



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               330

  يبیکار و رمتو پایین خنر. 1.7
شرایط سختی را براي یک جامعه  وست ا يدکور رمتو ضعیتو آور پیام ،باال رمتو رکنا در شرایط رکودي

 و جامعه دحاآ خرید رتقد منفی بر تأثیربر  وهعال رمتو خنر دنباالبو ویژه اینکه به همراه خواهد داشت. به
 هداخو تأثیرنیز  یهسرماتشکیل  و اريگذسرمایه ندرو بر تبلندمد در معیشت، مشکل با دممر دنگیرکردر
 از اینبخشی  قاعدتاً و میکند روبهرو يچشمگیر کاهشرا نیز با  رکا نیروي يابر تقاضا مرا اینشت. اگذ

 ۀهزین ای رفشا ،مولدغیر لشتغاا حفظ دیگر با بخشی و نجامدامی رکا تعدیل نیروي به کاهش
 شتنددا هعقید ننادداقتصاا هالسا که گفت انمیتو کلیطور به .زدسامی وارد ربرکشو را دخو یرناپذبجتناا

 از که هاییرکشو در لیکن. هنددمی ننشا کنشوا یکدیگر عکس يربیکا و رمتو تمدهکوتا در قلاحد که
 باال نفت قیمت مانیکهز هارکشو ینا در ؛ستا وتمتفا کمی یطاشر ،میبرند نجر طبیعی منابع نفرین

 به را نفت وشفر از حاصل يارز يمدهادرآ از بخشی لتهادو ،مییابند یشافزا نفتی يمدهادرآ و رود می
 را يربیکا تبلندمد در و کنند رمها را رمتو ،تولید یشافزابا  تمدهکوتا در تا میکنند یقرتز يدقتصاا نۀبد

 يمدهادرآ یقرتز 1يهلند يربیما در. رودمی رنتظاا که ستا يچیز از وتمتفا نتیجۀ لیکن. هندد کاهش
 تولید يقابتناپذیرر. دمیشو نقدینگی یشافزا سبب و داده یشافزا را پولی یۀپا ،تولید بخش به نفتی

 به نسبت يشتربی دسو که غیرمولد يهازاربا سمت به را دموجو نقدینگی ،مدیریت ءسو چاشنی با خلیدا
 يربیکا و کاهش تولید رم،تو تشدید با ترتیب ینا به. میکند یتاهد نددار يدقتصاا مولد يبخشها

  مییابد. یشافزا

  رکا يونیر يباال يور هبهر. 2.7

ــین پایین .یدآمی ستدبه شاغل جمعیت به رکشو تولید تقسیم از رکا يونیر متوسط يور هبهر  بـــودن چنـ
 طبیعی. ستا منابع یـر سا و قتگسترده وف تالا نشانگر هارفاکتویر سا نسبت به رکشو یک يابر شاخصی

  کند. عفاد انیگرد برابر در حقش بر منافع از ياشایسته نحو به اندنمیتو رکشو حالتی چنین درکه  ستا

   جامعه دننبو قطبی. دو3.7

 يابر مثبتی عاملانــد میتو و دهبو منطقی ستا ادفرا نسبی يهاوتتفا نشانگر نجاکهآتا يمددرآ فختالا
ــتر کوشش و رکا ــه مددرآ يبرانابر که هنگامی لیکن ،باشد بیشـ ــدي بـ  وهگر دو به جامعه که سدرمی حـ
  شد.اهد خو جامعه يابر يجد اتخطر نمددآجوو به باعث د،شو می تقسیم فقیر و تمندوثر

                                                        
1. dutch disease 
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 باال يدقتصاا شدر نرخ .4.7
 نشانگر که هستند اههمر باال شدر خنر یک با معموالً ،کنند کسب را هکرشدذ يیژگیهاو که هاییدقتصاا

 دمیشو جامعه ادفرا دحاآ هفار و مدهادرآ سطح فتنرباالتر سبب شدر خنر ینا. هست نیز هاآن دنبو وممقا
  هد.د کاهش نیز را جامعه ادفرا بین يمددرآ فشکا ندامیتو منجااسر و

 يا جامعه هر در که ،باشد اههمر نیز چالشهایی با ندامیتو وممقا دقتصاا یک در شاخصها ینا
 مالی و پولی گذاري ستسیا را،کا متیومقا دقتصاا یک در. شتدا هداخو لتهادو سیاست عنو به بستگی
 سیاست. نیست مالی سیاست به بستهوا پولی سیاست لزوماً و هستند یکدیگر با هماهنگ لیکن ،مستقل

 ورود از يجلوگیر ،نفت بخش يمددرآ يهاننوسا از دقتصاا حفظ يمبنا بر میبایست لتدو مالی
 يمدهادرآ دکور نماز در جهدبو يکسر انجبر از يجلوگیر و نقرو دوران در یهروبی نفتی يمدهادرآ

  .باشد يمرکز بانک بر رفشا مانع و باشد نفتی

  الزامات اقتصاد مقاومتی .8
اقتصاد  ۀمسئل«اند:  مقام معظم رهبري در فرمایشات خود به برخی از الزامات اقتصاد مقاومتی اشاره فرموده

الزامات  ءکردن اقتصاد، جز اد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمىمهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتص
وجود بیاورد؛ و این کار  تواند یک تحول به که اعالم شد، می 44هاى اصل  اقتصاد مقاومتى است. این سیاست

هاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصى را باید توانمند  ى انجام گرفته و تالشیباید انجام بگیرد. البته کارها
هـاى دولتـى کشـور و     کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند، هم سیسـتم بـانکى کشـور، دسـتگاه    

کمک کنند که مـردم وارد میـدان    ـ قضائیه ةمقننه و قو ةمثل قو ـ  توانند کمک کنند ى که مییها دستگاه
  )1391/5/3معظم رهبري در دیدار کارگزاران نظام، بیانات مقام ( .»اقتصاد شوند

است. ایـن وابسـتگى، میـراث شـوم      کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى«
ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با   ۀصدسال
اقتصاد انجام  ۀترین حرکت مهم را در زمین دیگرى جایگزین کنیم، بزرگهاى اقتصادىِ درآمدزاى  فعالیت

تا میزان زیـادى پـر کنـد.     تواند این خأل را ى است که مییکارها ۀبنیان ازجمل ایم. امروز صنایع دانش داده
یم همت را بر این بگماریم؛ بروتواند این خأل را پر کند.  هاى گوناگونى در کشور وجود دارد که می ظرفیت

  . (همان)»مکه هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیسمت این به
  شرح زیر عنوان نمود: توان به ات اقتصاد مقاومتی را میبرخی دیگر از الزام

 کشور بستر مناسـبی بـراي    مناسب موقعیت جغرافیایی: توجه جدي و حمایت دائمی از بخش کشاورزي
افزایش تولید محصوالت کشاورزي براي تأمین نیازهاي داخلی و صادرات را فـراهم سـاخته اسـت. از    

کشور وظایف مهم و اساسی را  ۀیند رشد و توسعاشرفت اقتصادي، بخش کشاورزي در فرنگاه رشد و پی
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اري از محصـوالت راهبـردي، در   ها سیاست خودکفایی در تولید بسـی  عهده دارد. اگرچه طی این سالبر
رسـد   نظر می اما به ،جمله گندم محقق گردیداست و در تولید برخی محصوالت از دستور کار قرار داشته

تولیدات کشـاورزي  ۀ روی هنوز بخش کشاورزي توان رقابت با محصوالت خارجی را نداشته و واردات بی
  به این بخش، ضربات سهمگینی وارد نموده است.

 کنترل واردات محصوالت مصرفی از طریق تشـدید ضـوابط و اسـتانداردهاي الزم    : بر واردات مدیریت
افزایش تعرفـه و ایجـاد الـزام بـراي دریافـت مجـوز از        دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است.یکی از 

  هاي کاهش واردات باشد.  تواند یکی از راه هاي متبوع می وزارتخانه
 سـازي بسـترها بـراي تحقـق نظـام       هاي معقول اقتصادي فـراهم  یکی از روش: اصالح ساختار مالیاتی

درآمـد   ۀفاصـل همچنـان  تواند روي درآمدهاي آن حساب باز کنـد.   مالیاتی در کشور است که دولت می
زیادي دارد؛ امـا در   ۀد مالیاتی بسیاري از کشورها فاصلبا میانگین جهانی و میانگین درآم کشورمالیاتی 

اي صـورت بگیـرد؛ زیـرا     ع فرار مالیاتی اهمیت خاصی دارد که باید براي آن تدابیر ویژهاین بین موضو
فعلـی اسـت. در   ة دهد میزان فرار مالیاتی حداقل دو برابر درآمد مالیـاتی بـالقو   برخی برآوردها نشان می

سـمت   یافتـه و بـه   فروشی نفـت کـاهش   توان امیدوار بود که خام یاتی میصورت اصالح این سیستم مال
  هایی برداشته شود. گام اقتصاد مقاومتی است  ۀنتیجاقتصاد خودکفا که 

 هاي اقتصـادي کشـور باشـد؛     گذاري سیاستۀ محوري باید سنجتولیدریزي در ارتقاي تولید ملی:  برنامه
هــاي تجــاري و در  هـاي پــولی و مــالی، در سیاســت  هــاي ارزي، در سیاســت یعنـی بایــد در سیاســت 

  رار گیرد.اولویت ق ملی در تولید ،و مالیاتیهاي بانکی  سیاست
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  بر اقتصاد مقاومتیاي  همقدم
  1درضا کتابداریمج

  دهیچک
 يرهبـر معظـم انقـالب بـرا     يسـو از بـار  نخسـتین ل یبـد  بـی  ک شاهکار و راهکاریعنوان  به یاقتصاد مقاومت

ختگـان  یم فرهیل عظـ یـ کـه مـورد اسـتقبال خ    يطور هب د.یمطرح گرد يرفت کشور از مشکالت اقتصاد برون
نـد تـا   یجامعه به آن توجه و دقت الزم را بنما شمندان و اقشار مختلفیقرار گرفت و الزم است تا اند ياقتصاد

ـ    یـ در ا شـود.  ییها اجرا آن در تمام بخش شده در ارائه ياهللا راهکارهاءشا ان اي  هن مقالـه کـه بـه روش کتابخان
و  يدر تفـاوت آن بـا مقاومـت اقتصـاد     یان کلیب ،یف از اقتصاد مقاومتیم به چند تعریدار گذرا یباشد نگاه می

 یکلـ  يهـا  اسـت ین اقتصاد کشـور و الزامـات تحقـق س   ییچند از مقاومت پاهایی  ذکر نشانه ،ياضت اقتصادیر
  رسد. می انیپا جه بهیانات رهبر معظم انقالب و مقاله در انتها با ذکر نتیدر ب یاقتصاد مقاومت

    يمقاومت اقتصاد ،ياضت اقتصادیر ،یاقتصاد مقاومت: ها واژهکلید

  تاریخچه  
علیه کشورمان ازسوي مقام معظم ها  و پس از تشدید تحریم 1389شانزدهم شهریور بار در  نخستینبراي 

و این در حـالی اسـت کـه در     2ایشان با هدف صیانت از انقالب مطرح شدهاي  بینی پیشدلیل  رهبري، به
 تأکیـد هاي اخیر هم ضرورت توجه به این الگو سبب شده مقام معظم رهبري توجه بـه آن را مـورد    سال

  هند. قرار د

    اقتصاد مقاومتی چیست؟ (مفاهیم و تعاریف)
اما منحصر به کشور ما هم  — مثبت ۀاین آن جنب —  یک الگوي علمی متناسب با نیازهاي کشور ماست«

اي  اقتصـادي هاي  اجتماعی و زیروروشدنهاي  به این تکانه نیست، یعنی بسیاري از کشورها، امروزه باتوجه
گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاري که در این بیست سی سال 

دیگر کشورها هم هست،  ۀدهیم، دغدغ می پس مطلب اول اینکه این حرکتی که ما داریم انجام اند. افتاده
  (مقام معظم رهبري)  .3»مخصوص ما نیست

                                                        
  .. مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستري1
  .7ص  ،93فروردین  16مورخ شنبه  ،اطالعات ۀروزنام .٢
  .   khamenei.irبیانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي .٣
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هـاي   ي و اجـراي برنامـه  گـذار  ) عبارت است از سیاسـت Resilience Economyاقتصاد مقاومتی («
هـاي   نظام سلطه، تشـخیص حـوزه   جانبۀ اقتصادي معطوف به پایداري در همۀ سطوح با فرض فشار همه

هـاي   فشار که در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت، با مشارکت و باور همگانی و اعمـال مـدیریت  
اتکـایی در یـک   تـالش بـراي خود   تولیـد داخـل و  هاي  بر مزیت تأکیدو با ها  عقالیی و کاهش وابستگی

  شرط و الزام اقتصاد مقاومتی است. نه یک اقتصاد منفعل و بسته، پیش فعال و پویا و اقتصاد
ر اقتصادي در شرایط تدابیر و راهکارهایی براي پیشبرد امو یف دیگر، اقتصاد مقاومتی، مجموعهدر تعر

  .1»اقتصادي استهاي  زمینه مقاومت در همۀ
توان یک  می شرح ذیل تعریف کرده و اعتقاد دارند چهارگونه از اقتصاد مقاومتی را به مهر:یسایی و زاهد«

  .2»ملی پیگیري کردهاي  عنوان پروژه ها را در کشور به آن یا ترکیبی از
طورکه انقالب اسـالمی   یعنی همان» اقتصاد موازي« ۀمثاب تعریفی است از اقتصاد مقاومتی به ؛تعریف اول

... کرد امروز هم بایـد ایـن   ، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران وامداد تأسیس نهادهایی مانند کمیتۀاقدام به 
مقـاومتی در  هـاي   که انقالب ما به اقتصاد مقاومتی و به نهادسـازي ل کند، چراپروژه را ادامه داده و تکمی

ون دو نهاد سـپاه پاسـداران و   اینکه اکنعنی نفی نهادهاي مرسوم نیست، کمام اقتصاد نیاز دارد و این امر به
هـاي   ارتش در کنار هم به دفاع از انقالب اشتغال دارند و این نوع الگـو در برخـی کشـورها کـه از نظـام     

همزمـان از حضـور نهادهـاي دولتـی،     برداري  گذاري برخوردارند، وجود دارد مثالً بهره سیاستاي  هالیچند
  .مختلفهاي  ر عرصه... دهاي خصوصی و بنگاه ،هاي مردم نهاد سازمان

، »سازي مقام«درپی و آن اقتصادي است که نامند  می را اقتصاد ترمیمی تعریفی است که آن تعریف دوم؛
موجود اقتصادي است.  ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد» ترمیم«و » گیري خلل«، »زدایی بآسی«

له یعنی ترمیم و برآورده شود؛ این مسئکه انتظارات هاي موجود کاري کنیم  تعریف سیاستیعنی با باز
مري اقتضاي زمان و مکان که ا اداري کشور حسب نیازهاي مختلف و ساختارهاي اجرایی وسازي  مقاوم

هاي  جمله جایگزینی سوخت، ازیافته کردند که برخی کشورهاي توسعه دور از ذهن نیست. مشابه آنچه
در غرب که دیگر با افزایش قیمت نفت  1983و  1979دو شوك نفتی درپی هاي فسیلی  نوین با سوخت

  شوند.  نمی به باالي صد دالر هم، دچار شوك
 ،»شناسـی  هجمـه «فضـایی دفـاعی وارد و متوجـه     تعریف سـوم از اقتصـاد مقـاومتی کـه     تعریف سوم؛

ا ما در برابر آن هجمه است. یعنی باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان مـ » شناسیپدافند«و » آفندشناسی«
  .دهند می حمله به اقتصاد و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزاري صورت

هجمه را پیشاپیش شـناخته و  هاي  که ابزارها و شیوهایم  بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته
ها استراتژي مقاومت را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی اسـت تـا آفنـد دشـمن شـناخته       اساس آنبر

  د، مقاومت متناسب با آن هم طراحی و اجراي نخواهد شد.نشو
                                                        

  . 31همان  .٢    .71ص  ،1393آبان  17مورخ  ،شنبه ،اطالعات .١
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صـاد مقـاومتی را پدافنـدي یـا     خالف سه تعریف قبلـی، اقت است که بر» لیآ هاقتصاد اید« تعریف چهارم؛
اندازي کالن به اقتصاد جمهـوري اسـالمی ایـران     داند بلکه اقدامی است بلندمدت و چشم نمی مدت کوتاه

م براي جهان اسالم اندیشانه و ایجابی که هم اسالمی باشد و هاقتصادي است دوردنبال  هدارد و در واقع ب
  تمدن بزرگ اسالمی باشد.ساز  زمینهبخش و کارآمد بوده و  و منطقه الهام

   1یگفتمان و الگوي اقتصاد مقاومت
  ) است که با:یتیریو مد( ياقتصاد ییگفتمان و الگو

 ها) ها و رقابت ها و بحران میتحر(دات یدر مقابل تهد یاقتصاد ملسازي  مقاوم. 
 یفعل يها میاز تحر(راندن نظام سلطه  با عقب یشکن میتوان تحر(. 
 ر هم برخوردار باشد:یز يها یژگیدر ضمن از و 
 منطقه يداشتن در بازارها د و با سهمیدر تول يشرو با نوآوریپ. 
 ها دات به فرصتیل کردن تهدیکسب و کارها و تبد يبراسازي  فرصت. 
 یدرون يها ییبر توانا یزا، متک درون. 
 یالملل نیمنطقه و ب يگرا، صادرات محور و حضور در بازارها برون.  

ارزیـابی   ةبـا کـاربرد ویـژ    ،پذیري مختلف بدون آسیبهاي  چگونگی مقاومت اقتصاد در مقابل ضربه«
   .توان مقاومت کشورها در برابر بحران اقتصادي

  .  2»کند می نیست، الگویی است که اقتصاد را در حول باورهاي آن، مقاوممکتب یا نگرش اقتصادي 

  از اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادياي  همقایس
و رفـع کسـري   هـا   ها بـراي کـاهش هزینـه    ) طرحی است که دولتAusterity planریاضت اقتصادي (

مخارج جاري کشـور، کـاهش   جویی در  برخی خدمات و مزایاي عمومی، صرفهبودجه، به کاهش یا حذف 
خصوص یونان در حال حاضر با  زنند که به می رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دستهاي  هزینه

  کند.  می آن دست و پنجه نرم
 هـاي مـالی خـارجی    و کمـک هـا   این طرح گاهی اوقات به افـزایش مالیـات و افـزایش دریافـت وام    

شود. که در ظاهر خوشایند نبـوده   می ریاضت و سختی تحمیل ،دهز نجامد و بر اقتصاد و شرایط بحرانا می
  کند. می اما به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک

ریزان و مجریان طرح اقتصادي است، امـا در   احان، برنامهبر دوش طرها  در اقتصاد مقاومتی بار سختی
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گانه بـا تعامـل    قواي سه است. در اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادي بار مشکالت اقتصادي بر دوش مردم
ربـط   هاي ذي بیش از گذشته به وظایف خود عمل کرده و تصمیمات الزم را اتخاذ و براي اجرا به دستگاه

  کنند. می ابالغ
هیچ عنوان منجر به  هوم جداگانه و مستقل هستند که بهلذا اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو مف

 ياضت اقتصـاد یشرایط است، اما هدف ر جانبۀ اومتی تغییر همهو هدف اقتصاد مق شوند نمی بروز یکدیگر
  ه است.یط اولیبازگشت به شرا يبرا یجبران برنامۀ

 ۀبهینه از منابع موجود باید طی یک برنام نداریم، اما استفادة در اقتصاد مقاومتی ما محدودیتی در منابع
اقتصادي ما با محدودیت در منابع و سرمایه شده صورت گیرد و این در حالی است که در ریاضت  بندي زمان

  موجود مقابله کنیم.هاي  کردن با محدودیت مصرف و کمبندي  رو هستیم و به ناچار باید با سهیمه هروب

  اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادي مقایسۀ
قاومـت  اما اقتصـاد مقـاومتی عـالوه بـر م     ،هاست یستادگی در برابر فشارها و تحریممقاومت اقتصادي ا«

  .1»و استعدادهاستها  هدفمند و بهینه از ظرفیتة اقتصادي، استفاد

  2مقاومت پایین اقتصاد ایرانهاي  برخی از نشانه
  باشد. می هاي اقتصاد مقاومتی در کشور جمله دالیل نیاز به اجراي سیاستهاي زیر، از وجود نشانه

  .وابستگی شدید به منابع حاصل از صادرات نفت. 1
 .گسترش اقتصاد دانش بیان و نوآوري محور در اقتصاد ملیعدم . 2
 .مزیت دارد) ـ ها وابستگی تولید ملی به واردات و عمق پایین تولید ملی (عدم تکمیل زنجیره. 3
 .دولت در اقتصاد ملیمند  مداخالت گسترده و غیرقاعده. 4
 .بازارهاي رقابتیگیري  نبود بخش خصوصی توانمند و عدم شکل. 5
 .متشکلگستردگی اقتصاد غیررسمی و غیر. 6
   .تخریب منابع طبیعی (آب، خاك، جنگل، مراتع و ...). 7

  3هاي کلی اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبري الزامات تحقق سیاست
 عزم جدي مسئوالن و مدیران اصلی و فعاالن مردمی. 
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 هاي اجرایی سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی به برنامه و  تبدیل سیاست. 
 بندي اقدامات زمان. 
 هاي  اساس شاخصها بر یک از دستگاهر هر قوه نیز تعیین سهم (نقش) هرتعیین سهم (نقش) هر قوه و د

 که امکان نظارت و بررسی پیشرفت کار و پایش صحت مسیر فراهم باشد. اي هگون همختلف ب
 گوناگونهاي  هماهنگی میان بخش. 
 سطوح ۀنظارت در هم. 
 رفع موانع قانونی و قضایی و... . 
 سازي گفتمان. 
 طور دقیق  و بینایی وجود داشته باشد که به رسانی، در این ارتباط بایستی مرکز رصد قوي پایش و اطالع

کننـده، احیانـاً آن    زش کننـد، اسـتنتاج  پیشرفت این کار را پایش کنند. اطالعات را گردآوري کنند، پردا
انجام بگیرد مشخص کنند، براي هـر بخـش شـاخص    اي  هباید در هر مقطعی و هر مرحل حرکتی را که

 گیرد. می رسانی به مردم انجام سنجش معین کنند و در نهایت اطالع

  گیري نتیجه
درونی و بیرونی و حوادث و بالیاي شدید هاي  تواند در مقابل تکانه می شاید بتوان گفت اقتصاد مقاومتی

د تخریب زیاد، کاهش تولیدات و کیفیت زندگی و بدون کمک زیاد بیرونی به حیات خوطبیعی به دور از 
ها  که نه تنها به بحران اي هگون شود گفت توانایی یک اقتصاد به می ينحو ادامه دهد و به تعادل برسد. به

  بلکه در این مسیر به توانمندي و کارکرد بهتر دست یابد. ،پاسخ دهد
 20/12/1392هاي مختلف در تاریخ  معظم رهبري در جمع مسئوالن دستگاه نک با بیانات مقامیو ا

  شود. می عنوان حسن ختام کفایت به
هاي کلی اقتصاد مقـاومتی، در واقـع الگـویی بـومی و علمـی، برآمـده از فرهنـگ         سیاست مجموعه«

ـ   انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت امروز و فرداي کشور است. سیاست فقـط   ،اومتیهاي اقتصـاد مق
براي شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت براي اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصـاديِ  

ن است و عمالً اقتصاد کشـور را  تکمیل و انطباق با شرایط گوناگو ها قابل استین سیا .نظام اسالمی است
   .1»کند می مختلف برطرف رساند و شکنندگی اقتصادي را در شرایط میپذیري  حالت انعطاف به
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   اقتصاد مقاومتی بر فلسفۀاي  همقدم
  پردازي) (ماهیت نظري و روش نظریه

  1اهللا عبدالملکی حجت

  چکیده  
پس از انقالب اسـالمی بـوده   طور ذاتی رهیافت اقتصادي مورد انتظار در کشور  الگوي اقتصاد مقاومتی به

است. این چارچوب اقتصادي در منویات بنیانگذار و رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) و 
طن قانون اساسی جمهوري العالی) و نیز در ب (مدظلهاي  هنیز رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامن

عث شد تـا مقـام   با 1380 اقتصادي در اواخر دهۀاي ه خوبی نمایان است؛ لکن تشدید خصومت اسالمی به
کرده بودند، بر  بینی پیشالعالی) که پیشتر در اواسط این دهه جنگ اقتصادي آتی را  معظم رهبري (مدظله

نمایند. اما یک موضوع مهـم در خصـوص ایـن رهیافـت      تأکیدضرورت اتخاذ رویکرد مقاومتی در اقتصاد 
مبنـاي  "ال کـه  ؤت. لذا پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سجدید، چگونگی ماهیت علمی آن اس

  انجام شد. "فلسفی اقتصاد مقاومتی چیست؟
این پژوهش حاکی از این است که: الف. اقتصاد مقاومتی در واقعیت بیرونی اقتصادي است هاي  یافته

انقـالب اسـالمی) بـا    که امکان تحقق اهداف خود را (مبتنی بر مکتب اقتصادي اسالم و مبانی اقتصـادي  
آورد، ب. این نظریه برآمـده از مبـانی اقتصـاد اسـالمی      می وجود شرایط تهدید، دشواري و دشمنی فراهم
 اقتصاد مقاومتی نسـخه معاصـر نظـام   "گیرد و در واقع  می است و ذیل عنوان نظام اقتصادي اسالمی قرار

  نـد از:  ا اقتصـادي مقـاومتی عبـارت    پـردازي  . د. دو مقدمـۀ علمـی مهـم در نظریـه    "اقتصادي اسالم است
 . شناسایی وضعیت کنونی اقتصاد ایران.2. شناسایی مکتب اقتصادي اسالم و 1

  اقتصاد ۀفلسف ،نظام اقتصادي اسالمی ،مکتب اقتصادي اسالم ،اقتصاد اسالمی، اقتصاد مقاومتی :ها واژهکلید

  مقدمه. 1
مورد انتظار در کشور پس از انقالب اسـالمی بـوده   طور ذاتی رهیافت اقتصادي  الگوي اقتصاد مقاومتی به

گذار و رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی (ره)   است. این چارچوب اقتصادي در منویات بنیان
ـ  طـن قـانون اساسـی    العـالی) و نیـز در ب   (مدظلـه اي  هو نیز رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامن

                                                        
      09123958577همراه:  ،دانشکدة معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالماستادیار  .1

dr.h.abdolmaleki@gmail.com    
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عـث  با 1380 دي در اواخـر دهـۀ  اقتصاهاي  ست؛ لکن تشدید خصومتخوبی نمایان ا جمهوري اسالمی به
 بینـی  پـیش جنگ اقتصادي آتی را  ،العالی) که پیشتر در اواسط این دهه شد تا مقام معظم رهبري (مدظله

معظـم لـه بـر     تأکیـد رغـم   نماینـد. بـه   تأکیـد کرده بودند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد مقاومتی در اقتصـاد  
سـوي  بـار اصـطالح اقتصـاد مقـاومتی از     نخستینبراي  1389، در سال 1386اقتصاد از سال سازي  مقاوم

بـه   1391و  1390هـاي   ایشان مطرح و وارد ادبیات نظري اقتصاد ایران شد. رهبر معظم انقالب در سـال 
لـی  کهـاي   با ابالغ سیاست 1392نوین اقتصادي پرداخته، در بهمن ماه سال  تبیین برخی ابعاد این نظریۀ
اجرایی، فرمان رسمی اصالح نظـام اقتصـادي کشـور را    هاي  ن نظام و دستگاهاقتصاد مقاومتی به مسئوال

  صادر فرمودند.
ال این است ؤمهم در خصوص این رهیافت جدید، چگونگی ماهیت علمی آن است. س اما یک مسئلۀ

تنهـا محصـول نگـاهی     علمی و نظـري برخـوردار اسـت یـا     لگوي جدید اقتصادي آیا از پشتوانۀکه این ا
  امنیتی به اقتصاد است؟ این بدان معناست که مبناي فلسفی اقتصاد مقاومتی چیست؟  ـ سیاسی

علـم و  شناسـی   گیرد: الف. معرفت می کلی مورد بحث قرار در تحلیل فلسفۀ مضاف هر علم، دو شاخۀ
، مبـادي شـناخت آن،   و معاد آن علم هر علم، مبدأشناسی  علم. موضوع بحث در معرفتشناسی  ب. روش

نیـز  شناسـی   هاسـت. در روش  و از این قبیـل پرسـش  ها  مبناي اعتبارسنجی نظریه ها، ساختار کلی نظریه
 )1390(عبـدالملکی،   .شـود  مـی  پردازي) تحلیل ملیاتی کسب معرفت (یا همان نظریهابزارها و الگوهاي ع

عنـوان جریـان غالـب     کالسـیک بـه  اقتصاد متعارف (اقتصاد علم شناسی  همین مبنا در خصوص معرفتبر
  توان مطرح نمود: می ذیل راهاي  اقتصاد در عموم کشورهاي جهان) گزاره

  )1379پور،  (صانع ؛مکمل دئیسم، اومانیسم و لیبرالیسم است مبناي این علم، سه فلسفۀ )الف
 ةدایـر شـوند و هـیچ عـاملی خـارج از      مـی  این علم مبتنی بر تجربه و مشاهده تولیـد هاي  نظریه )ب

  )1379به نقل از عیسوي،  ، 1375(مینی،  ؛محسوسات در تکوین آن نقشی ندارد
  )1390(عبدالملکی،  ؛استپذیر  با مشاهده و آزمون امکان آزمایی نظریات صرفاً ارزیابی و راستی )ج

و  )Possitivismگرایی ( ي آن بر اثباتاقتصاد متعارف نیز ابتناشناسی  ترین گزاره در تبیین روش مهم
  (همان) ؛طور کامل وفادار نیستند) ن بهمحققان بدا ،روش استقرا است (هرچند در عمل

عنوان رویکردي جدیـد در اقتصـاد ایـران)     مبناي فلسفی اقتصاد مقاومتی (به ال این است کهؤحال س
ت نظري، مبنـاي فلسـفی و روش   همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی خاستگاه، ماهی چیست؟ بر

  اقتصاد مقاومتی) انجام شده است. طور خالصه فلسفۀ ردازي در اقتصاد مقاومتی (بهپ نظریه
دستیابی به اهداف فوق و در ادامۀ مقالـه، ابتـدا مـروري بـر تاریخچـۀ       منظور ایند علمی بهدر طی فر

آوري اقتصـادي (بـه یـک تعبیـر      گرفته است. سـپس مبـانی نظریـه تـاب     اقتصاد مقاومتی صورت نظریۀ
طـور مختصـر مـورد تحلیـل قـرار       متعارف) بهنظریه به اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادي ن تری نزدیک
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شناسـی   اقتصاد مقاومتی (خاستگاه، ماهیت نظـري و روش  ست. پس از طی این دو مقدمه، فلسفۀگرفته ا
  و پیشنهادات اختصاص یافته است.بندي  آن) تبیین شده و بخش پایانی مقاله نیز به جمع

  اقتصاد مقاومتی ۀنظری تاریخچۀ. 2
دانست. ایـن بـدان معناسـت کـه      مالزمبا انقالب اسالمی  را توان مقاومت اقتصادي به لحاظ تاریخی می

یک نوع مقاومـت را   يکند اقتضا اهدافی که مطرح می جهت اصول و ماهیت اقتصادي انقالب اسالمی به
درپـی  افـزایش رفـاه عمـومی و     ،تقالل اقتصـادي تحقق اسـ درپی  ،. اقتصاد انقالب اسالمیهمراه دارد به

مشخص بود کـه تحقـق    اجمالی از همان ابتداي انقالب این کلی وطور قتصاد پیشرفته است و بهساختن ا
اقتصـاد انقـالب   اسـاس   . برایناقتصادي جهان خواهد شد يها رویارویی با قدرت یاین اهداف موجب نوع

مشـاهده شـد    نیز . در عملداشته استمقاومت اقتصادي  مقاومت ومبنی بر اسالمی در بطن خود الزامی 
 . تنهـا هاي اقتصادي دشمنان آغـاز شـد   خصومت اول بعد از پیروزي انقالب اسالمی يها از همان ماه که

علیـه جمهـوري    بر امریکاهاي اقتصادي از طرف  اولین تحریم ،از پیروزي انقالب اسالمی پسهشت ماه 
 .شـکل گرفـت  در این ارتباط ها  و اولین خصومت وارد شد —ودالب اسالمی بکه محصول انق — یاسالم

هـاي   تحریم هاي اقتصادي دشمنان تشدید شد و خصومت این نبرد اقتصادي و نیزدر دوران دفاع مقدس 
کـاهش قـدرت اقتصـادي کشـور و در     هـا   صورت گرفت. هدف از این تحریمعلیه نظام اتفاق  تري يجد

مقاومـت   کـه رویـۀ  شود  می جنگ در نظر گرفته شده بود. با این حساب مالحظهنهایت شکست ایران در 
  اقتصادي از همان ابتدا همزاد و همراه انقالب اسالمی بوده است.

بعد علـت   مباحثدر . آرامی شکل گرفت به 1380 ۀهاي اقتصادي از اواسط ده اما دور جدید خصومت
 طـور صـریح   به 1386در سال  العالی مقام معظم رهبري مدظله مطرح خواهد شد. هاي جدید این خصومت

انقـالب  تـا آن زمـان   این در حـالی بـود کـه    . »جنگ بعدي جنگ اقتصادي خواهد بود«تأکید کردند که 
جنگ فرهنگی که . 2 ،جنگ نظامی که تمام شده بود .1رده بود: پشت سر گذا جدي راسه جنگ اسالمی 

العـالی عنـوان شـبیخون فرهنگـی و تهـاجم       قام معظم رهبري مدظلـه و مبعد از دفاع مقدس شروع شده 
جنـگ  . 3و  — که این جنگ همچنان با شدت کمتر در جریـان اسـت   —    فرهنگی را بر آن اطالق کردند

 1384و  1383هـاي   شـروع شـد و در سـال    1376مـاه  دوم خرداددر اصـالحات   ةبا آغاز دورسیاسی که 
رد شـد. در  خطر این سه جنگ از سـر نظـام و ملـت    کلی طور بهاما د. طور تقریبی رقم خور شکست آن به

مطرح کردند که جنـگ بعـدي جنـگ اقتصـادي      معظم له 1380 ۀدوم ده ایطی و در آغاز نیمۀچنین شر
شاهد طراحی و تدابیر ایشان بـراي مقابلـه بـا     1390 اولیۀ دهۀهاي  دوم این دهه و سال . نیمۀخواهد بود

  پدیدار شد. 1388که البته نمودهاي آن از اواخر سال این جنگ اقتصادي است 
در جمع  1389بار در سال  نخستینومتی براي ااز لفظ اقتصاد مق العالی هبري مدظلهمقام معظم ر البته
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طور رسمی وارد ادبیات اقتصادي کشور شـد.   . از آن پس بود که این اصطالح بهاستفاده کردند ینانکارآفر
مطـرح   1391و  1390هـاي   را در سـال  )اقتصـاد مقـاومتی  ( این رویکرد اقتصادي جدید ادبیاتمعظم له 
که با مبـانی   اي یهنظر ؛ها شکل گرفت اقتصادي جدید در این سال ۀان یک نظرییبنبدین ترتیب  کردند و

  .گردیدمطرح اي  هپردازي ویژ الگوي اختصاصی نظریه اهداف خاص خودش و و
قانون اساسی، رهبر  110از اصل گیري  با بهرهاست.  1392دوم سال  ۀنیماوج تاریخ اقتصاد مقاومتی 

کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشـخیص مصـلحت نظـام و    هاي  معظم انقالب سیاست
هـا   سیاسـت ایـن  با ابالغ علوم اقتصادي ابالغ کردند.  زیادي از اندیشمندان و مدیران باتجربۀ حوزةتعداد 
   .راي طراحی این نظام اقتصادي و اجراي آن آغاز شدب در کشور جدیدي ۀبرنام

یـک  همـراه   بـه بندي  چهار بیست و ۀکلی اقتصاد مقاومتی که یک مجموع هاي از ابالغ سیاست پس
تنها چند روز اي بود که  هجلسافتاد. اتفاق اول  1392اسفند سال  دو اتفاق مهم در بهمن و، مهم است ۀمقدم

برگزار شد. در این جلسـه  سران قوا  و العالی ظلهمد مقام معظم رهبريکلی بین هاي  پس از ابالغ سیاست
اختصاصـی   طور خصوصـی و  براي سران قوا به را دستورات خاصی را مطرح کردند و الزامات کار معظم له

ن والئاز مس ينفر 450(یک جمع حدودا ارشد نظام  نبود که با مسئوال يا . اتفاق دوم جلسهنمودندمطرح 
 نیـز معظـم لـه   در آن جلسـه   گانه و نیروهاي مسلح) برگـزار شـود.   هي شامل مدیران ارشد قواي سکشور

را کـه   يا مبـانی برنامـه   و هـا  یشهدیگر تشریح کردند و ر بار  یکها و الزامات اقتصاد مقاومتی را  ضرورت
  .احتمالی را برطرف کردندابهامات  و فرمودندتنظیم کنند تبیین  بایست می هاي مختلف ن در حوزهالئومس

صورت منسجم بیان شد  به 1392تا  1389هاي  ومتی در سالاقتصاد مقا ۀتوان گفت نظری میبنابراین 
یک الـزام حقـوقی و    ،قانون اساسی صورت گرفت 110هاي کلی که در چارچوب اصل  و با ابالغ سیاست

نظري و قانونی اولیه بـراي   هاي یهیب پابه این ترت کشور در هر سه قوه ایجاد شد. نقانونی براي مسئوال
 1393سـال   يدر ابتدا کشور طراحی یک نظام اقتصادي جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی فراهم شد و

پیگیـري اقتصـاد    ةآمـاد اقشار مختلف مـردم   همچنین هاي مختلف و ست که دستگاهابا شرایطی مواجه 
  )125-127، 1393(عبدالملکی،  .مقاومتی هستند

منظور تحلیل ماهیت نظري و فلسفی اقتصاد مقاومتی، مناسـب اسـت نظریـات مشـابه آن در ادبیـات       بهاما 
 "آوري اقتصـادي  تـاب "کمابیش مرتبط، عنوان هاي  واژهکلیدترین  متعارف اقتصادي بازخوانی شود. یکی از مهم

)Economic Resilinceبیان شده است.طور مختصر ادبیات و مبانی این نظریه  ) است. در ادامه به  

  "آوري اقتصادي تاب"یۀ مبانی نظر. 3
  آوري اقتصادي . پیشینه و مفهوم تاب1.3

آوري، هنوز این مفهوم فاقد درك فراگیر و  هه از تحقیقات اولیه در مورد تاببا وجود گذشت بیش از سه د
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آوري از تمایالت  ز تناقضات موجود بر سر معناي تابمختلف علمی است. بسیاري اهاي  عملیاتی در حوزه
که بر تحقیق هایی  مفهومی بنیادي موجود و همچنین دیدگاههاي  متدولوژیک، تفاوتهاي  شناختی، روش

ـ    مـی  کننـد، ناشـی   مـی  اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکزهاي  در سیستم  ۀشـود. ولـی جنب
اقتصـادي، اکولوژیـک، اجتمـاعی،    آوري  آوري ازجملـه در تـاب   ۀ رویکردهاي علمـی تـاب  مشترك در هم

شناسی و علوم پایه، توانایی ایستادگی و واکنش مثبت به فشار یا تغییر اسـت. از میـان رویکردهـاي     روان
آوري هسـتند،   داراي درکـی قطعـی از تـاب    "بازیـابی "و  "پایـداري "مفهومی این واژه نیـز، دو رویکـرد   

   آوري مطرح شده است: و تابپذیري  انعطاف بسیاري در خصوصهاي  و نظریهها  که تئوري طوري به
 سـازد بـا یـک عامـل فشـار       می گیرند که آن را قادر می اي در نظر آوري یک جامعه را ویژگی ذاتی تاب

  )1390 (رفیعیان و همکاران، .انطباق پیدا کند یا نکند
 آوري عبـارت   که تابساختارهاي موجود نیست، بل طور صرف مقاومت در برابر تغییر و حفظ آوري به تاب

دهی مجدد، حفظ همـان عملکـرد، سـاختار و     ک سیستم در جذب اختالالت، سازماناست از: ظرفیت ی
  )Folke,2006( .هویت

 بـه  قـادر  را هـا  آن که طوري به است،ها  بحران برابر در و جوامع افراد ذاتی سازگاري و واکنش آوري تاب 
 پیوسـتگی  هـم  بـه  دلیـل  معتقدند بهاي  هعد. سازد مخاطرات از ناشی ةبالقوهاي  زیان و کاهش خسارات

ۀ همـ  ظرفیـت  بـه  بلکـه  افرادهاي  ظرفیت تنها به نه اقتصادي آوري تاب کالن، اقتصاد سطح در وسیع
  )Rose,2004( .وابسته است نهادها

 برنامه و رود که یک سیستم به وضعیت هشدار رسیده باشد و تالش شود تا با  می کار هآوري زمانی ب تاب
 .گـردد  مـی  ابداعپذیري  به وضعیت تعادل بازگردانده شود. در این شرایط مهندسی انعطافهایی  سیاست

)Holling, 1996(  
 و مقاومت تا حدود زیادي به ثبات و خاصیت کشش در مقابله با شـرایط بحرانـی   پذیري  مفهوم انعطاف

  )Grimm, Wissle, 1997( .اشاره دارد
 هـاي   ثبـات در برنامـه   هـا،  حالت ارتجاعی اشاره دارد، به این معنی که با وجود اخاللآوري به یک  تاب

دولت وجود داشته باشد. این بدان معناست که قبـل از بـروز تغییـرات، سـاختاري معـین و متغیرهـاي       
 .دولـت در آینـده را تضـمین نماینـد    هـاي   هـا پایـداري و کنتـرل سیاسـت     مشخصی فعال شود که آن

(Fridolin Brand, 2009)  
 هـاي   پـذیري  یی یک کشور در رابطه با کنارآمدن و مقاومت در برابـر آسـیب  آوري اقتصادي به توانا تاب

بودن سیسـتم اقتصـادي و غلظـت صـادرات،     تصادي اشاره دارد. بیش از حـد بـاز  ذاتی خود از لحاظ اق
بـاالي   کارآمـد، هزینـۀ   وي انسانی و مـدیران وابستگی باال به واردات کاالهاي استراتژیک، کمبود نیر

از هــایی  ی نمونــهالمللــ بــینهــاي  گــذاري ی و عــدم نفــوذ در جریــان قیمــتالمللــ حمــل و نقــل بــین
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 کـه ذاتـاً  هـایی   توان گفت کشور می ذاتی اقتصادي یک کشور هستند. بر همین مبناهاي  پذیري آسیب
بـراي دسـتیابی بـه توسـعه و     هـا   باشند. پس ایـن کشـور  پذیر  آسیب توانند ذاتاً می نیستند،پذیر  انعطاف

 .را در دستور کار خود قرار دهندسازي  پایداري و مقاومهاي  سیاستسازي  موفقیت، ضروري است پیاده
)(Briguglio et al, 2000  

  : است مؤلفه چند اقتصادي داراي آوري ادبیات متعارف تاب اما
 کـاهش  جوامع براي ظرفیت و بحران از پیش اقتصادي شرایط به براي بازگشت جامعه ظرفیت )الف

 بینی پیش در و چه است کرده تجربه جامعه که بحران وقوع به واکنش در قرارگرفتن (چه خطر معرض در
  )Forgette, 2009( .است) نکرده تجربه هنوز که حوادثی وقوع

  .دهد می را نشاناقتصادي مانند رکود هاي  اقتصاد در برابر بحرانپذیري  که حساسیت مقاومت )ب
  هاست و   بحرانشدن با  پس از مواجه "بخشیودبهب"سرعت عمل در معناي  که به بهبود )ج
  )Martin,2012( .اقتصادي استهاي  مسیر رشد اقتصادي قبل از بحران ةو یا تجدید دوبار بازسازي )د

  

  
  

مؤلفه هاي اصلی تاب آوري 
اقتصادي

در ادبیات متعارف

مقاومت
درجۀ حساسیت یا عمق 

واکنش اقتصاد به 
بحران ها

بهبود
سرعت و درجۀ 
بهبود در بحران 

اقتصادي

بازگشت
میزان سازگاري و 

بازگشت پذیري به دوران 
قبل از بحران

بازسازي
به میزان رشد 

اقتصادي قبل از 
بحران
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نـد از:  ا عبـارت آوري اقتصـادي   شده براي تـاب  معرفیهاي  فوق، برخی از شاخصهاي  لفهؤبه م باتوجه
 درآمـد و  میـزان  و اشـتغال  وضعیت اقتصادي، تنوع و پویایی رشد، نرخ اقتصادي، ثبات و پایداري امنیت،
 )1392 (بهتاش و همکاران، .مالکیت

  آوري اقتصادي در فلسفه علم اقتصاد ۀ تابمبناي نظری .2.3
و مبـانی علـم اقتصـاد    ها  ریشهآوري اقتصادي مطرح است، تفاوت آن با  ؤالی که در بحث از فلسفۀ تابس

متعـارف اقتصـاد ازجملـه آزادسـازي،     هـاي   متعارف است. اگرچه این نظریه در ظـاهر بـا برخـی پـاردایم    
اقتصـاد   است، لکـن ایـن نظریـه در بطـن فلسـفۀ      زدایی و لیبرالیسم مطلق تا حدودي در تعارض مقررات

قتصاد و آنچـه باعـث طـرح الگـوي     م امتعارف رشد کرده است. براي توضیح این مطلب مبانی فلسفی عل
  شود.  می آوري در آن شد تبیین تاب

 رنسانس محسوب از محصوالت فلسفه علم پس از دورة شناختی علم اقتصاد متعارف به لحاظ معرفت
اسـاس آنچـه مبنـاي     سـم، اومانیسـم و لیبرالیسـم. بـراین    نـد از دئی ا شود کـه مبـانی بعیـد آن عبـارت     می

سـت، حیـاتی   مادي به زندگی و فعالیت بشر ا اقتصاد متعارف بوده است، نگاه صرفاً ةپردازي در حوز نظریه
عنـوان   ـ بـه  اسـاس آزادي مطلـق   شود. بـراین  می کردن لذت مادي افراد پیگیريکه تنها با هدف حداکثر

جدي قرار گرفت. این دیدگاه باعـث طراحـی    تأکیدمورد توجه و  ـ ها عامل رضایت فردي انسانترین  مهم
با پایه قراردادن فروض خاص روش شناختی مشخص و هاي  رهیافت کارگیري بهشد که با هایی  رچوبچا

رساندن منـافع افـراد و   حداکثر کارآمدي لیبرالیسم اقتصادي در بهشناختی، به اثبات  شناختی و محیط انسان
دهم و نـوزدهم  که در قـرون هجـ  هایی  نظریه با مجموعۀ — جامعه شد. بدین ترتیب علم اقتصاد متعارف

اد (بـازار  رقابت آز انسان در حیات خود پرداخت و نظریۀبه پشتیبانی نظري از آزادي مطلق  — تطور یافت
  سخت آن قرار گرفت. آزاد) در شالوده و هستۀ

نـام رقابـت آزاد و کامـل     اثبات رسید. بازارهایی کـه بـه   ایی این نگاه اقتصادي بهاما در عمل عدم کار
ریخـتن بیشـتر وضـعیت توزیـع درآمـد، عـدم تولیـد         هـم  باعث افزایش انحصار، به ، در عملشکل گرفت

زودي  همـین جهـت بـه    ابع و کاهش رفاه عمومی گردید. بهکاالهاي عمومی و مورد نیاز جامعه، تضییع من
وارد  اي کردن آزادي اقتصـادي تـا انـدازه   ح گردید و در مقام نظر نیز محدوداقتصاد دولت مطرهاي  نظریه

  ادبیات علمی شد.
 ۀجریـان اصـلی فلسـف    توان در ادامـۀ  می آوري اقتصادي را نیز ة تابحوزهاي  در همین مسیر، نظریه

اقتصادي مختلـف در  هاي  گذشته، بروز نوسانات و شوك ارزیابی نمود. در سه تا چهار دهۀ متعارف اقتصاد
تصاد وك، ضد شکنندگی و ضد نوسان اقضد شهاي  جهان اقتصاددانان را متوجه ضرورت توجه به ویژگی

  آوري اقتصادي وارد ادبیات اقتصادي شد. نمود. از این پس اصطالح تاب
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شـناختی   شناختی و روش ي اقتصادي در چارچوب مبانی معرفتآور ۀ تاببه مقدمات فوق، نظری باتوجه
  شود. می اقتصاد متعارف مطرح

  اقتصاد مقاومتی فلسفۀ نظریۀ. 4
  اقتصاد مقاومتی ۀریخاستگاه نظ .1.4

 کشـورهاي  از بسـیاري  و نیست ایران به مختص صرفاً مقاومتی اقتصاد براساس مقدمات گذشته، موضوع
کـه پیشـتر نیـز     گونـه  همان .اند کرده حرکت خود اقتصاد کردن مقاوم سمت به نیز با تعابیري نزدیک، دیگر

 اي عـده . است اقتصادي آوري تاب مفهوم مقاومتی،نزدیک به اقتصاد اي  همفاهیم تا انداز گفته شد، یکی از
آوري اقتصـادي (بـا    دند، اما بهتر اسـت گفتـه شـود: تـاب    کر ترجمه هم مقاومتی اقتصاد به را مفهوم این

    اقتصاد مقاومتی است.هاي  تعدیالتی) یکی از شاخصه
 ماهیـت  معناسـت کـه  است. این بدان  مالزم اسالمی انقالب با اقتصادي در ایران اما مفهوم مقاومت

 همراه به را مقاومت نوع یک ياقتضا کند می مطرح که اهدافی و اصول جهت به اسالمی انقالب اقتصادي
 عمومی رفاه افزایش اقتصادي، از استقالل اند عبارت اسالمی انقالب مبتنی بر مبانی، اهداف اقتصادي. دارد

رهبران کبیر و معظم انقالب اسالمی نیز متجلی است، بناي اقتصادي پیشرفته. این اهداف که در منویات  و
هستند. اهمیت هریک از این اهداف در مسیر تحقق هدف نهایی انقـالب اسـالمی   اي  هداراي مفاهیم ویژ

  )90، 1393(عبدالملکی،  .سمت کمال الهی) مشخص است و هدایت جامعه بهسازي  (یعنی انسان
  

  
  

 اهـداف  این تحقق که بود مشخص ابتدا همان از قالب اسالمی،به ماهیت ضد استکباري ان اما باتوجه
 مشـاهده  نیـز  عمل در شد. خواهد جهان (مستکبران عالم) اقتصادي هاي قدرت با رویارویی نوعی موجب

 شـد. در  آغاز دشمنان اقتصادي هاي خصومت اسالمی انقالب پیروزي از بعد اول هاي ماه همان از که شد
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 جدیـد  شـد و دور  تشـدید  دشـمنان  اقتصـادي  هـاي  خصومت و اقتصادي نبرد این نیز مقدس دفاع دوران
نیز از  العالی) آغاز شد. مقام معظم رهبري (مدظله 1388اخیر از حدود هاي  اقتصادي در سال هاي خصومت

  با تبیین جنگ اقتصادي، رویکرد اقتصاد مقاومتی را مطرح و تبیین نمودند.  1380 اواسط دهۀ
توان اقتصاد اسالمی و در طول آن مبانی اقتصادي انقالب اسالمی  می اقتصاد مقاومتی رااما خاستگاه 

ت) از بطـن مکتـب   اقتصادي انقالب اسالمی (اسـتقالل، رفـاه عمـومی و پیشـرف     گانۀ ست. اهداف سهدان
قواعـد زنـدگی    شـدة  یات اقتصادي انقالب اسالمی زمینیت گرفته است. در واقع منواقتصادي اسالم نشأ

سـالمی  گاه اقتصاد انقالب اسالمی، بستر اقتصادي جمهـوري ا  دي مورد نظر اسالم است. اما تجلیقتصاا
ت، با موضـوعات و مسـائل مختلفـی    سیاسی که محصول انقالب اسالمی اس ـ است. این ساختار اجتماعی

داف نحـوي عمـل شـود کـه اهـ      ود. در این رویارویی مقرر اسـت بـه  ش می جمله مسائل اقتصادي مواجهاز
  اقتصادي مورد نظر انقالب اسالمی محقق شود.

  

  
  

معاصر باعث شده است تحقق اهداف اقتصادي انقـالب   ةاما بروز دو دسته خصومت اقتصادي در دور
باري اقتصاد مقاومتی رویکرد اقتصادي جمهوري  مواجه باشد. در چنین فضاي خصومت اسالمی با موانعی

  قتصادي انقالب اسالمی.اسالمی خواهد بود جهت تحقق اهداف ا
مختلـف  هـاي   اقتصادي دانست کـه در عرصـه  هاي  توان برخاسته از خصومت می اقتصاد مقاومتی را

اقتصادي به اعمال فشار بر کشور و ممانعت از تحقق اهداف اقتصادي انقالب اسالمی انجامیده است. این 
  شود: می خلی تقسیمداهاي  خارجی و خصومتهاي  اقتصادي به دو دسته خصومتهاي  خصومت

اي  انقالب اسالمی رفتار خصمانه يهاي خارجی از ابتداي پیروز برخی از دولت خارجی:هاي  خصومت )الف
را در مقابله با جمهوري اسالمی ایران در پیش گرفتند. البته ایـن رفتـار خصـمانه و تـداوم آن از ابتـداي      
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انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی (ره) نیـز از آغـازین    گذار کبیر  انقالب اسالمی مورد انتظار بود. بنیان
زد نمودند. این دشمنی در سـی و  تکبار و ایادي آن را گوشهاي پیروزي انقالب اسالمی این دشمنی اس ماه

هـاي   هـاي داخلـی و تقویـت جریـان     انـدازي آشـوب   هاي مختلفی ازجملـه راه  چهار سال گذشته در قالب
گرفته است. در این  هنگی و اقدامات سیاسی براي براندازي صورت میتروریستی، جنگ نظامی، تهاجم فر

کـه   گونـه  ها بوده است. امـا همـان   داوتع آهنگ دائمی همۀ تصادي پسهاي اق ها و خصومت میان تحریم
گرفته است کـه از نظـر برخـی     توجهی ها در پنج سال اخیر شدت قابل تر نیز گفته شد، این خصومت پیش

گرفتـه در   هـاي صـورت   بیـداري اسـالمی و انقـالب   قتصادي علت آن آغـاز جریـان   گران مسائل ا تحلیل
ها تـا حـدود زیـادي     هایی که گذشته و آینده آن فریقاست؛ انقالبه و شمال اکشورهاي مسلمان خاورمیان

هـاي مردمـی در کشـورهاي     بوده و خواهد بود. با آغاز قیـام  1357متأثر از انقالب اسالمی ایران در سال 
الملـل و   ضـاي جدیـدي در سـطح بـین    م، ف 2010ا سـاختارهاي حکـومتی دیکتـاتوري در سـال     عربی ب

خصـوص   د که معـادالت سیاسـی، امنیتـی و بـه    وجود آم افریقا بهخاورمیانه و شمال  منطقۀ خصوص در به
 مـدت و بلندمـدت   تواند در میان ها می اقتصادي جهان را تحت تأثیر قرار داد. غرب دریافت که این انقالب

داشته باشد که جایگاه جمهوري اسـالمی ایـران در ایـن    الملل دربر قتصادي مهمی در سطح بینتأثیرات ا
. 1خواهد توانست منافع اقتصادي کشـورهاي غربـی را بـا خطـر مواجـه نمایـد       ـ عنوان یک الگو ـ به میان

  ت.اخیر شدت گرفهاي  اقتصادي در سالهاي  خارجی در قالب تحریمهاي  رو خصومت ازهمین
هـا و رفتارهـاي اهـالی داخلـی اقتصـاد       خارجی، انگیزههاي  اما فارغ از خصومت داخلی:هاي  خصومت )ب
هاي موجود تأثیر زیادي داشته باشد. نوع برخـورد افـراد و    تواند در تشدید و یا کاهش موانع و دشواري می

هـا   اثـرات تخریبـی آن  هاي خارجی گاهی باعث تشدید  اقشار مختلف در داخل کشور با خروجی خصومت
گونه رفتار  جهت تشبیه اثرات این براي چنین رفتاري به "هاي داخلی خصومت"شود. استفاده از عبارت  می

  است.  ـ ولو ناخواسته و غیرعامدانه ـ عوامل داخلی با اهداف دشمنان اصیل انقالب، ملت و نظام اسالمی
توان به سه دسته تقسیم  هایشان می جهت نقش را بهطورکلی اهالی اقتصاد  ها، اقشار و به عوامل، گروه

طور همزمـان   و ج. مسئوالن اقتصادي. ساکنان هر کشور به کنندگان، ب. تولیدکنندگان نمود: الف. مصرف
هر  يفوق هستند. آنچه مسلم است، نوع رفتار و عملکرد اعضا گانۀ هاي سه ا چند مورد از جایگاهواجد یک ی

گذارد  جاي می ـ به در سطح کالن ـ ، تأثیري مستقیم بر وضعیت اقتصادي جامعههاي متناظر گروه در نقش
اقتصاد مقاومتی، آن دسته از  ۀتواند مطلوب یا نامطلوب باشد. در نظری که مبتنی بر معیارهاي مشخص می

 کنندگان، تولیدکنندگان و مدیران کشور که مانع از تحقـق اهـداف   ها و رفتارهاي اقتصادي مصرف انگیزه
ند. شو هاي خارجی شناخته می عنوان رفتار نامطلوب و همسو با خصومت شود به اقتصادي انقالب اسالمی

شود که در صورت عدم انحراف رفتاري سه گروه فوق،  دیگر در چارچوب این نظریه نشان داده می ازسوي
                                                        

  ).1393براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: (عبدالملکی،  .1
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ا تأمل در واقعیت هاي خارجی به حداقل مقدار خود خواهد رسید. ب هاي اقتصادي ناشی از خصومت خسارت
اقتصاد کشور، وابستگی به مصرف کاالهاي خارجی، عدم رعایت مقدار و زمان مصرف، خودداري از تولیـد  

هاي سوداگرانه،  بازي و فعالیت اي در عملیات سفته حداکثري، احتکار و امتناع از فروش، صرف وجوه سرمایه
جملـه  ها و اقدامات مسـئوالن اقتصـادي و... از   يگذار سیاست ثباتی و فقدان نگاه علمی در برنامگی، بی بی

یافتن  که شدت نحوي و مدیریت اجرایی کشور هستند، به هاي مصرف، تولید هاي رفتاري رایج در حوزه آسیب
هاي اقتصادي دشمنان اصیل ملت و نظام اسالمی خواهد داشت و  ها کارکردي همانند خصومت و تداوم آن

  .1ها خواهند بود د اثرات نامطلوب آنحتی در شرایطی عاملی براي تشدی
هـا   شـود کـه ضـمن رفـع خصـومت      مـی  عنـوان رهیـافتی مطـرح    با این توضیح، اقتصاد مقاومتی به

خارجی را خنثی نموده، منویات و اهداف اقتصادي انقـالب  هاي  ها) ي داخلی، اثرات خصومت (ناکارآمدي
کلـی اقتصـاد   هاي  ضمون در مقدمه سیاستنماید. این م می اسالمی را در بستر جمهوري اسالمی محقق

  اند: عالی در بخش اول این مقدمه آوردهال دظلهخوبی گنجانده شده است. مقام معظم رهبري م مقاومتی به
و علمـی   اقتصـادي بـومی   اگـر از الگـوي   ...استعدادهاي سرشار معنوي و مـادي و ایران اسالمی با «

مشکالت   ۀاست، پیروي کند نه تنها بر هم اقتصاد مقاومتی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان
عیار در برابـر ایـن ملـت بـزرگ      تمام جنگ اقتصادي آید و دشمن را که با تحمیل یک اقتصادي فائق می

دارد، بلکه خواهـد توانسـت در جهـانی کـه مخـاطرات و       مینشینی وا یی کرده، به شکست و عقبآرا صف
... در آن رو هاي مالی، اقتصادي، سیاسـی و  حرانت خارج از اختیار، مانند بهاي ناشی از تحوال اطمینانی بی

هـا و   هاي مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمـان  به افزایش است، با حفظ دستاوردهاي کشور در زمینه
 زا و بنیان، درون عدالت ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوري، انداز بیست سند چشم و قانون اساسی اصول
 .»دنیت بخشبخش از نظام اقتصادي اسالم را عی ی الهامیویا و پیشرو را محقق سازد و الگوگرا، پ برون

  ماهیت نظري اقتصاد مقاومتی .2.4
 تهدید دشواري، شرایط در که اقتصادي«: نمود تعریف گونه این توان می خالصه طور به را مقاومتی اقتصاد

تر نیز گفته شد که خاسـتگاه اقتصـاد مقـاومتی اقتصـاد اسـالمی و       پیش. »برسد خود اهداف به دشمنی و
مبانی اقتصادي انقالب اسالمی است و بر همین مبنا هدف اجمالی اقتصاد مقاومتی همان هـدف مکتـب   
اقتصادي اسالم و اهداف تفصیلی آن اهداف اقتصادي انقالب اسالمی (استقالل اقتصادي، رفاه عمومی و 

  . پیشرفت اقتصادي) هستند
 نظـام  معاصـر  نسـخۀ  مقـاومتی  اقتصاد« شود: می گفته مقاومتی اما در بحث از ماهیت نظري اقتصاد

در بستر زمان و مکان اسـت.   اسالم اقتصادي مکتب خروجی اسالم اقتصادي نظام. است اسالم اقتصادي
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یـري  گ مکـانی، موجـب شـکل    -این بدان معناست که اجراي مکتب اقتصادي اسالم در هر شرایط زمانی
افزار اقتصادي خواهد شد. این شـکل خـاص از بـروز و ظهـور عوامـل و       و سخت افزار نرمشکل خاصی از 

وهـاي مکتـب   نامند. نظام اقتصادي اسالم، بازتاب پرت می ساختارهاي اقتصادي را نظام اقتصادي اسالمی
) براي تبیـین ایـن موضـوع، الزم اسـت     66تا  63(همان،  ».زمان و مکان است اقتصادي اسالم در آیینۀ

  معارف اقتصاد اسالمی صورت گیرد. ۀمروري گذرا بر فلسف

  معرفی اجمالی معارف اقتصاد اسالمی. 1.2.4
کند و  مهم را دنبال میاي از معارف است که هدفی  حال مجموعه قتصاد اسالمی یک ماهیت واحد و درعینا

سوي کمال مطلق یا همـان   ادي براي پیشرفت و حرکت انسان بهشرایط اقتص کردن مقدمات و آن، فراهم
آن دنبال این است که  طورکلی به د اسالمی بهتبع آن معارف اقتصا عبودیت است. اقتصاد اسالمی و به نهایت

د. بـا ایـن حسـاب    سمت کمال مطلق الزم یا معین است را فراهم نمای شرایطی که براي حرکت انسان به
  یک بخش رفتاري. عنوان یک سیستم کلی دو بخش خواهد داشت: یک بخش معرفتی و اسالمی به اقتصاد

هـایی کـه بـراي ایجـاد آن شـرایط و       شناخت جموعهبخش معرفتی اقتصاد اسالمی عبارت است از م
نمـودن آن  معنـاي اجرا  الزم است. بخش رفتـاري نیـز بـه    کننده یا ضروري براي عبودیت مقدمات کمک

» میمعـارف اقتصـاد اسـال   «تـوان   مـی  ر بخش اول ایجاد شده است. نام بخـش معرفتـی را  دانشی که د
شـود: الـف. شناسـایی الگـوي مطلـوب (یعنـی آن        علم یا دانش مـی  گذاشت. این بخش شامل سه دستۀ

باالتري و با شتاب بیشتري به مقـام عبودیـت برسـد)، ب.     کند که انسان با سرعت وضعیتی که کمک می
معناي شناخت شرایط و وضعیت اقتصادي کنونی) و ج. شناسایی الگوي تغییر  (به موجود شناسایی وضعیت

 (که در واقع همان مسیر حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است).
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معرفتی متفاوت تقسـیم نمـود کـه     توان از جهت دیگر به سه مجموعۀ می اما این سه دسته دانش را 
  ند از:ا عبارت
 . علم اقتصادي اسالم .3؛ نظام اقتصادي اسالمی .2؛ اقتصادي اسالممکتب . 1

کننـد تـا شـرایط     امـا مجموعـاً کمـک مـی     ،معرفتی، ماهیت و روش متفاوت دارند این سه مجموعۀ
  اجرا شود. اقتصادي الزم براي تکامل انسان طراحی و در ادامه

رالعمل زندگی اقتصادي. این دستو معناي همان آیین زندگی اقتصادي است، بهمکتب اقتصادي اسالم 
بودن  پردازد. حرام می اقتصاد بایدها و نبایدهاي رفتاري در حوزةهنجاري است و به  دانشی صرفاً مجموعۀ

مکتبی اقتصاد اسـالمی هسـتند. در مقابـل نظـام     هاي  ... گزارهرورت برقراري عدالت، منع اسراف وربا، ض
اقتصاد براساس آن مکتـب و آن  گیرد؟  قتصاد چگونه شکل میاقتصادي، شکل و ظاهر اقتصاد است. اما ا

شود. این  ارزشی و ایدئولوژیک که در ذهن و جان اهالی آن اقتصاد شکل گرفته است، ایجاد می مجموعۀ
 مردم یک جامعه به یک مکتب خاص، مبانی ارزشی خـاص و ایـدئولوژي خـاص     بدان معناست که وقتی

نامیـده  » نظام«اي خواهد بود که  این رفتارها شاکله خواهند کرد. نتیجۀشکل خاصی رفتار تعهد دارند، به 
شرایطی که مکتب اقتصادي شود. با این تعبیر نظام اقتصادي اسالمی شکل و ساختار اقتصاد است، در  یم

  طور کامل اجرا شده است. اسالم به
ها در یک نظـام اقتصـادي    آنو روابط علی و معلولی بین  ها علم اقتصاد اسالمی نیز به بررسی پدیده

کنند (یعنی در  می اهالی آن مبتنی بر دستورات مکتب عمل پردازد. اینکه در اقتصادي که همۀ می اسالمی
 ثرگیرنـد و چگونـه از یکـدیگر متـأ     مـی  اقتصادي چگونه شـکل هاي  یک نظام اقتصادي اسالمی) پدیده

 شوند، از موضوعات علم اقتصاد اسالمی است. می
دهنـد کـه    معـارف اقتصـاد اسـالمی را تشـکیل مـی      جموعۀ معرفتی با یکدیگر مجموعـۀ این سه م 

مأموریت معارف اقتصاد اسالمی طراحی و اجراي آن وضعیت اقتصادي است که باعث شود انسان بتوانـد  
  عبودیت و کمال با سرعت بیشتري حرکت کند. در مسیر

اختصاصـی خـود نیـز برخوردارنـد. مکتـب      هـاي   شناسـی  گروه معرفتی متفاوت البته از روشاین سه 
بایـدها و   از همـۀ اي  همعناي عـام آن اسـت (مجموعـ    االقتصاد به ۀ معادل فقهاقتصادي اسالم از یک زاوی

هـا   به آن ها در فقه سنتی و متعارف هم اقتصاد و در موضوعاتی که برخی از آن رفتاري در حوزة نبایدهاي
تهـاد  نـوعی از اج  نباط مکتب اقتصادي اسالم قائـل بـه  (ره) در استاهللا شهید صدر  شود). آیت پرداخته نمی

. سه اصل بسـیار مهـم در مکتـب اقتصـادي     1کنند می ساز را بر آن اطالق هستند که عنوان اجتهاد مکتب
  .2) عزت اقتصادي3 ) جهاد اقتصادي و2 ) عدالت اقتصادي،1ند از: ا اسالم نیز عبارت

                                                        
  . 1357 ،تهران، انتشارات اسالمی، 2ج اسپهبدي،عبدالعلی  ۀ، ترجماقتصاد مامحمدباقر،  ،صدر. 1 

  ق. 1402؛ بیروت دارالتعارف للمطبوعات. اقتصادناهمو؛ 
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که قبالً هم اشاره شد، نظام اقتصادي شکل و ساختار اقتصاد است. با این تعبیـر هـر نظـام    طور همان
اقتصادي برگرفته از یک مکتب است. بر همین اساس یک تعریف از نظام اقتصادي اسـالم بـدین شـرح    

». نظام اقتصادي اسالمی بازتاب پرتوهاي مکتب اقتصادي اسالم در آیینـه زمـان و مکـان اسـت    «است: 
  علمی در نظام اقتصادي اسالمی عبارت است از:  روش

   .ارزیابی نظام موجود )الف
در  در صورت انحراف نظام موجود از قواعد مکتـب).  ، ي نظام موجود (حذف یا طراحی اجزابازساز )ب
 هـر  معناي مشاهده، که اجماالً عقل، وحی و تجربه به شود می پردازي علم اقتصاد اسالمی نیز گفته نظریه

  گیرند. مورد استفاده قرار میسه 
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  معاصر نظام اقتصادي اسالم . اقتصاد مقاومتی، نسخۀ2.2.4
فوق و با لحاظ وضعیت کنونی کشور، تبیین ماهیت نظري اقتصاد مقـاومتی امـري    با درنظرگرفتن مقدمۀ

  شود: می سهل خواهد بود. در این بیان ماهیت نظري اقتصاد مقاومتی بدین صورت تعریف
  "معاصر نظام اقتصادي اسالمی است ۀد مقاومتی نسخاقتصا"

براي شـرایط   که گفته شد، نظام اقتصادي اسالمی در واقع خروجی مکتب اقتصادي اسالم گونه همان
بـودن   رغم ثابـت  شود به می بودن بستر و شرایط زمان و مکان باعث اما متفاوتزمانی و مکان خاص است. 

  از نظام در شرایط مختلف متغیر باشد. هایی  قواعد مکتب اقتصادي اسالم، بخش
 و زمـانی  شـرایط ) بعـد  بـه  1388 سـال  خصوص از به( کشور فعلی وضعیت اقتصادي دیگر در ازسوي

 ایـن . اقتصـادي  هـاي  خصـومت  از مملـو اسـت   نـوعی  بـه  کـه  بروز کرده است، شـرایطی اي  هویژ مکانی
 هاي خصومت .کرد تفکیک خارجی و داخلی اقتصادي هاي خصومت به توان می را اقتصادي هاي خصومت
 یـا  و هـا  تحـریم  شـکل  در و شوند می اعمال خارجی دشمنان توسط که هستند هایی آن خارجی اقتصادي
طور خالصه به علل ایـن   پیشین بههاي  است (در بخش شده متجلی خارجی دشمنان اقتصادي فشارهاي
 نـامطلوبی  رفتارهـاي  و ها ناکارآمدي داخلی، اقتصادي هاي خصومت از مراد .اشاره شده است)ها  خصومت

بـودن بخشـی از    کـه ایـن معلـوم نـامطلوب    اند  خود نشان داده و عوامل اقتصادي داخلی از که اجزا است
 کـه  اسـت  طبیعـی  شرایطی چنین یندهاي اقتصادي در کشور است. درو فرا هنجارها، ساختارها ها، ارزش
در ایـن تعبیـر اقتصـاد مقـاومتی      بود. خواهد جدید نظام یک ایجاد مستلزم اسالم اقتصادي مکتب اجراي

معناي طراحی و اجراي نظام اقتصادي است که در شرایط پرخصومت کنونی مکتب اقتصادي اسـالم را   به
طور مشخص اهداف اقتصادي انقالب اسالمی را محقق نماید. در همین راستا ابالغ  و بهبه فعلیت برساند 

تعیـین خطـوطی کلـی در جهـت      منزلـۀ  توسط رهبر معظم انقالب، بـه  اومتیمق اقتصاد کلی هاي سیاست
  )124-128 ،1393. (عبدالملکی، طراحی نظام جدید است
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علمی است  ، طراحی این نظام مستلزم دو مقدمۀبه این تبیین از ماهیت نظري اقتصاد مقاومتی توجه با
مختلف) و ب. شناسایی وضعیت کنونی هاي  حوزهند از: الف. شناسایی مکتب اقتصادي اسالم (در ا که عبارت

یند طراحی نظام امین این دو مقدمه، فرمختلف). با تأهاي  مکانی اقتصاد ایران در حوزهـ  کشور (تحلیل زمانی
از الگوهاي نوآورانه در الف. ارزیابی نظام موجود، ب. طراحی نظام جدید. این گیري  عبارت خواهد بود از: بهره

توجهی در طراحی نظام اقتصاد مقاومتی برخوردار اسـت و   ه نوآوري و ابداع از اهمیت قابلکبدان معناست 
کلی هاي  طور کامل کارآمد نخواهد بود. در این بخش از چارچوب سیاست پیشین بههاي  از شیوهگیري  بهره

  خواهد شد.ي بردار اقتصاد مقاومتی نیز استفاده خواهد شد. همچنین از دانش اقتصادي متعارف نیز بهره

  اقتصاد مقاومتیشناسی  روش .3.4
آن شناسـی   معاصر نظـام اقتصـادي اسـالم) روش    عنوان نسخۀ ك ماهیت نظري اقتصاد مقاومتی (بهبا در

شناسـی   طراحی نظام اقتصادي اسالمی خواهد بود. در بحث تفصـیلی از روش شناسی  طور اجمالی روش به
پـردازي اقتصـاد    الف. مقـدمات علمـی الزم در نظریـه    شود:تبیین  اقتصاد مقاومتی الزم است دو موضوع
  پردازي اقتصاد مقاومتی. مقاومتی و ب. فرایند علمی در نظریه

  پردازي در اقتصاد مقاومتی: مقدمات علمی . نظریه1.3.4
اقتصـاد مقـاومتی، دو   هـاي   به ماهیت نظري اقتصاد مقاومتی مشخص است که در تـدوین نظریـه   توجهبا

  ند از: ا علمی مهم وجود دارد که عبارت ۀمقدم
   .تبیین مکتب اقتصادي اسالم (در موضوعات مختلف) )الف
  مکانی اقتصاد ایران). ـ شناسایی وضعیت کشور (تحلیل زمانی )ب

ماهیت نظـري اقتصـاد مقـاومتی     نظر به تبیین مکتب اقتصادي اسالم در موضوعات مختلف: اول) مقدمۀ
پرداز اقتصاد مقاومتی بایـد ابتـدا مکتـب اقتصـادي اسـالم و       معاصر نظام اقتصادي اسالم) نظریه (نسخۀ

موضوعات  شناسد. مکتب اقتصادي اسالم دربارة همۀخوبی ب را در حوزه و موضوع مورد نظر به منویات آن
مکتـب   ،عـد کند. فـارغ از بحـث موضـوع، از سـه ب     یو مسائل خطوط راهنما و مبانی و اصولی را مطرح م

که تطبیـق ایـن سـه بـر روي موضـوعات و مصـادیق        کند اقتصادي اسالم به مباحث اقتصادي ورود می
  مختلف نیازمند مطالعات اختصاصی در آن زمینه است: 

عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی تقسـیم   ةبعد اول) مفهوم عدالت اقتصادي است. عدالت به دو حوز
، 1فرماینـد  علیه السالم کـه در تعریـف عـدالت مـی     الم حضرت امیرشود. عدالت اقتصادي براساس ک می

                                                        
خـود   ةعدل هر چیزي را در جایگاه ویژ: العدل یضع االمور مواضعها« :فرمایند در معناي عدل می (علیه السالم) امام علی. 1

  )437 ة، کلمات قصار، شمارالبالغه نهج( ».دده قرار می
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تـوان   مـی  دیگر صاحبان حقوق اقتصادي را هاست. ازسوي بان حقوق اقتصادي به آنپرداختن حقوق صاح
کـه  شـود   مـی  ها هستند. اسـتدالل  دیگر انسان دستۀ ها اموال و به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از آن

تحقق عدالت تخصیصی بوده و یکـی از نتـایج آن حـداکثر تولیـد      منزلۀ موال بهپرداخت حقوق اقتصادي ا
معناي تحقق عدالت تـوزیعی و از نتـایج آن رفـع فقـر و      ها به پرداخت حقوق اقتصادي انسانخواهد بود و 

پردازي اقتصاد مقاومتی و در طراحی یا بازسـازي هـر بخشـی از نظـام      . حال در نظریه1تبعیض خواهد بود
مربـوط بـه آن موضـوع    عدالت تخصیصی و توزیعی معیارهـاي   ۀدي، الزم است بررسی شود از زاویاقتصا

عنوان مثال در بازسازي الگوي عمل مناطق آزاد در نظام اقتصاد مقاومتی، نقش این نهـاد   چگونه است. به
بازطراحی یا شود) در  می که از این زاویه حاصلاي  هدر چگونگی تحقق عدالت اقتصادي (و معیارهاي ویژ

  گذارد.  می تأثیربازسازي آن 
مفهوم جهاد اقتصادي است. در تحلیل مبانی مکتب اقتصادي اسالم گروهی چنین استدالل  بعد دوم)

اسـت. ایـن    "انتفـاعی اعی یـا غیر انتف نیمه"هاي اقتصادي  که در این مکتب، ماهیت همۀ فعالیتاند  کرده
هـاي   اد و بنگـاه کنـد کـه افـر    اقتصاد را هـدایت مـی  اي  هگون معناست که مکتب اقتصادي اسالم بهبدان 

دنبال منافع خودشان نباشند، بلکه الزم است به منافع دیگران، جامعـه و امـت اسـالمی     اقتصادي صرفاً به
  . این نظریه مبناي جهاد اقتصادي در مکتب اقتصادي اسالم است.2نیز توجه کنند

 هـاي اقتصـادي   فعالیـت  ة عزت اقتصادي، همـۀ قاعد بعد سوم) مفهوم عزت اقتصادي است. براساس
کـم در جریـان    (در سطح فرد و جامعـه) شـود و دسـت    بایست باعث تقویت استقالل و عزت مسلمین می

 ةدار نشود. مبناي این قاعده در مکتب اقتصادي اسـالم قاعـد   اقتصادي عزت مسلمین خدشههاي  فعالیت
  نفی سبیل است. 

پردازي اقتصاد مقاومتی، شناسایی مکتب اقتصـادي اسـالم (از    در نظریهبدین لحاظ مقدمۀ علمی اول 
  ساز است. که روش مبنایی در آن اجتهاد مکتبزوایاي مورد نظر) است 

در شناسایی وضعیت کشـور،   مکانی اقتصاد ایران): ـ شناسایی وضعیت کشور (تحلیل زمانی دوم) مقدمۀ
هـا.   موجود و ب. نقشۀ خصومتهاي  ند از: الف. ظرفیتا رتگیرد که عبا می کلی مورد تحلیل قرار ةدو حوز

  شناسی انجام شود. و یک دشمنشناسی  در واقع متناسب با هر موضوع باید یک ظرفیت
موجود: در طراحی یک نظام اقتصادي در راسـتاي تحقـق منویـات    هاي  اول) شناسایی ظرفیت ةحوز

و امکانـات  هـا   طور ذاتی مملو از ظرفیـت  ایران به موجود توجه شود. اقتصادمکتب، الزم است به امکانات 
... است. عدم توجه عی، جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی ومختلف انسانی، جمعیتی، طبیهاي  اقتصادي در بخش

  در طراحی خواهد شد. تصلبمنجر به ها  به هریک از این ظرفیت
                                                        

  .)Abdolmaleki, 2006) و (1391براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: (عبدالملکی،  .1
  ).1393براي مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: (عبدالملکی،  .2
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تـرین   تر گفته شد، مهم یشاقتصادي معاصر: براساس آنچه پهاي  خصومت ۀدوم) شناسایی نقش ةحوز
مانع در تحقق منویات مکتب اقتصادي اسالم و اهداف اقتصـادي انقـالب اسـالمی نـه کمبـود منـابع و       

خـارجی و داخلـی    بـه دو دسـتۀ  هـا   اقتصـادي اسـت. ایـن خصـومت    هاي  بلکه بروز خصومت ها، ظرفیت
خـارجی (اعـم از   ي هـا  خارجی بـه شـکل عمـومی در قالـب تحـریم     هاي  شوند. خصومت میبندي  تقسیم

کـه  هایی  ند از ناکارآمديا داخلی عبارتهاي  شوند و خصومت می جانبه) متجلی جانبه، چندجانبه و یک همه
، تولیدکننـدگان و مـدیران اقتصـادي) وجـود دارد.     کننـدگان  گاهی در رفتار اهالی اقتصاد (اعم از مصـرف 

شناسی) در طراحی  دشمن داخلی (مجموعاًدشمن خارجی و رفتارهاي نامطلوب هاي  آشنایی دقیق با نقشه
در نظام اقتصاد مقاومتی بـا هـدف   ها  نظام اقتصاد مقاومتی اقدامی ضروري خواهد بود. در واقع بازطراحی

خارجی هاي  نمودن اقتصاد در مقابل دشمنی ر ابعاد مختلف) و در نتیجه مقاومداخلی (دهاي  رفع ناکارآمدي
  دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. دو موضوع بهیرد. پس الزم است هر گ می صورت
ن وضـعیت  میدانی و بنیادی ۀها) عالوه بر مطالع ـ خصومت ها شناسایی فضاي کنونی کشور (ظرفیت در

قتصـاد  الهـی و ب) علـم ا  هـاي   شود: الف) سـنت  می دانش دیگر نیز استفاده اقتصادي کشور، از دو دستۀ
  ...).تصادي وآوري اق متعارف (اقتصاد تحریم، تاب

  

  

  یند علمیپردازي در اقتصاد مقاومتی: فرا . نظریه2.3.4
معنـاي بـازطراحی نظـام اقتصـادي)      پردازي (به ایند علمی براي نظریهاما با تمهید مقدمات علمی فوق، فر

کلی اقتصاد مقاومتی و ب. هاي  شود: الف. نقش سیاست می یند به دو عنصر توجهاشود. در این فر می آغاز
  آوري و خالقیت.نو

مقـام معظـم رهبـري     کلی اقتصاد مقاومتی (ابالغیـۀ هاي  تر نیز گفته شد، سیاست که پیشطور همان
 ) خطوط راهنمـایی بـراي بـازطراحی نظـام اقتصـادي کشـور محسـوب       1392ماه  ) در بهمنالعالی (مدظله
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سیاستی با لحاظ قواعد مکتب اقتصادي اسالم و وضعیت کنونی کشـور (در   قع این مجموعۀشود. در وا می
ها را) مورد توجه جـدي   را (و نه همه آنها  لهها) برخی از موضوعات و مسئ و خصومتها  ظرفیت ةدو حوز

کلـی مـورد نظـر در    هـاي   بیسـت و چهارگانـه، رهیافـت   هاي  سیاست دهد. اما با بررسی مجموعه می قرار
سیاستی و با تحلیـل   شود. براساس این مجموعۀ می اصلی) تا حد زیادي نمایانهاي  (مدخل پردازي نظریه

مختلـف اقتصـادي، دو عنصـر    هـاي   توان دریافت که مدخل اصلی ورود اقتصاد مقاومتی به عرصه می آن
. عنصـر فرهنگـی   2اقتصـادي متعـارف) و   ریـزي   . عنصر اقتصادي (یعنی برنامـه 1ند از: ا است که عبارت

توان  می نیزها  فرهنگ اقتصادي در چارچوب ادبیات اقتصاد مقاومتی). در تحلیل این سیاستریزي  رنامه(ب
  نمود: بندي  کلی دسته ةمجموع بندها را در دو حوز

  .تقویت تولید ملی ةحوزهاي  سیاست )الف
 نـد از: ا اساس دو رکن اقتصـاد مقـاومتی عبـارت    اقتصادي. براینسازي  فرهنگ ةحوزهاي  سیاست )ب

 متجلـی  »جهـاد اقتصـادي  «که در ادبیات اسالمی آن در عنـوان  ـ  تقویت تولید ملی و فرهنگ اقتصادي
در معنـاي  — اقتصـادي ریـزي   . برنامـه 1شود. عملیات تحقق این دو رکن نیز عبارت خواهنـد بـود از:    می

  .1فرهنگیریزي  . برنامه2و  — متعارف

  
  

ادي) محقق را از انحراف در و فرهنگ اقتصادي یا جهاد اقتص توجه به این دو رکن (تقویت تولید ملی
اساس تمام الگوهاي اقتصادي که منجر به تضـعیف تولیـد ملـی و یـا      دارد. براین می پردازي مصون نظریه

  مقاومتی و ضد مقاومتی قلمداد خواهند شد.ادي از الگوي اسالمی آن شود، غیرانحراف فرهنگ اقتص
ي بسـیار مهـم   پـرداز  رانه و خالقانه در این روش نظریهنوآوهاي  ها و روشدیگر توجه به الگو ازسوي

سـمت تحقـق اهـداف مـورد نظـر نیـاز بـه         ي اقتصاد کشور بهافزار نرمافزاري و  است. تجدید بناي سخت
تمام مسائل را در سـوابق علمـی موجـود و ادبیـات      حل راهرویکردي خالقانه دارد. این بدان معناست که 

                                                        
  فصل ششم). ،1393براي مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: (عبدالملکی،  .1
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هـاي   حـل  راهموضوع و  اقدام در این راستا بررسی پیشینۀ توان یافت (هرچند اولین نمی رفاقتصادي متعا
ل به خداوند متعال و توسل بـه  آن در شرایط کنونی کشور است) و توکپذیري  شده و بررسی تطبیق آزمون

(و ها  حل راهو هدایت فکري محقق در یافتن یا ساختن ها  السالم) براي ثمردهی تالش ائمۀ هدي (علیهم
قـرآن کـریم: و الـذین جاهـدوا فینـا       ت تدبیر جهادي (مبتنی بر بیان آیۀ شـریفۀ الگوها) و اعتقاد به واقعی

 پردازي اقتصاد مقاومتی است. لنهدینهم سبلنا) از عناصر مهم فرایند علمی مرتبط با نظریه

  گیري نتیجه. 5
د انتظار در کشور پس از انقالب اسـالمی بـوده   طور ذاتی رهیافت اقتصادي مور الگوي اقتصاد مقاومتی به

گذار و رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی (ره)   است. این چارچوب اقتصادي در منویات بنیان
ـ  طـن قـانون اساسـی    العـالی) و نیـز در ب   (مدظلـه اي  هو نیز رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامن

عـث  با 1380 اقتصادي در اواخـر دهـۀ  هاي  لکن تشدید خصومت خوبی نمایان است؛ جمهوري اسالمی به
 بینـی  پـیش جنگ اقتصادي آتی را ۀ تر در اواسط این ده العالی) که پیش شد تا مقام معظم رهبري (مدظله

نمایند. اما یک موضوع مهـم در خصـوص    تأکیدکرده بودند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد مقاومتی در اقتصاد 
مبناي فلسفی اقتصـاد مقـاومتی    ال این است کهگی ماهیت علمی آن است. سؤید، چگوناین رهیافت جد

اسـاس پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی        د در اقتصاد ایران) چیست؟ بـرهمین عنوان رویکردي جدی (به
 طور خالصه فلسـفۀ پردازي در اقتصاد مقاومتی (به  ت نظري، مبناي فلسفی و روش نظریهخاستگاه، ماهی

  اقتصاد مقاومتی) انجام شد.
  توان در عناوین ذیل خالصه نمود: می این پژوهش راهاي  اما نتایج و یافته

اقتصاد مقاومتی در واقعیت بیرونی اقتصادي است که امکان تحقق اهداف خود را (مبتنی بر مکتب  )الف
 اري و دشمنی فـراهم اقتصادي اسالم و مبانی اقتصادي انقالب اسالمی) با وجود شرایط تهدید، دشو

  .  آورد می
 گانـۀ  سـه هـاي   حـوزه  نی اقتصاد اسالمی است و با مالحظـۀ برآمده از مبااي  هاقتصاد مقاومتی نظری )ب

معارف اقتصاد اسالمی (شامل مکتـب اقتصـادي اسـالم، نظـام اقتصـادي اسـالمی و علـم اقتصـاد         
  . گیرد می اسالمی)، ذیل عنوان نظام اقتصادي اسالمی قرار

معاصـر نظـام    اقتصـاد مقـاومتی نسـخۀ   «شـود:   مـی  گونه تعریف هیت نظري اقتصاد مقاومتی اینما )ج
اقتصـادي خـارجی و   هـاي   . این بدان معناست که در شـرایط بـروز خصـومت   »اقتصادي اسالم است

داخلی، اقتصاد مقاومتی ساختار و صورتی از اقتصاد است که امکان تحقق منویات اقتصـادي مکتـب   
  . کند می ول آن تحقق اهداف اقتصادي انقالب اسالمی) را فراهماسالم (و در ط

. شناسـایی مکتـب   1علمی مهم فراهم شـود:   ۀپردازي اقتصاد مقاومتی، الزم است دو مقدم در نظریه )د
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شـود)   می اقتصادي اسالم (که در سه اصل عدالت اقتصادي، جهاد اقتصادي و عزت اقتصادي متجلی
شناسـی   و دشـمن هـا   شناسـایی ظرفیـت   (که به دو حوزةاقتصاد ایران . شناسایی وضعیت کنونی 2و 

  .  شود) می تقسیم
ارکان اقتصاد مقاومتی (یعنی تقویت تولیـد ملـی و    به پردازي در اقتصاد مقاومتی اوالً ایند نظریهدر فر )ه

 ،همـت  ۀالتزام به رویکردهاي خالقانه و نوآورانه (با پشـتوان  تقویت فرهنگ اقتصادي اسالمی) و ثانیاً
  شود. می توکل و توسل) توجه
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 سالۀ ستیانداز ب در سند چشم یاقتصاد مقاومتهاي  لفهمؤ
  رانیا یاسالم يجمهور

  2یثم بلباسی، م1سیدمحمدجواد قربی

  دهیچک
اقتصـاد   یمترصـد بررسـ   يو مطالعـات اسـناد   یفـ یک يل محتـوا یاز روش تحلگیري  ن مقاله با بهرهیا

هـاي   لفـه پاسخ خواهد داد: مؤ یال اصلن سؤین راستا به ایباشد و در هم می انداز در سند چشم یمقاومت
 يجمهـور  سـالۀ  سـت یانداز ب د چشمدر سن یشدن اقتصاد مقاومت یاتیعملو سازي  ادهیگذار بر روند پتأثیر

به قدرت برتر  1404در افق  یرانیا دهد که جامعۀ می ند؟ مداقه در سند مزبور نشانا ران کدامیا یاسالم
دانـش،    علم، ين مهم در پرتویل خواهد شد و ایا تبدیآس یانه و جنوب غربیخاورم گاه اول منطقۀیو جا

 يو ضـرور  یاز لوازم اساسـ  یکیشود.  می لیت تبدیکارآمد به واقع و توسعۀ يفناور ي، توانمنديفناور 
سـند   يخواهـد بـود. در بنـدها    یاقتصاد مقاومتاست ینش سیشدن و گز ییانداز، اجرا اهداف سند چشم

 ییایـ و پو یافت که بر روند اقتصاد مقـاومت یدست  يمتعددهاي  لفهؤتوان به م می ساله ستیانداز ب چشم
ض از سـطح جامعـه،   یر اشاره کـرد: رفـع تبعـ   یتوان به موارد ز می گذارند و از آن جملهتأثیر یاقتصاد مل

از دانـش   يد علـم و برخـوردار  ی، توليافزار نرم، جنبش يو ادار ی، مالياقتصاد يزی، فسادستییزدافقر
دن بـه  ی، رسـ ید ملـ یان، تولیبن دن به اقتصاد دانشیبخش و تحقق يدر عرصه فناور يشرفته، توانمندیپ

ن یـ ره. توجـه بـه ا  یـ در سـطح کشـور و غ   یانسان يروین يکارینمودن چالش ب برطرفاشتغال کامل و 
 1404در افـق   یبه تحقق اهداف اقتصاد مقاومت یانیها، کمک شا به آن یابیدست يو تالش براها  لفهمؤ

  خواهد نمود. یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیشدن س ییو اجرا
د علـم،  یـ ، تولییزا ، اشتغاليافزار نرمساله، جنبش  ستیانداز ب ، سند چشمیاقتصاد مقاومت :ها دواژهیکل

  ضیتبع، ییفقرزدا  ،يزیستان، فسادیبن اقتصاد دانش

  اتیکل. 1
  طرح مسئله .1.1

دنیـاي غـرب و    ةعنـوان ابـزاري بـراي اسـتفاد     اي است که پس از انقالب اسالمی همواره به واژه تحریم

                                                        
  .رامسر ،، مازندرانGhorbi68@yahoo.comامام خمینی،  ةسیاسی اسالم پژوهشکد ۀارشد اندیش  کارشناسی.  1
  .دآبامحمود ، ، مازندرانBelbasi.Meisam@yahoo.comارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران،   کارشناسی.  2
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داشتن جمهوري اسالمی مورد استفاده قرار گرفته  نگه عقب در جهت نیل به مقاصد خود و امریکاخصوص  به
کشورمان همواره مورد تحـریم بـوده اسـت؛ ولـی شـدت و      است. اگرچه پس از پیروزي انقالب اسالمی، 

ها در چند سال اخیر افزایش یافته است. در چنین شـرایطی، بـراي جلـوگیري و توقـف      هدفمندي تحریم
من انتخاب شده عنوان هدف اصلی دش اي، اقتصاد به هاي هسته پیشرفت کشور در پشت عنوان توقف برنامه

کـردن آن صـورت    من در جهت ناکارآمدنمودن اقتصاد کشور و فلـج هاي دش فعالیت ةاست. در نتیجه عمد
گیرد. اصوالً توانایی و قدرت اقتصادي هر کشوري نه تنها در حفظ استقالل حاکمیت ملی نقش مهمی را  می

کـه داراي اهـداف وسـیع سیاسـی،      کند، بلکه براي پیشبرد اهداف سیاست خارجی یـک کشـور   بازي می
امروزه قدرت ملی ارتباط . رود شمار می ترین عامل و اهرم به مهم، باشد انی میایدئولوژیکی و اقتصادي جه

اند که حضور موفق در  مستقیمی با درك مفاهیم اقتصاد ملی دارد و اکثر کشورهاي دنیا به این باور رسیده
 اي و جهـانی  گمان در بستر تعامالت ملی، منطقه کنونی در جهت کسب دستاوردهاي استراتژیک بی عصر

توان در  ي مقاوم و پویاست، نمیشرط داشتن اقتصاد شک بدون امنیت که بستر و پیش پذیرد و بی صورت می
غرب علیه کشورمان، مفهوم اقتصاد  ۀجانب رایط فشار و اعمال تحریم یکبه ش باتوجه این راستا قدم برداشت.

حال اقتصادي شکوفا  داشته باشد و درعینها را  ا و تحریمعنوان اقتصادي که توانایی دفع فشاره مقاومتی به
  کشور بهترین راه چاره است. ة باشد براي وضعیت امروز

ها، قوانین و تدابیر  اي از سیاست مجموعه کارگیري به( عبارت دیگر، ایجاد نهاد الزم در اقتصاد ایران به
هاي  ویژه تحریم هلی و خارجی، بداخ ةزنند هاي آسیب ها و اختالل رابر تکانهکه خطرپذیري آن را در ب اجرایی)

. هاي پایدار اقتصادي فـراهم کنـد   حداقل رسانده و زمینه را براي دستیابی ایران به پیشرفت المللی، به بین
اقتصاد مقاومتی که از طرف رهبري مورد اشاره قرار گرفته است، براي آنکه در کشور مورد اجرا قرار گیرد و 

شد. الگوي همراه داشته با بودن را به بارز اسالمی و ایرانی ۀدو مشخص ناسب آن طراحی شود، بایدالگوي م
بودن آن  ایرانی ۀهاي جامعه است و از جنب و آرمان بودن آن متناظر به اهداف اسالمی ۀاقتصاد مقاومتی از جنب

ن راستا، ی) در هم108-109: 1393 ،گرانیم و دی(کر نیز ناظر به مسائل و نیازهاي بومی کشور ایران است.
را در  يهستند که بعد از انقالب، نقش جـد  یانقالب اسالم یاساسهاي  و استقالل از گفتمان ییخوداتکا

و استقالل در قالب گفتمان اقتصاد  ییامروزه خوداتکا اند. ران داشتهیا یو خارج یداخلهاي  استیت سیهدا
ر یاخ ران در دهۀین گفتمان، ایا ير راستاقرار داده است و د تأثیرران را تحت یا یاسالم ي، جمهوریمقاومت

هـاي   میک پاسخ مناسب بـه تحـر  یعنوان  شرفته بهیپ يشتر دانش و تکنولوژیچه بهرسازي  یدنبال بوم به
خـود بـه    یدارد وابسـتگ  یسع يتکنولوژسازي  یران با بومیا یاسالم يرا جمهوریبوده است، ز یالملل نیب

بوده است را  یالملل نیبهاي  میکه موضوع تحرپذیر  بیک و آسیاستراتژع یژه در صنایو به یخارجهاي  قدرت
  )74 ،1393 ا،ی(محمدن د.یقطع نما

از  یکی یاقتصاد مقاومتسازي  یاتیمتناسب با تحقق و عمل يو راهبردهاها  لفهؤبه م یابیبه هر حال، دست
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 ياقتصاد ين استراتژیا ةندیبر آ يادیز تأثیرران است که یا یاسالم ينظام جمهور يش رویپ يمباحث جد
گذار بـر اقتصـاد   تأثیرهاي  لفهؤراهبردها و م یدارد به بررس ین مقاله سعین راستا، ایخواهد داشت. در هم

ـ اهاي  تین ظرفیاز بهتر یکیران یا یاسالم يجمهور یکه اسناد فرادست ییآنجابپردازد و از یمقاومت ران ی
ـ ام پرداخـت. از ین سند خواهیباشد، به مداقه در ا می 1404کالن در افق  ياستخراج راهبردها يبرا   رو، نی
 سـالۀ  سـت یانـداز ب  در سـند چشـم   یگذار بر اقتصاد مقـاومت تأثیرهاي  لفهاند از: مؤ مقاله عبارت یال اصلؤس

ل یو روش تحل ياز مطالعات اسناد يدیال کلن سؤین و پاسخ به اییتب يند؟ براا ران کدامیا یاسالم يجمهور
  م نمود.یاستفاده خواه یفیک يمحتوا

 ت پژوهشیاهم. 2.1
هاي خارجی، اکنون به یک آگاهی و حساسیت  شوكۀ پذیري اقتصاد ملی از ناحی ها و آسیب ترمیم شکنندگی

طلبی، حفظ عزت و  دنبال پرداخت بهاي استقالل به جهانی تبدیل شده است و این امر براي کشورهایی که
ن ی) در کنار ا1392 ،ي(خاندوز. تند، از ضرورت مضاعفی برخوردار استمواضع دینی خود در جهان امروز هس

ن یت ایجامع داشت تا اهم یبزرگ نگرشهاي  د استعمار و قدرتیرهاشده از ق يخ کشورهاید به تاریمسئله با
  بحث آشکارتر گردد.

قطب قدرت با ظهور انقالب اسالمی، شکل جدیدي ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بناي سازگاري با 
خاورمیانه کـه از   ۀمنطق استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم در

لحاظ اقتصادي و ژئوپلیتیکی داراي اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به 
نظـامی، تهاجمـات بـه    هاي  یروزي استکبار در زمینهیافتن جنگ و عدم پ با پایان .مبارزه با انقالب برخیزد

جمات گسترده همراه اخیر با تهاهاي  که خصوصاً در سالها  دیگرکشیده شد. یکی از این عرصههاي  عرصه
سازي  پردازي و الگو نظریه، اقتصادي است. بنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوري ۀبوده است، عرص

کند، نیازمند چنین الگوهایی  ستیزي را برپااستکبار رقیبهر کشوري که  ي است.جدید اقتصادهاي  در عرصه
این نوع اقتصاد معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصـاد   .اقتصاد مقاومتی است ،این مفاهیم یکی ازو  است

گیرد که منفعل نیسـت و در مقابـل اهـداف اقتصـادي سـلطه،       می یک کشور قرار ةکنند وابسته و مصرف
بینی و اهداف  آن براساس جهانسازي  تغییر ساختارهاي اقتصادي موجود و بومی ایستادگی نموده و سعی در

سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از  نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به دارد. براي تداوم این
کند  می قاومتی در شرایطی معنا پیدااتکاي اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد م

که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادي و همچنین جنگ نـرم دشـمن اسـت کـه اقتصـاد      
   .کند می مقاومتی معنا پیدا

زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد  انسازي، بحر مقاومدرپی  ياست اقتصادین سیا
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مدبرانه،  عقالیی وهاي  اعمال مدیریت مشارکت همگانی و باور و شود، که قطعاً می موجود اقتصادي مطرح
ـ ااز شرط و الزام چنین موضوعی است. پیش روي  تأکیـد و هـا   اقتصـاد مقـاومتی کـاهش وابسـتگی     رو، نی
تـوان   می حال نیع) در1393 ،ی(غفارپور و پورحاتم .اتکایی استتالش براي خود تولید داخل وهاي  مزیت

 اذعان داشت:
هـاي   ایران اسالمی با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت«

تر از همه، برخورداري از نیروي انسانی متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ براي پیشرفت، اگر  گسترده و مهم
اسـت،   سالمی که همان اقتصـاد مقـاومتی  و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و ا از الگوي اقتصادي بومی
 آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادي مشکالت اقتصادي فائق می  ۀپیروي کند نه تنها بر هم

دارد، بلکه خواهد توانست  مینشینی وا آرایی کرده، به شکست و عقب عیار در برابر این ملت بزرگ صف تمام
هـاي مـالی،    ي ناشی از تحوالت خـارج از اختیـار، ماننـد بحـران    ها اطمینانی در جهانی که مخاطرات و بی

هـاي مختلـف و    در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهاي کشور در زمینه رهیغ اقتصادي، سیاسی و
اد متکی به دانش و ساله، اقتص انداز بیست و سند چشم ها و اصول قانون اساسی تداوم پیشرفت و تحقق آرمان

بخش از نظام اقتصادي  گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام زا و برون بنیان، درون فناوري، عدالت
  )1 ،1392 ،یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استی(س .»اسالم را عینیت بخشد

 يدر جمهور یاقتصاد مقاومت یعنوان مرجع بررس انداز به چشمپرداختن به سند  ییدر خصوص علت چرا
و هـا   لفـه ن مهم توجـه کـرد کـه مؤ   ید به ایران، بایا یاقتصاد مل یآن بر رشد و تعال تأثیرران و یا یاسالم

ـ هاي  تیو ظرفها  لید متناسب با پتانسیگذار بر کشور باتأثیر یاقتصاد مقاومتهاي  شاخص ، تحـوالت  یمل
شوند و  یینخبگان جامعه اجرا یشهروندان و همراه يازهای، نیو مکان یط زمانی، شرایالملل نیو باي  همنطق

ک طرف یدر  یمل يازهای، نیاجتماع ۀی، سرمایملهاي  تیاساس توجه به ظرفانداز بر که سند چشم ییآنجااز
 یتواند بـا نگرشـ   می رو نیان شده است و ازیگر تدویو توجه به تحوالت منطقه و جهان اسالم در طرف د

ان دستگاه ین و متولار مسئوالیرا در اختگذاري  استیس مناسب در عرصۀ ينانه طراحان آن، راهبردهایب واقع
  :ير مقام معظم رهبریکشور قرار دهد. به تعب ياقتصاد
د بتوان گفت که بعد از قـانون  ید گرفت. شایکم نبا ن را دستیا است؛  یز مهمیانداز چ ن سند چشمیا«
  )290 ،1390 اي، ه(خامن .»میت ندارین اهمیرا در کشور به ا يچ سندی، ما هیاساس

 پژوهش ۀنیشیپ. 3.1
رود، مفهومی است که حدود یک  شمار می به مقابل اقتصاد مقاومتیۀ که نقط 1پذیر یا شکننده اقتصاد آسیب

بحران مالی شرق آسـیا در  ۀ گذرد و در واقع چند سال پس از تجرب دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادي می
                                                        

1. vulnerable economy 



  367...             سالۀ  انداز بیست هاي اقتصاد مقاومتی در سند چشم مؤلفه

کردن بازارهاي مالی به  گرفته است. بحرانی که مولود خطاي راهبردي وابستهمورد توجه قرار  1997سال 
آسیایی ة عنوان معجز شد که در جهان بهاقتصادهایی منجر ۀ گذاران خارجی بود و به سقوط چندسال سرمایه

همـان   بودن، نه تنها در سطح اقتصـاد ملـی بلکـه در    تیپذیري یا مقاوم آسیبۀ لئالتفات به مس .شدند شناخته می
معـروف  ۀ ) در نشـری 2003هامـل و والیکانگـاس (  ۀ هاي اقتصادي نیز جدي گرفته شد. مقال زمان در سطح بنگاه

انسـانی غـزه   ن این هوشیاري بود. آغاز حصـر غیر آمداي از پدید نمونه» بودن نیاز به مقاوم«ه هاروارد با نام دانشگا
عنوان یک موضوع  کنندگی اقتصاد در شرایط حصر، بهشپرهیز از ۀ لئدیگري بود که مسۀ نیز بهان 2005در سال 

ـ    تأمل مطرح و مقاالت متعددي در این قابل  )2011آغـا (  صـالح رمضـان محمـد   ۀ باره نگاشته شد؛ ازجملـه مقال
ـ  سازي اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین پیرامون مدل مقاوم اسـالمی ارائـه   ۀ المللی اقتصاد و مالی

  )1 ،1392 ،ي(خاندوز .گردید
ـ  ۀاست سـاخت یاشاره به توان س يبرا يت اقتصادی) از اصطالح فنر2006( ویگلگوحال، بر نیعدر ک ی

ـ مخـالف اسـتفاده کـرده اسـت. ا     يزا بـرون هـاي   ا انطباق با آثار شوكیبهبود  ياقتصاد برا ن اصـطالح  ی
  )26 ،1393 ،ینیحسو زاده  اهللا ج کشور ماست. (لطفیات رایدر ادب یمفهوم به اقتصاد مقاومتترین  کینزد

ـ و تئور يقـات نظـر  ی، تحقیرامون اقتصاد مقاومتیپ یقات داخلیدر بعد تحق ـ رامـون ا یپ يک جـد ی ن ی
مقـام معظـم   هـاي   شهین اندییو تب یز به بررسیصورت نگرفته است و محدود آثار منتشر شده ن ياستراتژ

از آثار  ی، برخيدارند. به هر رو گریکدیبا  يادیشباهت ز ییکه در مجموع از نظر محتوااند  پرداخته يرهبر
ـ 1391( يرمعـز یمر است: یشرح ز به یرامون اقتصاد مقاومتیشده در کشور پدیتول بـا عنـوان   اي  ه) در مقال
اقتصـاد  هـاي   لفـه ابعـاد و مؤ  یبررس«در  )1392( و همکارانزاده  تراب، »و ملزومات آن یاقتصاد مقاومت«

) در 1392( مقدم و همکاران ياحمد، »يا اهللا خامنه تیحضرت آ شۀیران در اندیا یاسالم يجمهور یمقاومت
نظـام  « ) در مقالـه 1393( ياسد و» ت دانشیرینانه و مدیش کارآفری، گرایاقتصاد مقاومت رابطۀ یبررس«

محصول اقتصـاد   یشود که اقتصاد مقاومت می یمدع »اقتصاد اسالمی الگویی کامل براي اقتصاد مقاومتی
  است. یاسالم

) 1391( »رانیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو«با عنوان اي  هدر مقالف یمراد س اله
هاي  استیسسازي  ادهیراه پ ۀبر نقشاي  همقدم«ده است و یبه چاپ رس تیآفاق امن ۀفصلنام 16 ةکه در شمار

منتشـر   جیبسـ  يراهبردمطالعات  ) که در فصلنامۀ1392( »رانیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت یکل
 يت اقتصادیفنر ۀینظر يدر پرتو يمقام معظم رهبرهاي  شهین اندییو تب یاقتصاد مقاومت یده به بررسیگرد

 یاسالم يجمهور يرا برا یاقتصاد مقاومت یه، مدل مفهومین نظرینموده تا در قالب ا یپرداخته است و سع
 د.ین نماییران تبیا
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  روش پژوهش .4.1
سـاله بهـره    ستیانداز ب ن سند چشمییتب يبرا یفیک يل محتوایاز روش تحل ق، ین تحقیت ایبه ماه باتوجه
  شود. می گرفته

  يآمار . جامعۀ1.4.1
شـود   مـی  یباشـد و سـع   می رانیا یاسالم يجمهور سالۀ ستیانداز ب ق، سند چشمین تحقیا يآمار ۀجامع

مـورد   یشمس يهجر 1404در افق  یرانیا جامعۀت اقتصاد یو تقو یگذار بر اقتصاد مقاومتتأثیرهاي  لفهؤم
شـده بـه مسـئوالن     سـالۀ ابـالغ   سـت یچشـم انـداز ب  «ند: یفرما می گرید ییشان در جایرد. ایمداقه قرار گ

ـ مطلـوب و   ةنـد یک آین یتحقق است. ا و قابل یمنطق ،یک امر عملی، يزیر و برنامهگذاري  استیس ک ی
، يشـرفت اقتصـاد  ی، پيشرفت مادیاست که در آن پ یاسالم يواالهاي  دن به آرمانیگام بلند در راه رس

  ن،ی) بنابرا292: 1390 اي، ه(خامن. »وجود دارد یت اسالمیو هو یو اخالق يمعنو ی، تعالیشرفت فرهنگیپ
 یاز اسـناد مهمـ   یکـ یران، یا یاسالم يجمهور یاز اسناد فرادست یکی مثابۀ ساله به ستیانداز ب سند چشم

ـ قـدرت، امن  ران در عرصۀیشرفت ایتواند به پ می نمودن اصول مندرج در آن ییاست که اجرا ت و توسـعه  ی
  د.یکمک نما ياقتصاد

  لیروش تحل. 2.4.1
ـ تقل یطور اساس به ق دارد.یبه هدف تحق یها بستگ لیاستفاده از انواع تحل   کیـ ل مـتن بـه اعـداد در تکن   ی

ـ و معنا، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته اسـت. تحل  یبیدادن اطالعات ترک ل ازدستیدل ، بهیکم  يل محتـوا ی
 یفـ یک يل محتـوا ین تحلیابد. بنابرای ینمود م  رسد، یم ییها تیبه محدود یل کمیکه تحل ییدر جا یفیک

ـ  يها داده ییمحتوا یر ذهنیتفس يبرا یقیتوان روش تحق یرا م ـ از طر یمتن  يبنـد  طبقـه  ينـدها یق فرای
ـ شده دانست. بـا تحل  شناخته يالگوها یا طراحی يساز  تم، و يبند مند، کد نظام ـ تـوان   یمـ  یفـ یل کی ک ی

 ت عناصر مورد مطالعه در نظر گرفـت یمرحله را با رعا به  شدة مرحله شناسانه و کنترل ، روشیکرد تجربیرو
ـ یگونۀ ذهن ها را به قت دادهیدهد اصالت و حق یبه محققان اجازه م و  ر کننـد. یتفسـ  یبـا روش علمـ   ی، ول
ـ شـود. تحل  ین مـ یمند تضم نظام يبند ند کدیک فرایلۀ وجود یوس ج بهیت نتاینیع بـه   یفـ یک يل محتـوا ی

ـ را کـه آشـکار    ییا الگوهـا یها  رود و تم یمتون م ینیع يا محتوایاز کلمات  ییفراسو ا پنهـان هسـتند   ی
ـ از موضوعات درخور توجـه در تحل  یکین یبنابرا د.یآزما یآشکار م يصورت محتوا به   ،یفـ یک يمحتـوا ل ی

ـ پنهـان تأک  يل بر محتوایا تحلین موضوع است که آیدربارة ا يریگ میتصم ـ ی ـ کنـد   ید م ـ ز ا آشـکار؛ ی را ی
ـ  ر مربوطیبه تفس یفیک يل محتوایپنهان در تحل يآشکار و محتوا يمحتوا رها در عمـق و  یتفسـ  یاند، ول

ـ کـه از روش تحل  يا مطالعه) 20-21: 1390 ،يمان و نوشادی(ا هستند. سطح انتزاع متفاوت  يل محتـوا ی
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ـ کردن کلمـات   یو کم ییکند با شناسا یاستفاده م یصیکرد تلخیبا رو یفیک ـ ن ویا مضـام ی ژة موجـود در  ی
 نه يساز تین کمیا شود. یها در متن آغاز م آن يا محتواین کلمات یکاربرد ا یمتن، با هدف فهم چگونگ

ـ آن، کشـف کـاربرد ا  شـتر از  یکلمـات اسـت، ب   يفهم معنا يبرا یتنها تالش  ن کلمـات در مـتن اسـت.    ی
واضـح و مشـخص    يل محتـوا یاز تحل یژه در متن، نشانیا مضمون ویک کلمه ینمود  يکردن برا لیتحل

 يل محتـوا یشمارش که همان تحل يسو تواند به آن  یم یصیکرد تلخیبا رو یفیک يل محتوایاست. تحل
ر محتـوا مربـوط   ینـد تفسـ  یپنهان بـه فرا  يل محتوایز برود. تحلیپنهان و نهفتۀ موجود در کلمات است، ن

ـ در . ن آن اسـت یا مضـام یواژه  یاصول یکشف معان يل، تمرکز روین نوع تحلیشود. در ا یم ل یـ ک تحلی
ـ  یلۀ روش دسـت یوس کلمات مشخص به يوجو ل داده با جستی، تحلیصیکرد تلخیبا رو یفیک يمحتوا ا ی
م و چـه  یبدانـد کـه واژة مـورد نظـر چـه بـه صـورت مسـتق        خواهد  یمحقق م و شود یآغاز م يوتریکامپ

 يسـاز  هـا بـه مضـمون    کار برده شده است تا براسـاس آن  به یم به چه تعداد و توسط چه کسانیرمستقیغ
ن مربـوط بـه هـم بپـردازد. محققـان      یر مضامیدهد تا به تفس ین حالت به محقق اجازه میرمزها بپردازد. ا

 توانـد داشـته باشـد، کشـف کننـد.      یک کلمه میرا که  يا یا معانیاساس، کاربرد کلمه و  نیاکوشند بر یم
تحلیل محتواي کیفـی بـا واکـاوي     توان اذعان داشت که روش می نی) بنابرا27 ،1390 ،يمان و نوشادی(ا

کردن الگوهـاي نهـان در   ن مفـاهیم سـعی در اسـتنباط و آشـکار    مفاهیم، اصطالحات، و ارتباطات بین ای
ـ ا) از187 ،1392 ،همکارانراد و  یمن. (مؤمشاهدات و اسناد مکتوب دارد ها، احبهمص ن و یـی تب يرو، بـرا  نی
ـ کـار، واژگـان کل   يم. در ابتداینمای می استفاده یفیک يل محتوایانداز از روش تحل ح سند چشمیتشر  يدی

ز یشده ن يکلمات بسامدشمار يپنهان و ظاهر يشوند و معنا می از متن استخراج یاست خارجیمرتبط با س
د ینبا«ن نکته توجه نمود: ید به ایواژگان آن با یانداز و بررس سند چشم یشوند. البته در بررس می استخراج

ک آرزوسـت و بـدون   یشود، صرفاً  می پشت سر هم نوشته سالۀ ستیانداز ب که در چشم یتصور شود کلمات
ح یهـا، بـه تشـر    آن ين معنـا یی) بعد از انتخاب واژگان و تب292 ،1390 اي، ه(خامن .»است یعملۀ محاسب

  م.یپرداز می یرانیا بر قدرت نرم جامعۀ يگذارتأثیر یعنیق، یشده با موضوع تحق انتخابهاي  لفهمؤ

 یاقتصاد مقاومت یمدل مفهوم. 2
و  یروحـ  یآمـادگ  يمعنا بلکه به  ست؛ین یانفعال یحرکت د اذعان داشت کهیبا یاقتصاد مقاومتدر خصوص 

 يسـو  مـدت و حرکـت بـه    دشمن و پاسخ به آن در کوتـاه  يمقاومت در برابر حمالت اقتصاد يبرا یعمل
ن یمدت است. بنابراشرفت در درازیپ یرانیاـ  یاسالم يدر چارچوب الگو یاسالم ياقتصاد يالگو یطراح

بلکه  ،ستیمترادف ن ياقتصاداضت یر يران است که با معنایاقتصاد ا يش رویمدت پانداز بلند ک چشمی
ـ اقتصـاد و رفـع مشـکالت موجـود در ز     ییشکوفاساز  زمینه از  يریجلـوگ  يبـرا  ياقتصـاد هـاي   ربخشی

  )43: 1392 گران،یو دزاده  به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم است. (تراب یازدهیامت
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کـردن و در  اثر بـی  کنترل و يفشار و متعاقباً تالش براهاي  حوزه یعنی یاقتصاد مقاومتک منظر، یاز 
و اعمـال   یکـه قطعـاً ورود بـه مشـارکت همگـان      اسـت  به فرصت یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیشرا
ـ   ییعقال ها، تیریمد ـ    شیو مدبرانـه، پ کـاهش   یاسـت. اقتصـاد مقـاومت    ین موضـوع یشـرط و الـزام چن

  .است ییاتکاخود يد و تالش برایتولهاي  تیمز يد رویکأو تها  یوابستگ
سـت در  یبا کـالن لزومـاً   يشود محور برنامه و اسـتراتژ  می یآنجا که بحث از اقتصاد مقاومتن، یبنابرا

ران مرتبط ی، مديمسئول، قانونگذارهاي  سازمان ين خصوص همکارید داخل باشد. در ایتول ۀجهت توسع
ـ با یاست در اقتصاد مقاومت يضرور يخبرهاي  تیو ساها  ، روزنامهیملهاي  ، رسانهيل اقتصادئبا مسا د ی

  )5 ،1391 ،یی(آقا .ان روان داشته باشندیجر یدات ملیکمک کنند تا تول ینوع به
ۀ توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگـو از آن یـا ترکیبـی از همـ     اقتصاد مقاومتی را میحال، هر به

  :هایی ملی پیگیري کرد عنوان پروژه ها را در کشور به آن

  موازي اقتصاد. 1.2
به  طورکه انقالب اسالمی باتوجه است؛ یعنی همان» قتصاد موازيا«ۀ مثاب تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به

ـ    امـداد، جهـاد   ۀ نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهـایی ماننـد کمیت
را  تی براي تأمین اهداف انقالب، ایـن پـروژه  سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایس

هـاي مقـاومتی در    که انقالب اسالمی به اقتصـاد مقـاومتی و بـه نهادسـازي    ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا
آید. پس باید نهادهایی موازي  نهادهاي رسمی اقتصادي برنمیة اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهد

نـاي  مع این امر البته بـه  .نیاز داریم »اقتصاد پریم«د؛ یعنی ما در کشورمان به ویژه ایجاد کن براي این کار
اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی و   نفی نهادهاي مرسوم نیست. کما

 هـاي حکمرانـی   مندیم. البتـه ایـن الگـو در مـدل     نهاد ارتش جمهوري اسالمی براي دفاع از انقالب بهره
مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتري برخوردار باشـند وجـود دارد و   

تـوانیم   عنوان مثال می امور عمومی برخوردارند. بهة گذاري و ادار سیاستۀ هاي چندالی این کشورها از نظام
ۀ هـاي خصوصـی در عرصـ    بنگـاه نهـاد، خیریـه و    هـاي مـردم   از حضور همزمان نهادهاي دولتی، سازمان

ـ  دفاعی و امنیتی کشـورهاي توسـعه  ۀ بهداشت و سالمت یا حتی در عرص غربـی نـام ببـریم. البتـه     ۀ یافت
اجرا با سؤاالت ۀ ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهاي خاص انقالب اسالمی و در عرص مهم

بخشـی   در یک کشور و سامان» مرکزي موازيبانک «رو خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصوري از   نوینی روبه
توان ایـن الگـو    اما باز هم منطقاً نمی دولتی و عمومی وجود ندارد. ۀ مالی کشور در دو الی -پولیۀ به عرص

  .حساب آورد نشدنی و غیرمعقول به هاي اداره لمدة را در زمر



  371...             سالۀ  انداز بیست هاي اقتصاد مقاومتی در سند چشم مؤلفه

  اقتصاد ترمیمی .2.2
گیـري و   زدایی، خلـل  ، آسیبيساز مقاومدرپی ست که تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي ا

دنبـال آن   رویکرد جدیـد بـه  ن یاترمیم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است. در 
هاي نهادهاي موجود، کاري کنیم که انتظارات ما را برآورند. مـثالً در ایـن    هستیم که با بازتعریف سیاست

هـاي ضـعف و بحـران را در نظـام      خـواهیم کـه کـانون    زي یا وزارت بازرگانی میتعریف، ما از بانک مرک
هـا یـا نیازهـاي انقـالب      اساس شرایط جدید اقتصادي، تحریمي کشور شناسایی کنند و خود را براقتصاد

هـاي سـاختاري دیـوار     اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند. یعنی باید ترك
 سازي ساختارهاي اجرایی و اداري کشور له یعنی ترمیم و مقاومئاقتصادي را ترمیم کنیم. این مسنهادهاي 

یافتـه   حسب نیازهاي مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امري دور از ذهن نیست. کشورهاي توسعه بر
. مـثالً غـرب   سازي ساختارهاي اقتصادي شـدند  هایی از تاریخ اقتصادي خود، مجبور به مقاوم نیز در برهه

هاي نوین  سایر سوختهاي فسیلی با  م، اقدام به جایگزینی سوخت 1983و  1979پس از دو شوك نفتی 
شود. با ایـن توضـیحات    صد دالر نیز دچار شوك نفتی نمیي یکهاي باال که امروزه با قیمت طوري کرد؛ به

  )1-2 ،1391 ،یغامی(پ .هستیمملی و ارزشی ة ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی براي اجراي این پروژ

  اقتصاد دفاعی .3.2
آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابـر آن هجمـه     شناسی، تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجمه

است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه 
ۀ هاي هجم ایم که ابزارها و شیوه دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته میابزارهایی صورت 

ها استراتژي مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم.  اساس آنمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بردش
  .نخواهد شدبدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا 

  اقتصاد الگو. 4.2
و اقـدامی صـرفاً   مـدت سـلبی    اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه چهارمین تعریف نیز این است که اساساً

دانستند، این  مدت می خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاهپدافندي نیست؛ بر
شود.  شامل میسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را اندازي کالن به اقتصاد جمهوري ا رویکرد چشم

هاي رهبـر معظـم انقـالب نیسـت، رویکـردي ایجـابی و        رسد دور از دیدگاه نظر می این تعریف هم که به
لی هستیم که هم اسـالمی باشـد و هـم مـا را بـه      ئااقتصاد ایددرپی دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما 

سـاز   بخش و کارآمد بوده و زمینـه  ه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهامجایگاه اقتصاد اول منطق
یکـی از    باشد. بدین معنـا اساسـاً در الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت،      » تمدن بزرگ اسالمی«تشکیل 
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باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است کـه اقتصـاد مقـاومتی     هاي مهم الگو می مؤلفه
  )همان( .شود پذیري و نوآوري می بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک مشتمل

تـرین   مهـم ان کرد که ید بیران، بایا یاسالم يدر جمهور ياقتصاد ين استراتژیف ایتعار بعد از ارائۀ
 :ند ازا اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارت

  تحقق اقتصاد پایدار در بستر مهار سوداگري و فسادالف) 
بازار سوءاسـتفاده نمـوده و   هاي  مولدي است که از تالطمات و نوسانغیرهاي  سوداگري، فعالیتمنظور از 

اقتصاد مبتنـی بـر داللـی و سـوداگري، بخـش مولـد        . درگرداند می را نصیب برخی افرادهایی  مندي بهره
یابـد.   مـی  شدید سوقهاي  قیمتی و نوسانهاي  سمت حباب اقتصاد به کار و سازبیشترین آسیب را دیده و 

 سـرعت متالشـی   پایداري و مقاومـت را داشـته و بـه    چنین اقتصادي در مواجهه با فشار خارجی کمترین
کنتـرل زمـین و   هـاي   نـد از: سیاسـت  ا اجرایی مناسب ذیل این اصل عبـارت هاي  برخی سیاست .شود می

دسترسی یکسان آحاد  منظور فضاي اطالعاتی به دهی ساماننونی، قان، مبارزه با قاچاق و واردات غیرمسک
 . ...جامعه به اطالعات اقتصادي و

 ها برابر تحریم مقاومت اقتصادي در ياقتصاد، ارتقاسازي  مردمیب) 

گیـرد تـا زمینـه بـراي      بایست توانمندسازي آحاد مردم در دستور کار قرار می ، در گام اولهدف براي این
تواند  می نهم شود. وحدت و همکاري میان فعاالمولد اقتصادي فراهاي  ثر همه افراد در فعالیتؤحضور م

مین و... در دستور کار قرار گیرد. لیکن با محوریت أزنجیره تسازي،  سازي، خوشه به اشکال گوناگون شبکه
اقتصادي محقق شده و سطح پایداري و مقاومـت  سازي  مردمهاي  آرمان ها، جمعی میان فعالیتهاي  نظم

 .یابد می فشارها ارتقاو ها  اقتصادي در برابر تحریم

 اتکایی وابستگی به درآمد نفت، مصداق خودخالصی از ج) 

می مواردي که وابسـتگی  گیرند که تما مورد بازبینی قراراي  هگون اقتصادي بایستی به ةهاي حوزکار و ساز
توان  میتر  اهمیت موارد کم نمایند. درگیري  خصوص آن تصمیم دنبال دارد، شناسایی نموده و در کشور را به
موارد خاصی نیز ممکن است  را متنوع و متکثر نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. درها  این حوزه
طـرح هسـتند    ایـن خصـوص قابـل    که درهایی  برخی از سیاست .کامل مد نظر قرار گیردسازي  جایگزین

درآمدهاي ترانزیتی و... و نیز گسترش جاي نفت مانند؛ مالیات و  د از: جایگزینی درآمدهاي جاري بهنا عبارت
 )1393 ،ی(غفارپور و پورحاتم و.... . تر شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک

 شرکاي تجاري ایران بندي  اولویتد) 

سـویی  د بر دیگـران تـرجیح داده شـوند. از   کشورهاي منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بای
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رفینـی بـر علیـه یکـدیگر دارنـد و      همبستگی بیشتر، تمایل کمتري به ورود در توافقـات ط کشورهایی با 
مشترك، امنیتشان به هم گره خورده است. هاي  سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت دیگر، منطقه به ازسوي

 تـر،  ایی، با حجـم اقتصـاد و جمعیـت بـزرگ    لحاظ جغرافی کی از کشورهاي همسایه و مجاور بهدر واقع بلو
دار مثل غذا و دارو،  اولویتهاي  فعالیت صنایع و رشتههاي  پایداري بیشتر خواهد داشت. اگر کشور در زمینه

هـا   فنی و صنعتی بسیاري در ایـن زمینـه  هاي  شده و به پیشرفت عمده مبدل ةکنند پیشرفت کند به صادر
 ةیابـد. حـوز   مـی  کشور کاهش تواند نایل شود، لذا بقاي کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به می

مهم دیگري هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویـت   ۀانرژي و صنایع نظامی نیز دو زمین
 ساز انقـالب اسـالمی   سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ه نیز بهبعدي هم صنایع فرهنگی است. در این حوز

ربیتی واالي اسـالمی را بـه جهـان صـادر نمـود و      توان با تحرك و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و ت می
 .مبناي فکري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرارداد

 اولویت تولید بر واردات و خرید کاالي داخلی سازي  فرهنگه) 

اقتصادي نیـز   ةعالوه بر ترویج و تبلیغ مفاهیم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه، در حوز
 ۀلئبر واردات و خرید کاالي داخلی مسـ بایستی مفاهیم فرهنگی مناسبی بسط و توسعه یابد. ترجیح تولید 

عین تبلیغ کار و تولید ثروت،  روست. نفی تکاثر در همهمی است که در بسیاري موارد با موانع فرهنگی روب
لحـاظ فرهنگـی    توجه قرار گیرند. بایستی به محورعین ترویج مصرف میانه و... نیز بایستی  نفی اسراف در

له مطرح شود که جهاد اقتصادي هماننـد جهـاد نظـامی مـد نظـر قرارگرفتـه و فعالیـت مفیـد         ئچنان مس
از اهداف اقتصـاد مقـاومتی اسـت کـه بـا       یبخشها  این. اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد

ـ    و  امتداد راه جهاد اقتصادي میسر خواهد شد دار، اقتصـادي ایمـن و مقـاوم و    ایجـاد شـرایطی نسـبتاً پای
  )همان( .کفایی آرزوي هر ملتی استخود

  ران  یا یاسالم يساله جمهور ستیانداز ب سند چشم ياقتصادهاي  انگاره .3
منطقه تا به حـال   يد گفت در کشورهایها با ر آنیمنطقه و تأث يانداز در کشورها چشم ۀدر خصوص تجرب

ن و یانـداز را تـدو   چشم يها هستند که برنامه یین و هند از کشورهایم. چیا نبوده ییها برنامهن یشاهد چن
انـدازها بـوده    ن چشـم یهمـ  يدر راستا ياقتصاد يها ن در عرصهیت چیاند و موفق مورد استفاده قرار داده

ـ د ایـ ک بایت استراتژیریاست. اصوالً مد ـ را داشـته باشـد کـه بتوانـد تغ     یین توانـا ی ـ و تهدرات یی دات را ی
ـ ال کند. ازیدات را به فرصت تبدیتهد ید و حتیها را کنترل و مهار نما کرده و آن یده سازمان رو نظـام   نی
را بـا    کـرده و برنامـه   یمختلف را بررس يها نهیفه دارد زمیوظ يریگ میو تصمگذاري  استی، سيزیر برنامه

الت اقتصاد کشور یو تشک  یران، ساختار سازماننظ صاحب یبه اعتقاد برخ .ق دهدیتطب یالملل  نیتحوالت ب
دن بـه اهـداف   یرسـ  ياند. برا شده ییشده و شناسا رفتهیپذ ين مشکالت، امریبا مشکل مواجه است. اما ا
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در  يو بـازنگر  یدهـ  هـا و سـازمان   ییو نقـاط قـوت و توانـا   هـا   ییانداز، شناخت نقاط ضعف و نارسا مچش
انـد، و   رفتـه، آشـکار شـده   یکـه صـورت پذ   یمطالعات مختلف یموارد، ط یها از الزامات است. تمام ساختار

ک دهـه در مباحـث   یـ ش از یب يانداز، عمر چشم، يبه هر رو .باشند یر مییتغ يمستلزم اقدامات الزم برا
ـ انـداز در ا  چشم ۀنیشیلزوم طرح پ داردران یات یریمد نقادانـه بـه    یباشـد کـه بـا نگـاه     یرو مـ  ران ازآنی

ـ نـده، ا یآ يانـدازها  موارد روشن شود تا در چشـم  یها در برخ ، علل عدم تحقق آنیقبل ياندازها چشم ن ی
ن را یشیپ ياندازها توان چشم می یخیتار یبا نگرش .ن شودیشفاف و جامع تدو يانداز ص، رفع و چشمینقا

ـ تحقق و م ةبراساس نحو يبند مین تقسیا يم نمود. مبنایتقس یتو حکوم یمل ۀیبه دو رو مشـارکت  زان ی
 :باشد یمردم م
ـ مـردم بـه حاکم   يسـو هستند که از یم و خودجوشیانات عظی، جریمل يها هیرو :یمل يها هیالف) رو ت ی
ـ در ا .اد نمـود یز ین یتوان به مطالبات مل یشوند و از آن م یمنتقل م ـ ن روی ـ ه، می ن و مـردم،  ان مسـئوال ی

و دفـاع مقـدس، دو    یعنوان انقالب اسـالم  بهز یوجود دارد و نخبگان جامعه ن ییباال یدلو هم یهنگاهم
ـ باشند کـه هر  یم یاسالم يجمهور یقبل ياندازها از چشم یدسترس و قابل ینیع ۀنمون  يهـا  یژگـ یک وی

شـد و   یرا شـامل مـ   یاسـالم  يو جمهور ي؛ استقالل، آزادیاسالم انداز انقالب چشم. خاص خود را دارند
وابسته  یستم شاهنشاهیک سیت موجود از یوضع یبود و خواستار دگرگون یاسیشتر به مفهوم انقالب سیب

انـداز   چشـم  .بود یاسالم يو جمهور يساالر مردم يت مطلوب، آزاد و مستقل، دارایک وضعیو مستبد به 
 ییسـزا بت وطن، نقـش  یمردم، اهم يه صدام بود. برایشده و تنب اشغال يها نیسرزم يدوران جنگ؛ آزاد

ان اقشار مختلف اجتمـاع شـکل گرفـت.    یم یجه، وحدت ملیتحمل نبود؛ در نت کشور قابله یداشته و تجز
 يهـا  حل مشکالت جامعـه، گـام   ينمودند برا یم یدرك کرده و سع یخوب ط را بهین، شرامردم و مسئوال

 .ت نظام بودیراندن دشمن از کشور و تثب رونی، بیاتیح ۀ، مسئلن زمانیبردارند. در ا يمؤثر
شـده و بـه مـردم منتقـل      یمـداران طراحـ   اسـت یس يسوهستند که از ییها هیرو :یحکومت يها هیب) رو

ن بـه  ییاز پا يندی، فرایمل ياندازها ، در آن است که چشمیو مل یحکومتهاي  انداز  گردد. تفاوت چشم یم
ـ ق ایمصاد د. ازن دارنییاز باال به پا يندی، فرایحکومت ياندازها که چشم یحالباال دارند؛ در ـ ن روی  يهـا  هی

وجـود   ياشـاره نمـود. مقـام معظـم رهبـر      ياقتصاد ۀتوسع يها ، برنامه1400ران یتوان به ا یم یحکومت
ـ د ایز فرمودند بایادآور شدند و نیمسئوالن ارشد نظام  يکالن برا يزیر را در برنامه» يا مفقوده ۀحلق« ن ی

ص مصلحت یانداز به مجمع تشخ ن چشمین جلسه، تدویها جهت دهد. بعد از ا مفقوده به تمام برنامه ۀحلق
ـ انداز اول مجمع، با تالش فراوان، چشم يها ونیسیرخانه و کمینظام ابالغ شد. دب دنبـال   ه را نوشـته و بـه  ی

، آن را یز پـس از اصـالحات  یـ شان نیله ارائه کردند. ا  ص مصلحت نظام به معظمیب در مجمع تشخیتصو
مقـام   يسـو ص مصـلحت نظـام، از  یدر مجمع تشـخ  ییب نهایمجدداً به مجمع ارجاع دادند و بعد از تصو

مدت به نگاه بلند یعنیانداز،  چشم .مختلف ابالغ شد يها و نهادها گانه، سازمان سه يبه قوا يمعظم رهبر
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کـه   یاز کشورها، اهداف آرمـان  ياریرد. در بسیگ یپروازانه که در بستر زمان صورت مو بلند یاهداف آرمان
مـدت  انـداز و بلند  چشـم  يهـا  صورت برنامه ، بهیو مذهب یاسیات رهبران سیا نظری آمده یدر قانون اساس

ـ  یاتیها را عمل ن آرمانی، ايریگ میو تصم يزیر متعاقباً نظام برنامه .گردد ین میتدو » یکمـ « ا اصـطالحاً ی
هـدف   يسـو  بـه  گام به د و گامینما ین میساله تدو پنج ۀبرنام چهاررا در قالب  يا ساله ستیب ۀکرده و برنام 

و مراکـز   یعلمـ  يها انیمدت است که بن انیکوتاه و م ۀن برنامیمستلزم چند ین اهدافیرود. تحقق چن یم
ل و ین پتانسیل اینده، شاهد تبدیسال آ ستیب یقرار دهد تا در ط يو رفتار یرا در انسجام منطق یقیتحق
  م.یط بالقوه به بالفعل باشیشرا

 سـت یبدهند که در طول  ین دو با هم نشان میگرند و ایکدیانداز، مکمل  ساله و چشم پنج يها برنامه
دسـت   ییم تا به هدف نهاید انجام دهیرا با ییها ساله، چه حرکت پنج يها ک از دورهینده و در هریسال آ

  )13-14 ،1388 ان،یو مراد ییزا (لک م.یدا کنیپ
 ،هـا  آندن بـه  یرسـ  يداشته باشد، برا ساله بیستانداز  همچون چشم ییواال يها ، آرمانياگر کشور 

 يها ییاز نارسا يارینظر، بس مد يها به افق شده، باتوجه انداز ارائه چشم. ردیالزم صورت گ يزیر برنامه دیبا
هـا را هدفمنـد و    يزیر کشور، برنامه ياقتصاد يگرفتن دورنماکشور را حل خواهد کرد و درنظر ياقتصاد
ر ییساله با تغ پنج يها بهتر از منابع را فراهم خواهد نمود. معموالً برنامه يدمن بهره ۀنیدار نموده و زم جهت

شـده   نیانـداز تـدو   کنند. اما چشـم  یدا نمیر و تحول شده و امکان تحقق کامل پییدولت و مجلس دچار تغ
ـ  ياجرا يالزم برا يها نهیکردن زم شده در آن، موجب فراهم لحاظ يبه دورنما باتوجه  ییهـا  ن برنامـه یچن

تحقـق   ينـده اسـت، بـرا   یآ يهـا  سـال  يانداز، استراتژ که چشمنیو ا ين استراتژیبه تدو باتوجه .گردد یم
ـ موجـود ن  يکه بسترهااز است. ضمن آنیمتناسب با اهداف مورد ن يها رساختیانداز، ز چشم شـدت،   ز بـه ی

ـ د بنا در انواع جدیاز به تجدین یازمند توسعه بوده و حتین از  یکـ یرسـاخت،  یواقـع، ز  د خـود را دارنـد. در  ی
 .اند شده انداز مطرح   است که در چشم یدن به اهدافیالزامات رس
ـ هـا، قابل  یید توانـا یانداز با ن چشمیدر تدو هـا و   ییهـا و نارسـا   مقابـل، کمبودهـا، ضـعف    هـا و در  تی

ـ ن فضا به جریرد. سپس ایدها مورد مطالعه و مداقه قرار گیو تهد یو خارج یداخل يها فرصت منـتج   یانی
ـ ب یها اهداف آرمـان  نیها منجر شده و از دل ا  تیرفع محدو یدها و حتیشود که به کاهش تهد ـ رون آی د. ی

ـ قـرار دارد. در ا  یط مناسبیها در شرا ییها و توانا تیکشور ما از نظر قابل ت و یـ ن رابطـه، نـرخ رشـد جمع   ی
ـ ن يد جدیک تهدید به توان یک فرصت باشد، اما اگر رها شود میتواند  یت جوان کشور میجمع ل یز تبـد ی
 یرنـد. گسـتردگ  یتواننـد شـکل گ   یمـ  یاز اهـداف آرمـان   ياریها بسـ  ن فرصتیا ين، بر مبنایبنابرا. شود

وجـود   را بـه  یطیشـرا  یک، همگـ یک و ژئواکونومیتیک، ژئوپلیت استراتژین، تنوع آب و هوا، موقعیسرزم
نـد. بـه شـرط    ینما می انداز را فراهم به اهداف چشم یابیتنظران، امکانات دس ه اعتقاد صاحباند که ب آورده

 )همان(، آن را باور داشته باشد. ییکه نظام اجراآن
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ـ عنـوان   ران بهیا یاسالم يانداز جمهور سند چشمن اوصاف، یبا ا  ۀهمـ  ي، مبنـا یدسـت سـند فرا  کی
ن سند یو کالن مؤثر بر تحقق ا یاصل يها کشور است و شناخت مؤلفه ةعمد يها يزیر راهبردها و برنامه

ـ گ انداز در جهـت  ر چشمین و فراگیادیدر تحقق آن خواهد داشت. نقش بن یت خاصیاهم منـابع   ۀهمـ  يری
نده مطلـوب،  یل به آیجامعه براي ن یر حرکت عمومین مسیین امر و تعیت ایکند که هدا می جابیکشور ا
کـالن   يهـا  ان، شـناخت مؤلفـه  ین میرد و در اینگر صورت پذ با رویکرد آینده يت راهبردیریق مدیاز طر

  )  1393 نام، ی. (ببرخوردار خواهد بود يا ژهیت ویمؤثر از اهم
  خواهد داشت:  ر رایز ياقتصاد هاي انداز ویژگی ایرانی در افق این چشمۀ جامع

 یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکـی بـر اصـول اخالقـی و      توسعه
  .هاي اسالمی ارزش

  برخوردار از دانش پیشرفته.  
 توانا در تولید علم و فناوري.  
 متکی بر سهم برتر منابع انسانی. 
 اجتماعی در تولید ملی ۀسرمای. 
 برخوردار از رفاه.  
  امنیت غذاییبرخوردار از.  
 مین اجتماعیأت.  
 هاي برابر فرصت.  
 توزیع مناسب درآمد.  
 ،تبعیض و فساد به دور از فقر. 
  برخوردار از وجدان کاري. 
 تعاون و سازگاري اجتماعیۀ وحیر. 
  آسیاي جنوب غربیۀ یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطق دست. 
  ي و تولید علمافزار نرمجنبش.  
 رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي. 
  نسبی سطح درآمد سرانه يارتقا. 
 رسیدن به اشتغال کامل. 
 کارآمد ۀتوسع.  
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 ۀسـال  سـت یانـداز ب  در سـند چشـم   یاقتصاد مقـاومت هاي  لفهؤ(م پژوهشهاي  افتهی. 4
 ران)یا یاسالم يجمهور

  :ند ازا کمک خواهند کرد، عبارت یانداز به تحقق اقتصاد مقاومت که در سند چشمهایی  لفهمؤ

  ياقتصاد يزیست. فساد1.4
را یز  د نموده است؛یکجستن از فساد تأ يدوربراي  يراهبردانداز به مقابله با فساد و  اصل چهارم سند چشم

ـ  یب ، یتزلزل در بازار اسالمهاي  نهیاست و زم یاقتصاد مقاومتهاي  ن آفتیتر از مهم یکیفساد  بـه   یرغبت
ش ی، افزاییشو پول  ،يخوار ش رانتی، افزایبه اقتصاد مل یعموم ياعتماد بی ،يدیند تولیدر فراگذاري  هیسرما

  شود.  می رهی، تورم و غینگینقد
و  یانسـان  ، توسـعۀ ياقتصـاد  زوال توسـعۀ هاي  نهیزم يو ادار ی، ماليگر، فساد اقتصادید ياز منظر

 يزیرو فسادسـت  نیا) از251-252 ،1390 ،ی(افضل همراه خواهد داشت. را به یاجتماعهاي  هیف سرمایتضع
  ران است.یا یاسالم يدر جمهور یاقتصاد مقاومت ییو کمک به برپا ياقتصاد ۀتوسع ياز راهبردها یکی

 دهخدا. کند یفساد را برابر تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب بیان م ةواژ فرهنگ عمید
گرفتن مال کسی، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، تباهی، فسق و فجور  ستم شدن، به نیز فساد را به معانی تباه

کردن  شدن، و نافرمانی و گناه کردن، یاغی معناي فتنه برپا رفته است و فسادکردن را بهکار  ه و آشوب بهو فتن
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ضد آن بیان کرده   فسد گرفته شده است و آن را به ۀ، فساد از ریشالمنجدبرد. در فرهنگ عربی  یکار م به
  فچیزي که فساد از آن دور باشد و از فساد دو تعری  شده فساد ضد صالح است و صالح یعنی  است و گفته

به ظلم، یعنی مال کسی را معناي لهو و لعب، تعریف دوم، به معناي اخذ مال  ارائه کرده است: تعرف اول، به
ع عربی فسـاد از  ر است. در برخی منابت معناي اقتصادي مورد نظر ما نزدیک دومی به  اینگرفتن که  ظالمانه
 معناي تباهی، اخالل و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است. فساد در فرهنگ التـین  به» فَسد«ریشه 

در بعـد   .باشـد  می  گیري و تطمیع با رشوه کردن، تباهی، انحطاط، تحریف، رشوه معناي شکستن یا نقض به
وطی از اقتصاد و امور ا مخله اي اداري و سیاسی بیشتر تعریفه علت پیوند آن با امور و فعالیت اقتصادي به

لمللی است که فساد را سوءاستفاده از ا جمله تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بیندیگر را دربر دارد. از
خاص)  ۀ، حزبی، طرز تفکر خاص، طبق(شخصی (قدرت عمومی) براي کسب منافع شخصی موقعیت دولتی

آمـدن بـر قـانون یـا قواعـد       قئدادن براي فا طور خالصه رشوه پ نیز فساد را بهکند. مؤسسه گالو می بیان
فرایند ، افکار عمومی ر؛ینظ یمختلفهاي  لفهؤم مبنايفساد را بر . پژوهشگرانبوروکراسی تعریف کرده است

منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت کسب منـافع  سوءاستفاده از مقام، ، گیري تصمیم
ن در جهت تـأمین منـافع مـادي و    یري خارج ار عرف و قانون سیاستمداران خرد و کالگ تصمیم، شخصی

ـ و غ هرگونه اقدام بـر معصـیت  ، مشروع و خالف شرععمل غیر، مادي خود و یا افراد ویژهغیر ـ ره تعری  فی
ساموئل هانتینگتون  توان آن را فساد اقتصادي نامید. یف اقتصادي انجام شود مکه اگر عمل خال کنند می
فساد اداري، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی است که براي منافع خصوصی، ضوابط را زیر «گوید:  می

ـ ا همین مضمون تعریف کرده سکات نیز فساد اداري را نزدیک بهو جیمز ا . ویتو تانزي»گذارند پا می در د. ن
   )58-59 ،1393 ،یمیو کر ی(عزت ن نیز فساد اقتصادي و اداري مورد توجه قرار گرفته است.آقر

ساز فساد حکومتی که در  در قرآن بیشتر روي دو موضوع فسادآور تأکید شده است. یکی قدرت زمینه 
بقره  ةهمچنین در سورکند.  یآمده است که موضوع تسلط پادشاه بر سرزمینی را بیان م 34 ۀنمل آی ةسور

کند در زمین فساد کند و کشاورزي  وقتی منافق ریاستى یابد کوشش مى«فرماید:  ن میادرباره منافق 205 ۀآی
 .. دیگري مال و ثروت است که در موارد بیشتري به آن اشاره شـده اسـت  »ا (نسل) را نابود کنده و انسان

اقتصاد و قتل و ریخـتن خـون    ۀاقتصاد، اختالل در چرخبردن  بقره ازبین ةسور 205 ۀجمله خداوند در آیاز
سـوى اهـل    به«فرماید:  سوره هود می 85و  84 ايه انسان را مصداق فساد بیان کرده است. همچنین آیه

اى قوم من، خدا را بپرستید براى شما جز او معبودى نیست و "مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: 
بینم؛ ولى از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم و  راستى شما را در نعمت مى به پیمانه و ترازو را کم نکنید

 83 ۀ. آی»"اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین فساد نکنید
برترى و فساد  خواستاردهد که در زمین  کند که خداوند بهشت را براى کسانى قرار مى یقصص بیان مة سور

صحیح تعبیر شـده   ۀن فساد براي خروج مال از چرخآرتوان برداشت کرد که در ق اساس می نیستند. براین
   )همان( است.
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  یند اقتصاد مقاومتیفرا مبارزه با فساد درهاي  روش .1.1.4
کـه   یاقـدامات  ۀک گروه عبارت است از مجموعیشود.  یم میبه دو گروه تقس يعوامل بازدارنده فساد ادار

گر یدهند. گروه د یانجام م يفساد ادار مبارزه با يبرا یو حسابرس یبازرس يها ر سازمانینظ یدولت ينهادها
ـ دولـت تحم  ۀاست که جامعه بر مجموعـ هایی  تین و محدودینهادها، قوان ۀمجموع ـ ی کنـد و مـانع    یل م

ـ بارز ا ۀنمونشود.  یم یمداران و کارمندان از منابع دولت استیس ةسوءاستفاد و  ين نهادهـا مطبوعـات آزاد  ی
دولت،  يفساد ادار ينظارت و افشا يک حزب مخالف برایشود  یاست که سبب م یاسیت سیفعال يآزاد
 یاقتصـاد مقـاومت   ییدر برپـا  يمبارزه با فسـاد ادار هاي  عمل داشته باشد. در بحث روش يزه و آزادیانگ
  :دمؤثر اشاره کر يها از روش یتوان به بعض یم
 يو اقتصاد ياصالح ساختار نظام ادار. 
 يساز یو خصوص ییزدا مقررات. 
 اخالق يایاح. 
 يو اقتصاد يادار يها کارمندان دولت در بخش ینظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگ. 
 یاز فساد استخدام يریجلوگ. 
 ينظام ادار یو جمع یگروه يپاکساز. 
 يو اقتصاد يمبارزه با فساد ادار يبرا یمئمستقل و دا يجاد نهادهایا. 
 يو اقتصاد ينظام ادار ییزدا استیس. 
 يق کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگریتشو. 
 يو اقتصاد يفساد ادار يگزارش و افشاگر ۀارائت مطبوعات در یو مصون يآزاد. 
 یو مال يمورد فساد ادار در یران دولتیآموزش مد. 
 وابسته به دولت يها بخصوص شرکت یدر بخش عموم ییو پاسخگو یکش حساب. 
 1387 فر، (محنت .کارمندان دولت يایش حقوق و مزایافزا( 

  و مقابله با فساد يسالمت نظام ادرا يارتقا. 2.1.4
 ابد:ی یتحقق م ریاز طرق ز یتحقق اقتصاد مقاومت يو مقابله با فساد در راستا يسالمت نظام ادار يارتقا

 ییش پاسخگویها و افزا تیانجام امور و فعال يساز شفاف.  
 رجوع رندگان و احقاق حقوق و احترام به اربابیگ خدمت يتمندیش رضایافزا.  
 ها ها و انتصاب در انتخاب يساالر ستهینظام شا يبرقرار.  
 یت نظارت مردمیو تقو یبهبود فرهنگ عموم.  
 کارکنان یو شغل یدر رفتار سازمان یو اخالق ینید يها ت ارزشیو تقو یسازمان  بهبود فرهنگ. 
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 و  یی، اجراياقتصاد يها تیدر فعال يبا رفع موانع انحصار یردولتیغ يها ت بخشیت مشارکت و فعالیتقو
 .کشور يا توسعه

 مات، اقـدامات و  یش سالمت در اتخاذ تصـم یو مبارزه با فساد و افزا يریشگیپ يمؤثر برا ین نظام حقوقیتدو
 )1382 و مقابله با فساد، يسالمت نظام ادرا يارتقا (برنامۀ .یو عموم یدولت يسازمانها يها تیفعال

ـ ا یاسالم يساله نظام جمهور ستیانداز ب صاف، تحقق سند چشمن اویبا ا  ياسـتراتژ  يران در پرتـو ی
هاي  برنامهش یافزا  ،یبروز فساد، تمرکز نظارت و بازرسهاي  نهیزمشناسی  بیق؛ آسیاز طر یاقتصاد مقاومت

و مشـارکت در   یجـاد همـاهنگ  یمنظـور ا  مسئول بـه هاي  ، تعامل دستگاهیکنترلرانه و خودیشگیپ ینظارت
ـ جدهاي  تیجاد ظرفین در جهت ایو مبارزه با فساد، اصالح قوان يریشگیپ فسـاد در   ، سـنجش ید قـانون ی

اطالعات  يورستفاده از فنا، ایجاد مراکز ارتباطات مردمی، ایبومهاي  ن شاخصیو تدو یدولتهاي  دستگاه
در خصوص مبارزه بـا فسـاد،    یالملل نیو تعامالت بها  يش همکاریرانه، افزایشگیپهاي  تظارت يدر راستا

، یاست اقتصاد مقاومتیکشور و س توسعۀهاي  در جهت تحقق اهداف و برنامه ينظام ادار يکارآمد يارتقا
مـردم  منـدي   تیش رضـا یافـزا  يدر راستا يادارهاي  در دستگاه يو حقوق شهروند يمدار ت قانونیتقو

ل یپاك و به دور از فساد، تسـه اي  هبه جامع یابیدر دست يکشور، مبارزه با فساد ادار ينسبت به نظام ادار
  )145 ،1387 ،يرد. (نک موسویپذ می و... صورت یدولت ياقتصادهاي  بنگاهسازي  یروند خصوص

  

  

  ض در جامعهیرفع تبع .2.4
 .شـود  می شهروندان شناخته یعیحق طب ۀمثاب است که به ینیادیمساوات از حقوق بن ةض و قاعدیتبععدم 

  انداز به آن اشاره شده است. ) و در اصل چهارم سند چشم33 ،1387 ،یورک ؛213 ،1383 ژه،ی(و
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 را شیخـو  يمنـافع اقتصـاد  که فقط  ي، مسئوالن و افرادیو اجتماع ياقتصادهاي  تیفعال در عرصۀ
هاي  پندارند و تبعیض می دلیل برخورداري از اعتبارات دنیوي، منافع خویش و نزدیکان را برتر بینند و به می

قطعاً آثار منفی اي در جامعه به بار خواهند آورد و نخسـتین  اي  هشوند، با چنین روحی می روایی را موجبنا
انقالب « :فرماید می است. امام خمینی سوي فساد دینی و حرکت بههاي  اثر آن، عدول و اعراض از ارزش

افکنـد. در   می شئون جامعه سایه ۀاسالمی برمبناي اصل توحید، استوار است که محتواي این اصل در هم
یعنـی بـراي رضـاي او    باید براي او ها  انسان ۀاسالم، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که هم

 هـا،  پرستی و شخصیتها  پرستی که شخصاي  هنپرستند. در جامعکس دیگر را  چیز و هیچ عمل کنند. هیچ
شـوند بـه    مـی  دعـوت هـا   شود و فقـط انسـان   می و هر نوع پرستش محکومها  پرستی و لذتها  پرستی نفع

و اي  هاقتصادي در داخل چنین جامعـ چه اقتصادي یا غیر ها، روابط انسان ۀپرستش خدا در آن صورت هم
شود. فقط تقـوا و   می امتیازات لغو ۀشود. هم می کند و ضوابط عوض می رج تغییردر رابطه این جامعه با خا

فرد جامعه برابر است و ضوابط و معیارهاي الهی و انسانی، ترین  پاکی مالك برتري است. زمامدار با پایین
ر رفتـار  بینـی توحیـدي د   امام، حاکی از تأثیر مستقیم جهـان گفتار  .»و یا قطع روابط استها  مبناي پیمان

 ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد و عبـادت بـراي غیـر او،    ۀاجتماعی است. هنگامی که حقیقت توحید با هم
دهـد.   مـی  پرستی، مفهوم خود را از دستخود طلبی و رود و ریاست می منطقی کنارطرد شود، امتیازات غیر

را محکوم نموده و براي هیچ گروهـی ویژگـی   ها  اسالم بزرگ تمام تبعیض« :فرماید می (ره) حضرت امام
و جمهوري اسـالمی، حـق   خاصی قرار نداده و تقوا و تعهد اسالم تنها کرامت انسانهاست و در پناه اسالم 

اقتصادي و سیاسی متعلق بـه تمـام قشـرهاي     ،گونه تبعیض فرهنگیامور داخلی و محلی و رفع هر ةادار
 )1384 ،يشاهرود ینی(حس. »ملت است

ـ فام يک اداره اقـوام و اعضـا  یر یآن، مد یاست که ط ضیتبعاز  يا ژهیشکل و يوندساالرشایخو ل ی
خودمختـار   ياز رؤسـا  ياریدهد. بسـ  یح میگران ترجیخود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و...) را بر د

، اقتدار یتیو امن ي، اقتصادیاسیس يدیکل يها خانوادة خود در پست يدادن اعضاق قراریکوشند از طر یم
مقابله  يراهکارها برا ی، برخيبه هر رو  (Jens Chr & Fjeldstad, 2000,14-18).ت کنندیخود را تثب

  ر است:یشرح ز وجود دارد که به یض در اقتصاد مقاومتیبا تبع

 )یرونی(ب یکنترل و نظارت اجتماع. 1.2.4

 يوه بـرا ین شـ یشود، بهتـر  یم یناش یاسالم ینیب که از جهان یدرون يریپذ تیو مسئول ییگوخجاد پاسیا
در جوامـع   یستم ارزشیس يساز نهینهاد .است نارواهاي  ضیو از جمله تبع مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن

بر  یمبتن یرونیب يریپذ تید با مسئولیبا یدرون يریپذ تین، مسئولیبلندمدت است؛ بنابرا يندی، فرايامروز
اسـاس  بر .گر بـازدارد یکـد یرعادالنـه بـا   یغ يافـراد را از رفتـار   ل شود تایتکم یستمیکنترل و نظارت س
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ت یگر و حساسـ یها، نظارت بر اعمال و رفتار همد انسان یاساس یف اجتماعیاز وظا یکی، ینید يها آموزه
ـ یباشد. اساس نظارت ب یگر میکدیو توجه به عملکرد  امـر بـه   «م یدر اسـالم، در مفـاه   یو اجتمـاع  یرون

ـ گـر، تعب یر دیقرار داده شده است. به تعب» نکراز م ینه«و » معروف ـ ر و بی ـ ی نظـارت   یثیو حـد  یان قرآن
ـ از د .از منکر اسـت  یامر به معروف و نه يها در اسالم، واژه یاجتماع  ي، انسـان موجـود  یدگاه اسـالم ی
اش بـا   ی، در روابـط اجتمـاع  يو سقوط و یماندگ ا عقبیاز عوامل رشد و تکامل  ياریاست و بس یاجتماع

 یف اصـل یجامعه، از وظا يساز ن روابط، و تالش در جهت سالمیت به ایرو، حساس  نیگران قرار دارد؛ ازاید
، یفۀ اجتمـاع ین وظی، بر ای، از جهات متعدد و متنوعياریات بسیات و روایروست که آ نیاهاست. از انسان

 يهـا  بر امـت  یامت اسالم ياند. علت برتر د نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کردهیتأک یاسیو س ینید
، یکار نظارت اجتمـاع  و ک سازیمنزلۀ  امر به معروف را به .ضه دانسته شده استین فریهم گر، عمل بهید
نظارت مردم بر مسئوالن؛ نظارت مـردم بـر    نظارت مسئوالن بر مردم؛: کرد يبند گونه دستهتوان چهار یم

ـ هر يبـرا  يدر جوامع امـروز  .مردم؛ نظارت مسئوالن بر مسئوالن ـ یک از انـواع نظـارت ب  ی  و ، سـاز یرون
نظـارت   .دهـد  ین و مقررات نشان مـ یق قوانیوجود دارد. نظارت مسئوالن بر مردم، خود را از طر ییکارها

فۀ امر به معروف یدر انجام وظ .است يریگیپ ها قابل ق مطبوعات و رسانهیشتر از طریمردم بر مسئوالن، ب
دارنـد:   یفـۀ اساسـ  ی، مردم دو نقش و وظیکه در حکومت و نظام اسالمتوان گفت  یبه مسئوالن، م نسبت

ـ رى است کـه دل یگ میدادن به مسئوالن در تصم مشورت یکی ـ ل آن، ای ـ ن آی و «م اسـت:  یات قـرآن کـر  ی
ف مهرِ یشاوِرو » الْأَم»شُورى ب مرُهیأَممبه مسـئوالن نظـام    ؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت»نَه

اند که هرجـا خللـى در اجـراى     ن است. مردم موظفیاسالمى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوان
فه، امر به معـروف و نهـى از منکـر    ین وظید واقع نشد، اعتراض کنند. اینند، تذکر دهند و اگر مفیقانون بب

 )88-96 ،1391 و شمس، ی. (حسنکند حاً به آن امر مىیاست که خداوند در قرآن صر

 یو حکومت يسالمت کارگزاران نظام ادار .2.2.4
ـ اصالح کنـد، با  یدرست نکه بتواند امور جامعۀ خود را بهیا يبرا یو حکومت يهر نظام ادار د از کـارگزاران  ی

ن یرالمـؤمن ی، مانند حکومت امیچ حکومتیها، تاکنون ه ان همۀ حکومتیرد. در میسته و متعهد بهره گیشا
تـوان از   یت را مین واقعیت و دقت به خرج نداده است. ایکارگزاران خود حساس خصوص امور (ع) در یعل

و  ي، اقتصـاد یاسیدر ابعاد مختلف س یان حکومتیگوناگون حضرت به کارگزاران و وال يها ها و خطبه نامه
ت تقـوا و تـرس از   یحضرت به کارگزاران، مسئلۀ رعا يها ها و عهدنامه وجو کرد. در همۀ نامه جست ینید

شوند،  یمند م بهره یارات حکومتیکه از امکانات و اموال و اخت یکسان .شود یده میخدا و توجه به آخرت د
ـ غانجام دهند؛ در یدرست فۀ خود را بهیداشته باشند تا بتوانند وظ ییها یژگید صفات و ویبا ـ ر ای صـورت،   نی

 را مد يشاوندیخود، مسئلۀ رفاقت و خو يها گاه در عزل و نصب چی(ع) ه یعل .شوند یامور م یباعث تباه
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حکومـت خـود عمـل     يبقـا  ياپرسـت را کـه تنهـا در راسـتا    یاسـتمداران دن یداد و روش س ینظر قرار نم
شـۀ  یگرفـت. در اند  ید و مصلحت مردم را در نظر مـ یشیاند یخدا م يکردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضا یم
ـ آمـدن افـراد فاقـد اهل   از خطر بر سـر کار  شتریب یجامعۀ اسالم يبرا يچ خطریحضرت، ه یاسیس ت و ی

بـه   يا بـه حکومـت مصـر، در نامـه     یاشتر نخعـ  ل، هنگام گماردن مالکین دلیهم ست. بهیت نیصالح کم
دسـت   نابکاران، زمام امـور مملکـت را بـه   م دارم که نابخردان و یمن ب« :ن هشدار داده استیان چنیمصر

 یرنـد و بـا صـالحان بـه دشـمن     یو بندگان او را بردگان خـود گ  دست بگردانند به رند و مال خدا را دستیگ
ـ  .»زند و فاسقان را حزب خود قرار دهندیبرخ دادنـد و   یحضرت مرتباً مردم را به مسئلۀ کارگزاران توجه م

کشانند؛ چراکه اگر  یند و جامعه و مردمان را به تباهیت بر سر کار آیاهل یفرمودند که مبادا زمامداران ب یم
ت در مراتـب  یاقت و فاقد صالحیل یگاه افراد ب ن رود، آنیرفتار کارگزاران از ب یمردم به چگونگ تیحساس

از افراد  یو حکومت يجه آنکه اگر در نظام ادارینت. کشانند یم یرند و جامعه را به تباهیگ یقرار م يزمامدار
ز یك و تعامل مطلوب با مردم نتداوم حسن سلو ينظارت مستمر برا یسالم و متعهد استفاده شود، و از طرف

، یاسی، سياقتصادهاي  ضیزان تبعیو م دوار بودیتوان به اقامۀ عدل و قسط در جامعه ام یناً میقیحاکم باشد، 
دوار بود یتوان ام ین صورت است که میاست تنها در ا یهیبد کاسته خواهد شد. یفرهنگ یو حت یاجتماع

 .ندینما یو همگام يو تخلف، با کارگزاران همکار ضیتبعجامعه اقبال کنند و در رفع  یمردم به نظام حکومت

 ها یها و انحصارطلب ییمبارزه با انحصارگرا .3.2.4

و  یاز عوامل اصـل  یکی، يو ادار یاسیقدرت و اقتدار س، يامکانات اقتصادگرفتن  درقبضه و یانحصارطلب
 یآثـار سـوء اجتمـاع    يدارا یو انحصـارطلب  ییاست. ازآنجاکه انحصارگرا يادار ض و فسادیتبع یگلوگاه

به  یتوجه خاص ینیات دیدارد، در ادب يو نظام ادار  برجسته در فساد و سقوط حکومت یاست و نقش ياریبس
 .انـد  مبارزه با آن پرداخته يها ، آثار و عواقب، و راهيریگ شکل یشناس انیبه جر یث فراوانیآن شده و احاد

  ممکن است دو شکل داشته باشد:  ینکه انحصارطلبیتوجه ا نکتۀ قابل
   .است یاخالق یثار که ارزشیاست برخالف ا یست و تنها اقدامیگران نیکه تجاوز به حقوق د يالف) انحصار
ـ ی مثابۀ و بهز هست یگران نیثار، تجاوز به حقوق دیبودن با ا که افزون بر مخالف يب) انحصار ض یک تبع

  در جامعه خواهد داشت.  يادیز یتبعات منفناروا، 
 یباال از انحصـارطلب  کردن مسئوالن رده يردستان، دوریز یطلبمبارزه با انحصار يها ن روشیاز بهتر یکی

(ع)  ینقل شده است که عل یعیاند. از ابواسحاق سب ن کردهین بوده و چنیما چن ینیان دیشوایکه پاست؛ چنان
کرد)، مگـر آنچـه را کـه در آن روز     یم میان مردم تقسیگذاشت (و همه را م ینم یباق يزیالمال چ تیدر ب

ـ آورد و چ یء را به انحصار خـود درنمـ  یاز ف يزیچ چیه«فرمود:  یم کند؛ و میتوانست تقس ینم را بـه   يزی
  )همان( .»داد یکانش اختصاص نمیشاوندان و نزدیخو
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  شهروندان يماد يازهایساختن ن ؛ مرتفعییزدافقر .3.4
ـ  یکأاز فقر و فساد ت يز دورین یانداز هم به اصول سند چشم در هـم در   ين امـر ید شده است که لـوازم چن

ـ   ۀعنوان مثال، توسع شده است. به بینی پیشمتن سند    ،یاسـالم هـاي   و ارزش یمتناسب با اصـول اخالق
ـ یاز جامعـه ا  ییند فقرزدایره به فرایو غ ین اجتماعیم، تأییت غذایامن ها، حفظ کرامت و حقوق انسان  یران

  کمک خواهند نمود. یاقتصاد مقاومتسازي  ادهیدر پ
 يبرا یخاص ياو دارد و الگوها يبه رفع حوائج ماد یساز، توجه خاص گانه مکتب انسانیعنوان  اسالم به
، هـدف و  ین منظر، در جامعۀ انسانیدر نظر گرفته است. از ا يو اقتصاد  یمختلف اجتماع يروابط نهادها
ست، بلکه انتظار، رفع ین یپرست و نفع یی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوياقتصاد يادهایم بنیانتظار از تحک

خلقـت و   ییدن بـه اهـداف غـا   یاو و رسـ  يو معنـو  يل مادان رشد و تکامیانسان در جر یاساس يازهاین
  )161 ،1388 نصب، یعی(سم.ت استیکردن فقر و محروم کن شهیر

بهتر  یکه خداوند متعال از خلقت انسان در نظر داشته است، هنگام یاهداف متعال دن بهیرسن، یبنابرا
نداشته باشد. خداوند متعال  ياحساس کمبود يو ماد یجسمان يازهایلحاظ ن انسان بهسر خواهد شد که یم

د: یفرما ید و مینما یم یها و انحراف از راه راست معرف یها به زشت ش انسانیم فقر را باعث گرایدر قرآن کر
 ةطان به وعدیش ؛میعدکُم مغْفرَةً منْه وفَضْالً واللّه واسع علیأْمرُکُم بِالْفَحشَاء واللّه یعدکُم الْفَقْرَ ویطَانُ یلشَّا«

رغبت و احسان) به شما  ي(برا وادار کند و خداوند یلیزشت و بخ يشما را به کارها يزیچ یفقر و ترس و ب
سوره بقره، آیۀ (» منتهاست و به امور جهان داناست یآمرزش و احسان دهد و خدا را فضل و رحمت بة وعد
. د قرار گرفته استیمورد تأک یاست و فرهنگ اسالمیدر س ییم، فقرزدایمختلف قرآن کر يدر جاها .)268

ـ دبن حنفمحمـ خطاب به فرزندشـان   ن مرگ،یتر ز ضمن برشمردن فقر به عنوان بزرگی(ع) ن یامام عل ه ی
رساند و خرد  ین را نقصان میپسرکم، از فقر بر تو ترسانم. پس، از آن به خدا پناه بر، که فقر د«ند: یفرما یم

مـا  «نـد:  ینما یمـ  ی(ره) خود هدفشان را رفع فقر معرف ینیامام خم .»د آردیپد یرا سرگردان کند و دشمن
ملت و  يآرمان و آرزو ۀهم« ند:یفرما می گرید ییدر جا و »میاوریت دربیها را از محروم ن محرومیم ایا آمده

ر و صبور و یما رخت بربندد و مردم عز ۀدر جامع یدستیفقر و ته ين کشور ماست که روزدولت و مسئوال
ـ یا .»دبرخوردار باشن يو معنو يماد یرتمند کشور از رفاه در زندگیغ نظـام  «نـد:  یفرما ین مـ یشان همچن

ت قاطع مـردم  یاکثر يبرا یط زندگیبردن فقر و اصالح شرا نیبز ازیچاز هرهدفش قبل  یاسالم يجمهور
 یانسان در قـانون اساسـ   يماد يازهایرفع نحال،  نیع. در»اند است که از همه جهت مورد ظلم واقع شده

  )130-140 ،1389 ،یی(رضا .د قرار گرفته استیران در اصول مختلف مورد تأکیا یاسالم يجمهور
آمدن اخالق مذموم و وجود بدبینی نسبت به نظام آفرینش، به ند از:ا ایدئولوژیکی فقر عبارتپیامدهاي 

هـاي   ، خودباختگی و عدم اعتماد به نفـس، زوال شخصـیت و ارزش  اج و استعمار افراد. فساد و فحشااحتی
ی و یآثـاري چـون گـدا   اجتماعی فقر داراي اما از نظر د. باشن می ترین آثار اخالقی و روانی فقر انسانی مهم
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 .باشد می خره عدم بهداشت و وسایل درمانیاختالفات داخلی و اجتماعی و باأل سوادي، بی تکدي، جهل و

ند از: رشد زیاد جمعیت، افزایش مهارجت بـه شـهرها و سـوء تغذیـه و     ا سرانجام، آثار اقتصادي فقر عبارت
اره سعی بر این بوده کـه  فرهنگ اسالمی همو باشد و در می محکوم فقر از دیدگاه اسالم کامالً. گرسنگی
کن شود و در صورت عدم امکان رفع فقر باید با تهیدستان و فقرا با احترام و عزت رفتـار شـود.    فقر ریشه

باشد: فردي و اجتماعی. بیکاري و تنبلی، اسراف و تبـذیر و تقـدیرگرایی    می فقر از دیدگاه اسالم دو دسته
خره عوامل طبیعـی و اقلیمـی علـل اجتمـاعی فقـر      نی، ناامنی و ترس و باألهل و ناداعلل فردي فقر و ج

  ست از: ا فقر از نظر اسالم عبارت مبارزه باهاي  شوند. راه می محسوب
 وضع خمس و زکات.  
 برقراري عدالت. 
  1 ،1371، ی(طوس. دادن به کار اهمیت( 
 ییزدا تیمحروم. 
 یقیت از مستمندان حقیانفاق و حما. 
 مناسب با توجه به مشکالت مسـتمندان و   يط کاریجاد شرای(ا ازمندانین يبرا یشغلهاي  جاد فرصتیا

 .)یو حرکت یجسمهاي  یناتوان يافراد دارا
 در سطح جامعه يکوکاریرواج فرهنگ احسان و ن. 
 يو اقتصاد یاجتماع یزندگهاي  کمک به مستمندان و آموزش مهارت يه در راستایریخهاي  جاد بنگاهیا. 
  هـا بـا    آن يفقرا و کمک به رفع حـوائج مـاد   ییشناسا ي) در شهرها و روستاها برای(محل یبومتالش

  .ي، و معنويو ماد ياقتصادهاي  کمک

  انیبن . اقتصاد دانش4.4
ـ ا ياقتصاد دانش بر رشد اقتصادهاي  لفهکه مؤاند  اثبات کرده ی) در پژوهش1389( يریو ام يبهبود ران ی
ت از اقتصاد یاست حمایس ن خاطر، ادامۀیهم و به )23 ،1389 ،يریو ام ي(بهبود مثبت داشته است يتأثیر

  باشد.  می تیع و مصرف حائز اهمید، توزیتولهاي  دانش در حوزه
توسـعه   یراهبـرد اصـل   یطور ضـمن  ران بهیا یاسالم يجمهور سالۀ ستیانداز ب حال، سند چشم نیعدر

 1404ران در سال ین راهبرد، اقتصاد ایا يریگیکه با پ يطور ان قرار داده است بهیبن کشور را توسعۀ دانش
ـ ) بـا ا 66 ،1392 ،و محجـوب  ي(انتظـار  ل شود.یان تبدیبن ک اقتصاد دانشید به یبا ن اوصـاف، اقتصـاد   ی

ن اقتصـاد  یاز ارکان مهم ا يکه علم و فناور اي هگون گردد؛ به می ان محسوبیبن ک اقتصاد دانشی یمقاومت
، يافزار نرمشرفته، جنبش یپهاي  يساله بر علم، دانش، فناور ستیانداز ب ر سند چشمشوند و د می محسوب

  د شده است.یکره تأیگر کشورها و غید ياز علوم کاربردگیري  بهره
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انـداز   ایرانـی در افـق چشـم    ۀهاي جامع هنگام بیان ویژگی نداز بها در متن سند چشمگر، ید ياز منظر
برخـوردار از  : «اشاره شده است 1404کشور در افق  ضمن دو فراز از هر هشت فراز سند به وضعیت علمی

اجتماعی در تولیـد   ۀر سهم برتر منابع انسانی و سرمایمتکی ب، دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري
آسیاي جنوب غربی (شامل  ۀفناوري در سطح منطق  لمی،یافتن به جایگاه اول اقتصادي، ع دست«و » ملی

براسـاس   .»افزاري تولید علـم  آسیاي میانه، قفقاز، خاور میانه و کشورهاي همسایه) با تأکید بر جهش نرم
چهـارم نیـز بـراي دسـتیابی بـه آن       ۀانداز برنام و فناوري ایران در سند چشم  اهمیت واالي جایگاه علمی

و بسـیج امکانـات و    دهی سازمان« د:کن شرح زیر توجه می هاي کلی برنامه به ستدر بخش سیا مواردي به
) در ادامه بـه  1387 اي، ه(هزاو. »جهان هاي کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی ظرفیت

  م پرداخت.یخواهها  لفهن مؤیا یبررس

  توانا در تولید علم  .1.4.4
اهمیتـی   ةدهنـد  تفکر، نشان جوي علمی، تعقل وو علم، عالم، جست ریم بر موضوعاتی مانندک  تأکید قرآن

است که این کتاب الهی براي مبانی تولید علم قائل است. فالسفه و حکما، ادراکات عقلی را علـم و علـم   
مدرکات و علوم مفیـد را عقـل تعریـف     أدانسته و تنها راه و منش حقیقی را عبارت از آگاهی به حقایق اشیا

تعریـف علـم را    ةن دایرااست. متکلم» علم«معتقدند ادراك مطلق یا حصول اشیا در نزد عقل،  اند و هکرد
. شـود، علـم اسـت    مـی  که موجب تمییز اشیا از یکـدیگر  یقینیات محدود کرده و معتقدند هرآنچه ةبه حوز

عینـی اسـت و   یـن علـم،   ا داننـد. بنـابر   می سمعی و لمسی ،مرئی يگرایان نیز علم را مبتنی بر اشیا هتجرب
از باشـد را  سـ  کـه هویـت   بعضی دیگر نیز هرآنچه. شود یاي شخصی و تخیالت نظري را شامل نمه سلیقه
برانداز است و استاد شهید مطهري کشف قوانین کلی در مورد هر چیـز را   که هویت دانند نه آنچه یعلم م

ـ ا اي مختلـف، تعریـف علـم در جنـبش نـرم     هـ  گذشته از دیـدگاه  .داند می علم ا و هـ  زاري همـان یافتـه  ف
که تولید علم براساس واقعیات موجـود معنـا   باشد. چرا یاي تجربی و نظري مه اي بشر در حوزهه پیشرفت

دنبال شکستن مرزهاي علم و دانش، که در دست دیگران است، هسـتیم ایـن    کند. وقتی که ما به یپیدا م
عنوان نـور و   علم در قرآن مجید به ایم. هیرفتعنوان علم پذ اي موجود بشر را بهه بدان معناست که پیشرفت

بگو آیا نابینا  :قُلْ هلْ یستَوِي األعمى والْبصیرُ أَم هلْ تَستَوِي الظُّلُمات والنُّور« روشنایی معرفی شده است:
األعمـى والْبصـیرُ وال   وما یستَوِي «و ) 16آیۀ  ،رعدسورة (» و بینا یکسانند؟ یا تاریکیها و روشنایی برابرند

رُورال الْحّلُّ وال الظو ال النُّورو اتها و روشنایی و نه سـایه و   یو نابینا و بینا یکسان نیستند و نه تیرگ ؛الظُّلُم
انسـان   در این آیات، انسانی که علم ندارد به کور، تاریکی و ).21 - 19 آیات ،فاطرسورة ( .»گرماي آفتاب
عنوان خیر زیاد، معرفی شـده   در جایی دیگر، علم به به بینا و روشنایی تشبیه گردیده است. وصاحب علم 

کس کـه بخواهـد   [خـدا] بـه هـر    ؛یؤْتی الْحکْمۀَ منْ یشَاء ومنْ یؤْت الْحکْمۀَ فَقَد أُوتی خَیرًا کَثیرًا« است.
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 )269، آیـۀ  بقرهسورة ( .»ي فراوان داده شده استکس حکمت داده شود، به یقین خیربخشد و به هر می حکمت
  )45-46 ،1388 (احتشام، باشد. یخیر فراوان م بنابر آنچه ذکر شد، ماهیت علم در قرآن، نور، روشنایی و

ـ     1404انداز ایران  شده در سند چشم هاي طراحی مطابق سیاست الب و راهبردهـاي رهبـر معظـم انق
اسـاس   یی و دانـش تنظـیم و مبتنـی شـود. بـراین     ایران باید بر محور دانا ۀاسالمی، اقتصاد و آینده جامع

م هاي گسترده، حرکت در مرزهاي دانش و تولید انبوه عل تحقیق و پژوهش، انجام پژوهش ۀگسترش روی
آیـد. در حقیقـت از نگـاه     شـمار مـی   اي بـه  سمت تحقق اهداف توسـعه  استراتژي بنیادین حرکت کشور به

آیـد و البتـه اتخـاذ     شمار می هاي اجرایی به هنماي حرکت دستگاهي و دانایی مالك رامحور علم، یمدیریت
رسد؛ چراکـه برخـورداري    نظر می ت جهانی کامالً منطقی و صحیح بهتحوال به مجموعه این رویکرد باتوجه

سـمت رفـع تهدیـدات و     ، کلید حل مشکالت و حرکت سریع بـه هاي جدید ها و اندیشه ها، نظریه از روش
اند  که رقبا و حریفان و سایر ممالک نیز به این مهم عطف توجه کردهباشد و ازآنجا ها می اده از فرصتستفا

  شود. شدت احساس می محوري به ي تحقق استراتژي داناییها ضرورت توجه به تولید علم و این زمینه
هاي مختلف علـوم   حوزهها و تحقیقات بنیادین و کاربردي در  فرایند تولیدمحوري و گسترش پژوهش

پذیر خواهد بود  ها، بسترها و عواملی مؤثر بر آن امکان گیري زمینه آن و شکل ةتنها با عنایت به شرایط موجد
توان توقع و انتظاري براي گسترش علم و انجام مطالعات علمی داشت. یکی  ها نمی و بدون تحقق این زمینه

ها و مراکـز   محوري دانشگاه مؤثر براي تحقق استراتژي دانایی هاي ترین بسترها و نمادها و جایگاه از مهم
و  اسـتادان باشد؛ چراکه تولید علم در بطن نهـاد دانشـگاه و آمـوزش عـالی و توسـط       پژوهشی می ـ علمی

شود. در حقیقت بار اصلی در اجـراي اسـتراتژي    تخصصی محقق میو  پژوهشگران حاضر در مراکز علمی
 ياسـت و تنهـا در پرتـو    ستادانویژه دانشگاهیان و ا نشگاهی کشور بهلمی و داتولید علم به عهده نظام ع

توان در  یلی است که میاستادان و دانشجویان تحصیالت تکم ۀجویان جانبه و مشارکت ترده و همهفعالیت گس
  )7-8 ،1388 ،يریام ی(صالح وري و پژوهش در کشور بود.ابارنشستن درخت علم و فن انتظار به
 در کشـور  یو راهبرد اقتصاد مقاومت ياقتصاد ت توسعۀیاز لوازم موفق یکی يد علم و فناوریلند تویفرا

ش یحال، افزا نیعشود و در می از مشکالت کشور حل یمید علم بخش عظیرا با استفاده از تولیز ،باشد می
ـ ، امکانـات جد ی، ابداعات صنعتید به زندگیش امی، افزایو صنعت يمحصوالت کشاورزة بازد ارتباطـات   دی
  )185 ،1388 ،یمی(سل کشور شکوفا شود. ياقتصاد شود که توسعۀ می ره موجبیو غ یعلم

  :ند ازا انداز عبارت پیش رو جهت دستیابی به اهداف چشمعلمی هاي  چالشالف) 
 خصوص در مفاهیم سیاستی هانداز ب تئوریک در مهندسی تحقق چشم خأل .1

ویـژه مفـاهیم    هکاربردي مورد نیاز، بـ  ضعف در تولید مفاهیم علمیي در این زمینه، جدهاي  جمله چالشاز
مدت و در ابعاد سیاسی، فرهنگی،  مدت، کوتاه در افق بلندمدت، میانهایی  سیاستی و روشی است؛ سیاست

عـدم وجـود مفـاهیم کارشناسـی بـومی متناسـب بـا        . اقتصادي، و در سطوح ملی، بخشی و بین بخشـی 



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               388

نامتناسب اقتصادي) را نیز هاي  و انقالبی ایران (مانند مدلگرا  آرمان ۀو جامع مقتضیات فرهنگی و مذهبی
 .توان متذکر شد می در این زمینه

 مطالعات سیاستی ۀخصوص در زمین هضعف در مدیریت تحقیقات ب .2

ـ       شـدت محتـاج مـدیریت یکپارچـه و      هامروزه نظام تحقیقاتی کشـور (اگـر بتـوان آن را نظـام دانسـت) ب
پژوهشـی  هاي  واحد، عدم دستیابی به نظام اولویتگذاري  واحد است؛ زیرا عدم وجود سیاستگیري  جهت

بودن  اي هآمدي و سلیقبودن موضوعات پژوهشی، ناکار اي هانقالب اسالمی، سلیقهاي  متناسب با نیازمندي
دم وجـود ارتبـاط   کارآمد، عهاي  ماندن پژوهش پژوهشی، ناکارآمدي نتایج پژوهشی، بالاستفادههاي  روش

اعی و انسـانی، آن هـم   علوم اجتم ةي به حوزو صنعت، نپرداختن جد R & D مناسب بین دانشگاه، مراکز
مختلـف علـوم در   هـاي   نکـردن ارتبـاط بـین حـوزه     بـومی، لحـاظ  هاي  گویی به نیازمنديدر جهت پاسخ

گیـر نظـام    وزه گریباناز مشکالتی است که امرموضوعات و نتایج پژوهشی و بسیاري مسائل دیگر؛ همه 
پژوهشی کشور است و ضرورت وجود مدلی جهت مدیریت جـامع نگـر و کارآمـد، کـه بتوانـد ایـن گونـه        

قدم در رفع مسـائل ذکـر شـده،    رسد، که اولین  می را رفع نماید، امري ضروري به نظراي  همشکالت ریش
اخیراً مورد توجه متولیان بخش علم و فناوري کشور است که خوشبختانه گذاري  نظام سیاست دهی سامان

بخش نظام پژوهشـی   ي است. این مدل مدیریتی که سامانعلمی کشور قرار گرفته که جاي بسی امیدوار
اشـد؛ خـود   انداز ب خصوص موضوع سند چشم هانقالب اسالمی و بهاي  آن با نیازمندي ةدهند کشور و پیوند

ـ  مفهومی روشی اسـت کـه دسـت    جهـت  ي جهـت تولیـد و عـزم جـد     اج تـالش علمـی  یابی بـه آن محت
 .ساختن آن است محقق

 ضعف و عدم حساسیت فرهنگ عمومی و تخصصی پیرامون ضرورت تولید علم و اخالق علمی .3

الزم در هـاي   محـوري بـا ایجـاد جاذبـه     علمی، نخبههاي  فرهنگ تولید علم منوط به حفظ ارزش يارتقا
هر نوع حرکت و فعالیت وسیع اجتمـاعی   ۀپشتوانفرهنگ عمومی،  .محیط تحقیق و مدیریت دانایی است

پیرامـون  سـازي   مسیر تغییر فرهنگ عمومی در این راستا تبیین ضـرورت و آگـاه   است، که اولین قدم در
مفاهیم مورد نظر و اهداف، ابعاد و نتایج این حرکت عظـیم اجتمـاعی اسـت. تبیـین وضـعیت موجـود در       

تغییر نظـام ارزشـی و   ساز  زمینهجامعه و مقتضیات حرکت،  مقایسه با وضعیت مطلوب براي اقشار مختلف
یابی بـه  اجتمـاعی در مسـیر دسـت   هـاي   پتانسـیل  ةکنند نظام تجلیل و تحقیر اجتماعی و در نهایت هدایت

گران، نخبگـان، متخصصـان، پژوهشـ   سـازي   مدار خواهد بود. بنـابراین، آگـاه   محور و علم داناییاي  هجامع
دهی فرهنگ تخصصی هر قشر، در این زمینه، نقـش اساسـی    ویان و نیز جهت، حوزویان و دانشجستادانا

اندیشی علمی پیدا کند، تا نخبگان علمی جایگاه خود را در آزادهاي  بایست مصونیت می ایفا خواهد نمود و
وفـان مغـزي   ط ۀبا سرخوردگی به دامان غرب پناه نبرند و با حفظ اصول، اخالق و منطق علمی، در عرص

 .وجود نداشته باشدبندي   وهیچ حصر 
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 خصوص آموزش عالی هضعف در نظام آموزشی ب .5
نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی    هاي  عدم هماهنگی با نیازمنديتوان  می نظام آموزشی را ةمشکل عمد

تـوان بـه    مـی  کلی نظـام هاي  بخش آموزش با سیاستهاي  عنوان نمود. بنابراین، در عدم تناسب سیاست
گیرد،  می مورد نظر از انسان مطلوب، که مورد آموزش قرارهاي  کرد. عدم تعریف شاخصهموارد ذیل اشاره 

نبودن سیر آموزشی منطقی از دبستان تا دانشگاه، آموزش نظام فکري ناهماهنگ و گاهاً متنـاقض  موجود
آموزشـی غلـط   هاي  اجتماعی، روشهاي  در دروس آموزشی، عدم تناسب موضوعات آموزشی با نیازمندي

پرور)، نظام تجلیل و تحقیر وارونه (نظیر تلقی رایج از فرد نخبـه)، نظـام ارزیـابی ناکارآمـد،      وماً حافظه(عم
علوم تجربی و  ۀاجتماعی، هدایت نخبگان به عرصهاي  با نیازمنديها  عدم تناسب کیفی و کمی تخصص

ویژه ضـعف در   هصاد) و بنظیر مدیریت و اقت(علوم انسانی و علوم اجتماعی ة مهندسی و عدم توجه به حوز
. جوانان این مرز و بـوم  ۀتعاون، همکاري و اخالق علمی در قاطبۀ پرورش اخالق اسالمی انقالبی و روحی

ماعی و فرهنگی یک کشور دارد؛ اقتصادي، اجتهاي  تولید و گسترش علم، تأثیر بسیار عمیقی در تمام حوزه
آیند و جزء کشـورهاي مرفـه جهـان     می شمار فناوري نیز به ةعلم، تولیدکنند ةکه کشورهاي تولیدکنندچرا

کار بست. شاخص تولید علم  هاي گوناگونی را بهکار و سازهستند. براي تبدیل علم به فناوري باید بسترها و 
و اکتشاف دانش، نشر مقاله است، اما شاخص تولید فناوري از اکتشاف، ابداع و یا اختراع جدید و نو در سطح 

 شود، که باید از نظر اقتصادي حائز اهمیت باشد، که منجر به ثبت اختراع شود. می آغاز لالمل بین
کنـد؛ زیـرا    مـی  واردتر  اقتصاد سریع ۀدهد و آن را در چرخ می تکنولوژي، سرعت تولید علم را افزایش

اعـث تولیـد   هر چقدر تولیدات علمی بیشتر باشد، در اقتصاد جامعه نیز اثربخش خواهد بود. اقتصاد قـوي ب 
کند. در رقابـت اقتصـادي،    می گاه رقابت معنی پیدا شود و وقتی بازار اشباع شود، آن می انبوه و اشباع بازار

ـ  کند. در جهان اطالعاتی امروز،  می علم، ارزش و جایگاه خود را بیشتر مستحکم وري در جهـت  انقـش فن
 را بر پایه منابع و فرهنگ خـود ترسـیم  مسیر خود ها  که ملتناپذیر است. هرچند نوآوري موضوعی اجتناب

بایست تکنولوژي معینی را کسب کننـد،   می کهاند  کنند، اما هم اکنون نخبگان علمی ملل متوجه شده می
کـه خریــد  تقلیـد بـه نـوآوري روي آرونـد؛ چرا     کـه خـود را بـا آن وفـق دهنـد و آن را اجـرا نمــوده و از      

لـوژي  شـود و در ایـن میـان، تشـخیص تکنو     مـی تـر   حساس و پیشرفته هـر روز مشـکل  هاي  تکنولوژي
اي کلـی و نتـایج تحقیقـات، کـه     نممحلی است و تعیین دورگذاري  سرمایه استراتژیک، و عمومی که قابل

 .توجه و بسیار حائز اهمیت است ورود بسیار باشند، قابلسازي  ثبت سریع اختراعات و نمونه قابل
و حوزه و همچنین بخش صنعت و اجـرا تغییـر   ها  دانشگاهدر عصر تکنولوژي و فناوري، باید عملکرد 

شـود،   دهـی  سازماني نحو گونه نهادها باید به نمی، تنها تدریس نیست و ساختار ایکند، زیرا کار مراکز عل
انجـام   هـا،  اقتصـاد، حـل بحـران    ۀدر حوضـ تر  پیچیدههاي  گوي یک نقش فعال در زمینهکه بتواند پاسخ

تخصصی حضوري و مجـازي  هاي  و تحقیقات پایه و تخصصی، آموزشاي  هراز خدمات مشاواي  همجموع



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               390

سوي نهادهـاي   دیگر، بخش صنعت و اجرا باید به کارآفرین باشد و ازسويهاي  و در نهایت، ایجاد دانشگاه
کاربردي را در یـک  ـ  علمی ۀوري، یک توسعاعلم و فنهاي  در حال آموزش گام بردارد. در این میان پارك

  )1389 ،یثان ي(نثار .کند می کی با کیفیت باال ایجادمحیط فیزی

  برخوردار از دانش پیشرفته .1.5
ن مهم محصور نشده است یشده است، اما به ا يادید زیکتأ يد علم و فناوریانداز به راهبرد تول در سند چشم

شرفته در اصل یاز دانش پ يبرخوردار ۀ، به مقول1404در افق  یگاه اول علمیبه جا یابیدست يو در راستا
، الزم است یشکوفا و مترق ، یتحقق اقتصاد متعال ين معنا که، براید شده است؛ به ایکنداز تأا دوم سند چشم

استفاده گردد و تا حد ممکن، از دسـتاوردها،   يعلم، دانش و فناور ر کشورها در عرصۀیسا ياز دستاوردها
 یو دانش بومها  ين فناوریکشورها استفاده گردد و تالش شود ار ین و برتر ساینوهاي  يعلوم و تکنولوژ
ر یشنهادات زین راهبرد، پیا يدر راستا یو کمک به اقتصاد مقاومت ین راهبرد علمیتحقق ا يشوند. در راستا

  گردد: می ارائه
 یالملل نیو باي  هدر سطح منطق یعلمهاي  يهمکار يش و ارتقایافزا. 
  یعلم یپلماسید ياسازیپو.  
 ایدر دن يعلم و فناور حوزةهاي  شگاهینارها و نمایگسترش مشارکت در سم.  
 ها ات آنیکشور و استفاده از تجربهاي  در دانشگاه يدعوت از صاحبان علم و تکنولوژ. 
 معتبر جهانهاي  ران با دانشگاهیاهاي  گسترش مراودات دانشگاه. 
 سطح  يآموزش، ارتقا ير کشورها برایسا يکاربرد یپژوهشهاي  ص مقاالت، کتب و طرحیترجمه و تلخ

 یقـات یتحقهـاي   ات و حاصل طـرح یتجربسازي  یاتیو عملها  دانشگاه استادانان و یدانشجو یسواد علم
 .)يالگوساز يدر راستا يراهبرد تحقیقات(استعانت از  مناسب در کشور

 کشور و تبـادل  هاي  دانشگاهعنوان مدعو در  گر بهید يمعتبر در کشورها استادان یاستفاده از توان علم
  ها و... . با آن استادانان و یاطالعات دانشجو

  يشرفته و کاربردیپهاي  يفناور ۀدر عرص يتوانمند .2.5
ـ    یو صـنعت  ياقتصاد ۀن عوامل توسعیتر از مهم یکیعنوان  به يامروزه فناور باشـد.   یکشـورها مطـرح م

گر رقبا یگرفتن از د ار مؤثر است و در سبقتیها بس صنعت آن یشرفته که در رشد و ترقیپ يخصوص فناور به
 ین قاعده مستثنیز از ایران نیا یاسالم ين جمهوریکند. بنابرا یفا میا ییسزانقش ب یدر عرصۀ تجارت جهان

ر انجـام داده  یاخ يها در سال يریگچشم يها ها و اقدام تیشرفته فعالیپ يها ينبوده و جهت کسب فناور
در  يگاه اول فناوریبه جا 1404در سال  یستیبا یران اسالمیساله است که ا ستیانداز ب چشماست و از مفاد 
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شرفت صنعت و یباشد که در پ یم ين انواع فناوریتر شرفته مهمیپ يابد. فناوریدست  یغرب  جنوب يایآس
کالن کشـور   يها ها و برنامه که طرح ییآنجادارد. از ییآن نقش بسزا یش توان رقابتیاقتصاد کشور و افزا

  .ل به اهداف آن باشدیساله و در جهت ن بیستانداز  راستا با چشم هم یستیبا
 يو لوژ تکنو ۀدارد و از دو کلم یونانی شۀیر يباشد، تکنولوژ یم ين تکنولوژیالت ةواژ ترجمۀ يفناور

م یونـان قـد  یدر  يلـوژ انسان باشد.  ةدیاست که آفر يزیمهارت و آن چ یمعن ل شده است. تکنو بهیتشک
ن دو کلمه هنر و مهارت یب ایدر ترک يب فناورین ترتیرفته است. به ا یکار م علم، دانش و خرد به یمعن به

ن عام آن یعت به قوانین مفهوم نهفته است که انسان خردمند در تعامل با طبید و اینما یم یدر دانش را تداع
جـاد  یمـورد نظـر خـود را ا    يط دلخواه، کاربردهایشراط و ین در محین قوانیا ینیابد و با بازآفری یدست م

شده  ارائه یها بتوان به تلق آن ن یجمله بهترد ازیذکر شده است که شا يف متعددیتعار يفناور ي. براکند یم
ندها، ابزارهـا،  یاها، فرۀ دانشیتوان کل یرا م يفناور«اشاره داشت که معتقد است: » لیطارق خل« يسواز

 يتر فناور ساده یانیف کرد. در بیخدمات، تعر ۀبکاررفته در ساختن محصوالت و ارائ يها ستمیها و س روش
دانـش و   ی، کاربرد عمليم، فناوریشو یاست که توسط آن به اهداف خود نائل م يروش انجام کار و ابزار

ت یاهم يداراگر و یکدیز از یتما شامل سه جزء قابل يهر فناور ».جهت کمک به تالش انسان است يابزار
ز ین» یدانش فن«عالوه بر سه جزء باال، . افزار مغز و افزار نرم ،افزار ند از: سختا ن اجزا عبارتیکسان است. ای

توانـد   یشود و م یرا شامل م يبه فناور یابیسطح دست یکه تمامشود، چرا یطور مستقل در نظر گرفته م به
کننـد کـه    یم يبند را به چند روش طبقه يفناور باشد. یاتیعمل يها تیا فعالیتجربه، انتقال دانش  ۀجینت
شرفته، یپ يظهور، فناورنو يد، فناوریجد يفناور باشد: یر میبه شکل ز يم فناوریها تقس يبند جمله، طبقهاز

 يان فنـاور یـ ن میاز ا. شده در مقابل نهفتهمستند يمناسب، فناور يمتوسط، فناور يپست، فناور يفناور
 يف واحدیاست و تعر يصورت قرارداد شرفته بهیپ يف فناوریتعر برخوردار است. یفراوانت یشرفته از اهمیپ

 یزاتیتجه ـ ین سطح علمیکه در هر عصر در باالتر اي يتوان فناور یشرفته را میپ ياز آن وجود ندارد. فناور
 ف کرد.یگردد، تعر یتر م متنوع يها ییدتر با کارایو اجرا شده و باعث خلق محصوالت جد یطراح یتیریو مد
 ةر باشد، دارندیط زیشرا ياگر دارا یشوند. هر شرکت یع استفاده میاز صنا ياریشرفته در بسیپ يها يفناور
  شود: یشرفته قلمداد میپ يفناور

 ل ین تشـک اآن را دانشمندان و مهندسـ  یالت باال استخدام کند که بافت اصلیبا تحص يروهایافراد و ن
  دهد. یم
 شتر باشد.یع بیگر صنایآن نسبت به د يرر فناویینرخ تغ  
 باشد. يفناور يسالح رقابتش، نوآور  
 ـ تحق ين است که نسبت اعتبارهایا یک شاخص کلیق و توسعه کند. یصرف تحق يادیمخارج ز ق و ی

  مشابه در همان صنعت باشد. يا دو برابر متوسط اعتبارهایک به ده ین سازمان یتوسعه به فروش ا
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 مخـاطره   آن را بـه  يد، بقایجد يها يع خود استفاده کند. ظهور فناوریرشد سر يبرا يتواند از فناور یم
  اندازد. یم

سر و کار داشته باشـند کـه    ییها يشرفته ممکن است با فناوریپ يفناور يدارا يها از سازمان یبعض
 يها يفناور شود. یاطالق م» شرفتهیار پیبس يفناور«ن دسته یآن سازمان باشد، به ا ةژیخاص و و کامالً

 )41-46 ،1385 (جمالزاده، باشند. یم يفناوروی، بيفناورک، نانوی، الکترونITشرفته در حال حاضریپ

  ي افزار نرمجنبش  .3.5
افـزار همـان سـاختارهاي اجتمـاعی و      شود. مراد از سخت می و سخت افزار تشکیل افزار نرمهر تمدنی از 

آیند. این محصوالت اعم از محصـوالت دقیـق    می پدید دنبال تحقق آن ساختارها محصوالتی است که به
گونـه از رهاوردهـاي    باشد. ما این می که ابزار آزمایشگاهی هستند، ابزار تولید و سپس محصوالت مصرفی

 افزارهـا  تولید ایـن سـخت   ۀها نظام مفاهیمی هستند که پشتوانافزار نرمنامیم، اما  می افزار تمدنی را سخت
یز طبقات مختلفی دارند؛ مفاهیم بنیادین مثل فلسفه منطق و منطق، مفاهیم تخصصی ها ن باشند و این می

خره مفـاهیم اجتمـاعی و عمـومی کـه بـر مفـاهیم       تلف ریاضی، تجربی و انسانی و باألهمچون علوم مخ
آن چیـزي   افـزار  نـرم شکل ترین  روبنایی .آیند می شمار ها بهافزار نرم ةتخصصی تکیه دارند، همگی در زمر

مفهـومی   افـزار  نـرم امـا   اند، ت که امروزه هدایت و کنترل ابزارهاي علمی مثل رایانه را بر دوش گرفتهاس
ـ تـرین   زعم ما مفاهیم تخصصی هم عمیـق  از این موارد جزئی دارد؛ بهتر  بسیار گسترده هـا  افزار نـرم  ۀالی

 هـا متـدها را سـامان    متد کـه آن هاي  ها نیز مستند به متدها و متدها نیز متکی بر فلسفه نیستند، بلکه آن
 دارد، انقالب اسالمی ایران زمانی در جهت تولید» افزار نرم«به وسعتی که مفهوم  باتوجه .دهند، هستند می
قرار خواهد گرفت که در مسیر ایجاد نهضت عظیم اجتماعی قـدم بـردارد. اینکـه انتظـار داشـته       افزار نرم

وجـود آورنـد معقـول     را در جامعه بـه اي  هن تحول بدیع و گستردباشیم معدودي از اندیشمندان بتوانند چنی
هـاي   سـاحت  ۀتخصصـی و فـوق تخصصـی در همـ    هـاي   رسد، تولید مفاهیم بنیادین و رشته نمی نظر به

عنـوان   تـوان بـه   مـی  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي بشر نیازمند نهضت اجتماعی و سازمانی است که از آن
ي کلمه حقی است که از سوي رهبـر  افزار نرمجنبش  .یاد کرد» يافزار نرمجنبش «با » انقالب فرهنگی«

ابراز گردیده و حاکی از آن است که ایشان قصد دارند تـا  اي  هاهللا خامن نه نظام جمهوري اسالمی، آیتفرزا
هـاي   ي بایـد نگـاه  افـزار  نرمبراي ایجاد نهضت  .کشتی انقالب اسالمی را در این مسیر سکانداري نمایند

اوالً: بایـد بـدانیم    :پدیـد بیایـد  شناسی  و تاریخشناسی  گوناگون دین شناسی، شناختهاي  در زمینهي ا هتاز
تقابـل حـق و باطـل اسـت،      ۀراده و فاعلیت او حضور دارد، صحنها ا حیات بشر که در آنهاي  چهره ۀهم

باشد. طبعاً بـا   می دینیجزء زندگی فردي و اجتماعی مضطر به والیت الهیه و قواعد  ءرو انسان در جز ازاین
ي در راستاي تعبد بیشتر به وحـی و گسـترش مـرز پرسـتش     افزار نرماین درك حداکثري از دین، نهضت 
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ثانیاً: همگان باید به این نتیجه برسند که علم از سـنخ کشـف واقعیـات نیسـت،     . کند می خداوند معنا پیدا
ـ     می سان متأثرشدنی است که از نظام نیازمندهاي انتولیداي  هبلکه پدید  ۀگـردد، در نتیجـه، علـم در مرحل

بنابراین با ایجاد تحوالتی باید نسبت بـه   .شود نه به صدق و کذب می نخست متصف به حقانیت و بطالن
ثالثاً: ما باید فلسفه تاریخ اسالمی طراحی کنـیم. اگـر بـه چگـونگی     . تولید علوم حق و الهی اهتمام ورزید

 تاریخی حق و باطل را در آن تبیین ۀف نباشیم و جایگاه هریک از دو جبهراحل آن واقتحوالت تاریخ و م
 ۀنخواهیم داشـت. فلسـف  اي  هبینان فعال و واقعگیري  اجتماعی و سیاسی، موضعهاي  ریزي نکنیم، در برنامه
دهد که توان ما در این برهه از تاریخ چه میـزان اسـت و نهضـت فکـري مـا بـراي        می تاریخ به ما نشان

 اگر ما معتقد به دین حداکثر هسـتیم و  .مدن اسالمی چه کیفیت و سمت و سویی باید داشته باشدتحقق ت
لید مفـاهیم مختلـف   خواهیم که در هیچ ضلعی از زندگی خود به کفر یا شرك مبتال شویم، باید به تو نمی

علوم پایه و علـوم   پرستش خداوند عالوه بر علوم انسانی باید به .تعبد به وحی بپردازیم ۀدر راستاي توسع
پرسـتی مطـرود گـردد. از ایـن      پرستی و انسان سنظري محض نیز تسري پیدا کند و در آن فضاها نیز نف

 در. کنـد  مـی  حرکتی در طریق تکامل پرستش ضرورتی انکارنشدنی پیـدا  ۀمثاب ي بهافزار نرممنظر جنبش 
باشـد، از   مـی  حسـی هـاي   لسـفه کار پرستش مادي هستند و متکی بر ف و حال حاضر علوم غربی که ساز

ها را به  رود تا آن می داده و به تدریج قرار تأثیرمرزهاي جوامع اسالمی گذر کرده و زندگی مسلمانان را تحت 
سنگین تمدن ضد دینی غرب رهایی بخشیم  ۀا براي اینکه مسلمانان را از سایبفرستد. مکام تمدن غرب فرو

قدسی اسالم را در عینیت جاري سازد و مدل اداره جدیدي براي هاي  زههایی تولید کنیم که آموافزار نرمباید 
ـ   ارائهبشر تعریف کند. چنانچه ما معادالت کاربردي  فرهنـگ اسـالمی    ۀدهیم که بتواند کیفیت را بـر پای

عینیت مبرا گشته و همچنین  کمیت تبدیل نماید، بدون تردید نظام اسالمی از اتهام ناکارآمدي در کنترل به
  )6 ،1385 ،يرباقری(م .نفع مذهب بیش از پیش دگرگون خواهد شد قدرت در جهان به ۀموازن

 یبه هـدف عـال   ساله ستیانداز ب و سند چشم یآنکه انقالب اسالم يبراد اذعان داشت که ین بایبنابرا
 ۀو توسـع » يافـزار  نرمجنبش «برسد،  یا و اسالمیپو یبه اقتصاد مل یابیدستو  یتمدن اسالم یعنی، خود
 یکـه در روش بزرگـان   گونـه  ، همـان ين جنبش فکریالزم است. ا يدانش بشر ةدر گستر يمعنو ۀشیاند

است و  يز ضروریده، در تحقق اهداف انقالب نیبوده و اصل انقالب را تحقق بخش يرد مطهیهمانند شه
  :لبدط می ل راین راه، گذر از مراحل ذیق در ایتالش و توف

آنکه ذهن خود را  يجا به :يتفکر معنو ةشه در حوزیاند يها مرجع و مرجع يها شهیشناخت اندالف) 
ـ شـه، نظر یاند يمـاد  ی، که با مبانینیردیات دانشمندان غیدر نظر ـ را پد یاتی  م،یغـرق سـاز   انـد،  د آوردهی

و حضـرت امـام    ییطباطبامه ، عاليمه جعفرهمچون عال یبزرگان يدر آثار و آرا يکاو م به ژرفیتوان می
 ۀکـه سرچشـم  هـایی   شـه یم و خـود را بـا اند  یها بپرداز ل و نقد آنین و تحلییو به تب میبپرداز(ره)  ینیخم

ـ ، فلسـفه و هنـر و ادب  یگوناگون علـوم انسـان   يها م و پژوهش در شاخصهیر کنیدارند، درگ يمعنو ات را ی
 .میها سامان ده هین نظریاساس ابر
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م که یارائه دهاي  هیم نظرید، اگر بخواهیترد بی :امروز یج در جهان علمیرا يها شهیبا اند ییآشنا ب)
ـ ب یج علمیو به زبان را ید در جهت حل مشکالت علمیباشد، با یجهان ن امـر، ضـرورت   یان شـود. همـ  ی
 .سازد می یهیرا بد يبا محصوالت تفکر بشر ییآشنا

ـ  :یپاسخ علم بی يها کردن پرسش ش و شفافیرایو پ يفکر يازهایکشف ن )ج  ۀطرح پرسش، نطف
ـ هـا درگ  شتر دانشمندان بـا آن یباشند که ب ید از نوعیها با ن پرسشیشه است و اید اندیتول ر هسـتند نـه   ی

 .یشخص يها پرسش
ـ مناسـب و تول  يها افتن پاسخیو  يمرجع معنو يها شهیرجوع به اند) د ـ د نظری گشـودن   يه بـرا ی

 یبزرگـان  يمعنو يکردن آن، با رجوع به آرا پس از شناخت مسئله و شفاف يد مطهریشه :یعلم يها گره
ل یل و تکمین و نقد و تعدییل و تبیتحل يال ا از البهصدرا، پاسخ مناسب رو مال ییمه طباطباهمچون عال

 .دیکش می رونیات بیآن نظر
باشد  یگوناگون علم يها حوزه يکه مناسب با فضا یبه زبان علم يات معنوید نظریو تول یاحطر )ه

 يهـا  آمـوزه  يد بر مبنـا یجد يها ن روند، علوم و دانشیدر ا برقرار کند: يمربوط، ارتباط مؤثر ةو با حوز
 افـزار  نرمبالند و  می تیو وال یوح يها دن از سرچشمهیشوند و با نوش می هیو اصالح و تزک یبازخوان ینید

ـ د ییغا يها ها مطابق ارزش بتوان با در کار آوردن آنکه هایی  دانش ؛دهند می دست به یتمدن اسالم ن ی
 .کرد یزندگ ياهداف معنو يو در راستا

افتـه، بـا   یراه  يدانش بشر ۀبه شهر آشفت يمعنو يها شهیق اندیاز طر يمعنو يها ن سان، ارزشیبد
 يرنگ و بـو  شه،یخته و دانش و اندیراد علوم سکوالر فرویبن بی يانسان، بنا يو معنو یرشد و کمال علم

ـ یا و جامعـۀ افته، یل تحو یو جمع يات فردیدانش و نگرش انسان، ح یرند و با دگرگونیگ می يمعنو  یران
  )1384 ف،ی(س .رسد میسازي  به کمال تحقق و تمدن 1404انداز  در افق چشم
بـا   یی، آشـنا یو فرهنگـ  یدات علمـ یـ ش تولی، افـزا یعلمـ  ي جامعـۀ با ارتقا يافزار نرم، جنبش يبه هر رو

 خواهد داشت. یبه اقتصاد مقاومت یانیره کمک شایکردن اقتصاد کشور و غ یجهان، علم يراهبردهاي  شهیاند

 رسیدن به اشتغال کامل .4.5
ـ بر روند موفق يادیز تأثیرانداز است که  سند چشمهاي  لفهؤاز م یکیدن به اشتغال کامل یرس ت اقتصـاد  ی

  سند ذکر شده است.ن یخواهد داشت و در بند ششم ا یمقاومت
ـ ع متناسب، تولیو توز ياقتصادهاي  ، کاهش تنشيند رشد اقتصادیاشتغال بر فرا د ثـروت، کـاهش   ی

م و یمستق تأثیرره یکشور و غ يشتر، اعتماد به ساختار اقتصادیبگذاري  هی، سرمايو مفاسد اقتصاد يکاریب
  گر:ید یعبارت ) به124-126 ،1390 ،يدری(رهنورد و ح مثبت دارد.

به نقش کار و عمل در اعتالي حیات اقتصادي و اجتماعی فرهنگـی جامعـه، کوشـش بـراي      اتوجهب«
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 ییزا و اشتغالکار  .یک ضرورت اعتقادي ملی است ةدارند م و بازارتقاي فرهنگ کار و زدودن عوامل مزاح
پذیري  مسؤلیت ها و احساس تعهد و کوشی و خالقیت و ابتکارات، نوآوري مناسب براي سخت ۀتواند زمین می

عظیم کار کشور فراهم سازد. در فرهنگ اسالمی کار  ۀو وجدان کاري، انضباط اجتماعی و اخالق را در جامع
  )1384 ،ي(درود. »و تالش مانند مجاهدت در راه خدا، ارزشمند و مقدس شمرده شده است

 1404انداز  در افق چشم ییزا اشتغالاهداف کیفی  .1.4.5

 .بازار کارپذیري  افزایش انعطاف •
  .هاي مبادله کاهش هزینه •
  .هاي تبعی استفاده از نیروي کار کاهش هزینه •
ها در  مشارکت آن هاي واقعی کارگري و کارفرمایی در بازار کار و ارتقاي جایگاه و نقش نهادها و تشکل •

  .گرایی جانبه کار از طریق تقویت سه مقررات مربوط به بازار وضع قوانین و
  .ارتقا و بهبود روابط کار •
  .ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهاي بازار کار •
  .ها آن کارکرد اي و بهبود سطح کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه •
  .افزایش سهم اشتغال در بخش اقتصاد جدید •
   .افزایش سهم اشتغال در بخش رسمی •
   .انطباق شغل و مهارت نیروي کارکاهش عدم  •
  .وري نیروي کار شغلی و پرکاري و افزایش بهرهچند ةکاهش پدید •
  .کاهش بیکاري پنهان •
   .رسمیري به شاغالن بخش غیربیکا ۀافزایش پوشش بیم •
  .ها از بیکاران جویاي کار افزایش حمایت •
 ....)انسانی و هاي کار شایسته (آزادي، ایمنی، حفظ کرامت بهبود شاخص •
  .ارتقاي نظام اطالعاتی بازار کار کشور •
   .اي مراکز خدمات مشاوره ۀتوسع •

  1404در افق هاي تنظیم بازار کار  سیاست. 2.4.5
ـ  ند از: ا عبارتها  استین سیا منظـور افـزایش    بیکـاري بـه   ۀمین اجتمـاعی و بیمـ  أاصالح قوانین کـار و ت

نیروي  هاي خاص هاي استفاده از نیروي کار، انتقال بخشی از هزینه هزینهپذیري بازار کار، کاهش  انعطاف
بسترسـازي و اصـالح   ؛ وري نیروي کار مین اجتماعی) و در نهایت افزایش بهرهأکار زنان به دولت (نظام ت
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افزایش انطباق بـین  ؛ هاي کار شایسته قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار در جهت بهبود و ارتقاي شاخص
بسترسـازي  ؛ وري نیروي کار غل و مهارت و دستمزد نیروي کار در بخش دولتی در راستاي ارتقاي بهرهش

مین اجتماعی در جهت جلـوگیري  أم تنمودن نظاکارآمد؛ وقت و مشارکتی مشاغل موقتی، پاره ۀبراي توسع
ـ   ؛ از حضور مجدد سالمندان در بازار کار ـ   أکارآمـدنمودن نظـام ت ثر از اقشـار  ؤمین اجتمـاعی در حمایـت م

؛ کاهش اشتغال نیروي کار خارجی غیرمجاز؛ کودکان در بازار کار؛ درآمد در جهت عدم حضور نوجوانان کم
منظـور پیـداکردن    هاي مناسب براي ترغیب بیکاران به برقراري مشوق؛ کشور اعزام نیروي کار به خارج از

نظـام   دهـی  ساماناصالح و ؛ تی ندارندهایی که نرخ بیکاري پایین داشته و مشکالت جمعی شغل در استان
شـده بـه جوینـدگان کـار و کارفرمایـان و       ارائهاطالعاتی بازار کار در راستاي ارتقاي سطح کیفی خدمات 

 ۀتوسـع  ةکننـد  ایجـاد، اصـالح و تقویـت نهادهـاي پشـتیبانی     ؛ اي بازار کار هاي منطقه کاهش عدم تعادل
اعی، بازار کـار و  م آموزش کشور براساس نیازهاي اجتماصالح نظا؛ کارآفرینی واحدهاي کوچک و متوسط

ــه  ــی ب ــوالت علم ــوآوري،    تح ــت، ن ــایی، خالقی ــاي توان ــور ارتق ــارآفرینی  منظ ــوان ک ــذیري و ت خطرپ
هـاي   بـر آمـوزش   تأکیـد شده براي نیروي کار بـا   هاي ارائه ارتقاي سطح کیفی آموزش؛ گیرندگان آموزش

منظـور کـاهش    اریابی و ادارات خـدمات اشـتغال بـه   کیفی مراکز کارتقاي سطح ؛ معطوف به نیاز بازار کار
هاي استخدام و افزایش کارایی انتخاب نیروي کار و ایجاد رقابت سالم و متوازن بین مراکز کاریابی  هزینه

هاي مهارتی متناسب بـا جـذب    شبر آموز تأکیدحمایت از مراکز آموزشی غیردولتی با ؛ دولتی و خصوصی
هـاي غیردولتـی دراجـراي     حمایـت از مراکـز رشـد و کـارآفرینی و سـازمان     ؛ ر بازار کارآموختگان د دانش
هـاي   برقـراري مشـوق  ؛ کارآفرینی هاي شغلی و فرصت ۀتوسع ۀمحور و مشارکتی در زمین هاي مردم طرح

 کـارگیري  بـه هـاي خصوصـی و تعـاونی در     منظور ترغیب کارفرمایان بخش رفع موانع موجود به مناسب و
هـاي   کامـل از ظرفیـت  ة ن و ایثارگران در راستاي استفادمعلوال ،ها التحصیالن دانشگاه زنان، فارغجوانان، 

سـازي   توجه به متنوع؛ گرا و واحدهاي تحقیق و توسعه محور و صادرات هاي دانش موجود با اولویت فعالیت
جانبـه   تـالش همـه   ؛هاي غیرکشاورزي بخش عۀبر توس تأکیدهاي اقتصادي در مناطق روستایی با  فعالیت
هاي مـدون در سـند راهبـردي خـدمات      مین اشتغال ایثارگران در چارچوب سیاستأو ت دهی سامانبراي 

سـه دهـک   هـاي   توجه به اشتغال گروه؛ چهارم توسعه ۀقانون برنام 99 ةرسانی به ایثارگران (موضوع ماد
  .اشتغال ةهاي ویژ پایین درآمدي در چارچوب برنامه

  1404در افق هاي حمایت از بیکاران  سیاست .3.4.5
جوي شغل و بیشتر در جست ةبرقراري یک سیستم کارآمد و جامع حمایت از بیکاران در جهت ایجاد انگیز

سـازي  هدفمند؛ ثر بر بازار کـار ؤهاي کالن اقتصادي م سیاست؛ هاي مورد نیاز بازار کار گیري مهارتاو فر
گیـري   جهت؛ زایی و نظارت بر عملکرد آن مد از تسهیالت اشتغالموثر و کارآ ةهاي اشتغال و استفاد یارانه
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ایجـاد بسـترهاي مناسـب بـراي     ؛ تولید ۀگیري و توسع هاي فعال حمایتی در راستاي شکل اعمال سیاست
هـایی نظیـر    ارتقاي سطح کمی و کیفی فعالیت؛ منظور ایجاد اشتغال جدید خارجی بهگذاري  جذب سرمایه

وري اطالعـات و تولیـد محصـوالت کشـاورزي از طریـق      انري، آموزشی و فنتربیت بدنی، ه گردشگري،
هاي موجود براساس تفکـر   اي در چارچوب صنعت و بازنگري و اصالح نگرش هاي متراکم و گلخانه کشت

هـاي   گذاران بخش هاي مناسب در ترغیب کارآفرینان و سرمایه استفاده از مشوق؛ محوري اشتغال و دانش
وري و برخـورداري از   هاي تولید کاربر با رعایت عدم کاهش بهره استفاده از تکنیک خصوصی و تعاونی به

هـاي   ذاران بخـش گـ  هاي مناسـب بـراي ترغیـب کارآفرینـان و سـرمایه      استفاده از مشوق؛ مزیت رقابتی
هـاي داراي نـرخ بیکـاري     در مناطق روستایی و اسـتان گذاري  سرمایه ۀمنظور توسع خصوصی و تعاونی به

 )1384 ر،اشتغال و کاهش بیکاري کشو ۀسند فرابخشی توسعره. (یو غ از میانگین کشور باالتر

  1404انداز  اشتغال کامل در چشم يآموزش نیروي انسانی و بسترساز .4.4.5
باشند، یا اصـوالً   می نیاز این گروه یا فاقد مهارت موردتر جویندگان کار مؤید آن است که بیش بررسی آمار
در حـال حاضـر هـزاران بیکـار      که عـالوه بـر بیکـاران قبلـی،     اي هگون به اند. بهره بی تخصصاز مهارت و 

جدیـد در امـر   هـاي   مشـی  و خـط هـا   بنابراین، اتخاذ سیاسـت  اند. وجود آمده کرده نیز در کشور به تحصیل
بسـیار   که تعادلی بین نیازها و عرضه ایجـاد شـود،   نحوي ربیت نیروي انسانی متخصص بهو تریزي  برنامه

مربوط میسر خواهد شد. بنابراین، بایستی مـوارد زیـر در   هاي  شناسایی داده با ضروري است. این امر تنها
  :توجه قرار گیرند مدت موردبلندریزي  تدوین برنامه

الزم بـراي  هـاي   شناسایی نیاز اقتصادي کشور به میـزان تخصـص و مهـارت و ایجـاد مشـوق      )الف
  . اي مراکز آموزش فنی و حرفه توسعۀآموزش نیروي انسانی و نیز، 

  .و مراکز آموزشیها  تولیدي و اقتصادي کشور با دانشگاههاي  ایجاد ارتباط نزدیک بین بخش )ب
هـاي   وريبا فناها  کردن اطالعات و تخصص هنگام نیروي انسانی در سطوح مختلف و بهبازآموزي  )ج
  .جدید

ـ  ۀتوسع د) و هـا   ویـژه در روسـتاها، و ایجـاد تنـوع در رشـته      بـه زنـان،  اي  همراکز آموزش فنی و حرف
   اي. فنی و حرفههاي  تربیت بدنی براي آموزشهاي  ی و گسترش برنامهفنهاي  قابلیت

اي اسـت، بنـابراین، تـأمین منـابع مـالی بـر      گـذاري   که، ایجاد تقاضاي بازار کار، تابع تولیـد و سـرمایه  ازآنجا
  :شود می مسائل مطروحه در این بخش است. موارد زیر در این زمینه توصیه گسترش بازارهاي سرمایه از اهم

  تبارات ارزي، مالیاتی و نظایر آن.پولی و مالی کشور، اعم از اعهاي  نظر در سیاست تجدید )الف
کـم بـه    کـارمزد  تسـهیالت اعتبـاري بـا    الزم، ارائـۀ هاي  انداز از طریق ایجاد انگیزه تشویق پس )ب

  .کردن مدت اقساط طوالنی ن واندازکنندگا پس
هـاي   عمرانـی و دادن تضـمین  هـاي   گذاران خارجی در طرح کردن قوانین مربوط به سرمایه شفاف )ج

  .به خارجگذاري  الزم براي خروج اصل و سود حاصل از سرمایه
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  .سودده به بخش دولتیهاي  تقویت بازار سرمایه از طریق واگذاري سهام شرکت )د
  .انداز اجباري براي کارمندان و کارگران برقراري نظام پس )ه
  .تولیدي از طریق انتشار سهامهاي  مردم در اجراي طرحتر دادن هرچه بیش مشارکت )و
هـاي   بازار بورس و نقش حیاتی آن در شکوفایی اقتصادي به مردم و ایجاد زمینـه تر شناساندن بیش )ز

سـرگردان از طریـق مشـارکت مـردم در خریـد سـهام و دادن       کوچـک و  هـاي   الزم براي جلب سـرمایه 
  .داران الزم براي حفظ منافع سهامهاي  تضمین
هیـز منـابع و تبیـین آن بـین     براي حفـظ، تقویـت و تج  اي  هبیمهاي  ایجاد و گسترش انواع برنامه )ح

 )95-102 ،1381 ،ی(فراهان. زا مولد و اشتغالهاي  گذاري ۀ سرمایهگذاران براي توسع سرمایه

  يریگ جهینت
دن یو رس 1404ران در افق یا یاسالم يجمهور يش رویپ ياقتصادهاي  استیاز س یکی یاقتصاد مقاومت

ـ یاسـت. شـرا   يو علـم و فنـاور   ي، اقتصادیاسیسهاي  در عرصهاي  هگاه اول منطقیبه جا ـ  نیط ب ، یالملل
ن و یره بـر تـدو  یو غ یجهانهاي  ، بحرانیاسیو س ی، مالياقتصاد ۀا چندجانبیک ی یالملل نیبهاي  میتحر
ـ هـاي   اسـت یس يراستا، مقـام معظـم رهبـر     نیدر هم اند. گذار بودهتأثیرن راهبرد ینش ایگز اقتصـاد   یکل

ن اسـت کـه در جهـت    مـردم و مسـئوال   برعهدة یمل یفیفه و تکلیرو، وظ نیارا ابالغ نمودند و از یمقاومت
آن حرکـت  سازي  ادهیپ يدر راستا يبا حرکت جهاد یرتعبا گام بردارند و به یتحقق اهداف اقتصاد مقاومت

ل، سـند  یـ ن دلیهم باشد و به می تیار حائز اهمیبس یل به اقتصاد مقاومتین ین راستا، چگونگیند. در اینما
ران مورد مداقه و یکشور ا یاز اسناد فرادست یکیعنوان  ران را بهیا یاسالم يجمهور سالۀ ستیانداز ب چشم

قـرار   یرا مورد بررس یشدن بهتر اقتصاد مقاومت ییگذار بر اجراتأثیرهاي  م تا مولفهیقرار داد یکنکاش علم
ـ اج بـه جهـش و فعال  یاحت یتحقق اقتصاد مقاومت يدهند که برا می مقاله نشانهاي  افتهیم. یده هـاي   تی
و  ياربردق کسـب علـوم کـ   یان است که از طریبن نشن اقتصاد دایاست و ا يعلم و فناور ةدر حوز يجد

ـ و مـورد ن  يد علـوم راهبـرد  یحال تول نیعها و در آنسازي  یگر، بومید يکشورها شرفتۀیپ از جامعـه بـه   ی
ان اسـت کـه بـر علـم و     یبن ک اقتصاد دانشی یرو اقتصاد مقاومت نیاکمک خواهد کرد. از یاقتصاد مقاومت

ن اوصاف، اقتصاد یطلبد. با ا می نفت و رانت را يگر، اقتصاد منهاید يدارد و از منظر يادید زیکتأ يفناور
ـ بـه   رانتـی  ۀیما ک اقتصاد سستیبر حرکت از  یمبتن یمقاومت ـ پا ک اقتصـاد توانمنـد دانـش   ی اسـت.  ه ی

جامعـه   يجـار هـاي   تیدر سطح فعال ياقتصادهاي  لفهؤم یساله به برخ ستیانداز ب سند چشم حال، نیعدر
ک، دولت موظف اسـت  ین تاکتیاساس ااشاره کرد. بر ییزا به اشتغال توان میها  جمله آنند و ازک می اشاره
جـاد  یا یشـغل هـاي   کار جامعه، فرصت يرویو ن یانسان يروین يد و برایکسب و کار را مناسب نما يفضا
ـ یرا یت قرار دارد. زیدر اولو يو مبارزه با فساد اقتصاد یی، فقرزدايد. در قدم بعدینما کـه در  اي  هک جامع
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ا داشته باشـد و از قبـل فسـاد و    یپو يتوان اقتصاد نمی وجود داشته باشد يو اقتصاد یفساد مالآن فقر و 
ـ و غ ییشو ، پولی، کاهش ارزش پول ملياعتماد یب تورم، رکود، هاي  نهیناروا، زمهاي  ضیتبع  ره فـراهم ی
ـ کشور و آمـوزش ن  يو اقتصاد يرو، سالمت نظام ادار نیاشود. از می کارآمـد و متعهـد بـه     یانسـان  يروی

ان داشـت  یتوان ب میبندي  ک جمعیت خواهد بود. در یار مهم و حائز اهمیبس یو انسان یاسالمهاي  ارزش
هـاي   از دانـش  يد علـم و برخـوردار  ی، تولییزا ، اشتغالییض، فقرزدای، رفع تبعيزیفسادستهاي  لفهکه مؤ

ش بــه یو گــراهــا  یرفــع انحصــارطلب ،يافــزار نــرمان، جنــبش یــبن ، اقتصــاد دانــشيشــرفته و فنــاوریپ
  ثر خواهند بود.ؤم یاقتصاد مقاومتسازي  ادهیره بر روند پیو غ ید ملی، توليساالر ستهیشا
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اقتصادي در الگوي اقتصاد مقاومتی نقش و جایگاه رشد 
 جمهوري اسالمی ایران

  نژاد مجید یوسفی، مصطفی موسوي

  چکیده
اقتصادي در الگوي اقتصاد مقـاومتی جمهـوري    هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه رشد

در بخش کیفـی  اسالمی ایران بود. بدین منظور در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته استفاده گردید. 
نظري و گیري  نظران و خبرگان منتخب و با استفاده از روش نمونه اطالعات با انجام مصاحبه با صاحب

ۀ آمـاري  آوري اطالعات کمی از جامعـ  . براي جمعتکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظري گردآوري شد
گونـاگون در   جود طبقـات به و باتوجهاندیشمندان و خبرگان کمک گرفته شد.  ،نظران متشکل از صاحب

هـاي   داده براي تعیـین حجـم نمونـۀ    ،از نظر ساختاري و عملکرديها  آماري و تفاوت میان گروه ۀجامع
پرسشنامه محاسـبه   78 مورد نیاز و تعداد نمونۀ استفاده شد 1تصادفی طبقاتیگیري  کمی از روش نمونه

ـ  87/0دیـد کـه مقـدار آن    الفاي کرونبـاخ اسـتفاده گر   گردید. براي پایایی پرسشنامه از دسـت آمـد.    هب
بـر شـرایط   اي مربـوط بـه رشـد اقتصـادي مشـتمل      هـ  دهد که آسیب می این پژوهش نشان ي ها یافته

تولید، فقدان پذیري  ماندگی فنی و تکنولوژیکی تولید، عدم تحرك و رقابت نامطلوب کسب و کار، عقب
بخش خصوصی و  و شرایط نامطلوب نهاد بازار وري عوامل تولید، هبنیان، عدم بهر ساختار اقتصاد دانش

باشـد. و در نهایـت ابعـاد،     مـی  نهاد دولت و بخش عمومی و شرایط نابسامان بازارهـاي پـولی و مـالی   
  رشد اقتصاد مقاومتی استخراج گردید. هاي  و شاخصها  لفهمؤ

 اقتصاديهاي  ظرفیتاقتصادي، هاي  رشد اقتصادي، فنریت اقتصادي، اقتصاد مقاومتی، آسیب ها: واژهکلید

  مقدمه
مستقیم بر رفاه اجتمـاعی، یکـی از اهـداف مهـم کـالن       تأثیردلیل  ۀ اقتصادي بهدستیابی به رشد و توسع

بیشـتر و  هاي  گردد. افزایش تولید و رشد اقتصادي منجر به ایجاد فرصت می اقتصادي هر کشور محسوب
  گردد. می نو تازه وهاي  بهتر براي شکوفایی اقتصادي و ورود به عرصه

» اقتصـاد مقـاومتی  «اقتصـادي بـا عنـوان     ةاقتصاد کشور شاهد گفتمانی جدید در حوز ۀامروزه عرص
بلندمـدت را در   یاست و اقـدام  یان اقتصاد ایران اسالمیاندازي کالن در جر است. اقتصاد مقاومتی چشم

                                                        
1. stratified random sampling 
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کـه فشـارها و   کنـد   اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت می ةشود، واژ انداز شامل می ن چشمیا يراستا
  سوي نیروهاي دشمن سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد.هاي اقتصادي از ضربه

 ةانـد تـا اراد   امروزه دشمنان جمهوري اسالمی ایران بیش از هر زمان دیگري عزم خود را جزم کـرده 
نظر کنیم. بنابراین مقاومـت در برابـر ایـن     حقوق مسلم و آشکار خود صرفه خود را به ما تحمیل کنند تا از

عنـوان   به یان اقتصاد مقاومتین میمشخص است که در ا ۀزورگویی آشکار، نیازمند دو اصل انگیزه و برنام
فشـار و   يهـا  ص حـوزه یتشـخ  یعنی ین منظر، اقتصاد مقاومتیشده است. از ا یمعرف یک راهکار اساسی

ق باور و مشارکت یبه فرصت از طر یین فشارهایل چنیکردن آن و تبداثر یکنترل و ب يالش برامتعاقباً ت
  است.  ین موضوعیشرط و الزام چن شیمدبرانه که پ يها تیریو اعمال مد یهمگان

ایی اسـت کـه ریشـه در    هـ  از وجود آسیب یاقتصاد کشور حاک یط داخلیمح یبررس ،در همین زمینه
اي عمومی، اجتماعی، تجاري و خانوار قـادر اسـت در   ه ا در حوزهه داشته و تأثیر آنل اساسی اقتصاد مسائ

اي ورود چالش به فضاي اقتصادي کشور را فـراهم نمایـد. بـدین ترتیـب     ه جهت خواسته دشمنان، زمینه
آن توسعه و پیشرفت کشور باشد خود به بیماري تبدیل شده که باید ابتدا به درمان ۀ اقتصادي که باید پای

توزیـع نـابرابر ثمـرات رشـد      ،پرداخت. رشد اندك و پرنوسان اقتصادي، وابستگی اقتصاد بـه درآمـد نفـت   
و محیط زیست  پذیري اندك اقتصاد، تخریب منابعاقتصادي، شکاف تکنولوژیک با دنیاي پیشرفته، رقابت

  باشند. می ل اساسی اقتصاد ایرانو بیکاري گسترده ازجمله مسائ
گذشته کشور سبب گردیده است که اقتصاد کشور نه تنها در برابـر  هاي  دي دورانعملکردهاي اقتصا

پـذیر گـردد.   ا بسیار آسـیب ه مشکالت رایج و معمول اقتصادي، بلکه در برابر عوامل خارجی مانند تحریم
ضـمن   اقتصاد است. الگویی کهة در حوز  هچنین وضعیتی نشانگر کمبود یک نظام جامع و الگویی یکپارچ

ـ     هـاي   پـذیري رعایت مالحظات امنیت ملی و رفع آسیب امـور  ۀ اقتصـاد ملـی، مـدیریت اصـولی و مدبران
ـ   دسـت گرفتـه و قـادر باشـد نـه تنهـا        هاقتصادي کشور در تمام سطوح راهبردي، عملیاتی و اجرایـی را ب

ـ  اثر نمایـد، بلکـه از ایـن    اقتصادي استکبار را مدیریت و کم ايه ایی مانند تحریمه چالش ا هـ  ه چـالش گون
بیـان   برداري نماید. به هاقتصادي کشور بهر رشد بخشیدن به روند پیشرفت و عنوان فرصتی براي سرعت هب

وجود یک الگوي مدون شـفاف   عدم ،اي مستمر مسئوالن اقتصادي کشور علت آنه دیگر با وجود تالش
گوي اقتصاد مقاومتی جمهوري جایگاه رشد اقتصادي در ال" اصلی این تحقیق:ۀ مسئل باشد. می اتکا و قابل

  بوده است. "اقتصاديهاي  در شرایط وجود چالش تحریم
بررسی جایگاه رشد اقتصادي در الگوي اقتصاد مقاومتی جمهوري نه تنها ادبیات اقتصادي جدیدي را 

افزود.  ز خواهدیی نالملل در سطح ملی تولید خواهدکرد، بلکه بر غناي ادبیات اقتصادي موجود در سطح بین
توانـد   می شناسایی جایگاه رشد اقتصادي در الگوي اقتصاد مقاومتی جمهوري ن طراحی این الگو ویهمچن

گیرنـدگان سـطح    ادي و مبنایی راهبردي براي تصمیمعنوان یک دستگاه تولید راهبردهاي کالن اقتص به
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ا و تـأثیر  هـ  ا و ظرفیـت هـ  ا و شاخص آسیبه ملی محسوب گردیده و به تبیین روابط علی بین ابعاد، مؤلفه
هـا و   يذارگـ  توانـد معیـاري بـراي سیاسـت     مـی  ن الگویند. اک ا بر کاهش تهدیدات اقتصادي کمک ه آن

ـ     يیرگ تصمیم ـ    ههاي کالن اقتصادي و تدوین راهبردهـاي ایـن حـوزه ب ثبـاتی و   یمنظـور جلـوگیري از ب
وین راهبردهاي اقتصـادي مناسـب   ها توسط مدیران اقتصادي کشور گردد و به تد يیرگ پراکندگی تصمیم

اي اولویـت دار اقتصـادي   ه ا و ظرفیته ا، از طریق شناخت آسیبه براي جلوگیري و یا کاهش آثار تحریم
اسـاس شـناخت از   صـورت هوشـمندانه و بر   ا را بـه هـ  که استکبار جهانی تحریمند و ازآنجاک کشور کمک 

ـ   یان الگوي اقتصاد مقاومتی مـ کند، فقد یهاي اقتصاد ملی طراحی و اجرا م يپذیرآسیب سـاز   هتوانـد زمین
  ا گردد.ه و در نهایت تشدید تأثیر آن ها واگرایی در تدوین راهبردهاي اقتصادي مقابله با تحریم

الگوي رشد اقتصـادي در اقتصـاد مقـاومتی     ۀن پژوهش شناخت جایگاه و ارائین هدف اصلی ایبنابرا
اي یـک الگـوي اقتصـاد    هـ  بوده که ضمن شـناخت ابعـاد و مؤلفـه    اي استکباره ج.ا.ایران در برابر تحریم

گـرفتن مالحظـات امنیـت ملـی     جتماعی و تجاري اقتصاد ملی بـا درنظر اي عمومی، اه مقاومتی در بخش
اقتصاد ملی در شرایطی که الگوي اقتصـاد مقـاومتی    ةاي استکبار جهانی و حوزه بین تحریم ۀبتواند رابط

که جایگاه رشد اقتصادي در اقتصـاد   ن بوده استین پژوهش چنیؤال اصلی اد و سیحاکم باشد، تبیین نما
 اي استکبار کدام است؟ه مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در برابر تحریم

  مبانی نظري
  ند از:ا ن پژوهش عبارتیا يدیکلهاي  م واژهیمفاه

الگوي اقتصادي، بیـان   مفهوم الگوي اقتصادي بیان ریاضی اقتصادي است. در واقع الگوي اقتصادي:
که قانونمندي معینی را نشان بدهد  نحوي اي ریاضی بهه روابط میان متغیرهاي اقتصادي به کمک فرمول

  بینی را میسر سازد. و پیش
ـ  د گفت که نزدیکیاقتصاد مقاومتی با یدر معن اقتصـاد  "صـاد مقـاومتی، الگـوي    رین مفهـوم بـا اقت  ت

توانـایی  " ادبیات اقتصادي عبارت اسـت از:  تعریف آن در باشد و یم "اقتصاد خودترمیم"یا  "انعطاف قابل
اقتصـاد  اساسـاً   ."یک اقتصاد براي حفظ وضعیت خود در شرایطی است که شوکی بر منابع آن وارد گردد

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندي نیست؛ برخالف دیگر رویکردها که اقتصاد   مقاومتی یک رویکرد کوتاه
اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسـالمی   دانند، این رویکرد چشم مدت می پدافندي یا کوتاه مقاومتی را یا

رین تعریف اقتصـاد مقـاومتی همـان اسـت کـه      ت شود. جامع ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می
  توسط مقام معظم رهبري مطرح گردیده و مبناي کار این پژوهش بوده است: 

بـه رشـد    م کـه هـم رونـد رو   یک اقتصادى داشـته باشـ  ین است که ما یش اینااقتصاد مقاومتی مع«
عنی وضع اقتصادى کشور و نظام یدا کند. یش کاهش پرییپذ   بیبماند، هم آس اقتصادى در کشور محفوظ
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هاى مختلف خواهـد بـود،    شگی و به شکلیاقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که هم
  .»دا کندیاختالل پ ند ویب ببیکمتر آس

 از تـأثیرات تعریـف  اي  هبودن نسبت بـه یـک محـدود   عنوان تحت تأثیر هاغلب بپذیري  مفهوم آسیب
خـارجی، حساسـیت بـه اغتشـاش     هـاي   ها شامل قرارگیري در معرض اغتشاشات، اسـترس  شود. این می

و ظرفیـت  کنـد)   مـی  گیرد یـا بـر طبـق اغتشـاش تغییـر      می که در آن سیستم تحت تأثیر قراراي  ه(درج
  باشند.  می دهی سیستم پاسخ

تـوان اقتصـاد    یا مه کردن آن اي است که با بالفعل هز شامل منابع و امکانات بالقوین يت اقتصادیظرف
که تحقق اهداف اساسی اقتصاد ملی را  اي هگون ازي نمود بهس ا مقاومه ملی را تقویت و آن را در برابر چالش

انسانی، پتانسـیل منـابع طبیعـی، پتانسـیل منـابع       نسیل منابع و سرمایۀشامل پتاتضمین نماید. این منابع 
معنـوي، پتانسـیل تجربیـات مـدیریتی و      ۀاجتماعی و سرمای ۀمالی، پتانسیل منابع دانشی، پتانسیل سرمای

  باشد.  یپتانسیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشور م
ات تـأثیر صاد ملی براي کـاهش اثـرات بحـران، انتقـال     توان توانایی اقت می يان فنریت اقتصادیدر ب

ک اقتصـاد بـراي کـاهش    فنریت اقتصادي توانایی ی بحران و بازیابی سریع بعد از بحران دانست. در واقع
  شدن بحران یا حداقل کاهش اثرات اعمالی بحران است. احتمالی واقع

هاي  عبارت دیگر تحریم به دانند می دیپلماتیکهاي  ی از مهارتاقتصادي را نیز جزئهاي  برخی تحریم
سرمایه به یـک کشـور خـاص،     یا انتقال کاال، خدمات و نظامی است که برمعنی اقدامات غیر اقتصادي به

ن کشور به تطبیق خود آساختن یا وادار گذارد و هدف از برقراري آن تنبیه یا مجازات و می نامطلوبی تأثیر
از اقـدامات و رفتارهـاي آن   کننده  بیان ناخرسندي کشور تحریم یا وکننده  با اهداف سیاسی دولت تحریم

  کشور است.
 (متوسـلی،  .شـود  معین زمانی، رشـد گفتـه مـی    ةر طی یک دورد اقتصادي، به تغییر کمی هر متغیرش
کـل جهـت تـأمین نیازهـاي      منظور افـزایش عرضـۀ   ظرفیت تولید به) رشد، افزایش بلندمدت 11 ،1382

ه در گر رشد مداوم تولید است؛ کواقع رشد اقتصادي هر کشور، بیان ) در117 ،1378 جمعیت است. (تودارو،
  )11 ،1382 (کوزنتس، .با تغییرات زیربنایی همراه است ت و یا معموالًاغلب موارد، با افزایش جمعی

ادي که رشد اقتصـ نیافته، مگر آن نظام اقتصادي در طول تاریخ سامانتوان اظهار داشت که هیچ  یقین می به 
  )309 ،1386 (یوسفی، .هاي اقتصادي آن براي تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد و آبادانی تمام بخش

عنوان سرآغاز دوران نوین ارتباط کشورهاي اروپاي غربی بـا دنیـاي    خان، دوران مرکانتالیسم را بهمور
این زمان، هـدف  اي رشد کند. در  هطور گسترد کنند. این ارتباط، باعث شد تا دانش بشري به جدید یاد می

همـه در ایـن     ی بوده است. با اینمعنی تولید رو به افزایش ثروت مل اقتصاد، رشد، به اصلی مطالعات اولیۀ
 )15 ،1386 (کرگل، .پردازي صورت نگرفت گونه نظریه دوران هیچ
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ماهیـت و علـل    1776شود، کتاب خود را در سـال   آدام اسمیت که گاهی پدر علم اقتصاد خوانده می 
اوت پیشرفت در کشورها را مورد بررسی قرار دهد. مسائل رشد عنوان کرد؛ تا علت آهنگ متف ها ثروت ملت

  )161 ،1378 (تیرل، .نیز بوده است 19و  18ة اقتصاددانان کالسیک در سد ةعمدۀ در اقتصاد کالن، مشغل

  اي آنه اهمیت رشد اقتصادي و مطلوبیت
  دالیل زیر مطلوب جوامع است: بهامروزه رشد اقتصادي 

که اکنون  نحوي یادي از مردم پدیدآورده؛ بهبهبود آشکاري در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار ز .1
در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسـایل زنـدگی، پوشـاك، وسـایل آموزشـی و کاالهـاي مـادي        

  بیشتري برخوردارند.
ویژه براي زنان و کودکـان بـراي انتخـاب شـغل و نـوع       انسان به انتخاب ةرشد، باعث افزایش محدود .2

  شود. ها می زندگی و پذیرش ارزش
نیـاز و در وقـت    فرساي جسمی بی ها نفر از انجام کارهاي طاقت شود میلیون وري سبب می. پیشرفت فنا3

  ط نسبی بشر قرار گیرد.جویی شده و طبیعت در تسل ها صرفه انسان
جملـه در  ۀ علوم مختلف ازت در زمینقوة ابتکار و خالقی کارگیري بهو  استعدادهارشد موجب شکوفایی  .4

روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و تشکیل نهادهاي مربوطه شـده و سـبب حاکمیـت     دهی سازمان
  گردد. هاي سیاسی می قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه

ة کوچکی شده که هرچـه در  دهکد منزلۀ ان بهکه جه نحوي بهة جهانی؛ وابستگی متقابل مثبت و فزایند .5
شوند، از رشد اقتصـادي بلندمـدت    کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می یک نقطۀ
  شود. ناشی می

  )36: 1388 (جهانیان، .یابد الملل افزایش می بین نظامی کشور در داخل و در عرصۀـ  . قدرت سیاسی6
کـه مـورد نظـر     ونهگ نام اقتصاد مقاومتی آن اقتصاد، الگویی بهة اومتی، در ادبیات جهانی حوزاقتصاد مق

اما یکی از انواع الگوهاي اقتصادي که توسط برخی از کشورها نیز تجربـه   ،این پژوهش است وجود ندارد
یـا   "1انعطـاف  بـل اقتصـاد قا "نماید، الگـوي   یرین مفهوم را با اقتصاد مقاومتی تداعی مت گردیده و نزدیک

شـرح   در ادبیات اقتصادي وجود دارد بـه  باشد. تعریفی که از این الگوي اقتصادي یم "ترمیماقتصاد خود"
توانایی یک اقتصاد براي حفظ وضعیت خود در شرایطی است که شوکی بـر منـابع آن وارد   "باشد: یزیر م
  )3 ،2011(ماندلیرز و لوورز، . "گردد

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندي نیست؛ بـرخالف دیگـر     یک رویکرد کوتاهاقتصاد مقاومتی اساساً 
انـدازي کـالن بـه     دانند، این رویکـرد چشـم   مدت می رویکردها که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاه

                                                        
1. economic resilience 
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نظـر   شود. این تعریف هـم کـه بـه    شامل میاقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را 
 اندیشـانه دارد. در ایـن  قـالب نیسـت، رویکـردي ایجـابی و دور    هاي رهبر معظـم ان  د دور از دیدگاهرس می

هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقـه  » لیاقتصاد ایدئا«درپی رویکرد، ما 
تمـدن بـزرگ   « سـاز تشـکیل   بخش و کارآمد بـوده و زمینـه   برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهام

بایـد   هاي مهم الگو مـی  یکی از مؤلفه  ایرانی پیشرفت،ـ  باشد. بدین معنا اساساً در الگوي اسالمی» اسالمی
متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کـارآفرینی و  

  تی)(عادل پیغامی، منبع اینترن شود. پذیري و نوآوري می ریسک
، تعـاریف متفـاوتی از سـوي     یسوي رهبر معظم انقـالب اسـالم  از "قتصاد مقاومتیا"با طرح مفهوم 

رین تعریف همـان اسـت   ت رسد که جامع ینظر م لی در این مورد ارائه شد. اما بهاقتصاد مة اندیشمندان حوز
 باشد:   یکه توسط مقام معظم رهبري مطرح گردیده و مبناي کار این پژوهش م

بـه رشـد    م کـه هـم رونـد رو   یک اقتصادى داشـته باشـ  ین است که ما یش ایاد مقاومتی معنااقتص"
اقتصادى کشور و نظـام   وضععنی ی دا کند.یش کاهش پرییپذ  بیهم آس ،بماند اقتصادى در کشور محفوظ

 ،شگی و به شکلهاى مختلـف خواهـد بـود   یاقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که هم
سـت محتـرم جمهـوري و    بیانات مقام معظم رهبري در دیـدار ریا ( ."دا کندیند و اختالل پیب ببیکمتر آس

  ) 2/6/1391 ، دولتۀ مناسبت هفت اعضاي دولت به
ـ  شده توسط مقام معظم رهبري یک تعریف جـامع  تعریف ارائه  ر و منطبـق بـا شـرایط و مالحظـات     ت

باشد.  یر از تعاریف مطرح شده در ادبیات جهانی اقتصاد مت جامعر و ت اقتصادي کشور است و به مراتب کامل
ریت امور اقتصادي کشور است توان گفت که اقتصاد مقاومتی یک الگوي کالن براي مدی یبیان دیگر م به

ة اي داخلـی در حـوز  هـ  اي کشور براي مقابله با تهدیدات خارجی و ترمیم آسیبه اساس آن ظرفیت که بر
اي هـ  راحتی بر چالش هگردد که نه تنها ب یشده و اقتصاد آنچنان توانمند م کارگیري بهل طور کام هاقتصاد ب

، کشـور قـادر    هآمدوجود هاي به آید، بلکه با تکیه بر قابلیت یق ما و تهدیدات فائه اقتصادي ناشی از آسیب
مبناي تعریف اقتصاد  اقتصاد را پیگیري نماید. لذا در این پژوهشة گردد تا اهداف کالن انقالب در حوز یم

  باشد. یمقاومتی همان بیان مقام معظم رهبري م

  رشد و فنریت اقتصاد
یک اقتصـاد   ۀبراي اشاره به توان سیاست ساخت "فنریت اقتصادي") از اصطالحی به نام 2006گلیو (گوبر

با تعریفی که از زاي مخالف استفاده کرده است. این اصالح  برونهاي  یا انطباق با آثار شوكو براي بهبود 
نماید کـه   می در ادبیات رایج کشور ماست. وي عنوان »اقتصاد مقاومتی«مفهوم به ترین  نزدیک ،آن شده

هاي خارجی و خطرناك خود را بازیـابی نمایـد و    ست از آنکه اقتصاد در برابر شوكا فنریت اقتصاد عبارت
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سـت از توانـایی   ا  فنریـت اقتصـاد عبـارت    )2 ،2006 ،پیچینو ،گوگلیوبر( ات آن مقاومت کند.تأثیردر برابر 
 ات بحـران و بازیـابی سـریع بعـد از بحـران اسـت.      تـأثیر انتقـال   ،اقتصاد ملی براي کاهش اثرات بحران

شـدن بحـران یـا     ک اقتصاد براي کاهش احتمالی واقع) فنریت اقتصادي توانایی ی310 ،2009 ،آیگینگر(
توانایی حفـظ خروجـی اقتصـاد در برابـر      و )3 ،2009 ،(آیگینگر حداقل کاهش اثرات اعمالی بحران است.

هاست و انعطاف ساختار اقتصادي که آن را در بازیـابی سـریع از بحـران اقتصـادي      عواقب ناشی از شوك
 ،گوگلیـو بر(یندهاي اقتصـادي اسـت.   همچنین در ارتباط با بازیابی فرا )3 ،2008 ،2دوال( ،نماید می کمک
  )2010 ،، سیمه و مارتین2005

که منجر به رشد و فنریت اقتصاد خواهد  دادن عوامل رشد و فنریت اقتصاد با ساختاري مناسببا قرار
دولتی اقتصادي خوب مرتبط باشـد و نمایـانگر سـه     تواند با ادارة می ها شد دست خواهیم یافت و تمام آن

  باشد: می شرح زیر ۀ اساسی در اقتصاد بهمولف
  .بازارپذیري  الف) نمایانگر انعطاف
  .مقاومت) اقتصاد کالن(ب) نمایانگر پایداري 

  . رشدهاي  ج) نمایانگر پایه
  هاي خارجی و مقاومت اقتصاد در برابر آن است.  لفه فنریت اقتصاد بیانگر جذب شوكؤم
هـاي خـارجی قابلیـت     لفه پایداري اقتصاد کالن بیانگر اهدافی است کـه اقتصـاد در برابـر شـوك    ؤم

هماننـد درصـدي از   (عنوان ذخایر ملی  هلفه بؤمرشد نمایانگر دو زیرهاي  پایههاي  لفهؤاست و ممانوردهی 
GDP.و نهادهاي سالم که رشد اقتصادي مستلزم مدیریت سالم و معتبر اقتصاد است (  
  

  فنریت اقتصادي لفه رشد وۀ مؤمقایس :1جدول 
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  پذیري انعطاف پایداري، منابع رشد، .2جدول 
 منابع رشد پایداري پذیري انعطاف

 خرج / GDP تورم  مالی مقررات بازار
 نهادها نرخ بیکاري کار مقررات بازار

  منابع دولتی / GDP محصول مقررات بازار

    تحقیقشناسی  روش
و شـناخت  شناسـی   پس از مفهـوم  ،اي هدر پژوهش حاضر و در بخش گردآوري اطالعات به روش کتابخان

مبانی نظري اقتصاد اسالمی و اهداف  ،الملل مقاومتی (شامل مبانی نظري اقتصاد بینمبانی نظري اقتصاد 
جملـه  اي مقابله با تهدیدات اقتصـادي از تجارب اقتصادي کشورهاي جهان بر ،اقتصادي انقالب اسالمی)

 هاي دیگر کشورها که توانستند رشد اقتصادي مالی و اقتصادي و نیز برخی تالشهاي  و بحرانها  تحریم
مورد بررسی قـرار گرفتنـد. در مرحلـۀ بعـد      دست آورند، هنیز بهایی  چشمگیري را تجربه نموده و پیشرفت

نمایـد. در گـام    مـی  گروه اقدام به گردآوري اطالعات به روش میـدانی  ،منظور آزمون مدل طراحی شده به
 5معرض نظرسـنجی از  در اي  هاقتصادي در قالب پرسشنامهاي  پذیري شده از آسیب نخست فهرست تهیه

حاصل گردد. سپس به منظـور تعیـین   ها  شود تا روایی این آسیب می اقتصاد قرار داده ةنفر از خبرگان حوز
 ،بر اهداف چهارگانه انقالب اسالمیها  و تأثیر هر یک از آسیبها  با هر یک از آسیبها  رابطه میان تحریم

ـ  هایی  جامعه نمونه با تنظیم پرسشنامه گیرنـد. همـین روال بـراي بررسـی روایـی       مـی  رارمورد پرسـش ق
بـه منظـور   هـا   بالفعل و بالقوه بر کاهش یـا حـذف آسـیب   هاي  و نیز تأثیر ظرفیت ،اقتصاديهاي  ظرفیت

ـ  "پژوهش حاضر از نوع بکار گرفته خواهد شد. ها  اولویت بخشی ظرفیت بـوده و   "توسـعه اي  کـاربردي 
ـ ختـه بـا اسـتفاده از ترک   یروش پـژوهش آم  ه است.روش انجام پژوهش، پژوهش ترکیبی یا آمیخت دو ب ی

ـ    یو با استفاده از روش علمـ  یفیو ک یکم يرهایبسته و باز و متغ يها داده مجموعه رسـد.   یبـه انجـام م
؛ یفــیو ک یکمــ يکردهــایب رویــترک يریکــارگختـه ب یپــژوهش آمهــاي  کــرد در روشین رویتــر مهـم 
 لههتر از مسئ) جهت درك بیفیک — ییگرا، پساساختاريانتقاد تئوري —  ییگراری) (تفسیـ کم ییگرا (اثبات

 يرهـا یاست کـه در آن پژوهشـگر متغ   یروش علم يریکارگب یخته نوعیپژوهش آمهاي  باشد. روش می
 یافـت درکـ  یل در امر پژوهش و درئساختن مسامنظور آشکار را به یفیو ک یکمهاي  و داده یفیو ک یکم

  کند.  می بیترک گریکدیبا ها  دهیژرفانگر از پد
نظران و خبرگان منتخب و با استفاده از  کیفی با انجام مصاحبه با صاحب در پژوهش حاضر، در بخش

  نظري و تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظري گردآوري شد.گیري  روش نمونه
ـ هـا بـا نظر   آن يکه ارتباط نظـر  یمیمفاه ياست بر مبناگیري  نمونه ،ينظرگیري  نمونه حـال  در ۀ ی

ـ در ا یاساسـ هاي  هیم، پایکاربرد دارد. مفاه ییمبناۀ ین روش در نظرین آزمون شده است. ایتکو ن روش ی
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آوري  و براي جمـع  )198 :1389 ،(خلیلی شورینی .ن روش استیک انفیم و الاشند. آزمون بخش مهب یم
هاي  و حوزه با ویژگیاندیشمندان و خبرگان در د ،نظران ۀ آماري متشکل از صاحباطالعات کمی از جامع

  زیر کمک گرفته شد.  یادشدة
اقتصاد مستقر در مرکـز (داراي   ةمراکز و مؤسسات پژوهشی معتبر حوز ها، نظر دانشگاه . استادان صاحب1

  .  علمی استادیاري و به باال) رتبۀ
جایگـاه  ها و نهادهاي اقتصـادي کشـور (داراي    سطوح راهبردي سازمان گیرندة . مدیران ارشد و تصمیم2

   .و به باال) 18شغلی 
 ،از نظر ساختاري و عملکـردي ها  آماري و تفاوت میان گروه ناگون در جامعۀگو به وجود طبقات باتوجه

 شود.  می استفاده 1تصادفی طبقاتیگیري  کمی از روش نمونههاي  داده ۀبراي تعیین حجم نمون
  صورت زیر محاسبه گردید. و تعداد نمونه به

n =
	 	

	 	 =	
( . ) ×( . )

(% )

	( . ) ×( . )
	×(% )

=	 .
.

= 78  

  صورت زیر محاسبه گردید: تحقیق بههاي  اعتبار ابزار
برخالف تحقیقاتی کمی، در میان تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردي براي روایی وجـود نـدارد و   

شود بنابراین، ماهیت مفهـوم روایـی در    یو تعدیل مغالباً ماهیت تحقیق توسط خود محقق تعیین و جرح 
بـودن   ي گروه مطالعـاتی و مصـاحبۀ شـوندگان، اهـداف تحقیـق و مناسـب      این تحقیق به بازنمایی اعضا

ا، هـ  سنجی فهرست چالش یندهاي مذکور جهت رواییشود. با این حال پس از طی فرا یفرایندها مربوط م
ا را از طریـق سـه تـن از خبرگـان     هـ  اهداف اقتصاد مقاومتی آناي ه لفهاي اقتصاد ملی و زیرمؤه ظرفیت

  یافت گردید.ا دره روایی مصاحبه ر مورد بررسی قرار داده و تائیدیۀاقتصادي کشو
ـ  یمعیار پایایی در تحقیقات کیفی به تفسیر موضوع مورد مطالعه م مبنـایی بـا    ۀپردازد. پایایی در نظری

و  پذیري، بخشی از فرایند تحقیق اسـت  مبنایی، اثباتۀ محقق گره خورده است. در نظری ۀحساسیت نظری
دهـد کـه از نظـر مفهـومی غنـی و از       ارائـه بنیاد را  دادهۀ سازد تا نظری یحساسیت نظري محقق را قادر م

 انسجام مناسبی برخوردار باشد. حساسیت نظري، به کیفیت شخصی محقق بستگی دارد و نشانگر آگـاهی 
تواند در طـول   یاست. این امر، به تجربیات و مطالعات قبلی او بستگی دارد و مه ا و معناي دادهه از ظرافت

داشـتن، مهـارت داشـتن در     داشـتن، مهـارت   آید و رشد کند. به خصوصیات بصـیرت وجود  روند تحقیق به
صـر نـامربوط حساسـیت    کردن عناصر مربـوط از عنا  استعداد درك و قدرت تجزیه ها، نمودن دادهدار معنی

اي ملمـوس  هـ  این موارد در معنا و در سطح مفهومی و نه در سـطح واقعیـت  ۀ شود. هم ینظري اطالق م
ویی بین سؤال تحقیق و طرح تحقیق است نیز باید مورد سهم گیرد. از طرفی انسجام روش که یصورت م

                                                        
1. stratified random sampling 



  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت یینتبجلد اول:               412

. در مورد موضوع تحقیق دارا هسـتند بررسی قرار گیرد و باید از خبرگانی استفاده کرد که بهترین دانش را 
چه باید دانسته شود نیز باید در پایـایی مـورد بررسـی قـرار     شود و آن یم که دانسته تعامل متقابل بین آنچه

ا و تحلیل آن دستیابی به روایی و پایایی است. بایستی اشاره نمود ه گیرد. تعامل، رفت و برگشت بین داده
  مین شده است.فوق تأ تحقیق حاضر هر چهار موضوع که در

   :روایی و پایایی پرسشنامه
 شود. می کار گرفته هب 1طیف ترستونها  در این پژوهش براي افزایش روایی پرسشنامه :روایی  

هـا براسـاس    توانـد از آن  یوجود دارد که پژوهشگر م یگوناگونهاي  فیپرسشنامه، ط ییبردن رواباال يبرا
 د:ینماگیري  بهرهها  االت پرسشنامهؤس
 نمود،  یاحؤاالت را طرالزم به س يهاات پژوهش، پاسخیق ادبیدقۀ پژوهشگر پس از مطالع: ف ترستونیط

ـ م گردید تا هریصان و خبرگان تسلاز متخص یت مشورتئیک هینامه به  ن پرسشیسپس ا ک از آنـان  ی
االت حذف ؤباشد، آن سار یند. اگر اختالف بسیط مرتب نمایت افراط و تفریدو وضعۀ االت را در فاصلؤس
  )225 ،1389 ،(خلیلی شورینی .خواهد بود یف کار مشکلین طیشک انتخاب خبرگان در ایشوند. بیم
 يب آلفـا یاستفاده نمـود. ضـر   کرونباخ يآلفا توان از شیوة یپرسشنامه م ییایبردن پاباال يبرا :پایایی 

نحو مناسـب بـه    هک مجموعه بی ياجزادهد چگونه  یاست که نشان م ییایب پایک نوع ضریکرونباخ 
-27 :(همـان  .شتر استیب ییایتر باشد پا کیک نزدیکرونباخ به  يهرچه آلفا اند. گر همبسته شدهیکدی

   گردید.87/0لفاي کرونباخ ): که در این تحقیق آ226

 ها یافته
گردیـد. در قسـمت    طریق ذیـل حاصـل   حاصل از این تحقیق بههاي  عمیق در مبانی نظري یافته بعد از مطالعۀ

بخش کمی پرداخته شـد.   يها ابتدا به بررسی نتایج حاصل بخش کیفی تحقیق و در قسمت دوم به بررسی یافته
  دست آمد: صورت زیر به پژوهش بههاي  عمیق با خبرگان یافتههاي  بعد از انجام مصاحبه

 مانـدگی فنـی و    عقـب بر شرایط نـامطلوب کسـب و کـار،    اي مربوط به رشد اقتصادي مشتمل ه آسیب
وري  هبنیان، عدم بهـر  تولید، فقدان ساختار اقتصاد دانشپذیري  تکنولوژیکی تولید، عدم تحرك و رقابت

بخش خصوصی و نهـاد دولـت و بخـش عمـومی و شـرایط       و شرایط نامطلوب نهاد بازار عوامل تولید،
  نابسامان بازارهاي پولی و مالی احصا شد.

اقتصاد ملی گردیده اسـت درجـدول    ةاقتصادي سبب ایجاد چالش در حوز هاي بر آسیبها  اثر تحریم
   زیر نشان داده شده است.

  
                                                        

1. Thurston Spectrum.  
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  ملیهاي اقتصاد  چالش شدة بستۀ اشباع باز وهاي  مصاحبهبندي  جمع .3جدول 

 ورةد
 زمانی

اي اقتصادي ناشی از ه چالش
 تحریم

 یک از عوامل چالش را با کدامهر
ملی زیر در اقتصاد  هاي یک از بخش

 ؟دانید می مرتبط

کدام  یک از عوامل چالش را باهر
اقتصاد مقاومتی هاي  لفهؤیک از م

 ؟دانید می مرتبط زیر

ري
جا

ش ت
بخ

می 
مو

ش ع
بخ

عی 
تما

 اج
ش

بخ
 

وار
خان

ش 
بخ

 

شد
ر

ات 
ثب

ت 
دال

ع
ت 

نری
ف

 

         تجاري ها  افزایش محدودیت  مدت کوتاه
عدم پذیرش اعتبارات اسنادي   مدت کوتاه

 ایرانیهاي  بانک

        

         تولیدهاي  ثباتی هزینه بی  مدت وتاهک
ــاري     مدت کوتاه ــک اعتب ــزایش ریس اف

 مراودات تجاري با ایران

        

         گسترش قاچاق  مدت کوتاه
و قدرت مانور ها  کاهش قابلیت  مدت کوتاه

 در بازار جهانیکنندگان  تولید

        

بـه   یدسترسهاي  تیمحدود  مدت کوتاه
مطمئن انتقال وجوه هاي  روش

 معتبر يبا ارزها

        

ــه   مدت کوتاه ــوذ برنام ــاهش نف ــاي  ک ه
ــت از ــت دول ــروه حمای هــاي  گ

 پذیر آسیب

        

کــــاهش قــــدرت خریــــد   مدت کوتاه
نقــدي دولــت از هــاي  حمایــت

 پذیر هاي آسیب گروه

        

 تجـاري هـاي   فزایش هزینها  مدت کوتاه
تهیـه مـواد   براي کنندگان  تولید

 اي اولیه و کاالهاي واسطه

        

         گسترش احتکار  مدت کوتاه
 ۀکاهش منابع نهادهاي خیری  مدت کوتاه

 عمومی ۀمتکی به بودج
        

سسـات  کاهش ضریب نفوذ مؤ  مدت کوتاه
 خیریه

        

         پذیر هاي آسیب افزایش گروه  مدت کوتاه
مواد غـذایی و   افزایش هزینۀ  مدت کوتاه 

 کاهش امنیت غذایی خانوار
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   .3جدول ادامۀ 

دورة 
 زمانی

هاي اقتصادي ناشی از  چالش
 تحریم

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي زیر در اقتصاد ملی  یک از بخش

 دانید؟ مرتبط می

عوامل چالش را با کدام هریک از 
هاي اقتصاد مقاومتی  یک از مؤلفه

 دانید؟ زیر مرتبط می

ري
جا

ش ت
بخ

می 
مو

ش ع
بخ

عی 
تما

 اج
ش

بخ
 

وار
خان

ش 
بخ

 

شد
ر

ات 
ثب

ت 
دال

ع
ت 

نری
ف

 

گـذاري   ثبـاتی در سیاسـت   بی  مدت میان
 اقتصادي

        

          کاهش ذخایر ارزي دولت  مدت میان

قدرت مانور دولت در کاهش   مدت میان
 منابع و مصارف ارزي

        

خواري و فساد  گسترش رانت  مدت میان
 اقتصادي

        

ــت در    مدت میان ــرایط رقاب ــعیف ش تض
 تولید

        

کـــاهش قابلیـــت مـــانور     مدت میان
ــد ــدگان  تولی ــمیمات کنن در تص
 تولید

        

بـه   یالمللـ  کاهش اعتماد بین  مدت میان
 سیستم بانکی

        

بازپرداخـت   ایجاد اختالل در  مدت میان
هاي  توسط بنگاه اعتبارات بانکی

 تولیدي

        

عمـومی   کاهش منابع بودجۀ  مدت میان
 براي حمایت از تولید

        

 بودجـۀ هـاي   افزایش هزینـه   مدت میان
 عمومی

        

ــرمای   مدت میان ــاهش س ــذاري هک در  گ
 ها زیرساخت

        

اجــراي  یش طــول دورةافــزا  مدت میان
ــروژه ــاي  پ ــداد ه عمــومی و تع
 تمام نیمههاي  پروژه

        

         ها بنگاه کاهش ظرفیت تولید  مدت میان
ــان  میـــ

 مدت
 گـذاري   کاهش جذب سرمایه

 خارجی
        

         کاهش قدرت خرید خانوار  مدت میان
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   .3جدول ادامۀ 

دورة 
 زمانی

هاي اقتصادي ناشی از  چالش
 تحریم

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي زیر در اقتصاد ملی  یک از بخش

 دانید؟ مرتبط می

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي اقتصاد مقاومتی  یک از مؤلفه

 دانید؟ زیر مرتبط می

ري
جا

ش ت
بخ

می 
مو

ش ع
بخ

عی 
تما

 اج
ش

بخ
 

ش 
بخ

وار
خان
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ات 
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ت 
دال

ع
ت 
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ــانی در    مدت میان ــاد نااطمینـــ ایجـــ
 اقتصادي خانوارهاگیري  تصمیم

        

ــت    مدت میان ــریب امنیـ ــاهش ضـ کـ
 اقتصادي بخش خانوار

        

کاهش ضریب سالمت خانوار   مدت میان
 دارو و درمان ةدر حوز

        

ــه    مدت میان ــري بودجـ ــزایش کسـ افـ
 عمومی

        

         افزایش بار بدهی عمومی  مدت میان
         نقدینگی رویۀ بی رشد  مدت میان
         افزایش نرخ تورم  مدت میان
 تـأثیر شدن بودجه و  انقباضی  مدت میان

 آن بر اشتغال
        

         کاهش حمایت دولت از خانوار  مدت میان
ــی    مدت میان ــاي دولت ــترش مجوزه گس

 رانتی
        

شدن ارز و گسترش  چندنرخی  مدت میان
 رانت ارزي

        

کاهش قدرت مانور دولت در   مدت میان
 گذاري ارزي سیاست

        

         بانکی افزایش مطالبات معوقۀ  مدت میان
ــی    مدت میان ــواري در دسترس ــاد دش ایج

ــه  هــاي  ســرمایهتولیدکننــدگان ب
 خارجی

        

         نوسانات ارزي  مدت میان
         گذاري ة سرمایهکاهش انگیز  مدت میان
گذاري  هیسک سرمایش ریافزا  مدت میان

 در کشور
        

ها  کاهش انگیزه و توان بانک  مدت میان
 براي پشتیبانی از تولید
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   .3جدول ادامۀ 

 دورة
 زمانی

هاي اقتصادي ناشی از  چالش
 تحریم

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي زیر در اقتصاد ملی  یک از بخش

 دانید؟ مرتبط می

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي اقتصاد مقاومتی  یک از مؤلفه

 دانید؟ زیر مرتبط می

ري
جا

ش ت
بخ

می 
مو

ش ع
بخ

عی 
تما

 اج
ش

بخ
 

وار
خان

ش 
بخ

 

شد
ر

ات 
ثب

ت 
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ع
ت 

نری
ف

 

         افزایش تمرکز تجاري کشور  مدت میان

هاي  تشدید مشکالت صندوق  مدت میان
 بازنشستگی

        

ــانی در    مدت میان ــزایش نااطمینــ افــ
 تعاونیهاي  شرکتریزي  برنامه

        

ــارکت در    مدت میان ــاهش مشـــ کـــ
 اجتماعی داوطلبانههاي  سازمان

        

کاهش نرخ مشارکت نیـروي    مدت میان
 کار

        

افـزایش نــرخ تـورم در ســبد     مدت میان
 خانواراي  ههزین

        

ــت    مدت میان ــریب امنیـ ــاهش ضـ کـ
 هواییهاي  مسافرت

        

ــوي    مدت یانم ــتگی الگ ــزایش وابس اف
 مصرف به خارج

        

رفـتن انضـباط مـالی     ازدست  مدت بلند
 دولت

        

ــاهش ســرمایه   مدتبلند و گــذاري  ک
در صنعت نفت و سازي  ظرفیت
 نفتیهاي  فرآورده

        

         کاهش سطح رفاه عمومی  مدت بلند
افزایش حجم و نقش دخالت   مدتبلند

 دولت در اقتصاد
        

         نیروي کار وري بهرهکاهش   مدتبلند
         انداز کاهش نرخ پس  مدتبلند
ایجاد انحـراف در تصـمیمات     مدتبلند

 گذاري سرمایه
        

         وري در کشورضعف فنا  مدتبلند

         مالیاتیهاي  کاهش ظرفیت  مدتبلند
   



  417...             نقش و جایگاه رشد اقتصادي در الگوي اقتصاد مقاومتی 

   .3جدول ادامۀ 

دورة 
 زمانی

هاي اقتصادي ناشی از  چالش
 تحریم

کدام هریک از عوامل چالش را با 
هاي زیر در اقتصاد ملی  یک از بخش

 دانید؟ مرتبط می

هریک از عوامل چالش را با کدام 
هاي اقتصاد مقاومتی  یک از مؤلفه

 دانید؟ زیر مرتبط می

ري
جا

ش ت
بخ

می 
مو

ش ع
بخ

عی 
تما

 اج
ش
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ف

 

ایجاد اخـتالل در تخصـیص     مدتبلند
 ییاکاردر نتیجه کاهش  منابع و

 اقتصادي

        

رفتن فرصت دستیابی  ازدست  مدتبلند
 وري روز دنیابه فنا

        

         افزایش فرار سرمایه  مدتبلند
فضـاي   ایجاد نااطمینـانی در   مدتبلند

 کسب و کار
        

و ایجـــاد  کـــاهش کیفیـــت  مدتبلند
 در سیستم تولید اختالل

        

ــی    مدتبلند ــت قیمتـ ــعیف مزیـ تضـ
 صادرات

        

هاي  رفتن پوشش بیمه ازدست  مدتبلند
 تجاري

        

ــب    مدتبلند ــزایش تخریـــــ افـــــ
 محیطی زیست

        

 تمایـــل بـــه واردات ایجـــاد  مدتبلند
محصوالت به جاي مواد اولیه و 

 کاالهاي واسطه اي

        

ــرف   مدتبلند ــزایش مص ــی اف در  گرای
 خانوار بخش
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اي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ه لفهملی و مؤ اي اقتصاده اي اقتصاد ملی و ارتباط آن با بخشه چالش .4جدول 
  هاي رشد) (چالش ایران

 چالش رشد
 هاي اقتصادي بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد تجاري اقتصاد عمومی
   ــۀ ــابع بودج ــاهش من  ک

براي حمایـت از   عمومی
  تولید

  ــت ــاهش ظرفی ــاي  ک ه
  مالیاتی

  هــاي   افــزایش هزینــه
  عمومی بودجۀ

 گذاري در  هکاهش سرمای
  ها زیرساخت

  ةافـــزایش طــــول دور 
عمومی هاي  اجراي پروژه

هـــاي  و تعـــداد پـــروژه
  تمام نیمه

 

  ایجاد اختالل در تخصیص
کـاهش   در نتیجۀ منابع و

  اقتصادي ییاکار
  ــتالل در ــاد اخـــ  ایجـــ

 اعتبارات بانکیبازپرداخت 
  هاي تولیدي توسط بنگاه

  رفــتن فرصـــت   ازدســت
وري روز دستیابی بـه فنـا  

  دنیا
  کــاهش کیفیــت و ایجــاد

  در سیستم تولید اختالل
 تجاريهاي  افزایش هزینه 

ۀ براي تهیـ کنندگان  تولید
ــاي   ــه و کااله ــواد اولی م

  اي واسطه
   ــی ــت قیمت ــعیف مزی تض

  صادرات
  رفــتن پوشـــش   ازدســت

  تجاريهاي  بیمه
   ــد ــت تولی ــاهش ظرفی  ک

 ها بنگاه

  کــاهش منــابع نهادهــاي
 خیریۀ متکـی بـه بودجـۀ   

  عمومی
ــدید مشــــــکالت   تشــــ

 بازنشستگیهاي  صندوق

  
 کاهش قدرت خرید خانوار  
  ایجـــــاد نااطمینـــــانی در

ــمیم ــري  تص ــادي گی اقتص
 خانوارها

  نیروي کار وري بهرهکاهش  
  انداز کاهش نرخ پس

 
 

  اي اقتصاد مقاومتی ج.ا.اه جدول ظرفیت
هاي قبل ارائه شـده اسـت،    لملل و محیط ملی که در قسمتا ا در محیط بینه ا و قوته از مجموع فرصت

اقتصادي براي اقتصاد ملی پدید آمده که در صورت ظهور و تبدیل بـه قابلیـت، تحـت یـک      ايه ظرفیت
حقـق اهـداف   ا و تهـ  را در راستاي حذف و مقابله با چالش  توان آن یالگوي منسجم و کارآمد اقتصادي م

ـ   هـا  ا در مراحـل بعـدي آن  هـ  کار گرفت. براي استفاده از ظرفیـت  هب عنـوان   صـورت جـدول زیـر بـه     هرا ب
اي اقتصـاد مقـاومتی جمهـوري    هـ  لفـه اي اقتصاد ملـی و مؤ ه اي اقتصادي و ارتباط آن با بخشه ظرفیت

ال فرعـی  ؤپاسـخ بـه سـ   شده در این جدول در  اي مطرحه ظرفیت نماییم. مجموعۀ می اسالمی ایران ارائه
  "ند؟ا اي اقتصادي کدامه بردن آسیب بالقوه و بالفعل) براي کاهش و ازبین( اي اقتصاد ملیه ظرفیت"
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  رشد)هاي  (ظرفیت اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایرانهاي  ظرفیت .5جدول 
 رشد)هاي  (ظرفیت اقتصاد مقاومتی ج.ا.ایرانهاي  ظرفیت

 ي مختلف اقتصادها بخش

 اقتصاد خانوار اقتصاد اجتماعی اقتصاد عمومی اقتصاد تجاري

 ذخایر نفت و گاز  
 پذیرتجدیدهاي  ظرفیت انرژي  
 کشاورزيهاي  ظرفیت  
 معدنیهاي  ظرفیت  
 ترانزیتیهاي  ظرفیت  
 گردشگريهاي  ظرفیت  
 اي حمل و نقل ه زیر ساخت 

    کیفیت و کمیـت آمـوزش
  عالی

 سسات عمومیظرفیت مؤ  
 ــت ــاي  ظرفی ــادي ه اقتص

 بخش دفاعی

 سسات خیریهؤم  
 سسات غیرانتفاعیؤم  
 الحسنه قرضهاي  صندوق 

 ظرفیت مالی خانوار  
  ظرفیت مشارکت نیروي

  کار
 ظرفیت تقاضاي داخلی 

  گیري تیجهن
ـ تـرین ا  مهم ،ي پژوهشها ج یافتهیبه نتا ن پژوهش باتوجهیدر ا ـ ج مـورد بررسـی و تحل  ین نتـا ی ل قـرار  ی

رشد اقتصـادي در اقتصـاد مقـاومتی جمهـوري      الگو به جایگاه و یابیدست ين منظور برایهم به اند. گرفته
اقتصـاد مقـاومتی   هـاي   لفـه ؤم هاي اقتصاد ملی و ها با بخش ج حاصل از ارتباط ظرفیتیاسالمی ایران نتا

هاي اقتصـاد   استکبار با بخشهاي  هاي اقتصاد ملی ناشی از تحریم جمهوري اسالمی ایران، ارتباط چالش
اهـداف  هـاي   لفهؤمج حاصل از ارتباط زیریمقاومتی جمهوري اسالمی ایران و نتا اقتصادهاي  لفهؤملی و م

مقاومتی جمهوري اسالمی ایران، ارتبـاط میـان    اقتصادهاي  لفهؤم هاي اقتصاد ملی و اقتصاد ملی با بخش
ي نظـام مقـدس   تصـاد اق کـالن مـرتبط  هـاي   سیاسـت  و ها و اهداف اقتصاد مقـاومتی  چالش ها، ظرفیت

بـراي غلبـه   ها  جمهوري اسالمی ایران با هدف مورد نظر و با رویکرد اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت
  شده است. يریگیپ یمختلفهاي  گام ند درین فرایها) پرداخته شده است که ا بر چالش

س بـا اسـتفاده از ابـزار    گردید. سپ از ادبیات احصاها  در گام نخست فهرستی از انواع و ابعاد تحریم. 1
اد محـدودي از  سـنجی آن بـا اسـتفاده از تعـد     بسته) و روایی و نه کامالً باز ساخت (نه کامالً مصاحبۀ نیمه

روش اشباع هدفمند مورد پرسش قرار گرفتنـد تـا گـروه بـه      کارگیري بهنمونه با  خبرگان منتخب، جامعۀ
بر کـدام یـک از   ها  یک از تحریمبود که هر تعیین این موضوعاشباع نظري دست یابد. هدف از این اقدام 

گذارند و تأثیر آن در کـدام بخـش از    می اهداف اساسی اقتصاد مقاومتی (رشد، عدالت، ثبات و فنریت) اثر
 گردد. که نتیجـۀ  می اقتصاد ملی (اقتصاد تجاري، اقتصاد عمومی، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد خانوار) نمایان

  اقتصادي درج شد.هاي  تحریمهاي  مؤلفهیرولی با عنوان زنهایی در جد
از گیـري   اقتصـاد ملـی بـا بهـره    هاي  پذیري ي آسیبدر دومین گام، گروه مطالعاتی اقدام به احصا. 2

دست آمد. در این مرحلـه نیـز هماننـد روشـی کـه بـراي        هبها  ادبیات پژوهش نموده و فهرستی از آسیب
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دست آمـد و   هب "اقتصاد ملیهاي  پذیري آسیب"ۀ هاي، مؤلف ولی از زیرمؤلفهگرفته شد، جد کار هبها  تحریم
اینکـه   احصاشده از منظر خبرگان مورد تأیید هستند و ثانیـاً هاي  پذیري آیا آسیب مشخص گردید که اوالً

در کـدام بخـش از    بر کدام هدف اساسی اقتصاد مقاومتی اثـر گذارنـد و اثـر آن   ها  پذیري هریک از آسیب
 . مشاهده است اد ملی قابلاقتص

بـر آسـیب   هـا   کـه در اثـر فشـار تحـریم     "اقتصـادي هـاي   چـالش "ۀ در گام سوم نیاز بود تا مؤلف. 3
از گیـري   آن معین گردد. بدین منظور بـا بهـره  هاي  مؤلفهوجودآمده تبیین و زیر هاقتصاد ملی بهاي  پذیري

اقتصادي، جداول حاصـله در  هاي  پذیري آسیبو ها  تحریم ةادبیات پژوهش و نتایج مطالعات گروه در حوز
بـر  هـا   اقتصـادي ناشـی از تـأثیر تحـریم    هاي  دو گام پیشین مبناي عمل قرار گرفت و فهرستی از چالش

ساخت براي  این مطابقت در قالب یک جدول نیمه اقتصادي تنظیم گردید. سپس نتیجۀهاي  پذیري آسیب
سنجی توسط خبرگان منتخب، به روش اشباع هدفمند مورد  ۀ خبره تنظیم و پس از رواییمصاحبه با جامع

شـده، عـالوه بـر     ساخت طراحـی  ۀ نیمهخبره قرار گرفت. در جدول مصاحب ۀاستفاده براي مصاحبه با جامع
زمانی تأثیر  اقتصاد ملی، دورةهاي  با اهداف اساسی اقتصادي و بخشها  یک از زیرمؤلفهپرسش ارتباط هر

رار گرفت. به این ترتیب حاصل این گام از پـژوهش بـراي گـروه مطالعـاتی     آن چالش نیز مورد پرسش ق
هریـک از   یـا خیـر، ثانیـاً   اند  درستی تشخیص داده شده هاحصاشده بهاي  آیا چالش مشخص نمود که اوالً

 این آثـار را  گذارند، ثالثاًیک از اهداف اساسی اقتصاد تأثیر بر کدامها  اقتصادي ناشی از تحریمهاي  چالش
توان در کدام بخش از اقتصاد ملی مشاهده نمـود و در نهایـت اینکـه اولویـت زمـانی توجـه بـه ایـن          می

عنوان جـدول   به 2×2کلی این گام در یک ماتریس  اقتصادي چیست؟ نتیجۀهاي  ریزي در برنامهها  چالش
 داده شد. اقتصادي قرارهاي  هايِ مؤلفه چالش زیرمؤلفه

گیري  بود. بدین سبب با بهره "اقتصاد ملیهاي  ظرفیت"هاي  مؤلفهزیر . در گام چهارم نیاز به تعیین4
د. سپس با اقتصاد ملی (بالفعل و بالقوه) احصا گردیهاي  از ادبیات موجود پژوهش ابتدا فهرستی از ظرفیت

ـ   ةخبر ۀساخت که روایی آن از طریق جامع استفاده از جداول نیمه  ةخبـر  ۀمنتخب دریافت گردید بـه جامع
 عمـل آمـد. نتیجـۀ    و بسته بـه  باز روش اشباع هدفمند از آنان مصاحبۀ مراجعه گردید و با استفاده از نمونه

 و ثانیـاً  انـد  درستی تشخیص داده شده هاحصاشده بهاي  آیا ظرفیت جداول مصاحبه مشخص نمود که اوالً
تصاد کمک نموده و تواند به تأمین کدامیک از اهداف اساسی اق می اقتصاديهاي  یک از ظرفیتاینکه هر

عنوان جـدول   به 2×2ۀ نهایی در یک ماتریس شود که نتیج کارگیري بهدر کدام بخش از اقتصاد ملی باید 
 داده شد. اقتصاد ملی قرارهاي  ظرفیتۀ مؤلفهاي  زیرمؤلفه

اقتصاد مقاومتی)صورت گرفت،  (اهداف اساسی رشد درهاي  در گام پنجم که براي تبیین زیرمؤلفه. 5
اهـداف اساسـی اقتصـاد مقـاومتی از      چهارگانـۀ هاي  یک از حوزهف اقتصادي در هرفهرستی از اهدا ابتدا

سـاخت و سـنجش روایـی آن بـا اسـتفاده از خبرگـان        گردید و با تنظیم جدول نیمه ادبیات پژوهش احصا
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و بسته  بازهاي  خبرگان اقتصادي مراجعه گردید و با روش اشباع هدفمند مصاحبه ۀ نمونۀمنتخب به جامع
نمـود:   مـی  بود که مشخص 2×2حاصل از این گام پژوهش ماتریسی  ۀصورت پذیرفت. بدین ترتیب نتیج

داف در کـدام  یـک از اهـ  هر اهداف اساسی اقتصادي است، ثانیاً ةشده در زمر کدامیک از اهداف ارائه اوالً
هـر هـدف بایـد توسـط کـدام بخـش از        اهداف اساسی اقتصاد جاي دارنـد و ثالثـاً   یک از ابعاد چهارگانۀ

 اقتصاد ملی پیگیري شود. هاي  بخش
سـه  هاي  دست آمد که زیرمؤلفه هب 2×2سه ماتریس  ،شده اشارههاي  بدین ترتیب در اثر برداشتن گام

هـاي   زیرمؤلفـه  ها، اقتصادي ناشی از تحریمهاي  چالشهاي  مؤلفهاصلی اقتصاد مقاومتی (یعنی زیرۀ مؤلف
اهـداف   ۀو مؤلفـ هـا   ناشـی از تحـریم  هـاي   لفعل و بالقوه اقتصاد ملی براي مقابله با چالشباهاي  ظرفیت

 باشند.   می ملی/ مقاومتی) اساسی اقتصاد
عملی مورد نیاز براي حمایت از اقتصاد مقـاومتی، الزم  هاي  منظور تعیین سیاست . در گام نهایی، به6

اقتصاد) و همچنین نتایج  ابالغی نظام در حوزةهاي  استسی از ادبیات پژوهش (مطالعۀگیري  بود تا با بهره
(ترمیم و بهبوددهنـده)   مدت ها) براساس سه دورة زمانی کوتاه و ظرفیتها  گذشته (نگاه به چالشهاي  گام

زمـانی   ةرا کـه در سـه حـوز   هـایی   دسـته از سیاسـت   سـاز)، آن  ساز) و بلندمدت (مقاوم (ظرفیت مدت میان
کار بگیرند و اهداف اساسی را تأمین نمایند. به ایـن منظـور    هرا بها  بتواند ظرفیتها  احصاشده براي چالش

اهداف اقتصاد ملـی  هاي  یک از زیرمؤلفهساخته به تفکیک هر ۀ نیمهاقدام به تنظیم یک فرم براي مصاحب
هـاي   سیاستعنوان  بهاند  بر داشتهگرفته را که نتایج مثبتی در و در آن برخی اقدامات عملی صورت گردید

یـک از ایـن   کلی نظام در بخش مربوطـه بـه هر  هاي  عملی در جدول مذکور وارد نموده و آدرس سیاست
سنجی از خبرگان منتخب،  ها نیز وارد نمود. سپس با روایی یک از آنپیشنهادي را در برابر هرهاي  سیاست
ها  این مصاحبهبندي  ید. نتایج جمعانجام گردهایی  آماري مراجعه و در ادامه تا حد اشباع مصاحبه ۀبه جامع

هـاي   یک از انواع اهداف تنظـیم شـده بـود و سیاسـت    تعدادي جداول بود که به تفکیک هرآمدن  دست هب
  داشت. عملی مورد وثوق جامعۀ خبره را دربر

 همـان اهـداف    باشد که این ابعـاد در واقـع   می شرح زیر قتصاد مقاومتی داراي چهار بعد بهمفهوم ا :ابعاد
بـا مکتـب   به اینکه مکتب نهادگرایی بیشـترین نزدیکـی را    روند. باتوجه می شمار اساسی اقتصاد ملی به

سه بعـد   ،شود می اساس ادبیات این مکتب که ادبیات رایج در اقتصاد محسوباقتصاد اسالمی دارد و بر
  باشد:   می اقتصادنخست ابعاد کارایی تخصیصی اقتصاد و بعد چهارم بعد کارایی انطباقی 

 .بعد رشد اقتصادي. 1
  .بعد ثبات و امنیت اقتصادي. 2
  .بعد عدالت اقتصادي. 3
   .بعد فنریت اقتصادي. 4
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  (بعد رشد اقتصادي) ج.ا.ا اقتصاد مقاومتی هاي لفهزیرمؤ وها  لفهؤالگوي ابعاد، م .6جدول 

 ابعاد
 ها شاخص

 ساز مقاوممؤلفه  ساز مؤلفه ظرفیت مولفه ترمیم و بهبود

الگوي رشد اقتصادي
 

 تقویت
 پذیري رقابت

 آمار و اطالعات سازي شفاف  
 ازي تسهیالت س شفاف  
 نى و نوآورى یحمایت از کارآفر

  فنی
  حمایت از تحقیق و توسعه 

 رقابتیسازي  خصوصی  
 وري اطالعاتتوسعۀ فنا  
 زدایی مقررات  
 یی بازارهاي مالیاکار يارتقا 

 فن بازار توسعۀ  
 زداییانحصار  
 بازار  گسترش دامنۀ 

 توسعه اقتصاد
 بنیان دانش

  ترویج مدیریت دانش  
  حمایت از نوآوري اقتصادي و

  فنی
 هـــاى هدفمنـــد از  تیـــحما

 نخبگان علمى

 محور توسعۀ اقتصاد پژوهش  
 وري اطالعاتتوسعۀ فنا  
 تعامل مؤثر دانشگاه صنعت  
 فى نظام آموزشییک يارتقا 

 توسعه نوآوري فنی  
 فن بازار  ۀتوسع  
 ۀ صــــادرات توســــع

 محور دانش

تولید  حمایت از
 ملی

 از کارآفرینی حمایت  
 ترویج مصرف تولیدات ملی  
 کنترل قاچاق کاال  
 افزایی کیفیت حمایت از  
 حمایت از نوسازي فنی 

 فرهنگ مالیاتی يارتقا  
 اي هاصالحات تعرف   
 اصالح ساختار نظام بانکى  
 تولید سازي  فرهنگ  
 مدي مالیاتیي کارآارتقا  
 

 تولیداتسازي  تجاري  
   اصالح الگوي مصـرف

  انرژي
 فــى یکمــى و ک توســعۀ

ه، ی(سرما بازارهاى مالى
  مه) یپول و ب

    بهبود فضاى کسـب و
 کار

  نهاد بازار تقویت
 

 اطالعات بازارسازي  شفاف  
 تعامل دولت واصناف  
 توسعه و حمایت از تحقیق  
 نظارت کارآمد بر بازار 

 زدایی رانت  
 اصالح نظام ارزي  
  اطالعات بازارنظام جامع  
 تخصصیهاي  بیمه توسعۀ 

 بازار يبراسازي  نهاد  
 شفافیت حقوق مالکیت  
 ــا ــارایی يارتقــ و  کــ

  سالمت بازار مالی
 بازارهاي  گسترش دامنۀ

 خارجی

 يسازتوانمند
 بخش خصوصی

 حمایت از نوسازي صنعتی  
 دیپلماسی فعال اقتصادي  
 بازار گسترش دامنۀ  
 تخصصیهاي  حمایت از بیمه 

 اقتصاد با اصـل  کردن  مردمی
44  

 ــامان ــی سـ ــات  دهـ اطالعـ
  اقتصادي 

   رفع تبعیض بخش دولتـی و
  دولتیغیر

 تسهیل قوانین و مقررات  
 کردن بـورس در جـذب    فعال

 سرمایه 

  44اجراي کامل اصل  
   بهبود فضـاي کسـب و 

  کار
 بنیان اقتصاد دانش  
 تقویت خوداتکایی  
 داري  نوسازي بنگاه  
 رشد فن بازار  
 تجاري توسعۀ 
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   .6جدول ادامۀ 

 ابعاد
 ها شاخص

 ساز مؤلفه مقاوم ساز مؤلفه ظرفیت مولفه ترمیم و بهبود
 

  توسعه صادرات
 

 دیپلماسی فعال اقتصادي  
  مدیریت واردات  
 زدایی رراتمق  
 تعامل دانشگاه و صنعت  
 تشویق صادرات 

 محور تولید صادرات  
 تجاري پذیري  رقابتي ارتقا  
 يها استاندارد يتوسعه و ارتقا 

  تجاري
 اي گسترش همکارى منطقه 

 دیجد يها تیخلق مز  
 محور صادرات دانش  
 صادرات مجدد ۀتوسع  
 فروشی جلوگیري از خام 

 

 پایداري رشد

  محیطی زیستنظارت  
 برخورد با مفاسد اقتصادي 

 زدایی  محرومیت  
 دار روستاهایپا توسعۀ 

 به سرمایه  تبدیل نفت  
  ــا ــالمت  يارتقــ ســ

  اقتصادي
 ــاد  يامحـــــا اقتصـــ

 یرسمریغ

 پیشنهادات اجرایی
 (رشـد،  یاقتصاد مقاومت یمدت که در آن ابعاد اساس مدت و کوتاه انیمدت، مبلند یزمان به بازدة باتوجه )الف

(ابعـاد) اقتصـاد    گانـه  ه است. پس از اسـتخراج اهـداف هفـده   ت) مورد توجه قرار گرفتیثبات، عدالت وفنر
ـ کـه ا انـد   ن شـده یـی تع ابعـاد مشخصـاً  ن یـ ک از ایمرتبط با هر ییاجراهاي  استیس یمقاومت  ين الگـو ی

ـ  يشده از طرف مقام معظم رهبـر  اعالم یاقتصاد مقاومتهاي  استیتواند همراه با س می يشنهادیپ کـار   هب
  گرفته شوند.

موجـود  هـاي   لفـه رمؤیز بـه  متناسب باتوجه یاستیس یک از اهداف اقتصاد مقاومتیهر يدر نهایت برا
  گردد: می شنهادیکردن آن هدف پ ییاجرا يبرا
و  ییزدااسـت انحصـار  یس يریبا بکـارگ  يآمار و اطالعات اقتصاد سازي با شفاف :پذیري رقابت تقویت. 1

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می زدایی مقررات
ـ یافزا و ینظام آموزش یفیسطح ک يبا ارتقا بنیان: ۀ اقتصاد دانشتوسع. 2 ن دانشـگاه و  یش تعامل مؤثر ب

 کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می ترویج مدیریت دانش با توسعه و صنعت
تـوان بـا    مـی  یتولیدات داخلسازي  با ترویج مصرف تولیدات ملی و ضمن تجاري حمایت از تولید ملی:. 3

 کمک کرد. ين هدف اقتصادیجامعه به تحقق ا تولید درسازي  فرهنگ
ـ بازار ضـمن تقو  يبراسازي  ت از نهادیو حما طالعات بازاراسازي  با شفاف تقویت نهاد بازار:. 4 ت بـازار  ی

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیبازارهاي خارجی به تحقق ا توان با گسترش دامنۀ می یداخل
همگـام بـا    يو تسهیل قوانین و مقررات تجار 44اجراي کامل اصل  با بخش خصوصی: سازي توانمند. 5

 کمک کرد. ين هدف اقتصادیبه تحقق اتوان  می عیحمایت از نوسازي صنا
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تجـاري و توسـعه    يها استاندارد يدیپلماسی فعال اقتصادي با ارتقا يریضمن بکارگ صادرات: . توسعۀ6
  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می فروشی ست صادرات مجدد و جلوگیري از خامایس
 يسالمت اقتصـاد  يمفاسد اقتصادي ضمن ارتقابرخورد قاطع با  استیس کارگیري به با پایداري رشد:. 7

 کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می داریپا نۀ توسعۀیجامعه و زم
 دار در مناطق محـروم یعمران و اشتغال پا توسعۀ و یخدمات عمومسازي  با کارآمدي عدالت اجتماعی:. 8

 کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می
اقتصـادي   مشـارکت  يو ارتقـا  نهـاد  زدایـی مـردم   است محرومیـت یس کارگیري بها ب زدایی: . محرومیت9

  .کمک کرد ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می دار در مناطق محرومین ضمن اشتغال پامحروما
 يارتقـا  مـه و یشدن بریفراگ و يبا اجراي نظام ملی سالمت ضمن کارآمد مین اجتماعی:. گسترش تأ10

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می هاى سالمت شاخص
 کنترل نقدینگی يانداز مالی در راستا با مدیریت نرخ ارز و تشویق پس ی:و تقویت پول مل زدایی . تورم11
  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می
 ،هـا  تعـاونی  ،ق حمایـت از کـارآفرینی  یاشتغال از طر دهی سامانبا  اشتغال: ۀتوسع و کاهش بیکاري. 12
  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می و ترویج فرهنگ کار ییع روستایصنا
تـوان   مـی  نظارت و بازرسى کارآمـد  نیگذاري اقتصادي و همچن ثبات در سیاست با امنیت اقتصادي:. 13

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیبه تحقق اگذاري  امنیت سرمایه يضمن ارتقا
سـازي   با بهبود مدیریت منابع ملی و اصالح فرهنگ مصـرف ضـمن شـاخص    ف:اصالح الگوي مصر. 14

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیتوان به تحقق ا می يانرژ ه ویمصرف بهینه در الگوى تغذ
تـوان بـا تمرکززدایـی اسـتانی و      می گري دولت يو کاهش تصدسازي  چابک با دولت: ةتعدیل انداز. 15

  کمک کرد. ين هدف اقتصادیمدي دولت به تحقق اي کارآضمن ارتقا متمرکز غیرریزي  بودجه
تـوان بـا    مـی  نهادهاي مالیـاتی سازي  با گسترش فرهنگ مالیاتی و توانمند کاهش وابستگی به نفت:. 16

نموده  گذاري هید سرمای) درآمد حاصل از فروش نفت را در بخش تولینفت (بدون درآمد یاتیمالریزي  بودجه
  کمک کرد. ين هدف اقتصادیق به تحقق این طریو از ا

ـ از طر یبازارهاي تجاري داخل و گسترش دامنۀ دینظام تول يساز نیبا نو خوداتکایی استراتژیک:. 17 ق ی
ـ خـارجی بـا تحقـق امن   هـاي   توان ضمن قطع وابستگی الگوي تولید به نهاده میها  تعاونیسازي  فعال ت ی
  کمک کرد. يف اقتصادن هدیا يراستا در یدر محصوالت اساس ییبه خودکفا ییغذا
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  منابع
ـ       ،دولـت ۀ بیانات مقام معظم رهبري در دیدار ریاست محترم جمهوري و اعضاي دولـت بـه مناسـبت هفت

2/6/1391 .  
عـالی پـژوهش در    ، موسسـۀ غالمعلـی فرجـادي   ،اقتصادي در جهان سوم توسعۀ ).1378( تودارو، مایکل

  . چاپ هشتم تهران، و توسعه،ریزي  برنامه
تهـران،  چاپ اول، حسینی، منوچهر فرهنگ و فرشید مجاورترجمۀ ، رشد و توسعه ).1378( ا.پتیرل وال، 
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ابزاري در خدمت تبیین و اجراي  ها سایت دانشگاه وب
  مقاومتی اقتصادهاي  سیاست

  2ي، زهرا آقالر1رگریآرام ت

 ده  یچک
 بـا  حاضـر  پژوهش ،اقتصاد مقاومتیهاي  سیاستسازي  پیادهتبیین و در  ها دانشگاه ویژةنقش به  باتوجه
دانشـگاه   189سایت  به روش مقطعی روي وب مقاومتی اقتصاد موضوع به توجه وضعیت بررسی هدف

و بـا اسـتناد    سـاخته  محقق فرمی طریق از اطالعات گردآوري .انجام شد 1392ماه سال کشور طی آذر
 مقاومتی، اقتصاد ۀکمیت لوگوي دانشگاه، فرهنگی معاونت صفحه یا اصلی صفحه در سال شعار وجود به

ـ  .انجام پذیرفت مقاومتی، اقتصاد خصوص در اقدامات دیگر و سخنرانی آموزشی، مطالب انتشار  ۀبر پای
 یـا  مقـاومتی  اقتصاد با مرتبط متون% 4/37 در سال، ها شعار دانشگاههاي  سایت وب% 6/45در  ها، یافته

 .بـود  شـده  گـزارش  مقـاومتی  اقتصاد راستاي در اقداماتیها  دانشگاه% 6/21 در و شده درجها  سخنرانی
 تأکیـد سـویی  و از شـده  مبدل جامعه اصلی اولویت به اقتصادي مسائل که کشور فعلی شرایط به باتوجه
اقتصـاد   علمـی و ویژه در موضـوعاتی چـون تبیـین مبـانی      هها ب نقش دانشگاه گذاران بر سیاست فراوان
و  خود، ةرسانی توان بالقو فعل به براياي  هشایستهاي  طرح و اقداماتها  الزم است دانشگاه بنیان، دانش

  .بندند کار بهها  سایت وب طریق رسانی از حال اطالع درعین
  دانشگاه مقاومتی، اقتصاد سایت، وب :ها واژهکلید

  مقدمه
و  يکه با رشد فنـاور چرا ،گذاري عصر حاضر، عصر اطالعات است متداول در خصوص نامهاي  یکی از نام

موضـوعی و  هـاي   سـایت  در این میـان وب  ]1[.گره خورده است یو ارتباط یاطالعاتهاي  يژه فناوریو به
دلیـل   بـه ها  سایت باشند. وب می ترین ابزارهاي اطالعاتی نوین به کثرت و نوعشان از مهم تخصصی باتوجه

سایت هر  وب ]2[.اند دانش، اهمیت فراوانی پیدا کردههاي  رسانی در تمامی حوزه اطالعروزآمدیشان در امر 

                                                        
: تلفـن ، بابـل  یثر بـر سـالمت، دانشـگاه علـوم پزشـک     ؤمـ  یعوامـل اجتمـاع   قاتیمرکز تحق یعلم تیئو عضو ه اریدانش. 1

    aramtirgar@yahoo.comو  09113133781
ــجو. 2 ــ يدانش ــ یکارشناس ــ یمهندس ــت مح ــیکم ، طیبهداش ــاتیتحق ۀت ــجو ق ــک  ،ییدانش ــوم پزش ــگاه عل ــل یدانش ، باب

z.aghalari@gmail.com  
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رود کـه بایـد    مـی  شـمار  ت، تولیدات و خدمات آن سازمان بـه اطالعا ۀارائ يعنوان درگاهی برا سازمانی به
هستند که ها  دادهاز اي  هیافتساختار ۀمجموعها  سایت وب ]3[.کاربران باشد يطور واقعی نمایانگر نیازها به

اي  هصورت یک پایگاه داد شوند و به می نمایش دادهها  و فیلمها  تصاویر گرافیکی، عکس ها، در قالب متن
دهنـد.   مـی  ها تشکیل مندان آن ها به مخاطبان و عالقه ابزار مناسبی را براي معرفی سازمان ،اي هرسانچند

ـ    نیز از وبها  دانشگاه ، پژوهشـگران و سـایر   اسـتادان ل بـا دانشـجویان،   سایت براي معرفـی خـود و تعام
   ]4[.دهند می کنند و اطالعات خود را از این طریق در اختیار کاربران قرار می مندان استفاده عالقه
سویی ایجـاد  رسانی در خصوص اقدامات و از اطالع ها، سایت دانشگاه از دیگر کاربردهاي اساسی وب 

دانشگاه در سـطح جامعـه اسـت.    به رسالت  ر مردم باتوجهیگر اقشاجریان فکري در میان دانشگاهیان و د
ویژه تبعات اقتصادي آن موجب شده است تا مشکالت اقتصادي به یکی از  و بهها  کشور با تحریم ۀمواجه

اقتصـاد مقـاومتی تنهـا راه چـاره     هاي  مسائل بسیار مهم کشور مبدل گشته و از همین رو تحقق سیاست
 یدار جمعیایشان در د معرفی شده است. (مدظلله) سوي مقام معظم رهبريزاها  تحریمکردن اثر بی جهت

سـاز   هاي عبور از مقطـع حسـاس و سرنوشـت    از راه یکی، يعلم و فناور ۀاز محققان و پژوهشگران عرص
ک یـ سـت بلکـه   یک شعار نی یاقتصاد مقاومت«خواندند و فرمودند:  یگرفتن اقتصاد مقاومت يرا جد یکنون
  ]5[.»ست محقق شودیبا می است که یتیواقع

هـاي   و ثبـات برنامـه  ریـزي   بودن اقتصاد مقـاومتی، اهمیـت برنامـه    مقام معظم رهبري بر ثمربخش 
هاي  کردن اقتصاد، اهمیت شرکت کا به درآمدهاي نفتی و نیز مردمیاقتصادي، مدیریت مصرف، کاهش ات

این موارد ۀ مجموع اند. تولید مکرراً تأکید داشته و حمایت از 44 کلی اصلهاي  بنیان، اجراي سیاست دانش
رو باید مـد   کشور بسیار مهم است. ازاینة دهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع براي آیند می نشان

هـا     . از نظر ایشان دانشگاه]7[ها قرار گیرد جمله دانشگاهمختلف ازهاي  نظر اقشار مختلف جامعه و سازمان
ولتى که توانایى و استعداد تحقق اقتصاد مقاومتی را هم از لحـاظ علمـى و هـم از لحـاظ     هاى د   و دستگاه

خى حساس خود را بشناسـند و  یت زمان خود و مقطع تارید تالش کنند مسئولیبا ،هاى مالى دارند،   توانایى
  ]6[.به آن عمل کنند

نظام اقتصادي الگو و راهنمـاي  توانند فرهنگ اقتصاد مقاومتی را توسعه دهند و براي  میها  دانشگاه 
اهداف نظام را روشـن   و را تربیت کنند علمی و عملی باشند، براي نظام اقتصادي نیروي انسانی مورد نیاز

هـا و   خالقی را به جامعه تحویل دهنـد. دانشـگاه  هاي  انسان روزمرگی درآورده و نمایند و دانشجویان را از
هـا   توانند موجب کـاهش آسـیب   می راهکارهاي مفید ۀم و با ارائجامعه با یک ارتباط متقابل، منطقی، سال

مناسـب و  هـاي   اقتصادي کشور شوند و موجبات ارتقاي هویت اقتصـادي و علمـی و زمینـه   هاي  وچالش
   ]7[.مهم جامعه فراهم سازندهاي  عرصه ۀایرانی پیشرفت را در همـ  یي اسالمکارآمد تحقق الگو

هـا   سـایت دانشـگاه   وب راکز اصلی تبیین اقتصـاد مقـاومتی هسـتند و   ها یکی از م دانشگاه کهازآنجا 



  429...             ابزاري در خدمت تبیین و اجراي  ها سایت دانشگاه وب

و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در میان دانشگاهیان و حتی سایر اقشار سازي  توانند نقش مثبتی در آگاه می
وع اقتصاد مقـاومتی از طریـق   جامعه ایفا نمایند، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت توجه به موض

  انجام شده است، در حقیقت آنچه در این پژوهش مورد سؤال بوده آنکه:ها  سایت دانشگاه وب ۀمطالع
  اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؟ ۀبه مقولها  سایت چه تعداد از دانشگاه . در وب1
  اند؟ سایت خود پرداخته اقتصاد مقاومتی در وب ۀکمیتهاي  به انعکاس فعالیتها  . چه تعداد از دانشگاه2
سایت چه نسـبت از   ده پیرامون اقتصاد مقاومتی در وبش یا شرح اقدامات انجام متون آموزشی ۀارائ. 3

  وجود دارد؟ها  دانشگاه
شـده و از ایـن    شناختهها  و قوت ها پاسخ به سؤاالت فوق، برخی از ضعفامید آن است که از طریق  

مقاومتی که همانا رشد و سربلندي کشـور  رهگذر اقدامی ولو بسیار کوچک در جهت تحقق اهداف اقتصاد 
  عزیزمان ایران است برداشته باشیم.

  ها مواد و روش .1
ـ  در میـان  1392ماه سال صورت مقطعی طی آذر ز دسته مطالعات توصیفی بود که بهپژوهش حاضر ا  ۀکلی

 و تتحقیقـا  علـوم،  ، و وزارتدولتی (تحت نظارت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی هاي  دانشگاه
کنکـور سراسـري سـال     ۀانتخاب رشت ۀاز دفترچها  ) به اجرا درآمده است. فهرست اسامی دانشگاهفناوري
اصـلی و همچنـین    ۀمـورد نظـر، صـفح   هـاي   سایت دانشگاه استخراج شد. سپس با مراجعه به وب 1392
  گردید.آوري  و قرار گرفته و اطالعات الزم جمعجو مربوط به معاونت فرهنگی مورد جست ۀصفح
متناسـب بـا اهـداف پـژوهش انجـام شـد. در        ۀساخت لیست محقق از طریق چکگردآوري اطالعات  

مربـوط بـه    ۀد شعار سال در صفحات اصلی یا صـفح راستاي اهداف پژوهش، وضعیت مواردي مانند وجو
 ،آموزشـی  اقتصاد مقاومتی، و انتشار مقاالت و مطالب ۀدانشگاه، وجود لوگو یا نشان کمیتمعاونت فرهنگی 

اندیشی و دیگـر اقـدامات در رابطـه بـا     آزادهاي  رسانی نظیر سخنرانی، کرسی شی و اطالعآموزهاي  برنامه
 ۀوجـو در صـفح   ذکر است که عالوه بـر جسـت   ی مورد بررسی قرار گرفت. الزم بهموضوع اقتصاد مقاومت

 ۀصفحجو در و یق ابزار جستقتصاد مقاومتی از طرا ةمعاونت فرهنگی هر دانشگاه، کلیدواژ ۀصفحاصلی و 
  به  توجه باها  سایت دانشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت عملکرد دانشگاه اصلی وب

اقتصـاد   ۀها (وجود شعار سال، تشکیل کمیت سایت آن انعکاس موضوعات مورد بررسی در وبوضعیت 
  شد:بندي  شرح زیر طبقه مطالب مرتبط، گزارش اقدامات) به ۀمقاومتی، ارائ

  .یک از موارد چهارگانه، وضعیت ضعیف انجام هیچ الف)
  .انجام یک یا دو مورد از موارد چهارگانه، وضعیت متوسط ب)
  .انجام بیش از دو مورد از موارد چهارگانه، وضعیت خوب ج)

  آمار توصیفی استفاده شد.هاي  از شاخصها  براي تجزیه و تحلیل داده
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  ها یافته. 2
 59دانشـگاه تحـت نظـارت وزارت علـوم و      130دانشگاه (شـامل   189سایت  روي وب پژوهش حاضر بر

دانشـگاه در زمـان پـژوهش     18ت سـای  بهداشت) انجام پـذیرفت. البتـه وب   دانشگاه تحت نظارت وزارت
  مورد بررسی خارج گردید.هاي  همین دلیل از فهرست دانشگاه دسترسی نبود و به قابل
 ۀسیاسـی حماسـ   ۀشعار سال (حماس %)6/45(78سایت  دانشگاه مورد مطالعه، در وب 171 از مجموع 

ـ   ۀاقتصادي) نمایان بود. از نظر تشکیل کمیت مـذکور در  ۀ اقتصاد مقاومتی در دانشگاه، لوگو یا نشـان کمیت
  .گزارش شده بودها  رؤیت بود و یا در میان اخبار آن دانشگاه %) قابل03/0دانشگاه ( 5سایت  وب

شده توسط  انجامهاي  %) متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی یا سخنرانی4/37دانشگاه ( 64سایت  در وب 
%) اقداماتی در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقـاومتی  6/21دانشگاه ( 37ن دانشگاه ارائه شده و در مسؤال

  گزارش شده بود. 
یافته پیرامون موضوع اقتصاد مقاومتی به ارم از اقدامات عملی و متون انتشاعها  بررسی توزیع فعالیت 

تحت پوشش وزارت بهداشـت،  هاي  گویاي آن بوده است که در مجموع دانشگاهها  تفکیک نوع وزارتخانه
وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوري    هـاي   درمان و آموزش پزشکی از سهم بیشتري در مقایسه با دانشـگاه 

یـک   ةتوان در جدول شمار می اطالعات بیشتر در این زمینه را %)2/55% در برابر 3/67( .اند برخوردار بوده
  مشاهده کرد.

  
 ها سایت دانشگاه قاومتی براساس مطالب مندرج در وبشده در راستاي اقتصاد م توزیع فراوانی اقدامات انجام .1جدول 

  )1392(آذر 

  
  متغیر

  سایت اقتصاد مقاومتی براساس مطالب وب شده در راستاي اقدامات انجام
  ها کل دانشگاه  وزارت بهداشتهاي  دانشگاه  وزارت علومهاي  دانشگاه
  (%) تبنس  نیافراو  (%) نسبت  فراوانی  (%) نسبت  فراوانی

  6/45  78  2/58  32  7/39  46  شعار سال
  3  5  5  3  2  2  تشکیل کمیته

  4/37  64  6/43  24  5/34  40  متون
  6/21  37  6/23  13  7/20  24  اقدامات

  
 18این بررسی نشان داد که تنهـا  به معیارهاي انتخابی در  باتوجهها  عملکرد دانشگاهبررسی وضعیت  

%) از عملکرد خـوبی در راسـتاي اقتصـاد مقـاومتی برخـوردار بـوده و اغلـب        5/10سایت دانشگاهی ( وب
 2 شـمارة دول جـ اطالعات بیشتر در این رابطـه در   رو بودند. با وضعیت متوسط یا ضعیفی روبهها  دانشگاه

  ذکر شده است.



  431...             ابزاري در خدمت تبیین و اجراي  ها سایت دانشگاه وب

  1392در خصوص اقتصاد مقاومتی در آذر هاي  سایت دانشگاه توزیع وضعیت عملکرد وب .2جدول 

  ها دانشگاه
  وضعیت عملکرد

هاي  سایت دانشگاه وب
  وزارت علوم

هاي  سایت دانشگاه وب
  وزارت بهداشت

هاي  سایت کل دانشگاه وب
  وزارت علوم و بهداشت

  (%) نسبت  تعداد  (%) نسبت  تعداد  (%) نسبت  تعداد

  7/35  61  7/23  13  4/41  48  ضعیف
  8/53  92  8/61  34  50  58  متوسط
  5/10  18  5/14  8  6/8  10  خوب

  100  171  100  55  100  116  مجموع

  گیري نتیجه .3
ـ دل نترنت است که بهیا ۀس شبکین سرویپرطرفدارتر یکیاکنون پس از پست الکترون هم یوب جهان ل دو ی

سـرعت رو بـه رشـد     ط وب، اسـتفاده از آن بـه  یبودن مح اي هو چندرسان یت فرامتنیآن، قابل ةعمد یژگیو
در تحقق اهداف اقتصاد مقـاومتی،  ها  آفرینی دانشگاه نقشهاي  اعتناترین جنبه . شاید یکی از قابل]1[است

مقاومتی در جامعـه،  قتصاد ا ةازجمله ایداي  هنفوذ فرهنگی این نهاد در میان جامعه است. براي نفوذ هر اید
علمی و فکري آغاز شـود.  هاي  کردن آن باید از درون دانشگاه و از محیط کردن فرهنگی و نهادینه تئوریزه

عنـوان یکـی از ابزارهـاي پرکـاربرد      بـه هـا   سـایت دانشـگاه   چنین شرایطی بدیهی است کـه از وب  تحت
  د جست.سوها  آگاهی يو ارتقاسازي  توان در جهت فرهنگ می رسانی اطالع
در خصوص ها  سایت دانشگاه % از وب90ان داد که عملکرد حدود حاصل از این بررسی نشهاي  یافته 

به معیارهاي انتخابی از وضـعیت   ها باتوجه % از آن10اقتصاد مقاومتی در حد متوسط یا ضعیف بوده و تنها 
اقتصـاد مقـاومتی و عـدم     ) البته شایان ذکر است کـه تـازگی موضـوع   2(جدول  .مطلوبی برخوردار بودند

 هـا،  رغم انتشار مقـاالت متعـدد در خصـوص وصـف ضـرورت      مطالعات مشابه علیهاي  دسترسی به یافته
  ]8-9[.جدي و قضاوت دقیق را دشوار ساخته است ۀمقایس
حمایت از تولید ملی، مبارزه با اسـراف  ، مبارزه با مفاسد اقتصادي ،از دید مقام معظم رهبري (مدظله) 

تواننـد   مـی هـا   فرهنگ قناعت از لوازم اقتصاد مقاومتی هستند که در تمامی این مـوارد دانشـگاه   و ترویج
ـ   ها  پرتوان و اثرگذار وارد شوند. در این راستا نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه  ۀاقدام بـه تشـکیل کمیت

از تشکیل ایـن کمیتـه را   نظران هدف  که از دید صاحب آنچنان کرده است.ها  اقتصاد مقاومتی در دانشگاه
هـاي   کنند که در قالب برگزاري جلسـات سـخنرانی، کارگـاهی و کرسـی     می تبیین علمی این ایده عنوان

ـ  اندیشی دنبال خواهد شد. در واقع در شرایط تحریم بـین آزاد ـ   ،ی علیـه ایـران  الملل اقتصـاد   ۀایجـاد کمیت
تواند بهترین بازده را داشته باشـد.   می اط دارندکه با مراکز صنعتی و تولیدي ارتبهایی  مقاومتی در دانشگاه
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د و تحت یک مـدیریت واحـد و   نظر و متخصص تعریف شون توانند با حضور افراد صاحب میها  این کمیته
   ]10[.اجزاي کاربردي تقسیم کنند اقتصاد مقاومتی را به ةیافته اید انسجام

ـ    وب 5حاصل از این بررسی تنها در هاي  به یافته باتوجه  اقتصـاد مقـاومتی    ۀسـایت دانشـگاهی کمیت
در هـا   باید با آغاز و استمرار فعالیـت ها  رؤیت بود یا خبر از تشکیل این آن انعکاس یافته بود. دانشگاه قابل

راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی، این نگاه را در جامعه نهادینه کنند که اقتصاد مقاومتی نـه تنهـا ریاضـت    
 دنبـال دارد، اعتمـاد جامعـه بـه دانشـگاه باعـث       ندگی فردي و اجتماعی را بهرفاه زاقتصادي نیست، بلکه 

 کردن این ایـده را دنبـال   اقتصاد مقاومتی، کاربرديهاي  در قالب کمیتهها  شود عالوه بر اینکه دانشگاه می
   ]10[.کردن مردم با این طرح استفاده نمایند همراهکنند از ظرفیت خود براي  می

ن جامعه و دانشجویان در راستاي اهداف کال استاداناعم از ها  از ظرفیت دانشگاهگیري  ضرورت بهره 
به شرایط فعلی کشور که مسائل اقتصادي به اولویت اصلی جامعـه   رو باتوجه اینبر کسی پوشیده نیست. از

بایـد  ها  دانشگاه اند، گذاري نموده مبدل شده و مقام معظم رهبري نیز چند سال اخیر را در همین راستا نام
  کار بندند. بهها  سایت خصوص از طریق وب براي استفاده از ظرفیت خود، بهاي  هشایستهاي  اقدامات و طرح

  منابع
 ارتباطـات  ،کتاب ماه اطالعات ،»کودکان و نوجوانانهاي  سایت بررسی وضعیت وب« فریبا ،زاده حسن] 1[

 .30-39ص شناسی،  و دانش
کشـورهاي عضـو   اي  همؤسسات پژوهشی هستهاي  سایت وب« ).1389( زهرا حسینی و زهرا ،اباذري] 2[

، رسـانی  مطالعـات ایرانـی کتابـداري و اطـالع     ۀمجل، »بررسی وضعیت :ی انرژي اتمیالملل آژانس بین
  .165-178 ص ،86 ةشمار

 يمرکزهاي  سایت کتابخانه وب يارزشیابی کاربردپذیر« ).1391( عابدینیطیبه و  ،محسن ،نوکاریزي] 3[
و  يکتابـدار  ۀپژوهشـنام ، »از دیـد کـاربران   يوابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناور يها هدانشگا
  .  153-174ص  )،1(2، رسانی اطالع

ـ   هـاي  برتـر دانشـگاه  هاي  سایت بررسی تطبیقی وب«). 1390(السادات  شمس ،زاهدي] 4[  ۀجهـان و ارائ
 ،2 ةشمار ،15 ة، دورمدیریت در علوم انسانیهاي  پژوهش، »هاي کشور الگویی مناسب براي دانشگاه

  .72-84 ص ،تابستان
 ،»پژوهشی پیرامـون اقتصـاد مقـاومتی در میـان پرسـنل دانشـگاه      « ).1392همکاران (و آرام،  ،تیرگر] 5[

  .99 ةشمار مهر و آبان، ،معارف نهاد مقام معظم رهبري ۀنشری
 .بنیـان   هـاي دانـش   وهشـگران و مسـئوالن شـرکت   مقام معظم رهبري در دیدار جمعـی از پژ  اناتیب] 6[

8/5/1391.  
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برجسـتگی جنـبش دانشـجویی در     ایرانـی پیشـرفت و  ـ  الگوي اسالمی« ).1391( سید مهدي ،آقاپور] 7[
  .95-96 آذرماه، ص تهران، پیشگامان پیشرفت، ة، دومین کنگر»ایران

، سـال هشـتاد و   اتاق بازرگانی ۀامن، »شش ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتی« ).1391( حمدسلیمانی م] 8[
  .10-11 آبان، ،70 ةچهارم، شمار

صنعت و  ۀماهنام، »راهکارهاي انجمن مدیران براي استقرار اقتصاد مقاومتی« ).1391( ضار ،حمیدي] 9[
  .  4ص ،70 ة، شمارآفرینیکار

 .  9، 3793 ة، شمارجوان ۀروزنام ،»ها اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ۀتشکیل کمیت«). 1391( نیلوفر ،امانی] 10[
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