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

المللی بتواند امور  توان یافت که بدون توجه به تعامالت بین است. در این شرایط کمتر کشوري را میجهانی 
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     راندهـد و گـاهی بحـ    اقتصاد بومی و ملی همۀ کشورها را تحت تأثیر قرار مـی 
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 بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیت دوران تالش کرده است، استیالي اقتصادي خود را

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.  کشورها تسري یابد و آسیب
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 حوزهناخواسته در همۀ 
انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان

هـاي   که بـه شـیوه  درپی اقتصادي است  هاي پی  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  
الب اسـالمی بـا   رو، رهبر معظم انقـ  شود. از این 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، انداز بیست 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   سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره بنیان و  پیشتازي اقتصاد دانش

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



 شش

ي وارداتی، تأمین امنیت هادادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردي، ایجاد تنوع در مبادي تأمین کاال
غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولیـد، مـدیریت مصـرف و اجـراي     

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

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

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

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

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

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

  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   نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ سیاست
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 ویژه دولت، را در چند سال اخیر اقتصاد مقاومتی قرار داده به
  ها با رویکردي جهادي تالش کنند.  در این سیاستشده  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   ةاي آیندراه روشن بر ۀبومی مبتنی بر گفتمان والیت فقیه و داراي نقش ۀاز نظری يبرخوردار



 هفت

  هاي بومی جمهوري اسالمی ایران. با ظرفیت
 هـاي   خودبـاوري ملـی و سـرمایه    ۀروحی رهاي اخالقی و متکی ب 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 انقالبیِکت بالنده، رشدحر
 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   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    راگ اقتصادي برون
پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر

 هاي محیطی. تکانه
  

مقاالت ارائه شده در ایـن کنگـره در دوازده مجلـد و در انتشـارات دانشـگاه شـهید       نتایج تحقیقات و 
نظران و مدیران کشور بتوانند از ذخـایر دانشـی    منتشر شده است، تا استادان، صاحبسازي و  بهشتی آماده

باحـث  گیري بهتر، مجلدات اول تا نهم با محوریـت م  مند شوند. براي بهره 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

  اند. نام این مجلدات به شرح زیر است: (در دانشگاه شهید بهشتی) تنظیم شده
  ياز منظر راهبرد یاقتصاد مقاومت نییتبجلد اول: 
  یاقتصاد مقاومت یکل يها استیس يساز هادیفرهنگ و رسانه در پ گاهینقش و جاجلد دوم: 
  یاقتصاد مقاومت يو اجرا يساز ادهیدر پ يا و برنامه یساختریز ،ينهاد يالزامات راهبردجلد سوم: 

  یها و اقتصاد مقاومت 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: 

  یاقتصاد مقاومت 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( یازدهم: مبانی و مؤلفهجلد 

    )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

  اندند.  هاي نظام اسالمی به اثبات رس 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 ددبیر علمی محورهاي راهبر

  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
  دبیر علمی محورهاي نظري 
  کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی
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  اي دولتی ایران متناسب ه پژوهی سازمان آینده
  با الزامات اقتصاد مقاومتی

  *محمد مبینی
 

  :چکیده
ۀ متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعـ  ایران دولتی ياه سازمان پژوهی آینده پژوهش این هدف

 و متقابل تأثیراتۀ نوع پرسشنام دو از اه داده يگردآور يبرا هستند. اه  نخبرگان سازما پژوهش این يآمار
 تـأثیرات  سـاختاري  است. با تحلیـل  شده ساختاریافته استفاده نیمهۀ و مصاحب دلفی روش از قطعیت، عدم

ة شناسایی شد و با بـه کـارگیري زنجیـر    سیستم کل در تأثیرگذار عوامل و متغیرها از یک هر غیرمستقیم
 از پـژوهش  آمده دست به گردید. نتایج محاسبه متغیرها و عوامل از یک هر غیرمستقیم تأثیرات مارکوف

ایجـاد سـاختارهاي   « و »بخش خصوصـی و غیـر دولتـی   حمایت از « کاهش یا افزایش که دهد یم نشان
ایـن   يرو پـیش  قطعیت عدم دو براي تحقق اقتصاد مقاومتی »ا وتشکیالت دولتیه فرآیندي در وزراتخانه

همچنـین   دولـت و تعریـف نقـش مناسـب بـراي آن و      انـدازه  اسـت. میـزان   1404 ایـران  در اهـ  سازمان
تـأثیر   دولتـی  ياهـ  سـازمان ة آیند بر اقتصاد مقاومتیتحقق  خصوص در محوري،فرایندسازي و  یخصوص
  .گذارند

  اي دولتی، عقالنیت، نهادي و همشکلی.ه اقتصاد مقاومتی، سازمان پژوهی، آینده :ها کلیدواژه

 :مسئلهبیان  .1
 شده تأکید تر نافزو سرعت و بیشتر کارایی با اجرائی نظام رغم اینکه در مقدمه قانون اساسی به ایجاد یعل

اي مختلف توسعه پنج ساله و قانون مدیریت خدمات کشوري در مورد طـرح آینـده   ه در برنامه لکن است
 به ایران اسالمی جمهوري انداز چشم اي دولتی ایران بحثی به میان نیامده است. همچنین سنده سازمان

 نـداده  توجه قـرار  مورد را ها سازماندولت و  ةآیند موضوع ایرانی، جامعۀ مطلوب ةاز آیند ترسیمی عنوان

 اقتصـادي،  شـئون  تمـام  در مـؤثر  عامـل  نـداز و ا چشم دولت در تحقق و محوري کلیدي است و از نقش

  فرهنگی مغفول مانده است. و سیاسی اجتماعی،
اسـت.   مدنی و جامعۀ خصوصی بخش دولت، میان گفتمان و تعاملۀ نتیج عمومی يگذار یمش یخط 

                                                        
* Mobini20@yahoo.com 
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 تقویـت  و اجـرا  تـدوین،  بدنـه و سـاختار دولـت در    از يعضـو  عنـوان  به دولتی ياه سازمان نقش امروزه
؛ لـویس و مـادون،   2003منابع رسمی جهان (کالـدور،   .است افزایش به امري بسیار مهم و رو ها یشم خط

» حکمرانـی خـوب  «)، متداوالً از مباحثی مانند 2005کمسیون ویژه گزارش آفریقا،  ؛2003؛ زادك، 2004
اي هـ  را سـازمان  آورند که یکی از ضـروریات دسـتیابی بـه آن    یبراي دستیابی به توسعه سخن به میان م

  کنند. یم دولتی درج
 سـه ایسـتی در  ) معتقد اسـت کـه دولـت ب   1961سازمان آینده همانند یک حکمرانی خوب است. اتزیونی ( 

 از ظاهر شود. بنـابراین بـراي پـذیرش    3و نقش فرهنگی 2(ایجاد نظم)، نقش اقتصادي 1دهی نقش، اقدامات نظم
دهی از طریق زور، براي اقدامات اقتصادي از سودمندي و براي اقدامات فرهنگی از هنجار اسـتفاده   اقدامات نظم

 ؟استاین است که بر اساس این وظایف، چه ساختاري براي دولت نیاز  سؤالکند. حال  یم
اگر مطابق نظر اتزیونی بپذیریم که دولت در سه نقش تنظیمی، اقتصادي و فرهنگی در جامعه ظاهر  

 5و نهادینگی جدیـد  )1984(سلزنیک،  4)، نهادي1921شود و از طرف دیگر سه وضعیت عقالیی (وبر،  یم
را در ایـن زمینـه    سـؤال تـوان نـه    یاي آینده قائل شد، مه ) را براي طرح سازمان1991(دیماجیو و پاول، 

گانه (تنظیمی، اقتصادي و فرهنگی) از لحاظ میزان عقالیی  اي سهه عنوان کرد و براي هر یک از سازمان
  ي را مطرح ساخت.ا ت جداگانهسؤاالبودن، نهادي بودن و همشکلی (نهادینگی جدید) 

له در ایـن تحقیـق   عنـوان مسـئ   بـه  1404متناسب با محـیط  انداز، نوع ساختار  سند چشمبا توجه به  
در این پژوهش، چگونگی اداره امور توسعه است و شیوه ما داشتن یـک اداره بـا    مسئلهشود.  یمحسوب م

سـاله   20نداز ا این است که ساختار اداره کشور، متناسب با سند چشم سؤالهاي خاص است. حال  یویژگ
ی کـه  سـؤال هـایی بایـد باشـد؟     یاي اقتصاد مقاومتی داراي چه ویژگه هوري اسالمی ایران و سیاستجم

توان به عبارت بهتر مطرح کرد این است که با توجه به این سند و الزامات اقتصـاد مقـاومتی، سـاختار     یم
د تـا از اثربخشـی الزم   ا در آینده چه شکلی باید باشه ر، ساختار سازمانت ) و یا دقیق1404دولت در آینده (

  براي تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار شود؟
وجـود آورده   هی را بخألی ،اي آینده اجماع نظر وجود ندارد و فقدان اجماعه اي سازمانه در مورد طرح 

  شود. یاست و دستیابی به چنین طرحی ضرورت محسوب م
 تواند یم و اه آینده سازمانۀ حیط در تأثیرگذار موضوعات رصد مسیر در است تالشی حاضر پژوهش 

 را آینـده  اگرچـه  باشد؛ مناسب هاي یريگ تصمیم براي آینده تأثیرگذار و فراگیر ي،جد اقدامات ساز زمینه

 نهادهـاي  و مـردم  دولـت،  تواند یم آینده حوزه در چنینی این انجام مطالعات اما ،کرد ینیب پیش توان ینم

 اراده ترتیب بدین وادارد و بلندمدت تصویر بدتر در و بهتر معناي درباره اندیشیدن به را ریز هبرنام مختلف

                                                        
1. Order Goals 2. Economic Goals 
 

3. Cultural Goals 4. Institutional Theory 
 

5. Isomorphism 



  3               اي دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتیه پژوهی سازمان آینده

 

 آینـده  ا درهـ  عوامل مؤثر در طراحی سـاختار آینـده سـازمان    دید باید حال .آورد وجود به را آینده بر تأثیر

 ي دولتی آینده کدامند؟ها سازمانهاي  یکدامند؟ و یا به عبارت دیگر، ویژگ

  ادبیات تحقیق: .2
 جهان: در ها سازمان ةآیند ايه پژوهش و پژوهی آینده پیشینه بر مروري .1.2
 و جهـانی  يهـا  سـازمان  کشـورها،  نظـر  تـدریج  به راهبردي، تفکر گرفتن اوج با گذشته سال چهل طی

 جایی تا شده جلب راهبردي ریزي هبرنام ازس زمینه عنوان به آینده به مطالعات بزرگ و کوچک ايه بنگاه

 راهبـردي  و مهـم  کالن، موضوعی به که سازمان تحقیقاتی هر الینفک بخش ،آینده مطالعات بخش که

 .دهد یم تشکیل را پردازد یم
 علمـی  مطالعـات  رسـمی  شکل به که است سازمانی اولین)1 رند( آمریکا نیروهاي مطالعاتی مؤسسه 

 اییه آینده که بود مطالعات آن این هدف .کرد آغاز چهل دهه در را دارد امکان وقوع آینده در آنچه درباره

 ایـن  مطلوبیـت  و نـامطلوبی  میـزان  کردن مشخص و با کند شناسایی دارند را تحقق امکان بیشترین که

 اهـ  آینـده  بهتـرین  دستیابی به براي هایی برنامه و اه سیاست و حذف را نامطلوبیت ایجاد عوامل ا،ه آینده
  ). 2009، 2(استوکر شوند طراحی

 بلکه پردازد؛ ینم آینده قطعی ینیب پیش به پژوهی آینده که است آن آینده مطالعات در توجه قابل نکته 

 ور پـیش  موضوعات و اه چالش سپس شوند؛ یم واقع بحث مورد و مطالعه دهنده، شناسایی، شکل عوامل
 بـروز  از نمـوده،  ریـزي  برنامـه  آنهـا  با برخورد براي مناسب راهکارهاي ارائه با بتوان تا شوند یم شناسایی

 آینده مطالعات از استفاده حاضر حال ). در1384 قدیري،( نمود جلوگیري نامطلوب آیندة تحقق و ها چالش

 اییه پروژه از کشورها بسیاري که است رفته پیش جایی تا کالن هاي گذاري سیاست و ها ریزي هبرنام در

هاي  بینی پیش از و کنند یم اجرا و تعریف مختلف زمانی فواصل در "ملی نگاري هآیند" عنوان تحت را ملی
ـ   مـدت  کوتـاه  و مدت میان راهبردي هاي يریز هبرنام به آمده، دست به نتایج از حاصله پردازنـد.   یخـود م

 حال در کشورهاي در و ندا داده تشکیل انگلستان و آلمان ژاپن، کشورهاي را ها طرح این مجري پیشروان

 ايهـ  طـرح  نتـایج  کشـورها  ایـن  تمامی در که است شده انجام نیز جنوبی آفریقاي و ترکیه نظیر  هتوسع

  ).2011، 3بوده است (انزمن توجه قابل پژوهی آینده

 ایران در اه سازمان وضعیت پژوهی آینده .2.2

به  4سناریوپردازي روش مقاله این در که دارد وجود آینده شناخت و پژوهی آینده براي مختلفی يها روش 

                                                        
1. Rand Corporation 2. Stoker 
 

3. Enzmann  4. Scenario Planning 
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 همـان  کـه  پـژوهش  این هدف به توجه با لذا شود. یم معرفی اه سازمان ةآیند الزامات بهتر درك منظور

 خصوص در کالن سناریوهاي ابتدا است الزم باشد یم 1404 ایران اي دولتیه پژوهی طرح سازمان هآیند

 ةطـرح آینـد   شـده،  تـدوین  کـالن  سناریوهاي این از هریک در سپس و تصویر شود اه سازمان اینة آیند
 در اي پژوهشه پرسش به و تحلیل آنها، يها ویژگی و ي دولتی تنظیمی، اقتصادي و فرهنگیها سازمان

 تحلیل، مورد وضعیت سیستم توصیف هدف با اییه روش از فرآیند در .شود داده پاسخ سناریوها از یک هر

   ).1994 نمود (لئونارد و بیر، استفاده
 و ممکـن  ياهـ  آینـده  دربارة ریزي هبرنام و اندیشیدن براي شده شناخته تکنیک یکپردازي  سناریو 

 اسـت.  آینـده  پیچیـده  ايهـ  گـرایش  و اوضـاع  از درسـت  استنباطی به براي دستیابی منعطف رویکردي

 بسیاري مدیریت بهبود در روش است. این بینی پیش مداوم یک تغییر و ثبات عدم بر مبتنی سناریوپردازي

 است. سناریوها شده گرفته کار به امور پژوهشی و سالمت دفاعی، امور تجارت، صنعت، جمله از اه حوزه از

 سـازگار  و وابسـته  هـم  بـه  برانگیز، چالش باورپذیر، محتمل، ايه آینده از) واگرا بعضاً و( متفاوت تصاویري

در  آمـادگی  ایجـاد  براي توانند یم و سازند یم پذیر نامکا را آینده به نگریستن امکان چگونگی که هستند
ینانـه  ب واقـع  ینانـه، ب خـوش  دسـته  سـه  بـه  سناریوها شوند. گرفته کار به آینده در ناگهانی تحوالت مقابل

 عوامـل  شناسـایی  از پـس  در سـناریونگاري،  .)1390 مظفري،( شوند یم تقسیم بدبینانه و ترین) محتمل(

شـوند (شـوارتز،    وابسـته شناسـایی   و مسـتقل  پارامترهاي تا است الزم سیستم، یک در تأثیرگذار کلیدي
 .است الزم تأثیرپذیر، عوامل و تأثیرگذار عوامل شناسایی منظور به ).1991

  ا:ه سازمان ةآیند .3.2
ایی که چارلز هندي بـه  ه اي بوروکراتیک بنا شده است یعنی سازمانه مدیریت امروز بر پایه نظم سازمان 

ي را پـیش رو دارنـد   ا اي شـبکه ه مدیران امروز مدیریت سازماندهد. ولی  یآپولو، خداي نظم، نسبتشان م
اي هـ  ا است. در سـازمان ه گیرند و دیونیسوس، خداي آزادي، نماد مدیریت آن می که بر پایه آزادي شکل

کند تا  یر متکی به رویاهایش زندگی مت ي نسلی به کار اشتغال دارد که بر خالف نسل پیشین بیشا شبکه
استقرار پارادایم جدیدي اسـت کـه بتوانـد راه را بـر زنـدگی       يمدیریت در گرو ةن آیندش. بنابرایا حافظه
آمیز نظم و آزادي در کنار هم میسر سازد. در درازاي تـاریخ دو پدیـده نظـم و آزادي همـواره در      تمسالم

 شدند. پارادایم جدید مـدیریت بایـد بتوانـد نظـم عصـر صـنعت و نـوآوري عصـر         یتقابل با هم انگاشته م
 خالقیت را در کنار هم بنشاند، با هم آشتی دهد و به هم بیامیزد. 

ندیش مدیریت، براي دست یـافتن بـه مـدیریت مناسـب سـده بیسـت و یـک،        ا ، بزرگ1گري همل 
سازي شود.  یکند و بر این باور است که ژن مدیریت باید غن یرمزگشایی ژن مدیریت امروزي را توصیه م

                                                        
1. Gary Hamel 
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ـ        »مدیریتآینده «همل در کتاب  دانـد و   ی، چرایی ایـن کـار را در پاگـذاردن بشـر بـه عصـر خالقیـت م
  کند: یهاي این عصر را از دید کسب و کار در قالب جمله زیبایی بیان م یویژگ

نظم براي تولید  ینظم از ابزار ب یکنیم که در آن افراد ب یر زندگی مت نظم یطور فزاینده در جهانی ب به«
  ».شوند ینظم م یگیرند و منجر به سودهاي ب ینظم بهره م یمحصوالت ب

ـ   افزایی و میدان وي چگونگی انجام آن را در توان دانـد و در ایـن    یدادن به خالقیت همه کارکنـان م
  نویسد: یزمینه م
اي زیادي از سرپرستان هماهنگ ه اي هزاران نفر را بدون تحمیل الیهه باید بیاموزیم چگونه تالش«

ایی بسازیم که نظم ه کنترل کنیم، بدون آن که تخیل انسانی را از بین ببریم و سازمانا را ه سازیم. هزینه
  ».و آزادي را کنار هم داشته باشند

ـ        بینـد. وي   یگري همل مدیریت امروز را براي اداره دنیـاي امـروز، عقـب مانـده و تـاریخ گذشـته م
داند و بر ایـن بـاور    یمدیران آینده م مشارکت، سازگاري و نوآوري را سه کلید راهگشا به آینده مدیریت و

است که بشر با خلق اینترنت، تحقق این هر سه را در اوج به یک واقعیت تبدیل کرده است. همل شـتاب  
داند و پیـروي از ایـن    یاالري در آن مس گسترش روزافزون اینترنت را مرهون نبود سلسله مراتب و دیوان

  کند.  یبراي بازپنداري مدیریت توصیه م الگو را
سـازمان  «بـه  » انسـان سـازمانی  «به این ترتیب بازپنداري مدیریت پلی خواهـد بـود بـراي گـذر از      

دارد که ساختن سازمانی برازنده آینده، مستلزم شناخت جایگاه بلند انسان و رهایش  اعتقادهمل ». انسانی
موجـودي   ه بـه عنـوان  از به سخره گرفته شدن در قالب انسان سازمانی است و رساندش به جایگاهی کـ 

  جو و خالق، در خور اوست. آگاه، هدف
اي مدیریت یا ه اي امروزي نه توسط مدیران عامل یا تیمه ا و شرکته واقعیت این است که سازمان 

ـ   ،پـردازان و مـدیران   بلکه، توسط گروه کوچکی از نظریه مدیران میانی ا هـ  شـوند. آن  یدر گذشـته اداره م
اي اولیه سده بیستم ابداع کردند. ارواحی ه هنجارهاي مدیریت نوین را در سالکسانی هستند که قواعد و 

نداز بـوده  ا ا طنینه است که در دههه مدیریت حضور دارند. فرمان آن هستند که در ماشین کهنه و پوسیده
یـري را  گ هـی و تصـمیم  د ریزي، توزیع قدرت، پاداش هاي تخصیص منابع، بودجه و به طور نامشهود شیوه

  ل داده است.شک
اي هـ  مؤسسـه وري مدیریت در انفوذ این پدرساالران چنان چشمگیر است که تفاوت چندانی میان فن 

اي هـ  ان اسـت. سیسـتم  سـ ا تقریبـاً هم ه مراتب مدیریتی اکثر سازمان همختلف باقی نگذاشته است. سلسل
شان  هانی با هم ندارند و تکیریزي آنها فرق چند هاي برنامه اي مدیریت منابع انسانی و آیینه کنترل، شیوه

توانند بـه آسـانی    یهی و ارزیابی مشابهی است. به همین خاطر است که مدیران مد بر ساختارهاي گزارش
ا کمـابیش  ه اي مدیریت در کابین هدایت همه سازمانه از این سازمان به آن سازمان بروند: ابزارها و اهرم

  یکسان هستند.
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فیزیک، قوانین مدیریت از پیش تعیـین شـده و ابـدي نیسـتند. خوشـبختانه      این و بر خالف قوانین باوجود 
اي هـ  ابزارهاي مدیریت اکنون زیر فشاري هستند که تاکنون سابقه نداشـته اسـت. تغییـرات کمرشـکن، مزیـت     

 گـر،  ناران عصـیا د ند و سـهام مجو، بازارهاي پراکنده، مشتریان قدرت هاز، رقباي فتنس هاي ویران يآور نزودگذر، ف
ا در اکنـاف جهـان را بـه آزمـون     هـ  اي طراحی سـازمان ه اي سده بیست و یکمی هستند که محدودیته چالش

  کشند که در همگامی با زمانه شکست خورده است. یاي مدل مدیریتی را به رخ مه گیرند و محدودیت یم
کر براي نخستین یعنی زمانی آغاز شد که پیتر درا ،1950اي جدید از دهۀ ه دربارة سازمانبینی  پیش 

ـ  (دانـش  مدرن با حضور کارکنان علمـی بار بحث جهان فرا ) 1994( دار) را مطـرح کـرد. نوریـا و برکلـی    م
)، 1973( )، دانیـل بـل  1970( پردازان مختلفـی چـون الـوین تـافلر     ند که از این زمان به بعد، نظریهمعتقد

) بـا کتـاب   1989( ارلز هنـدي ) مدیرعامل جنرال الکتریک، چـ 1989( ) و جک وِلش1998( شوشانا زوف
نگـران سـازمانی    .. به جرگـۀ آینـده  .و» پنجمین فرمان«) با کتاب 1990( و پیتر سنگه» مهندسی مجدد«

اي متفاوتی داشتند و به نتایج متفـاوتی نیـز   ه پردازان، دیدگاه ه). این اندیشمندان و نظری1پیوستند (جدول 
جهان درحال تغییر است؛ پایان بوروکراسی « :ك استا مشتره دست یافتند؛ ولی چارچوب کالمی همۀ آن

 »داشته است. چه درگذشته وجودیازمند سازمانی است متفاوت با آنسنتی رسیده و آینده، ن

  دولت: .4.2
در اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، وظایف متعددي براي دولت ذکر شده است و یکـی   

ام اداري صـحیح و حـذف تشـکیالت    له تحقیق دارد ایجاد نظـ مسئ ن وظایف که ارتباط مستقیمی بااز ای
  از وظایف دولت است.  1ضرورغیر

  وظایف دولت در فلسفه سیاسی معاصر .1.4.2
اي ه دیدگاه دهندة نشاني دارد و ا بحث در میان اندیشمندان در خصوص حدود وظایف دولت ابعاد گسترده

گیرد از یـک   یما را دربره یعی که تقریباً همه این دیدگاهبسیار متفاوت و بعضاً متناقض است. در طیف وس
  سو دولت حداقلی قرار دارد و از سوي دیگر دولت سوسیالیستی تمام عیار.

منظور از دولت حداقلی عبارت است از محدود کردن حکومت مرکزي بـه وظیفـه تـامین امنیـت داخلـی و      
دیـدگاه کـارکرد دولـت صـرفاً      اجراي قراردادهـا. از ایـن  خارجی، صیانت از حقوق مالکیت شهروندان و تضمین 

حقوقی است و تخصیص منابع اقتصادي اساساً از طریق داد و ستدهاي داوطلبانـه (بـازار آزاد) صـورت     – سیاسی
گیرد. در دولت سوسیالیستی تمام عیار، مالکیت منابع اقتصادي به دولت تعلق دارد و دولت عـالوه بـر وظیفـه     یم

  ).  15: 1384نژاد،  یدار تخصیص منابع اقتصادي نیز است (غن هامنیت، عهد اولیه تامین
                                                        

دانیم طبـق اعـالم    گونه که می به خاطر این است که عین بند قانون اساسی ذکر گردد البته همان» ضرور«استعمال واژه  .1
  استفاده گردد.» ضروري«از واژه » ضرور«بایست به جاي واژه  فرهنگستان ادب فارسی می
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  حدود وظایف دولت در عمل .2.4.2
در واقعیت تجربی و تاریخی جوامع بشري هیچ کدام از این دو مدل به طور ناب تحقق نیافته است. یعنـی  

ر میزان نزدیکـی یـا دوري از   ند و تفاوت آنها دا در عمل کشورهاي مختلف در داخل این طیف قرار داشته
اي کمتـر  هـ  اي رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسـم و دولـت  ه شود. مثالً دولت یسر دو طیف مشخص م

    ).1: 1384نژاد،  یگیرند (غن یگر در میانه متمایل به دولت حداقلی قرار م همداخل

  تطور وظایف دولت در عصر جدید .3.4.2
شـد. در ایـن دوره در    یریزي در اکثر کشورهاي دنیا دنبال م هنگرش برناماي میانی قرن بیستم ه در دهه 

در کشـورهاي بلـوك غـرب اندیشـه      کشورهاي موسوم به بلوك شرق دخالت کامل دولت برقـرار بـود و  
قرن بیستم بازگشـتی دوبـاره بـه سـوي      پایانیدخالت دولت تحت قالب دولت رفاه تبلور یافت. اما در ربع 

اي هـ  وجود آمد و رویکرد موسـوم بـه نئولیبرالیسـم توانسـت اندیشـه      لیبرالیسم) به(اول اي دوره ه اندیشه
اي سوسیالیسـتی در  هـ  گراي سوسیالیستی رفاه را تا حدودي از صـحنه خـارج کنـد. نـاتوانی دولـت      تدول

اي رفاه در حـل معضـل رکـود    ه تقاضاهاي مصرفی افراد جامعه، ناتوانی دولت ا وه ویی به خواستهگ پاسخ
این رویکرد بود. این رویکرد نظریه دولت حداقل را  احیايپیش زمینه  تورمی در کشورهاي سرمایه داري،

ی پـول جهـت اجـراي آن مـدد     الملل لمللی مانند صندوق بینا اي بینه کرد و از سازمان یبا جدیت دنبال م
را گرفـت کـه    ننگرش دیگري جاي آ جست. در دهه نود میالدي این نگرش تا حدودي تعدیل شد و یم

پرداخت. در این رویکـرد،  » دولت موافق بازار«جویانه در اقتصاد، به طرح رویکرد  هضمن رد رویکرد مداخل
قـررات بایـد شـرایط مناسـبی     جمله وضع قـوانین و م ز طریق اقدامات مختلف و ازدولت نهادي است که ا

که بازار به علـت شـرایط نهـادي و     اي مختلفیه حال در حوزه براي کارکرد اقتصاد فراهم آورد و در عین
اي جامعه نیست دخالت کند. آنچه در ه سازمانی در کشورهاي توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواسته

شود تنها حوزه وظایف دولت نیست بلکه توجه بـه عملکـرد دولـت و سـعی در      یاین رویکرد بدان توجه م
ـ ایجاد دولت کارآمد است. لذا باال بردن ظرفیت و گیـرد.   یظایف آن نیز، در مجموعه وظایف دولت جاي م

ندي کرد: بخش نخست نـاظر  ب توان به دو بخش تقسیم یندي کلی نقش دولت را مب امروزه در یک تقسیم
شـود. در ایـن بخـش دولـت بـا       یم» شکست«به مواردي است که سازوکار بازار به دالیل مختلف دچار 

گیرد که نظام بازار به خـوبی   یدر بخش دوم مواردي را در بر م کند. یمنطق اقتصادي در اقتصاد دخالت م
» بـازتوزیع «کند ولی نتیجه آن با نظام ارزشی جامعه سازگار نیست. در این حالت دولت دست به  یعمل م

  ).89-90: 1386زند (نیلی،  یمواهب م
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  نقش و اندازه دولت: .5.2
در اقتصادهاي جهان، چهار مدل ایفاي نقش دولت و بخش خصوصـی وجـود دارد کـه عبارتنـد از مـدل      

)، مدل اقتصادهاي در حال گذار، مدل اقتصادهاي نوظهـور و نیـز   آمریکااقتصادهاي اولیه صنعتی (اروپا و 
 وت است.مدل اقتصادهاي نفتی. نوع مناسبات دولت و بخش خصوصی در این چهار مدل با یکدیگر متفا

  )آمریکامدل اقتصادهاي اولیه صنعتی (اروپا و  .1.5.2
مدل اقتصادهاي اولیه صنعتی، مسیر کالسیک توسعه اقتصادي از کشاورزي به صنعت و سپس، خدمات  

داد از بخـش خصوصـی شـناخته     خصوصی و تجارت خارجی است که بر اساس آن، دولـت نـوعی بـرون   
وسعه از پایین به باال هستیم و دولت نقش کلیدي در مسـیر توسـعه   شود. در واقع در این مسیر شاهد ت می

شود، قشر متوسـط بـا    یندارد. در این مدل، ابتدا کشاورزي بخش مسلط است اما وقتی کشاورزي اشباع م
هـاي جدیـد شـکل     يکنـد، تکنولـوژ   یکند، شهرنشینی توسعه پیـدا مـ   یانسانی ظهور م  همحوریت سرمای

گیرد که وظیفه عرضه کاالهـاي عمـومی،    یشود. بنابراین دولت مدرن شکل م یم گیرد و تولید رقابتی یم
ازي اقتصاد کالن، حمایت از کشاورزي، تامین اجتماعی و تنظیم مقررات را بر عهـده دارد. در ایـن   س ثبات

مدل، بیش از توسعه، ایجاد ثبات اقتصادي همراه با فضاي رقابتی از سوي دولت موضـوعیت دارد و سـیر   
شـود، در کشـورهاي در حـال     مربوط مـی  آمریکانوع مدل اقتصادي که به کشورهاي اروپاي غربی و  این

 .توسعه، غیرقابل تکرار است
  

  
 مدل اقتصادهاي اولیه صنعتی .1نمودار 

 خدمات خصوصی صنعت کشاورزي

 صادرات

 دولت مدرن

 خدمات عمومی خدمات عمومی

 ي + فراوري محصولتکنولوژ



  9               اي دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتیه پژوهی سازمان آینده

 

  مدل اقتصادهاي در حال گذار .1.1.5.2
توان گفت  می وري پایین است و فیزیکی فراوان اما بهرههاي  در مدل اقتصادهاي در حال گذار، زیرساخت

محور است. در این مسیر،  هاي تحول در آن وجود دارد. این مدل شامل دولت» یافتگی  هبدتوسع«که یک نوع 
گیرد و دولت در  سازي و تامین اجتماعی از سوي دولت صورت می سازي، ثبات ها، خصوصی آزادسازي قیمت

سازي را اجرا کند؛ اگر چه هنوز  تحوالت ساختاري از نقش محوري برخوردار است تا مواردي مثل خصوصی
شوروي  ،توان کشورهاي اروپاي شرقی واقعی خود در اقتصاد نزدیک نشده است. براي این مدل میبه نقش 

  .گذاري را مثال زد یا چین به وسیله تغییر رژیم سیاست ،سابق به وسیله تغییر رژیم سیاسی

  مدل اقتصادهاي نوظهور .2.1.5.2
جنوب شرقی مثـل کـره جنـوبی،    مدل اقتصادهاي نوظهور، کشورهاي آسیاي « :مدل اقتصادهاي نوظهور

 شود که برعکس مدل اول عمل می و ترکیه را شامل ،ي جنوبی مثل برزیلآمریکا ؛سنگاپور، تایوان و هند
انـد    هبـود ها  کشورها اتفاق افتاده، این است که دولتاین بحث محوري که در رابطه با توسعه در  .کنند می

در اقتصادهاي نوظهور مانند کره جنـوبی،   اند.  هرا انجام داد و آزادسازي اقتصاداند   هکردسازي   یکه خصوص
تایوان، سنگاپور و کشورهاي متعدد دیگر، بر خالف کشورهاي پیشرفته صنعتی، به لحاظ تـاریخی نقطـه   

دولت بوده است و درست بر عکـس آن چـه در کشـورهاي صـنعتی      از سوي خودسازي   یشروع خصوص
 گردیم و به تاریخ این کشورها نگاه میتی به تاریخ کره جنوبی یا برزیل برشود. وق می اتفاق افتاده مشاهده

نـد و  ا  هگذار تحول بود  هینیم که پایب  یمیالدي به این سو، نام افرادي را م 50دهه  ازبینیم که  می کنیم، می
شی براي تحول کنیم که داراي نظام انگیز می مردانی در تاریخ پیدا مردان و سیاست نقطه شروع را از دولت

مردان وجود داشته، خـود یـک موضـوع     این که چه نظام انگیزشی براي این دولت اند.  هدر کشور خود بود
  قابل بحث است.

نـد  ا  هند و آنها بـود ا  هند که عمالً بخش خصوصی را ایجاده کردا  ها بوده ینیم که این دولتب  یبنابراین م 
ـ   خارجی به وجود بیاید و نیز روابط بـین  مستقیمگذاري   هسرمایاند   هکه باعث شد ی طـوري باشـد کـه    الملل

صنعت بیرون بیاید. در حقیقت، بر خالف  ها، مستقیم خارجی انجام شود و از دل این فعالیتگذاري   هسرمای
اي که در کشورهاي پیشرفته وجود داشته که دولت از دل صـنعت بیـرون آمـده، در ایـن کشـورها        یتوال

الیـه اول ایـن   هـاي    یگذار تغییرات بوده است. ویژگ  هت بیرون آمده و دولت بوده که پایصنعت از دل دول
  کشورها بسیار شبیه یکدیگر است.

مـیالدي ردیـابی    80تا اواخر دهـه   50اگر کشورهاي داراي اقتصاد نوظهور را در فاصله اواسط دهه  
همگرایی زیـادي در ایفـاي نقـش     90ه شود اما پس از ده می مختلفی دیدههاي  بینیم که مدل می کنیم،

مستقیم خارجی، اتصال به بازارهاي جهانی و مشـارکت  گذاري  گرایی، سرمایه شود که برون می دولت دیده
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شـود. در ایـن کشـورها توسـعه بخـش خصوصـی مقـدم بـر          یکار جهانی در آنها دیده م تقسیمدر نظام 
ورهاي کالسـیک غربـی، توسـعه از بـاال بـه      ازي بوده و توسعه در این کشورها، بر عکس کشس  یخصوص

دهنـده توسـعه    که شـکل اند   همحوري بود  هتوسعهاي  ا در این کشورها، دولته اما دولت ،پایین بوده است
اي کلـی بـا هـم    هـ  بینیم که به لحاظ زیرساخت می اگر کره جنوبی را با بنگالدش مقایسه کنیم، اند.  هبود

روري نداشته قرار داشته باشد، نتیجه گرفت که هر کشوري که اقلیمی که با وانت  یاما نماند   هتفاوتی نداشت
وجه پیشرفت نخواهد کرد اما کشوري که در اقلیم باروري مثل کره شمالی قرار داشـته، حتمـا بـه     هیچ به

پیشرفت زیادي دست پیدا خواهد کرد. در این کشورها دولت فعال و محور بوده و نقش کلیـدي را بـازي   
بوده تا حدي بوده که حتی بگوید چـه   1ایی در گذشته دخالتش، دخالت انتخابیه  هاست و در دور کرده یم

 2، دخـالتش کـارکردي  80تـدریج از دهـه    ، اما بهصنایعی توسعه پیدا کنند و چه صنایعی توسعه پیدا نکنند
 کرده و بخـش خصوصـی خـودش در آن    می حرکت را مشخصهاي  شده است به این معنی که چارچوب

  کرده است. یمسیر در جهت تحقق رشد باال تکامل پیدا م
  

  
 مدل اقتصادهاي نوظهور .2نمودار 

  مدل اقتصادهاي نفتی .3.1.5.2
توانیم ببینیم که اول نفت در آنها کشف شد و بعد یـک   یدر اقتصادهاي نفتی اگر نروژ را مستثنی کنیم، م

ي نفتی در این اقتصادها به صورت یک فعالیت غالب ها فعالیتمسیر توسعه را طی کردند. قبل از این که 
ند که با اکتشاف و استخراج و تولید نفت خـام، ایـن اقتصـاد تحـولی را     ا دربیاید، یک اقتصاد معیشتی بوده

آمده است و بر خـالف مـدل پیشـین کـه داراي      یورها، دولت از دل نفت بیرون مشاهد است. در این کش
ـ     هدولت توسع محـور هسـتیم. در ایـن کشـورها دولـت       تمحور بود، در این اقتصـادها شـاهد توسـعه دول

تـوان گفـت    یجا مدهد. در این یي اقتصادي شکل مها فعالیتگونه بخواهد به کننده منابع است و هر توزیع
ند و عمال بدنه بخش نفت مانع از این شـده کـه در   ا کشورهاي نفتی هستند که صنعتی نشدهکه خیلی از 

                                                        
1. selective 2. functional 
 

دولت توسعه 
 محور

گذاري سرمایه
 مستقیم خارجی

 بخش خصوصی

 صادرات صنعت
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این اقتصادها فعالیت صنعتی شکل بگیرد و همـان سـازوکارهاي بیمـاري هلنـدي و تبعـات آن، مـانع از       
  صنعتی شدن شده است. 

  
 مدل اقتصادهاي نفتی .3نمودار 

  
دهنـد: دیـدگاه اول    اندازه دولـت را از سـه جنبـه مـورد بررسـی قـرار مـی        همچنین موضوع نقش و 

دولت بـر وظـایف اصـلی آن) و دیـدگاه     گري  تشکیالت به عنوان ابزار کنترل)، دیدگاه دوم (غلبه تصدي(
 ا).  ه شدن نگرش بودن ساختار کالن دولت و بخش اي وظیفه(سوم 

  عنوان ابزار کنترل  : تشکیالت بهدیدگاه اول .2.5.2
و تمایـل دولـت بـه کنتـرل را      گیـرد  میعنوان ابزاري براي کنترل در نظر  این دیدگاه ساختار دولت را به 

ازي سـ  ازي و متناسـب سـ  از این دیـدگاه کوچـک   مسئلهحل  . راهداند میی آن دالیلی بر بزرگی و گستردگ
  اندازه دولت از طریق تعدیل کنترل آن و دمیدن روح اعتماد در روابط میان دولت و جامعه است.

تـوان وظـایف کنترلـی     هـاي مختلـف کشـور مـی     ها و دستگاه با بررسی عملکرد دولت در وزارتخانه 
ی قابـل تـوجهی هـم در پـی نـدارد.      یکه ضرورت چندانی نداشته و نتیجه و کـارا بسیاري را مشاهده کرد 

م که بـه وسـیله دو یـا چنـد واحـد      کنی اي مضاعف و چندگانه برخورد میه همچنین در مواردي به کنترل
وجـود   تري را به ر و کوچکت توان ساختار چابک گیرد و مسلماً با حذف آنها می صورت موازي صورت می به

یندهاي انجام امور را نیـز دچـار اخـتالل و تـأخیر     اهاي چندگانه بوسیله واحدهاي مختلف فر ترلآورد. کن
  کند، زیرا براي انجام فعالیت، واحدهاي مختلف باید نسبت به موضوع اظهارنظر نظارتی اعالم کنند. می

 ،37اصـل  هاي غیرضروري و زائد از نظر قانون اساسی نیز به طـور ضـمنی در   کاستن از دامنه کنترل
   .مورد اشاره قرار گرفته است

 توسعه دولت محور نفت خام کشاورزي

 صنعت

 خدمات
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  گري دولت بر وظایف اصلی آن : غلبه تصديدیدگاه دوم .3.5.2
موجـب   –ي غیردولتـی  هـا  سازمانبخش خصوصی و  -گري دولت و عدم واگذاري امور به مردم يتصد 

نقـش  اي دولتی در اعمال تصدي، ضمن آنکه ه شود. غرق شدن سازمان بزرگی دولت و ناکارآمدي آن می
دهـد.   را کاهش مـی  دولت را افزایش داده و چابکی آن کند، اندازه دار می اصلی و حاکمیتی دولت را خدشه

شود که ذاتاً کار دولت نیست و دولت براي آن به وجود نیامـده   دولت در چنین وضعیتی مشغول اموري می
  و ساختار و ابزارهاي مناسب انجام آنها را ندارد.

اي دیگـري  ه گري، مانع اعمال قانون و نظارت در مورد بخش لت در امور تصديبته درگیر شدن دوال 
وار در دولـت،   کردن نگـرش قـیم  گردد. در این دیدگاه راه حل، رها مید ها فعالیت دارن که در همین زمینه

اي غیردولتی، واگذاري امور به بخش خصوصی و مردم و اعتماد و اتکا به سایر ه تقویت و حمایت سازمان
  گري است. يها در انجام امور تصد بخش
چـه هـر دو ضـرورت دولـت     توان قائل شد کـه اگر  ی و تصدي میبراي دولت دو نوع وظیفه حاکمیت 

 تواند موجب بروز مشکالتی در ساختار و عملکرد دولت شـود.  هستند، اما تمایل بیش از حد به تصدي می
ه وظـایف حـاکمیتی خـود بسـنده کـرده و از ورود      ا به شود که دولت رو در نظریات علمی توصیه می ازاین
دهـد   گري دولت عالوه بر آنکه تشکیالت دولتی را توسعه می يالمقدور حذر نمایند. تصد گري حتی يتصد

دهد. اشـتغال دولـت بـه     وري کل را در جمع کاهش می بخش خصوصی را در جامعه تضعیف کرده و بهره
رنـگ شـدن وظیفـه نظـارتی دولـت بـه        ورد که همانا کـم آ وجود می هگري مشکل دیگري را نیز ب يتصد

دولتی که که خود متصدي کارهاي بخش خصوصی شده از نظـارت و   .اي بخش خصوصی استه فعالیت
  ماند.   کنترل آن بخش باز می

گري به مـردم، بخـش خصوصـی و بخـش      دیدگاه راه حل واگذاري امور تصديبدین ترتیب در این 
خود باید بکوشد تـا بخشـی از وظـایف خـود را بـه شـوراهاي       سازي  تناسبدولت براي م .غیردولتی است

  ي غیردولتی و بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.ها سازمانگوناگون، 
در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ضمن پـذیرش دخالـت شـهروندان در تمـام امـور زنـدگی        

و دیگري بخش تعاون در اقتصاد کشور اجتماعی به دو محرکه مشخص اشاره شده که یکی اصل شوراها 
عنـوان الگـوي اساسـی     ظام اداري صحیح و حذف تشکیالت بهدر اصل سوم قانون اساسی ایجاد ن .است

  نظام اداري ارائه شده است.
همکـاري و همیـاري مـردم،    گیري دولت از  در حال حاضر افزایش تمرکز امور در دست دولت و عدم بهره 

ی یبراي بکارگیري مساعدت مردم در امور حکومتی، دولتی و نظام اداري، موجب تداوم جـدا  هاییکارفقدان سازو
مردم از نظام اداري شده است. در این شرایط مشارکت بخش غیردولتی، بخـش خصوصـی و نهادهـاي جامعـه     

  ه است.طور که باید موفق نبود با نهادهاي مردمی آن مدنی در دولت بسیار ناچیز بوده و دولت در مشارکت
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گیـري   براي رفع این مشکالت دولت باید حدود وظایف خود در اعمال حاکمیت و تصدي را با جهت 
هاي اعمال حاکمیت تدوین و تعیین کند و زمینه و شـرایط   و تقویت جنبه يغیرضرور هاي تصديکاهش 

  .هاي خصوصی و تعاونی در مقایسه با بخش دولتی فراهم آورد یکسان و مساعد را براي بخش
اقتصادي دولت به مـردم،   مؤسساتی و یي اجراها فعالیتتقویت مشارکت عمومی از طریق واگذاري  

هاي تکلیفی دولت با مشارکت مـردم و شـوراها و تغییـر جهـت مشـارکت دولـت در قالـب         يانجام تصد
  سازي اندازه دولت است. اي انتقالی، راهکار دیگر براي متناسبه پرداخت

  اه شدن نگرش اي بودن ساختار کالن دولت و بخشی ظیفهودیدگاه سوم:  .4.5.2
اي  هاي مختلف شـکل گرفتـه از سـازماندهی وظیفـه     ساختار بخش عمومی کشور که در قالب وزارتخانه 

گراست. در این ساختارها، هر واحدي به انجام وظایف  نگر و تقلیل کند که نوعی سازماندهی جزء تبعیت می
ماند. براي حل این مشـکل غالبـاً بـه     هاي کلی و عمومی غافل می کند و از هدف می تأکیدو اهداف خود 

شـدن تشـکیالت دولـت    شوند که این امر خود به بزرگتر یمتوسل مکننده  هماهنگ شوراهايساختارها و 
کـردن بـه وظـایف،     شی نگاهگري و پرهیز از بخن شود. راه حل این مشکالت ترویج فرهنگ کل منجر می
اي بـه فرآینـدي و ایجـاد سـاختارهاي فرآینـدي در انتهـاي تشـکیالت         ختار دولـت از وظیفـه  اصالح سا
بایـد   ،له در نظر بگیریمبراي حل مسئ که اگر بخواهیم راه حل فرهنگی را ،باشد هاي مرتبط می وزارتخانه

ـ  آموزش، الگوسازي و ارزشهاي  سازي استفاده کنیم. برنامه اي فرهنگه از تمام شیوه ه تفکـر و  گذاردن ب
. نگـر در مـدیریت کننـد    نگر را جایگزین فرهنگ جزء هنگ کلتوانند فر نگر، همه به نوعی می کل ۀاندیش
در جامعه بسیار مهم است. آنان باید نوعی بینش و آرمـان  گذاران  سیاستمیان نقش مدیران عالی و  دراین

  ن بسیج و ترغیب کنند.مشترك را براي کل آحاد جامعه تصویر و همگان را در راه رسیدن به آ
اي اقتصادي و ساخت اقتصاد بخش عمومی از عناصر تاثیرگذار بر نظام اداري است. از میـزان  ه نظام

تامین منابع بـه وسـیله    ا در فعالیت اقتصادي تا نوع و ماهیت اقتصاد بخش عمومی و روشه دخالت دولت
یط متفـاوتی بـراي نظـام اداري بـه     همه و همه شـرا  محصولی بودن اقتصاد،محصولی یا چند دولت و تک

ا حـداقل دخالـت را در امـور    هـ  ). در اقتصادهاي آزاد، دولـت 421: 2012آورد (روبرگ و جسوت،  یوجود م
کننـد و چـون    یا طراحی مه اي اداري را تنها در جهت تسهیل فعالیت سایر بخشه اقتصادي دارند و نظام

دهنـدگان پاسـخگو    تکنند، بـه جامعـه و مالیـا    یین ممود را از محل مالیات و عوارض تأمنابع درآمدي خ
اي هـ  هستند. بر خالف اقتصادهاي تک محصولی مانند اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، کـه دولـت و نظـام   

اي اقتصـادي فعـال   هـ  کـه در عرصـه   یایهـ  دانند، دولت یاداري آن خود را در برابر شهروندان مسئول نم
کنند با بخـش   یایی که فعالیت مه کنند چون مسئول حوزه یایفا مهستند و نقش حداکثري در این عرصه 

دهـی بـه ایـن     تدانند و از این منظر نظـام اداري در خـدم   یخصوصی مشترك است، خود را رقیب آنها م
اي اداري به پدیده رانتی دچـار  ه رو نظام د. ازاینکن یبخش حداکثر خساست و حتی محدودیت را اعمال م
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ه هاي ساختاري جامع ویژگی
 ایرانی

  ساختار دولت در ایران 
 جمهوریت) (دین و

  ساختار اجتماعی 
اي قومی، فرهنگی و ه شکاف

ي از یک سو ا منطقه
اي مدرنیته وسنت از ه شکاف

 سوي دیگر

 ساختار فرهنگی 
عنصر فرهنگ ملی، فرهنگ 

  دینی و فرهنگ غربی

  ).17: 1392ا خواهد بود (قلی پور، ه اي بارز این گونه نظامه الششوند و فساد از چ یم
نـدي خـاص   ب ر، داراي صـورت اگـذ  مدرن یا درحـال  نیمه –سنتی ي نیمها جامعه ایران به عنوان جامعه

  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی است. 
سـاختار اجتمـاعی را شـکل    نوعی از اي  هاز لحاظ اجتماعی با دارا بودن تنوع قومی، فرهنگی و منطق 

  اي اجتماعی در آن برجسته شده است.ه داده که شکاف
 لیبـرال   - ملّی، دینی و ایدئولوژیک و غربی  -باستانیسه عنصر فرهنگ تأثیر  از لحاظ فرهنگی تحت 

است که شکاف جدي در درون خود ایجاد کرده است. تنوع فوق از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و تضادهاي 
تـأثیر   آمده در درون آن، سبب شده است تا زندگی سیاسـی در ایـران طـی سـده بیسـتم تحـت      به وجود 

منازعات ناشی از شکاف سنت و تجدد قرار داشته باشد، که خـود شـکل دهنـده نـوع خاصـی از سـاختار       
  سیاسی و ساختار دولت شده است.

اي اقتصادي مانند ه فعالیت آن بر سایرتأثیر  همچنین ورود عنصر نفت در اقتصاد سده بیستم ایران و 
تولید و کشاورزي و تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد تک محصولی، سبب شده است که دولت با برخورداري 

چابـک بـا   اي تنبل و غیره از درآمدهاي نفتی، ضمن کم توجهی به عناصر تولید ملی، برخوردار از سازمان
  گویی ضعیف باشد. پاسخ

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
   

  ).18: 1392ویژگی ساختاري دولت در ایران (قلی پور،  .4 نمودار
  
دیـن و  «وارة  تردید ساخت اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و اقتصـادي بـاال کـه سـاختار دولـت در انـدام        یب 

 ).  18 - 17: 1392مهمی بر نظام اداري گذاشته است (قلی پور، تأثیر  شکل داده، را در ایران امروز» جمهوریت
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 اقتصاد مقاومتی .6.2
و ساختار دولت مربوط  ها سازمانطرح  اي کالن اقتصاد مقاومتی بهه که در میان سیاستبندي  ینتر مهم

در  جـویی  صـرفه « :اي کلی اقتصاد مقاومتی است که عبارت اسـت از ه بند سیاست 24از  16شود بند  یم
انـدازه دولـت و حـذف     يسـاز  یقـ در سـاختارها، منط  ید بر تحول اساسـ یکشور با تأک یعموم يها نهیهز

  .»دیزا يها نهیرضرور و هزیو غ يمواز يها دستگاه
و  يمـواز  يهـا  دسـتگاه  انـدازه دولـت و حـذف   سازي  یمنطق«اي اقتصاد مقاومتی ه یکی از سیاست

 44عنوان شده است. محدودسازي اقتصاد دولتی و آزادسازي اقتصاد از پیامدهاي مهـم اصـل    »رضروریغ
اتژیک و راهبـردي، مبتنـی بـر    ریزي اسـتر  هقانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنام

ت ایـن  دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و مشـکال   کردن اقتصاد از طریق میدان مردمی
  اشد.ب  یبخش م

اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوي افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصـی بـدون   
ترین ارکان مقاومت درجامعـه، بـراي ضـد ضـربه      یشک برترین بستر، براي همراهی مردم به عنوان اصل

 .هاست کردن اقتصاد در برابر تحریم

 بخش خصوصی: .7.2

کارگیري سرمایه  هعنوان موتور و محرك اصلی رشد اقتصادي و صنعتی است که با ببخش خصوصی به  
آمـد،   هاي غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مـدیریت کـار   خود و جذب و مشارکت سرمایه

   .دولت را محقق نمایداي  هتواند اهداف توسع ینقش خود در رشد اقتصادي و صنعتی کشور، م يضمن ایفا

   سازي: مشکالت خصوصی .1.7.2
کار انداختن، فعال کردن و گسترش بـازار و مـدیریت    ندانی در عملیات بازار ندارد. بهکشور ایران تجربه چ 

ا سـابقه  هـ  آن یکی از ابعاد مهم قضیه است. درست است که بسـیاري از مـردم ایـران خـود داراي قـرن     
ه ک غریزه در دوران اقتصاد ارشادي سرکوب شده است ولی ماداماین  ند وا بازرگانی هستند، ماهیتاً بازرگان

نـد، اقتصـاد بـازار بـه معنـاي      ا محلی رخ ننمـوده هاي  ند و کارآفرینا بازارهاي سرمایه گسترش پیدا نکرده
دوم در دستیابی به یک بازار موثر،  مسئلهاثر خواهد بود.  یهاي ب يگذار هها و سرمای یحاکمیت بیشتر خارج

  باشد. ینین و مقررات اثربخش موجود قوا
دولت مشکالت خاص خود را دارد. در ایـن رابطـه بایـد دانسـت کـه وقتـی دولـت        سازي  خصوصی 
بایسـت روابـط مجـدد     یدهد مـ  یمحور تغییر ممحور به سمت دولت بازار تشی خود را از رویکرد دولم خط

دولـت در سـازماندهی بخـش    اي دولتی وخصوصی تعریف گردند. دوم اینکه، چـون  ه مرزهاي بین بخش
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سازي واکنشی به منظور حفظ منافع اقتصادي کل جامعه است نه یک  یباشد لذا خصوص یدولتی ناموفق م
سوم فراموش نکردن این موضوع است که شکست بخـش خصوصـی هـم امـري      خاص، و نفع ذيگروه 

لی در هر حال توسعه و ،سودآور نباشدسازي  متداول است و در موقعیتهایی ممکن است خصوصی ممکن و
 بازارها براي موفقیت بخش خصوصی امري ضروري است.

ز قابلیت الزم براي اعمـال  این است که دولت باید اسازي  مطلب بعدي در مورد مشکالت خصوصی 
آمیز مدیریت آن برخوردار باشد. وجود یک برنامه روشن و یـک چـارچوب قـانونی، روشـن بـودن       موفقیت

ی و حسابداري آن، عدم داشتن حق انحصـار بـراي برنـدگان مناقصـه و فـروختن      اي مزایده رقابته روش
  هاي دولتی برابر ارزش واقعی آنها مسائل مهمی هستند. یدارای

خطر مزمن بـومی شـدن    شود اما خطر مزمن می چون تبدیل بوروکراسی به بازار، باعث کاهش فساد
 اختیـارات اي بروز فساد از طریق حـذف  ه بومی شدن فساد در این زمینه وجود دارد. کاهش فرصت فساد

هاي مربوط به کنترل بر بازرگانی خـارجی، حـذف موانـع ورود بـه بخـش صـنعت        یشم مطلق، وضع خط
اي هـ  اي دولتی به شکلی که باعث ایجاد رقابـت شـود از جملـه راه   ه خصوصی و خصوصی کردن شرکت

صـورت   اي بسـته اقتصـاد بـه   ه ا فساد هستند. ایجاد فرصت براي ورود بخش خصوصی به بخشمبارزه ب
اي رسمی، اصالح خدمات دولتـی، محـدود کـردن    ه ایجاد فرایندهاي باز و رقابتی، مقابله اسناد و ترازنامه

ران تواند از طریق بازگذاشتن دست مدی یاي سیاسی و افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز مه حمایت
  در اجراي قوانین، باعث کاهش فساد شود.

بـراي تغییـر جهـت بـه طـرف       اما واقعیت این است که بوروکراسی در ایران بسیار قدرتمند اسـت و  
  بازارمحوري، باید این مرکز قدرتمند، بخش زیادي از قدرت خود را از دست بدهد.

کارگیري روش  گیرد، به یانجام نم همچنین چون در ایران اجراي قانون و تحکیم قراردادها به خوبی 
که پیامدهاي روش قراردادي مشـخص  شکالت آشکاري مواجه شده است. چراارائه خدمات قراردادي با م

  است. شوند، اهداف مبهم هستند و فساد در بعضی جاها به صورت امري طبیعی در آمده ینم
اي تخصصـی  هـ    تمال کنـد و مهـار  دادها اع ي را بر درونا اي سنجیدهه تواند کنترل یچون دولت نم 

داد بـراي ارائـه    و سـایر قراردادهـاي مبتنـی بـر بـرون     عقد و اجراي قراردادهاي عملکردي  ،کمیاب است
دهد. فقط در صورت تقویـت   یبخش بزرگی از ظرفیت بوروکراسی را به خود اختصاص م ،خدمات پیچیده

تـوان   یکه م است ها و پاسخگویی بیشتر مدیراندادها، کنترل مطلوب و قابل قبول بر آن گیري برون هانداز
  آزادي عمل بیشتري به مدیران براي عقد قرارداد اعطا کرد.

کاهـد. یـک دولـت کوچـک      یاي مردمـی مـ  ه وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد از انگیزه مشارکت 
اي بزرگی دارند براي ه دولت قدرتمند به مراتب کاراتر از یک دولت بزرگ ضعیف است. لذا کشورهایی که

سـازي   یآنکه در بخش دولتی بایـد بـه خصوصـ    ویژه بهکاهش حجم دولت باید عزمی راسخ داشته باشند 
  اعتقاد جدي وجود داشته باشد. 
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 مشکالت نظام اداري ایران .8.2
ه کـ ارمندهایی را اخراج کرد و نیروهـاي جدیـدي آورد؛ بل  که کتحول در نظام اداري به این معنی نیست  
تـر کـرد و نظـام     متر نمود، فرایندهاي پیچیده را سادهکاید همین نیروها را توانمند کرد، باید ساختارها را ب

هـاي اقتصـاد    ردها اصالح نمود. را متناسب با شرایط جدید و منطبق با سیاستکپرداختی را بر اساس عمل
ـ کدولتـی را ال ینـدهاي  د کرد، بایـد فرا مقاومتی اصالح کرد. ساختارهاي غیرمتمرکز ایجا کـرد. از   کترونی

قـدم  . ها را بـه وجـود آورد   الزم براي آنة سویی دیگر باید نیروي انسانی دولتی را نیز آموزش داد و انگیز
  حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن است.  دوم

نیروي انسانی متخصص بسیار کم است و از نیروي متخصص موجود نیز به درستی و در جاي خـود   
اي ه شود و تورم پرسنل در رده یکاري در ادارت دولتی بسیار دیده م شود. بیکاري مزمن و کم یاستفاده نم

ا کـامالً محسـوس اسـت.    ه رسان، کارمند ساده و امثال آن  هپایینی سازمان و مشاغلی چون خدمتگذار، نام
قـادر   اي باالي سازمانی ناشی از ضعف سیستم آمـوزش عـالی اسـت کـه    ه کمبود کادر متخصص در رده

ا در هـ  رشد باشد. با وجود اینکه تعداد فـارغ التحصـیالن دانشـگاه    درحال نیست پاسخگوي نیازهاي جامعۀ
ا از ه که دانشگاهول اینحادي است؛ زیرا ا مسئلهار باال است، ولی مشکل کمبود متخصص هنوز یحدي بس

که مطالب مطرح شده دوم این ند؛ا ریزي نشده هاي درسی متناسب با نوع نیازهاي جامعه برنامه جهت رشته
ند؛ سوم، روحیـه کسـب مـدرك در    ا گیرد بسیار متفاوت یا انجام مه ا با آنچه عمالً در سازمانه در دانشگاه

ا کمتر بـر  ه ر از روحیه کسب دانش است و چهارم، جایگزینی و انتصاب افراد در سازمانت ا غالبه دانشگاه
ـ    ت بیشاي آنان و ه اي تحصیلی و تخصصه اساس رشته پـذیرد. مشـکالت    یر بر اسـاس روابـط انجـام م

  کند. یهاي تخصصی را تشدید م ینارسای مسئلهآموزشی در سطوح پایین از دانشگاه نیز 
اي اداري نیز از زمره عللـی هسـتند   ه کافی براي کارکنان دولتی و عدم جذابیت سازمان انگیزهفقدان 

بـه کـار ندارنـد و بـه     اي  هعالق ارکنان اغلب انگیزه وشوند، ک یکه موجب بازدهی کم نظام اداري ایران م
اي موثر ارزشیابی، کنترل، حقوق و دستمزد، تشویق و تنبیه و همچنـین وجـود ایـن    ه علت نبودن سیستم

اري و بیکاري نیروهـا رایـج و   ک تلقی که سازمان دولتی محلی براي امرار معاش و گذران زندگی است، کم
  است. نهایتاً بازدهی در حدي نازل

ت سـازمان  اي اداري، مدیران به دنبال تحقق اهداف فردي خود هستند و از امکاناه  ندر اغلب سازما 
ترین مسائل هر مـدیر اسـت و    هگیرند. حفظ مقام و شغل از عمد یشان بهره م براي نیل به اهداف شخصی

ز نظر وي مسائل سـازمانی  رین تالش را در تحقق این هدف دارد و ات ایش بیشه او در ارتباطات و فعالیت
ریزي، سازماندهی، کنترل و نظارت جنبه صـوري   هوظایفی چون برنام .در درجات بعدي اهمیت قرار دارند

ند و کمتـر بـه مسـائل    ا دارند و اهتمام، در حفظ مسند مدیریت است. امور سازمانی جنبه سیاسی پیدا کرده
ی مدیران، گاهی به صورت احساس مالکیـت بـر   اي فردي و سازمانه جایی هدف هشود. جاب یفنی توجه م
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کنند مشاغل و منابع سازمان جزء  یترتیب که مدیران فکر م نکند، بدی یسازمان و مشاغل آن نیز تظاهر م
گیـري از   هاست و با نظر و سلیقه و قضاوت شخصی آنها قابـل تقسـیم و توزیـع اسـت. بهـر     ه مایملک آن

عنوان سکوي پرتـاب بـه مشـاغل بـاالتر نیـز       هاستفاده از آنها باي اداري براي مقاصد سیاسی و ه سازمان
  است.ه جایی هدف هي دیگر از جابا عارضه
وجود نظام ناشایستگی در مدیریت منابع انسانی یکی دیگـر از مشـکالت و تنگناهـاي نظـام اداري      

ـ     ها سازماناست.  ل خویشـاوندي و  ، در انتصاب و ارتقا پایبند ضـوابط و مقـررات نیسـتند و عـواملی از قبی
آشنایی، توصیه مقامات بانفوذ، وابستگی به مراتب عالی سازمان و روابط شخصـی اسـاس اسـتخدام قـرار     

ـ  تأکیـد گیرند. در نظام ناشایستگی اگر هم بر اجراي مقـررات اسـتخدامی    یم در اجـراي   شـود، سـعی   یم
ـ  وسیله اعالم شرایط احراز خـاص، عـدم اطـالع عـام و     ظاهري مقررات شده و به اي هـ  موقـع فرصـت   هب

ا، نظرات شخصـی در اسـتخدام مـوثر واقـع     ه ا و آزمونه استخدامی براي همگان، اعمال نظر در مصاحبه
این حتی در مواردي که تمایل واقعی به اجراي نظام شایستگی است، به علت نداشـتن  از شوند. گذشته یم

نجی، سـ  اي معتبر روانشناسی و عالقهه اي استاندارد شده یا آزمونه سنجش مانند تست ابزارهاي آزمون و
  یابد. یگیرد و نظام شایستگی تحقق نم یدرستی انجام نم کار استخدام به

؛ نقـش  هـا اسـت   اسـتخدام  نکته دیگري که در این زمینه قابل ذکر است نقش مدارك تحصـیلی در  
یلی در یـک  توان گفت که داشتن مـدرك تحصـ   یشود و نم یمدارك برگ ورود به خدمات دولتی تلقی م

  رشته دال بر شایسته بودن فرد براي انجام کار دولتی است.
هاي عریض و طویل، ناآگـاهی عامـه مـردم از حقـوق خـود در برابـر        یپیچیدگی قوانین و بوروکراس 

دنبـال   ا، روحیـه فردگرایـی و بـه   هـ  قانون، ضعف ایمان، فقر مادي و عدم همپایی حقوق کارکنان با هزینه
شود رشـوه و فسـاد وجـود خـود را در      یو ساده بودن، از زمره دالیلی است که موجب ماي سریع ه حل هرا

  اي دولتی توجیه کنند. ه سازمان
ا هـ  ي اداري است. در مورد آرمانها سازمانفرهنگ سخنگویی به جاي عمل یکی دیگر از مشکالت  
ي جـامع و کامـل طراحـی    اهـ  شود، اما از عمـل خبـري نیسـت، برنامـه     یا سخن بسیار رانده مه آل هو اید

آغاز مشـخص اسـت   شوند که از  یرسند و قوانین و مقررات وضع م یشوند که هرگز به مرحله عمل نم یم
کوشی  شود. شعار سخت یوسیله حل مشکالت استفاده م عنوان به نخواهند آمد. از زبانهیچگاه به اجرا در

و در دنیـاي واقعـی از آنهـا خبـري نیسـت      کننـد   یشود و اغلب امور در قالب الفاظ زندگی مـ  یسر داده م
  ).1392(الوانی، 

  اي دولتی آینده متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی:ه هاي موثر در طرح سازمان یویژگ .9.2
  کرد: تقسیم کلی سه بخش به را اي دولتی آیندهه طرح سازمان در ي موثرها ویژگی توان یم کلی طور به
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   :قبیل از مواردي شامل ا،ه سازمانعقالنیت  به مربوط عوامل )الف
 میزان سلسله مراتب  
 رسمیت  
 ساالري شایسته  
 گرایی تخصص  
 تمرکز  
 تمایالت رفتاري  
 شی عمـومی و همچنـین اجـراي آنهـا،     م میزان دخالت سازمان در اخذ تصمیمات عمده مربوط به خط

  ابزارهاي اصلی اعمال کنترل بر سازمان از خارج سیستم 
 اي خارجی.ه کنترلاین تأثیر  میزان  

   قبیل: از مواردي ازي با محیط (نهادي) شاملس به متناسب مربوط عوامل )ب
 يا حرفه ايه انجمن و مجامع وسیله به شده القاء ايه ارزش توسط متخصصان، رفتار تاثیرپذیري  
 محیطی فشارهاي به پاسخگویی  
 خروجی ايه شاخص توسط کارکنان عملکرد کنترل  
 هدف پیچیدگی از برخورداري  
 ندیشیا مصلحت و زنی هچان اساس بر سازمان تصمیات اتخاذ  
 هنجارها و اه ارزش تلقین( سازمانی فرهنگ از استفاده با کارکنان رفتارهاي هدایت(  
 سازمان به نسبت متخصصان تعهد    
 افته.ی رسمیت کمتر و غیررسمی ساختارهاي داشتن  

 :قبیل از مواردي شاملي دولتی ها سازمانمربوط به همشکلی  عوامل )ج
اي دولتی کشورهاي دیگر ه اي دولتی ایران با سازمانه آور و هنجاري) سازمان میزان شباهت (تقلید، الزام

 باشد:   یاي زیر مه که شامل شاخص
 مقررات و قوانین اعمال از ناشی فشارهاي سازمان توسط هماهنگی و تطابق  
 محیطی نهادهاي توسط شده اعمال فشارهاي سازمان هماهنگی و تطابق   
 داخلی مقامات توسط شده ایجاد فشارهاي وسیله سازمان به هماهنگی و تطابق   
 دیگر يها سازمان موفقیت از تقلید و همرنگی به میل   
 شدن يا حرفه براي کارشناسان و مدیران تالش   
 کارشناسان و مدیران توسط مشابه آموزشی ايه دوره   
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 خاص و برجسته ايه دانشکده و اه مؤسسه از سازمان عالی مدیران جذب   
 خاص ايه تخصص کارشناشان ارتقاي مسیر از ارشد، مدیران گزینش   
 سازمان در يا حرفه پیشرفت مسیرهاي وجود  

  سناریوپردازي: بر مبتنی رویکرد عملیاتی مراحل و تحقیق سؤاالت .10.2
 زیادي میزان به را اه سازمان فعالیت بتواند آنها در تغییرات که محیط کلیدي متغیرهاي به توجه با ابتدا در 

 این .یابد یم بسط و شده ترسیم 1404 ایران در اه سازمان براي محتملی ايه آینده قرار دهد، تأثیر تحت

 براي شوند. یم داده نمایش داستانی يا شیوه به یا سند یک جامع متن شکل به) سناریوها( اي محتمله آینده

 انتخاب نامشخص یا و کنترل غیرقابل مؤثر نیروهاي ینتر مهم از مورد دو اولیه سناریوها محتواي دادن شکل

 کـه  را عـواملی  شود. سپس یم فرموله و تدوین محتمل بهترین سناریوهاي از مورد چهار یا شود. سه یم

 اه واکنش از فهرست یک ادامه در و کنند یم تعیین )رخداد عالئم( دارد خاص سناریوي یک تحقق از حکایت
ـ  تهیه دارد را آنها ارائه قابلیت ]اه سازمان اینجا در[مطالعه  مورد موضوع که اییه پاسخ و ة نحـو  شـود.  یم

 عالئم اگر حال گردد. یریزي م هبرنام مدون صورت به اه سازمان این ايه قابلیت حسب بر هرکدام با مواجهه

 غافلگیري کاهش احتمال و دارد وجود آن با مواجهه براي يا برنامه پیش از شود، مشاهده محیط در رخداد

 موقعیت بهتر بتوانند اه شد سازمان تبدیل حال زمان به آینده که هنگامی که است این یافت. هدف خواهد

  )1385، ناظمی و 1390 زاهدي،( بمانند مصون غافلگیري از و نموده حفظ را خود رقابتی
 ابتـدا  ).2000، 1شد (لئونـارد و بیـر   گرفته بهره علّیۀ چرخ یا تأثیرات نمودارهاي از پژوهش این در 

 عوامل ازپذیر  تأثیر یا تأثیرگذار عوامل و کلیدي عوامل شامل که موضوع به متغیرهاي مربوط از فهرستی

 در انتهـا  در شدند، شناسایی موضوع به مربوط آنکه متغیرهاي از پسشوند؛  هستند، شناسایی می کلیدي

 . درگـردد  می ترسیم 1 شکل در ارائه شده معلولی و یعلّۀ چرخي متغیرها میان تعامل و ارتباط خصوص

 میـان  ارتبـاط متقابـل   خصوص در تا شود یم خواسته خبرگان از پیمایشی بخش در سناریونگاري، فرآیند

 الزم ايه تصحیح اساس این بر و کنند بیان را خود نظر کلیدي عوامل نامه پرسش قالب در مختلف عوامل

 و تأثیرگـذار  کلیـدي  عوامـل ) 1390 زاهدي، (شود یم انجام آنها سازي یبوم منظور به عوامل کلیدي در
  :هستند ذیل پرسش به پاسخ در 1404ایران  در اه سازمان وضعیت بر تأثیرپذیر

 متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی کدام است؟ اي دولتی آیندهه طرح سازمان
 نامـه  پرسـش  قالب در ها قطعیت عدم بررسی بها، آنه میان روابط و کلیدي عوامل سازي یبوم از پس 

 پژوهش سؤاالت بررسی و تحلیل به قطعیت عدم محورهاي انتخاب از بعد و شود یم پرداخته اه قطعیت عدم

  .پردازیم یم 1404ان ایر در اه آینده سازمان وير پیش سناریو فضاي چهار قالب در
                                                        
1. Leonard & Beer 
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  دولتی ایرانهاي  سازمان آینده تاثیرپذیر و تاثیرگذار عوامل یعلّ چرخه .1شکل 

 پژوهش شناسی روش .3
حکمرانی و  به مربوط مطالعات و موضوع ادبیات از که عوامل این میان روابط و کلیدي عوامل پژوهش این در

 و تکمیل ها سازمان خبرگان با ساختاریافته نیمه ايه مصاحبه توسط است، گردیده نهادینگی جدید استخراج
 از اه مصاحبه این گرفت. در انجام خبرگان از نفر 17 با اکتشافی ساختاریافته نیمه ايه مصاحبه .گردید تصحیح
 در .نمایند مشخص دارد وجود کلیدي عوامل متغیر دو میان در آنان نظر به روابطی که تا شد خواسته خبرگان

 خبرگان نظرات اساس بر شده طراحی کلیدي عوامل میان روابط و کلیدي عوامل از يا نامه پرسش نهایت

 شناسایی کلیدي عامل اهمیت میزان به دستیابی دنبال به متقابل تأثیرات نامه پرسش اصالح گردید. و تکمیل

 تأثیرگذاري شدت شده؛ شناسایی کلیدي عامل بر تأثیرگذار نیروهاي ؛1404ایران  ا دره طرح سازمان در شده

 مقدماتی، فاز ايه نامه پرسش از استفاده با گردید. تنظیم شده کلیدي شناسایی عامل بر تأثیرگذار نیروهاي

 تحلیل از شد. انجام خبرگان میان روابط سازي یو کم شوند یم شناسایی عوامل سایر بر عامل هر تأثیرات

 گردید. استفاده است، عوامل میان تأثیرات متقابلۀ شبک که اه نامه پرسش تحلیل منظور به سیستم، ساختاري
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کـه   گردیـد  کلیـدي پخـش   عوامل سازي یبوم منظور به خبرگان از نفر 18میان  مقدماتی فاز نامه پرسش
 نامۀ پرسش از شده استخراج نتایج و کلیدي عوامل شناسایی منظور به سپس گردید؛ تکمیل نامه پرسش  16

  .گردید استفاده متقابل ماتریس روش مقدماتی از ياه نامه پرسش تحلیل فاز مقدماتی،
 کل در تأثیرگذار عوامل و متغیرها از یک هر غیرمستقیم تأثیرات شناسایی هدف با ساختاري تحلیل

 محاسـبه  متغیرهـا  و عوامـل  از یک هر غیرمستقیم تأثیرات مارکوفة زنجیر بر اساس شد، انجام سیستم

  30از  بیشـتر  اهمیـت  شدت داراي کلیدي عامل 26در مجموع  شده دریافت ايه پاسخ برحسب .گردید

   :از عبارتند که هستند
 است آمده دست به متقابل تأثیرات تحلیل در که "کننده تعیین" کلیدي عوامل از یک هر 1جدول  در 

 بـه  2 و 1 حالت دو ،1جدول در کلیدي عمل هر مقابل در است. گردیده بیان اییه قطعیت عدم صورت به

  .است شده توصیف کلیدي آن عامل به مربوط قطعیت عدم ايه دوگانه عنوان
 بـه  مربوط ادبیات و مفاهیم با که بودند اي ایرانه سازمانة حوز فعاالن شامل پژوهش آماريۀ جامع 

 در فعالیـت  سـابقه  و تجربـه  داراي خبرگان ترتیب این به داشتند. ییآشنا دولتی ايه پاسخگویی سازمان

 از ها سازمان این و نیستند برابر اجتماعی تأثیرات داراي اه سازمان و افراد که از آنجایی هستند. اه سازمان

 انتخـاب  براي یکسان) احتمال( شانس داراي نتیجه در ،نیستند کشور برخوردار در یکسانی فعالیت سطح

 این در است؛ غیراحتمالی گیري هنمون روش مطالعه در این شده انتخابگیري  نمونه روش لذا نیستند؛ شدن

 از نفر 25شامل  اولیه گروه شد. گیري انتخاب هنمون غیراحتمالی روش عنوان به برفی گلوله روش پژوهش

 در کـه  دانشـگاهیانی  و همچنـین  کشور در اه سازمان خبرگان ترین هشد شناخته و فعالترین لیست طریق

 خبرگـان از  هریـک  از دور چهـار  در سـپس  شدند. انتخاب اند، کرده فعالیت پاسخگویی موضوع خصوص

 بـه  منجـر  اولیه گروه نمایند. معرفی آماري جامعه تعریف اساس بر را خبرگانی تا شد خواسته شده معرفی

 در گردیـد.  ارائه متقابل تأثیرات تحلیلۀ نام پرسش آنها به که شد اول دور در نفر 19 در مجموع شناسایی

 فرایند چهارم دور در رو این از و بودند تکراري شده معرفی افراد درصد 90بیش  اه قطعیت عدم چهارم دور

 انتخـاب  آمـاري  نمونـۀ  عنوان به شده شناسایی فرد 54شد. تمامی  متوقف و رسید اشباع حد به پژوهش

 در حضور عدم قبیل از دالیلی به و سایرین کردند؛ شرکت پژوهش در خبرگان از نفر 50 مجموع در شدند؛

 .نکردند پژوهش شرکت در غیره و کاري زیاد مشغالت ایران،
 کردند. فراهم را سناریوها براي الزم هاي ورودي قطعیت عدم ايه نامه پرسش از آمده دست به نتایج 

 میـان  از قطعیـت  عـدم  اهمیـت  .2 و قطعیـت  عـدم  شـدت  .1 معیار دو اساس است بر الزم مرحله این در

 ینـد افر شـوند؛  انتخـاب  سناریوها تدوین منظور به اه قطعیت عدم ینتر مهم شده شناسایی هاي قطعیت عدم

 بین هفته سه تا دو میانۀ فاصل در نامه پرسش گردید. انجام خبرگان نظر بر مبتنی یريگ تصمیم و انتخاب

 این در معناداري سطح تفاوت ویلکاگسون آماري آزمون اساس بر شد توزیع خبرگان از نفره 18گروه  یک

  .است اه نامه پرسش ترتیب این به است، 05/0آماري  آزمون
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  :پژوهش ايه یافته .4
  یافتیم: دست ذیل نتایج به قطعیت عدم ياه پرسشنامه تحلیل براساس

آیـا   کـه  بـود  این بخش این در پرسش مورد بحث ردازد.پ  یم به سلسله مراتب اختیار ،1قطعیت عدم 
مراتب جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید از سلسله  زمانی پژوهش افق در دولتی ایران ياه سازمان

دولتی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید از سلسله مراتب  ياه سازمان اینکه یا باال برخوردار باشند
 اذعان بحث را این این انتخاب که بودند موافق دوم حالت با دهندگان پاسخ از % 78پایین برخوردار باشند؟ 

سـمت کـاهش    بایسـت بـه   یمقاومتی مـ دولتی ایران براي تحقق اهداف اقتصاد  ياه سازمان که کند یم
   کنند. حرکت سلسله مراتب

ـ   ه میزان رسمیت در سازمان به ،2قطعیت  عدم  پـردازد.   یاي دولتی ایران جهت تحقق اقتصـاد مقـاومتی م
 رسمیت حرکت خواهند کرد. اي دولتی به سمت عدمه % از خبرگان معتقدند که در آینده سازمان58

ـ  آینده در دولتی ياه سازمان تقسیم کار میزان بررسی به ،3 قطعیت عدم  نتـایج حاصـله    .پـردازد  یم
 % خبرگان موافق بودند که میزان تقسیم کار در آینده بیشتر خواهد بود.84نشانگر این است که 

اي هـ  سـازمان  در شایسـتگی  اسـاس  بر استخدامی میزان اتخاذ تصمیمات بررسی به ،4 قطعیت عدم 
مورد بررسی این است که براي تحقق اهـداف اقتصـاد مقـاومتی     سؤالبه عبارت روشن  .پردازد یم آینده

% خبرگـان  77ي آینده چگونه خواهد بود؟ نتایج حاصله نشانگر این است که ها سازمانمیزان استخدام در 
 بایست افزایش یابد. یموافق بودند که استخدام در آینده م

ي آینده جهت تحقق اقتصاد مقـاومتی  ها سازمانکنان در کار در مورد چگونگی توزیع ،5قطعیت عدم 
 مرکزي متمرکز خواهند شد. دولت % از خبرگان معتقدند که کارکنان در69پردازد.  یم

رشـد   پردازد. یم آینده براي اجراي اقتصاد مقاومتی اي دره وزارتخانه تعداد بررسی به ،6قطعیت عدم 
 از تواند یم اه رشد وزارتخانه است. شده شناخته متقابل ثیراتتأ تحلیل درکننده  تعیین يمتغیر اه وزارتخانه

 بـه  کیفـی  يمنظر از ا،ه وزارتخانه يها يکه توانمند جایی آن از باشد، توجه مورد کیفی و یکم منظر دو

 ا،هـ  خانه توزار تعداد عنوان ذیل ا،ه خانه وزارت رشد یکم مبحث لذا پردازد، یا مه خانه وزارت رشد موضوع

 را اه سازمان این کیفی رشد که اه خانه توزار يتوانمند که است ذکر به الزم شد. طرح قطعیت عدم این در

بـراي تحقـق    کـه  معتقدند خبرگان % از95است  گرفته بررسی قرار مورد 7 قطعیت عدم در دهد یم نشان
 ا افزایش یابد. ه ساختارهاي فرآیندي باید در وزارتخانه آینده مقاومتی در اقتصاد
 بـه  مربـوط  عمـده  تصـمیمات  اخذ اي دولتی دره سازمان در خصوص میزان دخالت ،8قطعیت  عدم 

اي دولتی تنظیمی ه % از خبرگان معتقدند که میزان دخالت سازمان79اي اقتصاد مقاومتی است. ه سیاست
  گذاري براي اقتصاد مقاومتی باید افزایش یابد.  یشم در خط
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اسـت.   مقـاومتی  اقتصاد هاي مربوط به یشم خط اجراي در دولتی ايه سازمان نقش، 9قطعیت  عدم 
هاي عمـومی اقتصـاد مقـاومتی در آینـده توسـط       یشم % خبرگان بر این عقیده هستند که اجراي خط85

  بایست انجام گیرد.  یاي دولتی مه سازمان
% خبرگان بر 89ها است.  هاي اقتصادي در قالب تعاونی گیري تشکل شکلدر مورد ، 10قطعیت  عدم 

ها براي تحقق اقتصاد مقاومتی در  هاي اقتصادي در قالب تعاونی گیري تشکل این عقیده هستند که شکل
 بایست افزایش یابد.  یآینده م

تحقـق  اي غیردولتی و خصوصـی بـراي   ه در خصوص تقویت و حمایت از سازمان، 11قطعیت  عدم 
و تحقـق اهـداف   سـازي   % خبرگان بر این عقیده هستند که براي پیـاده 96اهداف اقتصاد مقاومتی است. 

 دولتی و خصوصی باید افزایش یابد. قاومتی تقویت و حمایت از بخش غیراقتصاد م
 اي اقتصاد مقـاومتی ه گري دولت براي اجراي سیاست يدر مورد میزان نقش تصد، 12قطعیت  عدم 

ـ     %84است.  بایسـت نقـش    یخبرگان بر این عقیده هستند که براي تحقق اقتصـاد مقـاومتی در آینـده م
 گري دولت باید کاهش یابد.   يتصد

 اي اقتصـاد مقـاومتی  ه گري دولت براي اجراي سیاست ینقش متول در مورد میزان، 13قطعیت  عدم 
بایسـت نقـش    یدر آینـده، مـ  % خبرگان بر این عقیده هستند که براي تحقق اقتصـاد مقـاومتی   57است. 

 گري دولت باید کاهش یابد.  یمتول
% 93است.  اي اقتصاد مقاومتیه گري دولت براي اجراي سیاست هنقش قابل میزان، 14قطعیت  عدم 

گـري دولـت    هبایست نقش قابل یخبرگان بر این عقیده هستند که براي تحقق اقتصاد مقاومتی در آینده، م
 باید افزایش یابد. 

اسـت.   اي اقتصـاد مقـاومتی  ه گري دولت براي اجراي سیاست میزان نقش پرورش، 15قطعیت  عدم 
ري گ بایست نقش پرورش ی% خبرگان بر این عقیده هستند که براي تحقق اقتصاد مقاومتی در آینده، م86

 دولت باید افزایش یابد.
% 88است.  مقاومتیدر مورد پاسخگویی به فشارهاي محیطی براي تحقق اقتصاد ، 16قطعیت  عدم 

هـاي مربـوط بـه اقتصـاد مقـاومتی در آینـده،        یشـ م خبرگان بر این عقیده هستند که براي اجـراي خـط  
 بایست نسبت به محیط و فشارهاي ناشی از آن پاسخ نشان دهند.  یاي دولتی مه سازمان

رسـمی و کمتـر   اسـت کـه آیـا داشـتن سـاختارهاي غیر      در مـورد ایـن موضـوع   ، 17قطعیت  عدم 
یـن  % خبرگـان بـر ا  87باید افزایش یابد یا کاهش.  یافته براي تحقق اقتصاد مقاومتی در آینده می میترس

 بایست افزایش یابند. یرسمی در دولت براي این امر، معقیده هستند که ساختارهاي غیر
هدایت رفتارهاي کارکنان با اسـتفاده از فرهنـگ سـازمانی بـراي تحقـق       در مورد، 18قطعیت  عدم 
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کلی اقتصاد مقاومتی در هاي  % خبرگان بر این عقیده هستند که اجراي سیاست69است.  صاد مقاومتیاقت
  آینده نیازمند هدایت رفتار کارکنان با کمک فرهنگ سازمانی است. 

اسـت.   ا نسبت به سیاست اقتصاد مقـاومتی ه در خصوص تعهد متخصصان سازمان، 19قطعیت  عدم 
 بایست افزایش یابد. ها می سازمان% خبرگان بر این عقیده هستند که تعهد متخصصان 92

ندیشی براي اجـراي  ا زنی و مصلحت هدر مورد اتخاذ تصمیات سازمان بر اساس چان، 20قطعیت  عدم 
قتصـاد  اي اهـ  % خبرگان بر این عقیده هستند که براي اجراي برنامه66است.  اي اقتصاد مقاومتیه برنامه

 اندیشی افزایش یابد.  زنی و مصلحت مقاومتی در آینده، تصمیمات مربوط به این حوزه باید بر اساس چانه
اي اقتصـاد  ه براي اجراي سیاست  یاي دولته پردازد که سازمان یبه این موضوع م، 21قطعیت  عدم 

% خبرگـان بـر ایـن عقیـده     85. شکل شوند اي دولتی دنیا همه مقاومتی چقدر باید با اجبار با سایر سازمان
 هستند میزان همشکلی ناشی از اجبار در آینده بایستی افزایش یابد.

ي دیگـر بـراي تحقـق    هـا  سازماندرخصوص میل به همرنگی و تقلید از موفقیت ، 22قطعیت  عدم 
% خبرگان بر این عقیده هستند که براي اجراي اقتصاد مقاومتی در آینده میزان 79است.  اقتصاد مقاومتی

 همشکلی ناشی از تقلید بایستی افزایش یابد. 
ت دولت از ینظارت و حما پردازد که براي اجراي اقتصاد مقاومتی یم مسئلهبه این ، 23قطعیت  عدم 

% خبرگان بر این عقیده 81اهش یابد یا افزایش؟ بایست ک یم» سنجش«و » قیتطب«بازار بر اساس نظام 
 هستند نظام تطبیق و سنجش براي تحقق اقتصاد مقاومتی باید افزایش یابد.

اي برجسـته و  هـ  ا و دانشـکده هـ  مؤسسها از ه در مورد میزان جذب مدیران عالی سازمان، 24قطعیت  عدم 
هـاي   یشم این عقیده هستند که براي اجراي خط% خبرگان بر 79است.  ازي اقتصاد مقاومتیس خاص براي پیاده

 اي خاص باید افزایش یابد.  ه ا از دانشگاهه اقتصاد مقاومتی در آینده جذب مدیران عالی سازمان
اي اقتصاد مقـاومتی گـزینش،   ه به این موضوع مرتبط است که براي اجراي برنامه ،25قطعیت  عدم 

اي خاص گزیش شـوند.  ه مسیر ارتقاي کارشناسان تخصصي دولتی چقدر باید از ها سازمانمدیران ارشد 
بایسـت   ی% خبرگان بر این عقیده هستند که براي تحقق اقتصاد مقاومتی این نحوه گزیش مدیران مـ 77

  افزایش یابد 
است.  براي تحقق اقتصاد مقاومتی ي در سازمانا در مورد مسیرهاي پیشرفت حرفه، 26قطعیت  عدم 

اي دولتی در آینـده بایـد   ه ي در سازمانا هستند که مسیرهاي پیشرفت حرفه % خبرگان بر این عقیده71
 افزایش یابد.

 منظـور شناسـایی   بـه  اهمیـت  میـزان  و قطعیـت  عـدم  شـدت  بررسی به قطعیت عدم نامه پرسش در 

 آینده وضعیت توان یم اندازه چه تا که است آن دهندة نشان قطعیت عدم شدت پرداختیم. سناریو يمحورها
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 میزان معیارهایی از استفاده با تا الزم است ترتیب این به نمود. شناسایی معین ازپیش و قطعی صورت به را

 در اهـ  نامه پرسش به دهنده پاسخ خبرگان اجماع از معیار توان می منظور این به نمود. یکم را بودن قطعی

 چـه  تا خبرگان که است این دهندة نشان شاخص این نمود. شده استفاده طرح ياه قطعیت عدم خصوص

 ينظرهـا  میـزان  چه تا یا دارند توافق و اجماع قطعیت عدم دوگانۀ ياه حالت یکی از تحقق سر بر میزان
 یمیانگین کم روش از تحلیل این در دارد. وجود حوزه آن متخصصان بین موضوع، یک در مورد متفاوتی
 است. شده استفاده قطعیت عدم تحقق يا رتبه شاخص

گري  ییعنی نقش متول 13قطعیت  عدم به متعلق اجماع میزان آمده، کمترین دست به نتایج اساس بر 
  قرار دارد.  اه خانه تیعنی تعداد وزار 6قطعیت  عدم ا،ه اجماع دوم کمترین رتبۀ در است.
 عبارتی به گردد؛ بررسی ا نیزه پاسخ معیار انحراف تا است الزم موضوعات قطعیت عدم شناسایی يبرا 

 .برخوردار اسـت  يبیشتر قطعیت عدم موضوع از آن باشد، بیشتر دهندگان پاسخ معیار انحراف چه هر دیگر
 دسـت  بـه  میـانگین  بـه  معیار رافانح تقسیم که از گردید استفاده واریانس ضریب شاخص از منظور بدین

 از پرسـش  ایـن  بـه  اه پاسخ که است اینة دهند نشان کوچکتر باشد، واریانس ضریب عدد چه هر آید. یم

 که يتر کامل شاخص عنوان به واریانس ضریب کردن اضافه با و بالعکس؛ برخوردارند يکمتر پراکندگی

ـ  مشخص سازد، مشخص را موضوع یک بر میزان اجماع تواند یم  سـه  میـان  ياهـ  تفـاوت  کـه  شـود  یم

(اتخـاذ   20قطعیـت   (تمرکز کارکنـان در دولـت مرکـزي) و عـدم     5قطعیت  (رسمیت)، عدم 2قطعیت  عدم
 اجمـاع  از 2 قطعیـت  چـون عـدم   و شود یم ندیشی) بیشترا زنی و مصلحت هتصمیات سازمان بر اساس چان

 است. يشدیدتر قطعیت عدم يدارا ترتیب این به و است برخوردار يکمتر
 خصوص طرح در قطعیت عدم آن میزان اهمیت ،سناریوها يمحورها شناسایی خصوص در دوم معیار 

 یابـد  یم اهمیت جهت آن از این معیار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. ایران دولتی ياه سازمان آیندة

متناسـب بـا الزمـات     ایـران  دولتـی  ياه سازمان زمینه طرح در يمتعدد ياه قطعیت عدم است ممکن که
 قابـل  موضـوعات  اسـاس  امـا  ندارد، وجود اجماع آنها در خصوص که باشد، داشته وجود اقتصاد مقاومتی

 يبـرا  خبرگـان  که است اهمیتی میزان دهندة نشان شاخص این مطالعه نیستند. مورد موضوع در توجهی
بـه   متعلـق  اهمیـت  بیشترین آمده دست به نتایج براساس هستند. قائل مطالعه در موضوع قطعیت عدم یک
ایجـاد  « 7قطعیـت   و عـدم » اي غیردولتـی و خصوصـی  هـ  تقویت و حمایت از سـازمان « 11 قطعیت عدم

هـاي   محـور  عنـوان  بـه  11 و 7 قطعیـت  عـدم  بنـابراین،  اسـت  »اهـ  ینـدي در وزارتخانـه  ساختارهاي فرا
  گردیدند. انتخاب يسناریونگار

 سـاخته  قطعیتـی  عدم محور دو تقاطع اساس بر بحرانی ياه قطعیت عدم رویکرد در آینده يسناریوها

 و اهمیـت  شـاخص  دو ترتیب ترکیـب  این به هستند. اهمیت و قطعیت عدم بیشترین يدارا که شوند یم
   کند. تعیین را سناریو يمحورها ترین مهم تواند یم قطعیت عدم
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قطعیـت   و عدم» اي غیردولتی و خصوصیه افزایش یا کاهش تقویت و حمایت از سازمان« 11 قطعیت عدم 
 زیـر  شـکل  در دادنـد.  شکل را سناریوها يمحورها »اه یندي در وزارتخانهافزایش یا کاهش ساختارهاي فرا« 7

   است. شده کشیده تصویر به قطعیت عدم ياه نامه پرسش نتایج اساس بر سناریو يمحورها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  براي تحقق اقتصاد مقاومتی ي دولتی آیندهها سازمانطرح  يسناریوها چارچوب .2 شکل
  
دولتی آینـده ایـران متناسـب بـا      ياه سازمان طرح خصوص در آمده دست به يسناریو چهار از یک هر در

بـه   غنابخشـی  منظور به پژوهشگر است. شده داده پاسخ حاضر پژوهش ياه پرسش به الزامات اقتصاد مقاومتی
 ياه مصاحبه .است نموده استفاده نیز خبرگان با مصاحبه عمیق خبرگان و پانل ياه روش از تحقیق يسناریوها

  .شد ضمنی انجام دانش يدارا خبرگان از نفر 25 با پژوهش این در ساختاریافته نیمه عمیق

  گیري: نتیجه .5
براي تحقق اقتصـاد   1404 دولتی ایران ياه آینده سازمان بر گذارتأثیر يکلید عامل 26 بررسی به پژوهش این 

 يسـناریونگار  يعنوان محورها به داشتند را قطعیت عدم بیشترین که عاملی دو راستا این در و پرداخت مقاومتی
 و تحلیـل  به حال شد. پرداخته پژوهش ياه به پرسش پاسخ به شده ایجاد چهارگانه يفضا در و گردید انتخاب
  پردازیم. یم ایران دولتی ياه سازمان آینده يرو پیش سناریو يفضا خصوص چهار در پژوهش تسؤاال بررسی

  فضاي سناریوي اول: .1.5
ـ  فراینـد و هـم از  سـازي   در این سناریو، دولت هـم از خصوصـی   ـ    یمحوري حمایـت م توانـد از   یکنـد. دولـت م

تواند با توجـه بـه    یسازي م ییندمحوري براي تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده نماید. خصوصاو فرسازي  خصوصی

 سناریوي اول سناریوي دوم

 سناریوي سوم سناریوي چهارم

 ها یندي در وزارتخانهافزایش ساختارهاي فرا

  کاهش 
تقویت و حمایت از 

هاي غیردولتی و  سازمان
  خصوصی

 

  افزایش
تقویت و حمایت از 

هاي غیردولتی  سازمان
  و خصوصی

 

 ها یندي در وزارتخانهاکاهش ساختارهاي فر
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طـرف شـوند.   تواننـد بر  یا مـ هـ  سازي و موانع پیش روي با این برنامه یفرایندها منطبق شود. مشکالت خصوص
  شوند. ییندها و عملیات متنوع دولت در این رابطه به سرعت رفع ممربوط به فرانین تنگناها و مسائل همچ

 افـزایش  خصوصـی و  و غیردولتـی  ايه سازمان از حمایت و افزایش تقویت اول، سناریوي يفضا در

اي اقتصـاد مقـاومتی   هـ  منجر به تحقق سیاست اي دولتیه ا و سازمانه وزارتخانه در ینديفرا ساختارهاي
سـازي واقعـی، ارتبـاط بسـیار      یموضوع حمایت از بخش خصوصی و تسریع فرآینـد خصوصـ  خواهد شد. 

فزایـی دارنـد.   ا یندي در تشکیالت دولتی دارد و این دو موضـوع هـم  تنگاتنگی با افزایش ساختارهاي فرا
گیـرد نـه    یشود بیشتر نتیجه کار مورد توجه قـرار مـ   یا ایجاد مه یندي در وزارتخانهاي فراوقتی ساختاره

کـار و نتیجـه آن اسـت و ایـن دو بـا      فرایند انجام دادن صرف وظیفه. در بخش خصوصی هم، تمرکز بر 
  کنند. ییکدیگر همخوانی پیدا م

ـ    گـري و   يگـري بپـردازد و از نقـش تصـد     گـري و پـرورش   هاگر دولت بخواهد به ایفاي نقـش قابل
ا، به فرآیندها ه خانه تکیالت و وزارگري خود دست بکشد، الزم است توجه خود را در ساختارها، تش یمتول

. ي اندازه خود را افزایش دهد که به افزایش رشد اقتصادي منجـر شـود  ا و عملیات معطوف کند و تا نقطه
درصـد   28تـا   23دولت به منظور انجام وظایفی که بر اساس موازین قانونی بر عهده دارد، دست کم باید 

  دار کند.  تاي عمومی و ارجحیتولید ناخالص داخلی را صرف تامین کااله
که دولت اندازه خود را منطقی نماید، بخـش خصوصـی و    یپیامد سناریوي اول این است که در صورت

محور حرکت نمایند یکـی  سمت فرایند ي بها اي دولتی از حالت وظیفهه غیر دولتی را فعال سازد و سازمان
 از مسیرهاي تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل شده است.

اول، در قدم اول، تغییر و تحول در نظام اداري است. تغییر  يوکار تحقق اقتصاد مقاومتی در سناریوساز 
  محور بودن تشکیالت دولتی است. اینددر اندازه و نقش دولت، حمایت و تقویت بخش خصوصی و فر

  فضاي سناریوي دوم: .2.5
ا هـ  ینـدي در سـازمان  اسـاختارهاي فر ي به ا دولت به تبدیل ساختارهاي وظیفه سناریوي دوم، يفضا در 

ـ   و غیردولتی ايه سازمان از پرداخته در حالی که به حمایت نگـرد. بنـابراین    یخصوصی به چشم تردیـد م
تواند پاسـخگوي آن باشـد.    یا در حال رشد است که دولت نمه توجه به ساختارهاي فرایندي در وزارتخانه

محوري بـه همـدیگر مـرتبط    و فراینـد سـازي   خصوصـی  توان انتظار داشت که به نوعی یبه این ترتیب م
  رسد   یهستند و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حالت بعید به نظر م

  فضاي سناریوي سوم: .3.5
 کاهش به اي غیردولتی و خصوصی منجره کاهش تقویت و حمایت از سازمان سوم، سناریوي يفضا در 

 . شد خواهد اه یندي در وزارتخانهاساختارهاي فر
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و مایلند دولـت بـه    پاري هستندس و برونسازي  این سناریو به افرادي تعلق دارد که مخالف خصوصی
همان روش قدیمی و کالسیک خود ایفاي نقش کند. در اینجا هم، دولت نسـبت بـه سـپردن کارهـا بـه      

داند که تا به حـال بـا چـه چیـزي سـروکار       یبخش خصوصی و تمرکز به فرایندها بدبین هست. دولت م
  داند که بعد از این با چه چیزي سروکار خواهد داشت.  یداشته اما نم

 فضاي سناریوي چهارم:. 4.5
 بـه  اي غیردولتـی و خصوصـی منجـر   هـ  افزایش تقویت و حمایت از سازمان چهارم، سناریوي يفضا در 

  .شد خواهد اه یندي در وزارتخانهاساختارهاي فر کاهش
دارد. امـا در سـمت دیگـر     تأکیـد در این سناریو دولت همچنان به حمایت و تقویت بخش خصوصی  

نیسـت و چـون ایـن دو    منـد   دولت به کاهش رسمیت و سلسله مراتب و کاستن از توجه به وظیفه عالقه
ـ    سازي و فرایند یعنصر کلیدي (خصوص شـوند،   یمحوري) از الزامات تحقق اقتصـاد مقـاومتی محسـوب م

 این دور از انتظار است که در این وضعیت نیز اقتصاد مقاومتی قابل دستیابی باشد.بنابر
با توجه به اینکه عمده کاالهاي تولیدي و خدمات اقتصاد ایران بر اساس غیررقابتی و دولتی و رانتی  

نیسـتند. وابسـتگی   پذیري در بازارهاي جهانی برخوردار  تاي رقابه شوند، لذا از قابلیت یي تولید ما و یارانه
ویژه نفت خام، عدم تقارن در مبـادالت کـاالیی    هحصولی و تکیه بر صادرات مواد خام و بم به اقتصاد تک

وري باال در مجموع صـادرات  ست. سهم اندك صادرات صنعتی با فناوجود آورده ا هبراي اقتصاد ایران را ب
ته و انتقـال بسـیاري از منـابع    اي خـارجی طـی سـه دهـه گذشـ     هـ  کاالیی و جلب و جذب اندك سرمایه

افتــه و همسـایگان جنـوبی خلـیج فــارس    ی ي، انسـانی و مـادي جامعــه بـه کشـورهاي توسـعه     ا سـرمایه 
اي بسیاري براي خیز اقتصاد و توسعه ملی فراهم کرده است. تحوالت سیاسی و عـدم ثبـات   ه محدودیت

اي اجرایـی از جملـه موانـع    هـ  ر روشا و راهبردهاي توسعه ملی و تغییرات گسترده ده ، سیاستها دیدگاه
اي ه ا و زنجیرهه توسعه نیافتگی ساختار و نظام عمده در افزایش سهم اقتصاد ایران ازاقتصاد جهانی است.

 بسیاري را از دیدگاه تجاري، صنعتی و تولیدي براي کشورپذیري  تولید کاال و خدمات، شکنندگی و آسیب
اي پـس  ه سال تراتژي جایگزین واردات در دوران جنگ تحمیلی وو اقتصاد به وجود آورده است. اتخاذ اس

اي ایرانی و خارجی براي کسب سهم بیشتر بازار را از ه از آن، فرصت تولید کاالهاي مشترك توسط بنگاه
جامعه اقتصادي ایران گرفته است و هم اکنون براي انتخاب استراتژي توسـعه صـادرات و یـا ترکیبـی از     

هـاي تولیـد در بعـد     يورمند سازماندهی مناسـب سـاختار و فراینـدها و فنـا    ري، نیازسایر راهبردهاي تجا
  باشد. یفزاري و سخت افزاري ما نرم

هـاي   ژئوپولیتیک ایران و جذابیت توانایی رشد باالي توسـعه ملـی از قـوت    موقعیت ژئواکونومیک و 
اي اسـتفاده نشـده بسـتر    ه ظرفیتوري و رشد تجارت است، که این جلب سرمایه و فنانظیر کشور در  کم

افته و همسایگان را فراهم کـرده  ی هاي فنی، علمی و اقتصادي با سایر کشورهاي توسعه يمناسب همکار
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وري  هگیـري از چرخـه بهـر    هاي تجاري و رقابتی با بهـر ه ا وتبدیل آن به مزیته کارگیري قابلیت هب است.
ملی است و به عنوان یک الـزام راهبـردي در تعیـین و    اي انکارناپذیر ه منابع استراتژیک یکی از ضرورت

  ).541-540: 1386دهی مسیر آینده ایران خواهد بود (رضایی قائد و مبینی دهکردي،  شکل
گرایـی نـدارد و بـا ویژگـی      نتوان گفت که اقتصاد ایران خاصیت برو یبا توجه به مطالب ذکرشده م 

  گرایی است همخوانی ندارد. نزا بودن و برو ناصلی اقتصاد مقاومتی که درو
دهد کـه حجـم و انـدازه دولـت بـه طـور روزافزونـی در حـال          یدولت و برنامه نشان م ،بررسی بازار 

اي هـ  گسترش است و تخصیص درستی در انجام وظایف حکومتی انجام نگرفته است و تمرکز در دستگاه
  اي آنهاست.ه اجرایی، بیش از حد و توان ظرفیت

راهبـرد  «سازمانی التزام و تعهدي ندارند و عـدم   مأموریتآنها نسبت به هدف و  ا و مجریانه دستگاه
اي دولـت از حالـت   هـ  اي کشور مشـهود اسـت. اگـر برنامـه    ه در برنامه» تعهد«و عنصر مهم » بلند مدت

براي بخـش دولتـی تبـدیل شـوند، و بـراي      » اجباري«براي بخش خصوصی و » ارشادي«به » اخباري«
ایی، اختیارات بیشتري به شوراهاي استانی و ملی واگذار گردد و راهبردهاي آمـایش  رعایت اصل تمرکززد

  توان انتظار داشت دولت کارآیی خود را بازیابد. یسرزمینی طراحی و اجرا گردند م
اي دولتی آینده ایران بـراي  ه سناریوهاي مختلف سازمان 2کلی در جدول گیري  به عنوان یک نتیجه

  تبیین شده است: تحقق اقتصاد مقاومتی
  

  اي آینده دولتی براي تحقق اقتصاد مقاومتیه تبیین سناریوهاي طرح سازمان .2جدول 
  بینانه سناریوي خوش  ترین سناریو محتمل  سناریوي بدبینانه  عوامل اصلی

  عوامل ساختاري

  افزایش رسمیت -
  افزایش سلسله مراتب -
افزایش مشکالت در استخدام  -

  نیروهاي برجسته جوان
کاهش وفاداري کارکنـان بـه    -

  سازمان 
  کاهش تخصص گرایی-
ــان در   - ــز کارکن ــاهش تمرک ک

  دولت مرکزي
  اه افزایش وزارتخانه -
یندي در ایجاد ساختارهاي فرا -

  اه وزارتخانه
ا در هـ  کاهش دخالت سـازمان  -

اخذ تصمیمات عمده مربـوط  
  به اقتصاد مقاومتی

هـاي   گیري تشکل کاهش شکل - 
  ها قالب تعاونیاقتصادي در 

  سازي کاهش خصوصی - 

ــراد   - ــتخدام اف ــذابیت اس ج
ــائز   ــم ح ــوز ه ــوان هن ج

  اهمیت است.
ــارکتی و   -  ــط مش ــود رواب وج

  شبکه
وفاداري به سازمان قابـل   -

  قبول است
  جذب کارکنان دانشی -
توزیع منطقی کارکنـان در   -

  بدنه دولت
ایجاد تناسـب دقیـق بـین     -

و اي  هســاختارهاي وظیفــ
صـورتی کـه    یندي بهافر

ــدي   ــاختارهاي فراینـ سـ
  شکل بگیرد. بیشتري

کننده و  دولت کارآمد، تسهیل - 
متناسب با اوضاع و احـوال  

گیرد. بـه جـاي    صورت می
کنندگی نقشی  نقش هدایت

  کننده داشته باشد. تسهیل

استخدام در بـین جوانـان بـا     -
  اقبال مواجه خواهد شد.

 کاهش رسمیت -
  کاهش سلسله مراتب -
وفـاداري کارکنـان بـه    افزایش  - 

  سازمان 
  گرایی افزایش تخصص-
  اه تمرکز کارکنان در استان -
  اه کاهش وزارتخانه -
ي ا ایجاد ساختارهاي وظیفـه  -

  اه در وزارتخانه
ا در ه افزایش دخالت سازمان -

اخذ تصمیمات عمده مربوط 
  به اقتصاد مقاومتی

  ها افزایش تعاونی -
  سازي افزایش خصوصی - 
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   .2 جدولادمۀ 
  بینانه سناریوي خوش  ترین سناریو محتمل  سناریوي بدبینانه  عوامل اصلی

  عوامل ساختاري

دولت به جاي اینکه مستقیماً  -   
عامل رشد وتوسـعه باشـد،   
بیشتر به عنوان یک همکار 

ــاري ــل   و یـ ــده عمـ دهنـ
  نماید. می

  

  اندازه دولت
رشد اقتصـادي کشـور کنـد     -   افزایش اندازه دولت - 

  شود. می
رقابت به طـور چشـمگیري    - 

  شود. شدید می

  کاهش اندازه دولت- 

  نفش دولت

هاي دولت و عدم  افزایش بدهی - 
گــذاري  عالقـه آن بــه سـرمایه  

  زیربنایی.
پایین آمدن قیمت نفت تـا حـد    - 

  دالر در هر بشکه 60
گــري و  افـزایش نقـش تصـدي    - 

  گري دولت متولی

گذاري زیربنایی  دولت سرمایه - 
  خواهد کرد.

تغییر سـاختار اقتصـاد ایـران     - 
  آغاز شده است.

  

 200باالرفتن قیمت نفت تا حد  - 
  دالر در هر بشکه

گـري و   افزایش نقش پـرورش  - 
  گري دولت قابله

ــیط   تعامل با محیط ــل از محـ ــذیري کامـ تأثیرپـ
  لمللی و پدیده جهانی شدنا بین

ــی  -  تعامــل جهــانی، برونگرای
  اي واتحاد و همکاري منطقه

  لمللی ا بر محیط بینتاثیرگذاري 

تعامل افراد در 
درون سازمان با 

 یکدیگر

روابـــط خشـــک افـــراد در درون 
  سازمان با یکدیگر

تعهد کارکنان متخصص بـه   - 
  حرفه خود

ایجاد مزیـت رقـابتی بـراي     - 
  سازمان

  تقویت سرمایه اجتماعی - 

روابــط ســازنده افــراد در درون   
  سازمان با یکدیگر

همشکلی ناشی 
 از اجبار

هـاي   پذیري کامل از سـازمان  تأثیر
  دیگر

عـــدم تطـــابق و همـــاهنگی 
هــا  بـا ســایر سـازمان    سـازمان 

ــري   ــارهاي قهـ ــط فشـ توسـ
  (اجباري)

بــا   تطـابق و همــاهنگی ســازمان 
ها توسط فشـارهاي   سایر سازمان

 قهري (اجباري)

همشکلی ناشی 
  از تقلیدي

ــد از   ــی و تقلیــ ــدم همرنگــ عــ
  هاي دیگر  سازمان

گـذاري بـر    ثیرپذیري و تـأ  تأثیر
  هاي دیگر سازمان

هـاي   همرنگی و تقلید از سـازمان 
  دیگر 

همشکلی ناشی 
 از هنجاري

عدم نظارت و حمایت دولـت از   - 
و » تطبیق«بازار بر اساس نظام 

 »سنجش«
جذب مدیران عـالی سـازمان از    - 

  هاي داخلی و خارجی  مؤسسه
عدم توجه به مسیرهاي پیشرفت  - 

  اي در سازمان  حرفه
  ترك مدیران ارشد  - 

نظـارت و حمایـت دولــت از    - 
بــازار بــر اســاس نظــام    

  »سنجش«و » تطبیق«
جذب مدیران عالی سـازمان   - 

هاي  ها و دانشکده از مؤسسه
 برجسته و خاص 

فرصــت ارتقــاي عمــودي و  - 
ثبات مسیر شغلی سـازمانی  

  شود. کمتر می
افـزایش حقـوق و مزایـا بــه     - 

نسبت افزایش هزینه زندگی 
  گردد  محدود می

نظارت دولت بر بازار و حمایت  - 
 از آن 

جذب مدیران عالی سـازمان از   - 
هــاي  هــا و دانشــکده مؤسســه

  برجسته و خاص 
ــود مســیرهاي پیشــرفت    -  وج

  اي در سازمان  حرفه
گزینش مدیران ارشد از مسـیر   - 

ــان  ــاي کارشناســــ ارتقــــ
  هاي خاص تخصص
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 اثرات فساد اقتصادي و حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي در ایران
  *مجتبی ملکی شهریور

  چکیده
هـاي کلـی    ابـالغ سیاسـت  از اهداف مندرج در  هاي مقاومت اقتصادي تأمین رشد پویا و بهبود شاخص

یی هـا  میزمکـان  واسطه به تیکاز حقوق مال. فساد اقتصادي و نیز فقدان حمایت باشد یمی قتصاد مقاومتا
. مطالعـه مبـانی   سـازد  یمـ ضمن کاهش رشد اقتصادي نیل به اهداف مذکور را با موانع جـدي مواجـه   

در ارائـه راهکارهـاي    تواند یمدي ي فساد و حقوق مالکیت بر رشد اقتصارگذاریتأثي ها میزمکاننظري، 
 مدت کوتاهمقاله رابطه  نیا در پرداخته شده است. همچنین ها آنباشد که در این تحقیق به  مؤثرمقابله 

حقوق مالکیت بر رشد اقتصـادي در ایـران مـورد بررسـی قـرار       فساد اقتصادي و توأمانو بلندمدت اثر 
 بـا بـرداري   حیتوضـ  و روش تحلیل روش خود 1358-1390اي ه بررسی سال یگرفته است. دوره زمان

است. در این تحقیق شـاخص فسـاد اقتصـادي از نسـبت مجمـوع افـراد        (ARDL)گسترده  ياه وقفه
آمده است.  به دستاقتصادي جرائم ورودي به زندان هر سال بر کل جمعیت بر اثر ارتکاب هر کدام از 

دهند که یـک درصـد افـزایش (کـاهش) در متغیـر فسـاد        یاي این بررسی در بلندمدت نشان مه یافته
شـود. همچنـین    یدرصدي در تولید ناخالص داخلی بدون نفت م 0.13افزایش) کاهش (اقتصادي باعث 

درصدي تولید ناخـالص داخلـی بـدون     0.14یک درصد افزایش در حمایت از حقوق مالکیت با افزایش 
تعیـین نظـام   مبارزه با فساد و کنترل آن و همچنین  نفت همراه بوده است. نتایج حاکی از این است که

مالکیت که مقتضی حداکثر نفـع بـراي توسـعه اقتصـادي باشـد از ملزومـات و       حقوق بهینه حمایت از 
  .مهم براي تحقق اقتصاد مقاومتی است ازین شیپ

 ياهـ  وقفه بابرداري  حیتوض اقتصاد مقاومتی، فساد اقتصادي، حقوق مالکیت، روش خود :ها کلیدواژه
  (ARDL)گسترده 

JEL Class.: P4, D73, P14,C22 

  مقدمه. 1
ـ بـه ا  يا ه هرکـدام از جنبـه  کارائه شده  یف متفاوتی، تعاریمفهوم اقتصاد مقاومت يبرا ن موضـوع نگـاه   ی

انـد.   را خود رهبر فرزانه انقـالب ارائـه داده   یامل از اقتصاد مقاومتکف جامع و یان، تعرین میاند. در ا کرده
ط یط فشار، در شرایه در شراک يآن اقتصاد یعنی یمقاومت اقتصاد«ان فرمودند: یدار با دانشجویشان در دیا

                                                        
  mojtabamaleki38@yahoo.comع)، ( نیحسگروه اقتصاد دانشگاه جامع امام  *
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 »شـور باشـد.  ک ییوفاکرشد و شـ  کننده نییتع تواند ید میشد يها و خصومت ها یط دشمنیم، در شرایتحر
بـا  نیـز   هاي کلی اقتصاد مقاومتی سیاست .)16/5/1391 ان،یدانشجو داریدر د يمقام معظم رهبر اناتی(ب

انـداز   هاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم        هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص
و یکـی   دارد یط و الزامـات ی، شراينظر مقام معظم رهبر از یاقتصاد مقاومت گردیده است.ابالغ  ساله بیست

 یفساد و اقتصاد مقـاومت  نیدر نسبت ب )16:1391(سیف،  باشد یم يمبارزه با مفاسد اقتصاداز الزامات آن 
و  یاجتمـاع  هیسـرما  يارتقا یاقتصاد مقاومت قیتوف طیاز شرا یکیالعاده مهم باشد که  نکته فوق نیا دیشا

، یه اقتصـاد مقـاومت  یسته شده به ابالغیکمتر نگر يایاز زوا یکی. به سالمت حاکمان است یاعتماد عموم
هاي کلی اقتصاد مقـاومتی   است. در نامه ابالغ (مقدمه) سیاست یش و مبارزه با فساد مالنقش آن در کاه

هـاي عـدالت    شـاخص  يارتقا"بودن اقتصاد مقاومتی اشاره شده است و به  "انیبن عدالت"به  ینوع نیز به
و تصـریح   5در بنـد   "تولیـد تـا مصـرف     بـري عادالنـه عوامـل در زنجیـره     سهم "و  4در بند  "یاجتماع

هاي  هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه سازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیت سازي اقتصاد و سالم شفاف"
ه کـ اسـت   يی از عوامـل اصـلی و مـؤثر   کمطالبه شده است. فساد ی 19در بند  "...پولی، تجاري، ارزي و

ـ مستقیم بر کلصورت  ار بیندازد و بهکشوري را از کچرخ اقتصادي هر  یراحت تواند به می هـاي   شـاخص  هی
. همچنـین مقـام معظـم رهبـري در تبیـین جایگـاه فسـاد در        رشد اقتصادي و تولید ملـی تـأثیر بگـذارد   

است؛ مـا   يزیفساد ست ،هاي مقاومتی هاي سیاست از مؤلفه«اقتصاد مقاومتی بیاناتی داشتند:  هاي سیاست
صـادي امنیـت داشـته باشـد؛ اگـر امنیـت را       اقتۀ اقتصاد باشند، باید صحنۀ مردم در صحن میخواه یاگر م

ة قانون بسته بشود؛ مبـارز ة قانون و شکنندة چی و دور زنند ، بایستی دست مفسد و سوءاستفادهمیخواه یم
ـ ( »با فساد این است؛ این باید جدي گرفته بشود  ،هـاي اقتصـاد مقـاومتی    ین سیاسـت بیانات در جلسه تبی

سازي بشود، باید فضاي رقابتی  است؛ باید شفاف يزیستلی این فسادسازي، شرط اص شفاف« .)20/12/1392
وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادي در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیـت   وجود بیاید، باید فضاي باثبات به به

خود یا کارآفرینی خود ثروتی ۀ که با ابتکار خود یا سرمای یکس آنوقت در یک چنین فضایی  خواهد کرد. آن
. اگر چنانچه فضا فضاي سـالمی شـد،   کند یو تأیید م کند یآورد، نظام اسالمی از او حمایت م به دست می

  (همان) .»نظام است تیمباح و مورد تأیید و موردحما زیچ کیوقت] کسب ثروت و کسب درآمد  [آن
یی دارد، بسـزا آوردن احسـاس امنیـت در فعـاالن اقتصـادي نقـش      وجود بهکه در یکی از موضوعاتی 

داشتن نظام حمایت از حقوق مالکیت است. حمایت از حقوق مالکیت یکی از مواردي است که تـدوین آن  
از حقوق مالکیت براي  ها دولتي ابالغی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد. حمایت ها استیسدر موفقیت 
دي الزم است و افراد یک جامعه باید از حقوق مالکیت امالکی کـه ثمـره دسـترنج کارشـان     آزادي اقتصا

و حفاظـت از حقـوق مالکیـت، اجـراي      نیتأمشوند. ناتوانی نظام حقوقی یک کشور جهت  مند بهرهاست، 
. اگر افراد اندازد یمو دوجانبه اختالفات، عملکرد نظام بازار را به مخاطره  قبول قابل وفصل حلقراردادها و 
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اطمینان از اجراي قراردادها و حفاظت از زحمات و کار خود نداشته باشـند انگیـزه خـود را     وکارها کسبو 
تـأمین   ي کلـی اقتصـاد مقـاومتی:   ها استیس 1. بند دهد یمي سودمند از دست ها تیفعالبراي شرکت در 

منظـور توسـعه    و علمـی کشـور بـه    هاي انسانی سرمایه سازي کلیه امکانات و منابع مالی و شرایط و فعال
هـاي اقتصـادي بـا تسـهیل و تشـویق       کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعـه در فعالیـت  

کلی اقتصـاد   هاي سیاست( درآمد و متوسط هاي جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم همکاري
مسـئولین از سـوي مقـام معظـم رهبـري بـراي حمایـت از         اسـت.  ) ناظر بر همین قضیه1بند مقاومتی، 

از «: انـد  بـوده مشارکت مردم و فعالین اقتصادي از طریق وضع قوانین مشوق و حذف موانع مورد خطـاب  
 شـود  یرا م ها نیموانعی وجود دارد که اهاي اقتصاد مقاومتی، رفع موانع است.  الزامات و انتظارات سیاست

شـتیم گفـتم   اي که دا که من به رؤساي محترم سه قوه در آن جلسه -برداشت: موانع قانونی [وجود دارد] 
، قـوانین مـزاحم را بایـد برداشـت؛ ایـن کـار را مجلـس        کند یکار را مشکل م "قانون روي قانون آمدن"

نی داریم، [اگر] باز یک قانونی روي آن قانون وضـع بکنـیم، قابـل    تواند انجام بدهد؛ واال ما حاال قوانی می
موانـع حقـوقی و    -است؛ باید مالحظه کرد، دقت کرد، قوانین مزاحم را پیدا کـرد   یتفسیر و مشکل تراش

را باید شناسایی کـرد و برداشـت. بایسـتی فعـاالن اقتصـادي، کارآفرینـان،        ها نیی هم وجود دارد؛ ایقضا
مواجه نیسـتند، بتواننـد حرکـت     رمعقولیگذاران، دانشمندان، احساس کنند که با موانع غ همبتکران، سرمای

  (همان) .»کنند
ی تأکیـد  اقتصاد مقاومت یهاي کل سیاستدر یکی دیگر از بندهاي ابالغیه  که نیاهمچنین با توجه به 

نظـام ملـی    کشـور و سـاماندهی   نقشه جامع علمـی  سازي و اجراي ، پیادهاقتصاد دانش بنیان پیشتازيبر: 
جایگاه جهانی کشور و افـزایش سـهم تولیـد و صـادرات محصـوالت و خـدمات        يمنظور ارتقا به نوآوري
) 2بند کلی اقتصاد مقاومتی،  هاي سیاست( بنیان در منطقه بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش

ـ بن دانـش یـت اقتصـاد   شده است، یکی از الزامـات توسـعه و تقو   و  هـا  آنحمایـت از حقـوق مالکیـت     انی
اموال غیرملموس یعنـی  ي مادي و ها هیها است که اصوالً در قالب سرما حمایت از سرمایه آن خصوص به

را تأسیس و حفظ نمود که مؤسسین مطمئن باشند  ییها چنین شرکت توان یاطالعات وجود دارد. زمانی م
 حقـوق  نقض برابر در را خاص گذاري سرمایه این امنیت که دارند دسترس سازوکارهاي حقوقی کارآمد در

 گـذاران  هیسـرما  منافع که شود طراحی يا گونه به کشور مالکیت حقوق نظام اگر لذا .کند یم تضمین ها آن
ـ ازا ییها شرکت فعالیت گردد، تأمین یخوب به بخش این  .داشـت  خواهـد  چشـمگیري  گسـترش  دسـت  نی

 فکـري  نظـام مالکیـت  ي مالکیـت یعنـی   ها نظام ریزدر یکی از  دیترد ینوآوري نیز ب ساماندهی نظام ملی
ی حمایـت شـود،   مطلـوب طور  به جامعه اعضاي فکري يها تالش حاصل اگر .دارد اساسی و حساس نقشی

ـ و بـه  خود رشد خواهـد کـرد و اشـخاص    نوآوري نیز خودبه  بـه  تمایـل  کـه  کسـانی  و ایـده  صـاحبان  ژهی
   .کرد خواهند پیدا بیشتري رغبت ییها تیفعال چنین انجام به دارند، ابداع بخش در گذاري سرمایه
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کلـی اقتصـاد    هـاي  سیاسـت  10در بنـد   نیـز  خدمات و کاالها صادرات هدفمند از  جانبه حمایت همه
 الزم هـاي  مشـوق  گسـترش  و مقررات تسهیل آن راهکارهاي از یکی که مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته

 کشورمان به را ملموس و ناملموس اموالازجمله خود  اموال کشورهاي دیگر در صورتی .است شده اعالم
 آورد یم عمل به کافی حمایتها  آن اتباع اموال از ایران، حقوق مالکیت نظام نندبدا که کرد خواهند صادر

 تقلبی و جعلی کاالهاي تولیدواسطه  ها به آن اقتصادي منافع به زدن ضربه براي مجالی مالکیت ناقضین و
ها برخورد خواهد کـرد و دعـاوي    دیت با آنج با قضاییه قوه نقض، صورت در و ندارند رمجازیغ واردات یا
  سرعت و با دقت توسط قضات متخصص رسیدگی خواهد شد. به

ي هـا  لیآشپاشنه  عنوان به که نیاوجود فساد اقتصادي و ضعف در حمایت از حقوق مالکیت عالوه بر 
از اهداف مندرج ( هاي مقاومت اقتصادي تأمین رشد پویا و بهبود شاخصنیل به  باشند یماد مقاومتی اقتص
. لـذا  سـازند  یمیی با موانع جدي مواجه ها میزمکان واسطه بهی) را قتصاد مقاومتاهاي کلی  ابالغ سیاستدر 

تواند در  ر رشد اقتصادي میي فساد اقتصادي و حقوق مالکیت برگذاریتأث ها میزمکانمطالعه مبانی نظري، 
مـدت و   ي مذکور رابطه کوتاهها میزمکانباشد. تحقیق حاضر عالوه بر واکاوي  مؤثرارائه راهکارهاي مقابله 

  .دهد یمبلندمدت اثر فساد و حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي در ایران را مورد بررسی قرار 

  ادبیات موضوع. 2
  1و انواع آن فساد .1.2

اضمحالل و ضد صالح و گرفتن مـال کسـی بـه     ،معین به معناي تباه شدن، نابود شدن فساد در فرهنگ
شـرارت و   ،ظلـم و سـتم   ،زیـان  ،دهخـدا  نامـه  لغتستم تعریف شده است (معین، زیر فساد). همچنین در 

کلمـه فسـاد از    بدکاري، عمل ناشایست و ناپسند، فسق و فجور، دشمنی و کینه، فتنه و آشوب آمده است.
تباه ساختن، به ستم مال کسی را گرفتن و جلوگیري کردن از انجام اعمـال   يفسد بوده که به معناریشه 

  (دهخدا، زیر فساد). درست و سالم است.
  شـود کـه بـه معنـاي     مطـرح مـی   3رامپـر  و ریشه التینـی  2ن کاراپشنفساد در زبان انگلیسی با عنوا

توانـد قـوانین و مقـرّرات یـا قواعـد       شود، می میشکستن و نقض کردن است. چیزي که شکسته یا نقض 
فـرد بـه    وادار کـردن فساد پاداشی نامشروع است که براي  ،) در فرهنگ وبستر1378(تانزي،  اداري باشد

شود. در فرهنگ آکسفورد، فساد به رفتار نادرست یا غیرقانونی افرادي  تخلف از وظیفه، تخصیص داده می
اي را از  اي کـه مجموعـه   بدین معنا، فساد یعنی هـر پدیـده  دار هستند. شود که از قدرت برخور اطالق می

در امـوال دولتـی و    یرقـانون یاهداف و کارکردهاي خود بازدارد؛ اما در اصـطالح، بـه هـر نـوع تصـرّف غ     
                                                        

  112:1393. براي مطالعه بیشتر این قسمت رك: ملکی شهریور، 1
2. Corruption 3. Rumpere 
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از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی اطـالق   یرقانونیسوءاستفاده از موقعیت و استفاده غ
هاي اقتصادي، برداشت و دخل و تصرّف  که داراي مصادیقی چون اختالس، رشوه، اخّاذي و رانت شود می

 هاي مالی و اشـکال گونـاگون دیگـر اسـت     برداري در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره یرقانونیغ
 آن انجـام  در گریدکی تکمشار با نفر دو ای گروه دو هک باشد يا گونه به تواند می ). فساد16: 1383دادگر، (

رد یپـذ  صـورت  ییتنهـا  بـه  یدولت مقام کی توسط که نیا ایو  )ياخاذ و ارتشاء مانند(باشند  داشته دخالت
 در هکـ بل است، یدولت بخش به منحصر فساد هک ردک برداشت نیچن دینبا فین تعریا از اختالس). مانند(

ـ  بخـش  دو هـر  در فساد وقوع انکام ن،یبنابرا دارد. وجود فساد زین یخصوص بخش هاي فعالیت  و یدولت
  ).112:1381رهبر و همکاران، است ( تصور قابل یخصوص

ي شخصی، معـرف انحـراف از شـیوه    ها یطلب جاهکه به دنبال  داند یمفساد را رفتاري  ،1جی اس ناي
تخلف از قـوانین و مقـررات و انجـام دادن اعمـالی از قبیـل ارتشـاء،        صورت بهعادي انجام وظیفه باشد و 

  ).334:1389قرنی و همکاران، کند ( ي و اختالس تجلی میباز یپارت
ـ  یرسم فیوظا انحراف از "از عبارت است  فساد ،2ينا نیکال کیکالس فیدر تعر  مقـام دولتـی   کی

به لحاظ افزایش ) گروه خاص، اقوام نزدیک ،(شخص یخصوصبراي رسیدن به رفاه ) یانتصاب ای ی(انتخاب
عبارت  فساد دیگو یشده که م فیخان تعر با همان عناصر توسط مشتاق تعریف جدیدتر "تیموقع ایثروت 
ـ بـه دل بر عملکردهاي یک فرد در جایگاهی دولتی حاکم حکومتی  یکه از قواعد رسمي رفتار است از  لی
اشـاره   3نگتونیسـاموئل هـانت   انحراف پیدا کرده اسـت.  ،مقام ایمانند ثروت، قدرت و اي شخصی ه انگیزه

بـراي   افراد با استفاده از ثـروت زیرا  ،دهد ی، فساد رخ مشود ابیکم یاسیهاي س که فرصت ییجاکند  می
ـ باز هم ، کم باشند يهاي اقتصاد که فرصت ییو جا کنند اقدام می قدرتخرید  زیـرا از   دهـد  یفساد رخ م
 ).12:2000، 4اندویگ و دیگرانشود ( ثروت استفاده میدن به براي رسی، یاسیس قدرت

مهمی براي تعریف فساد فراهم کرده است. او دو گروه متفـاوت را در  شناسی  ) گونه1996( 5جانستون
؛ وان 74:1966فریـدریش   ؛1967اول (نـاي،   گـروه  ادبیات این موضوع مورد شناسـایی قـرار داده اسـت.   

کنند. ایـن پژوهشـگران    اي رفتاري فساد تمرکز میه ) بر جنبه74:1989هایمر ؛ هایدن 74:1989کالورن 
از منصب عمومی، قدرت و اقتدار براي کسـب منـافع خصوصـی تعریـف      سوءاستفادهرفتار محور فساد را 

 -کارمنـد  -گانـه میـان مـدیر    ي در روابط دوگانـه و یـا سـه   کار بیفردوم فساد را بستن و  گروه کنند. می
). این محققان توجه بیشتري به اثـرات  1988، 7؛ کلیتگارد1978، 6آکرمن-رزکنند ( تعریف میرجوع  ارباب

  ).1996، 8جانستوندارند ( رجوع اربابو  کارمند ي درگیر: مدیر،ها طرفمتقابل میان 
                                                        
1. J. S. Nye 2. Colin Nye 
 

3. Samuel P. Huntington 4. Andvig et al 
 

5. Johnston 6. Rose-Akerman 
 

7. Klitgaard 8. Johnston 
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ي عمل کننـد کـه   ا گونه بههاي عمومی کشور،  مقامات دولتی در طراحی و تدوین سیاست که یهنگام
ایـن فرآینـد از طرفـی سـهم      کـه  ينحـو  بـه رت خویش در جهت منافع شخصی بهره گیرند، از قد درواقع

ي بسـیار  هـا  نـه یهزها سرازیر کند و از سوي دیگر منجر به تقبل  ي آنسو بهباالتري از امکانات دولتی را 
پتـا و  گااسـت ( ي از این امکانات براي این افراد شود، در چنین شرایطی فسـاد رخ داده  ریگ بهرهن در اییپ

  ).5:1998، 1دیگران
 شـتر یاست. در ب یبه منافع شخص دنیرس يبرا یو قدرت دولت تیاستفاده از موقع، فساددیگر  فیتعر

بخش  توانند یکه مقامات و مأموران دولت م یدر نظام حیتوض نیشود. با ا استفاده می فیتعر نیمتون از ا
تواننـد از اشـخاص    یدولت را به خود اختصاص دهند و ثروتمند شـوند مـ   التیاز پول و تسه يریچشمگ

ـ م گـر ید باتیقراردادها و ترت نیبا دولت انجام دهند در مقابل تأم یمعامالت اند لیثالث که ما دولـت و   انی
. دهـد  ی) فساد رخ مـ 65 ،1358 ،يدی(هل رندیرشوه بگ ایاخذ کنند  یمیصاحبان منافع ثالث، مبالغ عظ نیا

ـ  يها پژوهش نهیکه در زم زین 2گالوپ مؤسسه فسـاد را   ،تخصـص دارد  یهـاي اجتمـاع   شـاخص  وی کم
قـرارداد   رند،یدهند تا مجوز بگ یرشوه م یها شهروندان به مقامات دولت آن قیکه از طر یرقانونیقدامات غا

 ی،قواعـد بروکراسـ   ایفائق آمدن بر قانون  يطور خالصه رشوه دادن برا و به زندیاز مجازات بگر ایببندند 
  ).186:1389، (عطاییکرده است  فیتعر

 دخالت آن انجام در گریدکی تکمشار با نفر دو ای گروه دو هک باشد يا گونه به تواند می ، فسادوجود نیباا

 رد (ماننـد یپـذ  صـورت  ییتنهـا  به یدولت مقام کی توسط که نیا ایو  )ياخاذ و ارتشاء باشند (مانند داشته

ـ  بخـش  بـه  منحصـر  فسـاد  هک ردک برداشت نیچن دینبا فین تعریا از اختالس).  در هکـ بل اسـت،  یدولت

ـ  بخـش  دو هـر  در فساد وقوع انکام ،نی؛ بنابرادارد وجود فساد زین یخصوص بخش هاي فعالیت  و یدولت
  ).112:1381رهبر و همکاران، است ( تصور قابل یخصوص
است کـه   نیمذکور فرض بر ا فیاوالً در تعار رایز ستیاز اشکال ن یشده در باال خال اشاره فیتعار اما

وجود دارد که عمل نکردن به آن از طرف کارکنان موجد فساد است،  يا قانون کامل، جامع و بدون خدشه
اي نوشـته شـده باشـد کـه در آن      گونه ثانیاً قانون به ایوجود نداشته باشد و  یقانون نیاگر چن که یدرصورت

ـ    خدشـه  فیتعر نیشده باشد، اجلوه داده  یفساد قانون کـامالً محتمـل اسـت کـه      نیبـردار اسـت. همچن
شود.  یتلق یقانون ایگرفته شده  دهیکنند که موارد فساد در آن ناد نیتدو يگذاران، قانون را به نحو قانون

 یدارنده مقام دولت یعنی فتدیمطابق قانون اتفاق ب سادکه ف یاشاره کرد، حالت توان یهم م يگریبه نکته د
قـانون   يفسـاد بـر مبنـا    فیفوق تعر فیدارد، انجام دهد. تعار فهیتا آنچه را مطابق قانون وظ ردیرشوه بگ

  ).23:1388فاضلی، است (
                                                        
1. Gupta et al 
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و نظـرات   نیتـر  یبر اساس عال که یهنگام"اند: کرده فیتعر یافکار عموم يفساد را بر مبنا یبرخ اما
ـ  یقضاوت مـ  نیکرده و چن یاقدام را بررس کی طیو شرا تیوقت، ن یاسیاخالق س ـ کـه ا  میکن عمـل   نی

ـ یب(ح "شود می یفعل فاسد تلق ،یعمل نیکرده است، چن یقربان ینفع شخص لیرا به دل یمنافع عموم  ،یب
گـردد.   و مضر است، اطـالق مـی   یراخالقیگروه فساد به هر آنچه در نظر مردم غ نیدر نظر ا ).16:1365

خـود در معـرض    یچراکـه افکـار عمـوم    سـت یاز اشـکال ن  یهم خال یافکار عموم يبر مبنا فیتعر نیا
  قرار دارد. بیو فر يکار دست

ـ نما یاز فساد را ارائه مـ  يگرید فیهم تعر يریگ میتصم ندیفرآ يبر مبنا فساد ـ ".دی ـ کارمنـد   کی  ای
 ای یتحت تأثیر منافع شخص يادار ماتیمرتکب فساد شده است که در اتخاذ تصم یهنگام یمسئول دولت
ـ تعر نیدر ا .)18 ،همانقرار گرفته باشد ( یاجتماع يها یو دوست یخانوادگ قیروابط و عال  يجـا  بـه  ف،ی

 يبـر مبنـا   فیبوده و مثل تعر يریگ میتصم يمبنا ینفع شخص ای یخانوادگ قیمبنا قرار دادن قانون، عال
  .ستیاز اشکال ن یاز قانون، خال یتخط

مبارزه بـا   يباشد و هر برنامه سنجش فساد برا ریناپذ انیفساد پا فید بحث در مورد تعررس نظر می به
افکـار   ،یمختلـف قـانون   یبر اساس مبان دیبا دهیپد نیا فیتعر نیکند؛ بنابرا فیمفهوم را تعر نیا دیآن، با
 .ردیصورت پذ يادار يها و عرف حاکم بر اجتماع و سازمان یمنافع مل ،یعموم

گردد  ارائه می يبند دسته يبرا یاصل کردیسه رو 1جدول در  فساد يها روشن شدن جنبه شتریب يبرا
  :میرا بهتر بشناس فساد يها کند جنبه که کمک می

  

 بندي فساد بر اساس: شدت و عمق، سازمان و فرآیندهاي سازمانی و گونه طبقه .1جدول 
  بندي طبقه  انواع جنبه

  ناییفساد سطح باال و فساد سطح پ -الف  بندي بر اساس شدت و عمق طبقه
  سیستماتیک و فساد سیستمیکو فساد اتفاقی فساد  -ب

سازمان و فرآیندهاي بندي بر اساس  طبقه
  سازمانی

  یاسیفساد س -الف
  یفساد قانون -ب
  يفساد ادار -ج
  مالی)( ياقتصادفساد  -د

  بندي بر اساس گونه طبقه
 ،يگـر  ضیتبعـ  ،يگمـار تبار، يبـاز  ی، پارتخانهفساداختالس، ایجاد 

 ،زورگیـري  ،رشـوه  ،يخـوار  تران ،دزدي ،ي (تقلب و جعل)بردار کاله
  قاچاق ،معامالت در فساد

  گیري فساد اقتصادي هاي اندازه ا و شاخصه روش .2.2
کـالن)، بخشـی و خـرد    جامعه (گیري فساد اقتصادي را در سه سطح: کل  هاي اصلی اندازه روش توان یم

  ):1391عزتی، کرد (بیان 
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 گیري فساد اقتصادي هاي اصلی اندازه روش .2جدول 
  روش  سطح

  کالن

تعـداد   ـ  4 ؛فسـاد  انیتعداد قربان  ـ 3 ؛تجربه فساد يرگیاندازه  ـ2 ؛ادراك فساد يرگیاندازه  ـ1
تعداد مجرمان   ـ 5 ؛)شده لیتشک يها (پرونده سیو پل ییشده به مراجع قضا ارائه يها تیشکا

 شده رشگزا يتعداد فسادها ـ  7 ي؛شده در منابع خبر گزارش يتعداد فسادها  ـ 6 ؛رشدهیدستگ
مشـارکت   ـ  10 ؛مقابله با (کنترل) فساد  ـ9 ؛ندهایامور و فرا يزیمم ـ  8 ؛گرید يها در گزارش

حـوزه   يتقاضا ـ  13 ي؛کشور نیب يآمار لیتحل  ـ12 ی؛نیرزمیاندازه اقتصاد ز  ـ11 ؛بازار کار
  .فساد جادیعوامل ا لیتحل ـ  16 ؛ وامدهایپ لیتحل  ـ15 ؛مازاد مخارج بر درآمدها  ـ14 ی؛نگینقد
  

در  یارائه خدمات کم شیمایروش پ  ـ3 ی؛ابیاختالف   ـ2 ی؛قوم یفرهنگ يمطالعه مورد  ـ1  خرد
  .بنگاه یبررس ـ4 ؛ وسطح سازمان

ـ  4 ؛ارزش شبکه ـ  3 ی؛ررسمیغ هايشبکه -2 ؛)ايسهی(مقا یاسیق تیشبکه شفاف لیتحل  ـ1  يا شبکه ای یبخش سطح
  .ندیسنجش انحراف در فرا 

 گیري فساد اقتصادي در جهان هاي اندازه شاخص

  :از اند عبارتگیرند  میبیشتر مورد استفاده قرار  که فساد هاي سنجش دسته شاخصسه 
هـا و   شـاخص ، ها آندر  باآنکهکارهاي مبارزه  هاي فساد و راه هاي مبتنی بر علل و زمینه شاخص )الف

  شوند. استفاده میربط،  ذي يرهایمتغ یررسمیو غ یرسم يآمارها
المللـی   سـازمان شـفافیت بـین    1شاخص ادراك فساد .1شامل هاي مبتنی بر افکارسنجی  شاخص )ب

)CPI( 2کنندگان رشـوه  شاخص پرداخت .2؛ )BPI(3المللـی  شـاخص تجـارت بـین    .3 ؛(BI) شـاخص   . 4؛
شـاخص شـفافیت    .6 ؛)ICRS( 5الملـل  بـین  کسیر يشاخص راهنما .5 ؛)GCR( 4رقابت جهانیگزارش 

  .شاخص سنجش فساد حکمرانی جهانی بانک جهانی (کنترل فساد) .7 و؛ )TI( 6المللی بین
برند، اما در پـی آن   یالملل را بکار م ینبشفافیت شاخص ادراك فساد پژوهشگران بانک جهانی روش 

ي هـا  شـاخص هستند که ابعاد مختلف آن را در پروژه شاخص حکمرانی جهانی بهبود دهند. ایـن پـروژه   
بعـد   6بـا   2008تـا   1996کشور (و بخشی از کشور) از سـال   212کلی را براي و  فرد منحصربهحکمرانی 

ومـت، کیفیـت قانونمنـدي،    حکومتی شامل: پاسخگویی حکومت، ثبات سیاسی، نبود خشونت، کارایی حک
هـاي تعـداد زیـادي از     یـدگاه دي کـل  هـا  شاخصکند.  یمو منتشر  حاکمیت قانون و کنترل فساد را تهیه

توسعه  هاي تخصصی براي کشورهاي درحال یبررس، شهروندان و کارگزاران حکومتی را در گذاران هیسرما

                                                        
1. Corruption Perception Index 2. Bribe Payers Index 
 

3. Business International 4. Global Competitiveness Report  
 

5. International Country Risk Guide 6. Transparency International 
 



  45                اثرات فساد اقتصادي و حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي در ایران

 

 مؤسسـات از تعداد زیـادي از   شده يآور عجمي ها شاخصي منفرد از ا دادهکند. منابع  یمو صنعتی ترکیب 
 6آید. براي ایجاد یک عنصـر از   یم به دستالمللی  ینبي غیردولتی و ها سازمانپژوهشی، مخازن فکري، 

کند. این بانک تنها  یمآوري  ي ادراك فساد موجود را جمعها شاخصعنصر براي مثال فساد، بانک جهانی 
کنتـرل فسـاد در    اتی دربر داشته باشند که براي ارزیابی کیفیتکند که اطالع یمیی استفاده ها شاخص از

 40منبـع و   25شاخص کنتـرل فسـاد بـه     ،شاخص حکمرانی جهانی 2009کشورها مفید باشد. در نسخه 
تـا   1996هـاي   کشـور از سـال   215کند. آخرین نسخه شاخص حکمرانی جهانی براي  یمشاخص اشاره 

 )2(در جـدول   ادشدههاي ی خص کنترل فساد براي ایران در سالاست که مقادیر شا منتشر گردیده 2012
  (قوي)) 2.5تا  (ضعیف) -2.5آمده است: (محدوده عملکرد دولت از 

  
 )1996-2012( يها اندازه شاخص کنترل فساد بانک جهانی براي ایران در سال .3جدول 

 سال شاخص کنترل فساد   سال شاخص کنترل فساد

-0.48 2006  -0.65 1996 
-0.46 2007  -0.77 1998 
-0.71 2008  -0.57 2000 
-0.86 2009  -0.22 2002 
-0.99 2010   -0.30 2003 
-0.92 2011  -0.42 2004 
-0.82 2012   -0.44 2005 

  
هـا و   شـاخص شـامل   هاي مبتنی بر آمارهاي رسمی جرائم و تخلفـات مـالی و اقتصـادي    شاخص ) ج

  )51:1383(همدمی خطبه سرا، . آمارهاي رسمی مراجع قضایی

  يرشد اقتصاد يتأثیر فساد بر رو نهیشیپ .3.2
 از عیوس يا نمونه در ياقتصاد رشد بر یمال فساد نترلک تأثیر یبررس به )1388( یالساداتصباحی و ملک 

 فساد نترلک شاخص از استفاده با مقاله نیا. پردازند یم 2006 تا 1996 یزمان دوره در و جهان يشورهاک

 يشـورها ک گـروه  سـه  در ياقتصـاد  رشـد  بـر  را یمال فساد تأثیر ،یجهان بانک مؤسسه توسط شده هیته
 گیري بهره با و یاقتصادسنج مدل کی قالب در درآمد، کم يکشورها و متوسط درآمد با يکشورها پردرآمد،

 زکتمر را نیشیپ موارد با مطالعه نیا زیتما وجهنویسندگان  .است نموده یبررس ییتابلو يها داده کینکت از
ـ ، ارآمدکنا یراسکبورو -2 و یمال فساد -1 :يامروز جوامع ینیع تیواقع دو انیم تقابل بر  روح .داننـد  یم

  نه،یپرهز ارآمد،کنا يادار یراسکبورو جاکهر هک دارد یبرم پرده تیواقع نیا از شده ارائه يها لیتحل بر مکحا
 يسو به را ياقتصاد ارگزارانک ياقتصاد تیعقالن باشد، مبادله نهیهز کننده لیتحم کالم کی در و ریگ وقت
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 را است مترک نهیهز صرف مستلزم هک یروش هک دارد یم وا را آنان و دهد می سوق تر نهیهز کم يها روش

ـ طو ریمس مودنیپ لیبد نهیگز عنوان به يادار فساد رهگذر هک ستا نجایا. نندیبرگز  يفرسـا  طاقـت  و لی
ـ جد قاعده نیا .گردد یم لیتبد ياقتصاد ارگزارانک يباز ةقاعد  به رفته رفته و گردد یم مطرح يادار  و دی

 و مرسوم يباز قاعده از کاراتر یاثبات لحاظ به اما است ناپسند و مذموم یارزش لحاظ به اگرچه یررسمیغ
ـ  اسـت  ییشـورها ک خـاص  مدعا نیا هک داشت توجه دیبا البته ت.اس یقانون  ارآمـد کنا یراسـ کبورو از هک

  .برند یم رنج
ـ و ترک سـطح  اثرات آن بر قیاز طر رانیا يرا بر رشد اقتصاد اثر فساد يا مقالهدر  )1387برومند (  بی

ـ ابا توجـه بـه   . کند می لیتحل یخصوص گذاري بخش مخارج دولت و سرمایه مطالعـات   شـتر یب در کـه  نی
فسـاد از مراکـز    مربوط به شـاخص  يها کار، داده یراحت يبرا فساد، شاخصۀ محاسب يصورت گرفته برا

ـ کـه نزد  اسـت  به کار گرفتـه شـده   یمقاله روش نیدر ا ی، ولگردیده است هیآن تهة دکنندیتول  نیتـر  کی
شـاخص فسـاد بـه    ۀ بعد از محاسـب  ،یاصل ياجزا لیتحل يروش بر مبنا نیکند. ا جادیبه آن را ا شاخص
نشـان   جی. نتـا اسـت برآورد شـده   رهایمتغ نیب روابط WLSو  OLS يها با استفاده از روش ،PCAروش 

ـ ا يبرا یخوبة ندینما شاخص، جادیا يشده برا به کار گرفته يرهایکه متغ دهد یم ـ گ ابـزار انـدازه   نی  يری
از آن است که  یحاک جینتا گریکشور داشته است. د يبر رشد اقتصاد یاثرات منف فساد ن،یاند. همچن بوده

در اقتصـاد   یعموم بخشة و انداز یخصوص گذاري سرمایه سطح فساد و سطح نیب يقو اریبسۀ رابط کی
  است. داشته وجود رانیا

او بـا   که تأثیر فساد بر رشد براي هند مهلـک اسـت.   دهد یمدر یک مطالعه نشان ) 2010( 1چودري
فـی  تـأثیر من  هـا  سـال فسـاد در ایـن   "که  ابدی یم، به شواهدي دست 2000 -2005هاي  استفاده از داده

گذاري یک کانال قابل قبول اسـت   و تأثیر منفی بر سرمایه گذارد ی بر رشد اقتصادي در هند میتوجه قابل
 بیشـتر فسـاد را در ایـاالتی کـه     تـأثیر ایـن مقالـه همچنـین     ".دهـد  یمـ که از طریق آن این تـأثیر رخ  

 .دهد یمنشان  ،و اقتصادي دارند ضعیف اجتماعی نسبتاً يها رساختیز
ـ ا) تأثیر منفی فساد بر رشـد را در  2005همکاران (و  2آکایی ي متوسـط  هـا  دورهبـراي   متحـده  االتی

 مـدت  کوتـاه کنند، ولی این تأثیر منفـی در   ) چشمگیر برآورد می1991-2000) و درازمدت (2000-1995(
  باشد. ناچیز می ،)2000-1998(

 رابـراي منـاطق مختلـف     نگاهگذاري در سطح ب تأثیر فساد بر رشد سرمایه)، 2009( منیفرآسایدو و 
بـر   یاثر منفـ  يدر حال گذار دارا ي: فساد در سراسر مناطق کشورهاکنند وتحلیل می تجزیه تفاوتمبسیار 

اثـر   ایـن  قـا یآفر يجنوب صـحرا  يو کشورها بیو کارائ نیالت يآمریکاگذاري است، اما در  رشد سرمایه
ـ در م ن،یست. عالوه بر انیقابل توجه  ـ (انـدازه شـرکت، مالک   ونیدر رگرسـ  ضـیحی ي تورهـا یمتغ انی  تی
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 ، متغیـر تجـارت)  يتـورم و آزادسـاز   ،یناخالص داخل دیصنعت، رشد تول ،يتجار يها يریگ شرکت، جهت
  در حال گذار است. يکشورها يگذاري برا رشد سرمایه کننده نییعامل تع نیتر فساد مهم

 طیاز محـ  یعنـوان بخشـ   بـه را فسـاد  ي، مطالعه اثرات فساد بر رشد اقتصاددر  )2009( 1ابن و د وال
کـار و ارائـه    يرویکه فساد بر ن یچارچوب رشد رسم کیبا استفاده از  گیرند. در نظر می شورهاک یسازمان
 بـراي ممکن اسـت   اند افتهین  توسعه یخوب که نهادها به یطی، فساد در شراگذارد ی تأثیر میعموم يکاالها
فساد بـر   یاز اثرات منف شتریب یسازمان ستمیموارد اثر مثبت فساد در عملکرد س نیدر ا .مساعد باشدرشد 

  .ترشد اس
در مطالعه اثرات فساد بـر   يدیکل اریمع کیعنوان  به)، اندازه آزادي سیاسی را 2006( 2مندز و سپالودا

 کـردن رشـد  بـراي حـداکثر    نییسطح پادر که فساد  دهد ینشان م جینتا .گیرند در نظر میرشد درازمدت 
  رشد مضر است.سازي  حداکثرمفید و فساد در سطح باال براي 

هاي پانل اثر فساد بر رشـد اقتصـادي و توزیـع درآمـد در      ) با استفاده از داده2002( 3گیماه برمپونگ
ي او حاکی از این است که فساد رشد اقتصـادي  ها افته. یدهد یمکشورهاي آفریقایی را مورد مطالعه قرار 

. یـک  دهـد  یمگذاري در سرمایه فیزیکی کاهش  از طریق کاهش سرمایه میرمستقیغمستقیم و  طور بهرا 
درصـد و درآمـد سـرانه را بـین      0.9و  0.75نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بـین   ،واحد افزایش در فساد

ـ . همچنـین نتـایج نشـان    دهـد  یمدرصد در هر سال کاهش  0.41و  0.39  کـه افـزایش فسـاد    دهـد  یم
 دهد یمهمبستگی مثبت با نابرابري درآمد دارد. ترکیب اثرات کاهش رشد درآمد و افزایش نابرابري نشان 

  .نندیب یمفقرا نسبت به ثروتمندان در کشورهاي آفریقایی لطمه بیشتري  ،که از فساد
ساد و غیرمستقیم ف میرشد، اثرات مستق ونیوتحلیل رگرس تجزیه قیاز طر )2004( 4پلگرینی و گرالق

درصدي  2.46انحراف استاندارد در شاخص فساد با کاهش  شیافزا کرا برآورد کردند. ی يبر رشد اقتصاد
 همچنین همراه است. ،دهد یدرصد در سال کاهش م 0.34را  ياقتصاد نوبه خود رشد گذاري که به سرمایه

و  اقتصـاد  بـودن بـاز  درصـدي شـاخص    0.19انحراف استاندارد در شاخص فساد با کـاهش   شیافزا کی
گیرنـد کـه    نویسندگان نتیجه می است.همراه بوده در سال  يدرصد 0.30 يکاهش رشد اقتصاد جهیدرنت
  .شوند یمیم توضیح داده رمستقیغ يها کانالتوسط طور مشترك،  به فساد بر رشداثر درصد  81

کشـور   63نمونـه از   کیدر  یفساد و توسعه انسان نیارتباط ب یبه بررس يا مطالعه در )2006( 5آکاي
 سه شـاخص مختلـف فسـاد مـورد     ،یبر توسعه انسان يتأثیر فساد ادار شیمنظور آزما به .پردازد یجهان م
ـ  يآمار دار یمعن یرابطه منف کیکه  دهد ینشان م مطالعه جی. نتادهد میقرار استفاده  هـاي   شـاخص  نیب
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فاسـد سـطوح    يکه کشورها دهد یمطالعه نشان م نیاز ا یوجود دارد. شواهد تجرب یانسان عهفساد و توس
و  دادهفساد را گسترش  یمنف يامدهایاز پ یستیمطالعه ل نیطور خالصه، ا . بهی را دارندتوسعه انسان نییپا

  گردد. می یتوسعه انسان یماندگ عقبموجب آن  يها معتقد است که فساد در تمام جنبه
ـ   تجزیهکند.  را بررسی می) GDP (رشد يفساد و رشد اقتصاد نیرابطه ب )2001( 1مو  یوتحلیـل تجرب

ـ     0.72 حـدود فسـاد در  سطح در  شیدرصد افزا 1که  دهد یاو نشان م  .دهـد  یدرصـد رشـد را کـاهش م
است که در حدود  یاسیس یثبات یگذارد ب تأثیر می يآن فساد بر رشد اقتصاد قیکه از طر یکانال نیتر مهم
را  یگـذاري بخـش خصوصـ    و سـهم سـرمایه   یانسان هیطح سرمافساد س نهمچنی .است اثر کل از 53٪

  .دهد یکاهش م
ی ال 1، )2000( يداوودتوسط: عابد و  گرفته انجامدر مطالعات  GDP تأثیر فساد بر کاهش رشد سرانه

مـائورو  درصـد و   1.2الی  0.7)، 1999( دمنیودرصد و لیت و  0.6 ،)2000( يداوودتانزي و  درصد و 1.3
  درصد برآورد گردیده است. 1.8الی  0.3)، 1996(

  يرشد اقتصاد يتأثیر فساد بر رو ينظر یمبان .4.2
و  ییکـارا  شیافـزا اولـی رهیافـت   تأثیر فساد وجود دارد: در خصوص فساد  اتیمخالف در ادب رهیافتدو 

 2لـف  ماننـد  ،يور بهـره  شیافـزا  کردیطرفداران روي. ور و بهره ییکاهش کارا افتیرهي و دومی ور بهره
 يهـا  کننـد کـه فسـاد چـرخ     می استدالل )1967( ي) و نا1972( کیفردر)، 1968( نگتونیهانت)، 1964(

 ن،یشـود؛ بنـابرا   گـذاري مـی   و سرمایه يرشد اقتصاد لیتسهموجب  وي کار روغنرا  وکار و تجارت کسب
مـوالن  مـک  ماننـد   ،يور کاهش بهره کردیرو طرفدارانشود.  می در اقتصاد يور بهره شیافزاباعث  فساد

) و مـائورو  1997( يو داوود يتـانز  )،1993( یشـن یو و فری)، شـل 1968( ردالی)، م1974)، کروگر (1961(
رشـد   مـانع فساد  جه،ی. درنتکند را کندتر میوکار و تجارت  کسبي ها چرخ کنند که فساد ) ادعا می1995(

 ).29:2006دارد (آکاي،  يور بر بهره یتأثیر مخرب جهیدرنتو  منابع است صیتخص فیو تحر ياقتصاد
 يدارا کنـد،  ي مـی کـار  روغنتجارت را  يها چرخ که نیا اباشد یتواند کارآمد  که فساد می دگاهید نیا
از  يتوسعه اقتصاد" زیآم کیمقاله تحر کیبا  1960 دهه بار در نیاولدیدگاه  نیا .است یطوالن يا سابقه

مبـانی نظـري ایـن دیـدگاه توسـط      از آن زمان به بعد ناتان لف مطرح گردید. توسط  "يفساد ادار قیطر
طرفداري به  یمختلف یتجرب يادعاها راً،یو اخ يگذار هیپا )1986) و بک و ماهر (1985( ویل ازجملهآثاري 

از  یهـای  با استفاده از مجموعـه داده  )2005( ینرو اگر ومثال،   عنوان به شده است. از دیدگاه مذکور عنوان
ی تشـخیص  خارج میگذاري مستق سرمایه يبرا یمحرک رافساد  یافته، فته و کمتر توسعهیا توسعهکشور  73
ـ مفي و ادار یهاي قانون دور زدن محدودیت برايتواند  فساد میکه  موضع لف مبنی بر اینکه  دهند می  دی
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معامالت سودمند است که در  لیتسهبراي است که فساد این  دیدگاه نیا یکل دهیا کند. می تأییدباشد را 
 ).273:2009 ،1انجام نداشت (آیدت نبودن فساد امکانصورت 

ـ و مثبت بـه پد  ینگاه ارزش کی يکه ناظر بر القا آن ش ازیب ها ين تئوریم بر گروه اول اکروح حا ده ی
توسـعه   درحال يشورهاک يادار یراسکه در بوروکاست  يخطوط قرمز و ها تیفساد باشد، ناظر بر محدود

 ت دریندها، ابهام و عـدم شـفاف  ینه بودن فرآیو پرهز ین و مقررات، طوالنیقوان يباال یمال وجود دارد. بار
متفـاوت از  ي هـا  و برداشـت  يا قهیرد سـل کو عمل ها میزن و مکانیرات مداوم قوانیی، تغییاجرا يارهاکسازو
آوردن بـه   يو رو یرقانونیغي ها مودن روشیه پکهستند  یموانع یجملگ يارگزاران ادارکن توسط یقوان

ـ نما یو سهل م نهیهز کم یطور نسب ، بهیگذرگاه فساد را در نظر بخش خصوص ـ . بـه ا دی  ين اعتبـار جـا  ی
ـ ر گردکـ آن ذ يها ه مشخصهک يوکار مشوش کسب يفضا نیه در چنکست اگر ادعا شود ین یشگفت د، ی

اسـته  کاست هرچه از شدت موانع فوق  یهیباشد. بد يرشد اقتصاد كمحر يادار ر انواع فسادیرشوه و سا
بـه   شـتر یب يارگزاران اقتصـاد کـ همـوارتر شـود،    یت بخش خصوصیفعال يوکار برا کسب يفضا شود و

ه کشود، بل استه میک تنها از شدت فساد ه نهکاست  یطین شرای. در چنشوند یرهنمون م یقانون يها وهیش
مطرح  يهاي اقتصاد انجام فعالیت ریزا در مس اختالل یمثابه عامل بهق فساد خود یعالوه بر آن وقوع مصاد

  ).146:1388، یالسادات کملو  یصباح( خواهد بود
 انجـام شـده   ياثرات فساد ادار نهیدر زم ياریبس قاتی، تحق1995بعد از  ژهیو به ر،یاخ يها اما در سال

ـ کرده و ب مواجه چالشفساد را با  يمکتب کارآمد يها ها، استدالل آن جیکه نتا است ـ ا انگری  قـت یحق نی
برخی از مطالعات مذکور در دو بخش مربـوط بـه    کند. می کند ساد، حرکت به سمت توسعه راف هستند که

  تأثیر فساد بر متغیرهاي اجتماعی و رشد آمده است.
مطـرح   يرشد اقتصـاد  يبودن فساد برا دیمف دگاهیدر رد د يمتعدد لیدالگذشته از مطالعات تجربی 

جامعـه نبـوده و    رییتغ رقابلیزا و غ برون اتیو مقررات خصوص ها يریناپذ که انعطاف است: اول این دهیگرد
داشـتن   عالوه مبهم نگه خلق شده باشند و به يریگ رشوه يبرا یمقامات دولت يممکن است عامدانه از سو

ـ در دست مجر يشتریاغلب آگاهانه بوده تا قدرت ب قرراتم نیا رشـوه   نیات باشـد. دوم بـاالتر  مقـرر  انی
 ییجو افراد در رانت نیتر نبوده و بالعکس ممکن است موفق يافراد ازنظر اقتصاد نیدهندگان لزوماً کاراتر

نـرخ بازگشـت مصـرف گردنـد و      نیبـا بـاالتر   ییهـا  يگذار هیصورت سرما به توانستند یها م باشند. رشوه
ـ مولد به سمت فعال یاجتماع يها تیفعال يریگیموجود از پ يها زهیافراد باانگ نیتواناتر نیهمچن  يهـا  تی
کـه   . سـوم ایـن  کنـد  یمـ  لیباال را به رشد کشورها تحم نهیانحراف هز نی. اشوند یمنحرف م انهیجو رانت

امکان دارد مشوق مقامات  یگیرد ول می مانجا يادار ندیفرا رییتغ قیکارها از طر عیتسر يپرداخت پول برا
  باشد. ندیزمان کل فرآ نکندتر شد جهیو امور و درنت ها تیفعال شتریدر کاهش سرعت انجام ب يادار
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با نگاهی بر مطالعات متعدد در خصوص مکانیزم تأثیر منفی فساد بر رشـد اقتصـادي مـوارد ذیـل را     
 اشاره نمود: توان یم

  گذاري در سرمایه فیزیکی سرمایه
؛ مـائورو،  1997 ،؛ آدز و دي تـال 1995؛ مـائورو،  1994رومـر،  مالحظات نظري و شواهد تجربی فراوانـی ( 

تواند رشد اقتصادي را از طریق تـأثیر آن بـر    که فساد می دهد یم) نشان 2001؛ جین، 2000؛ وي، 1997
مطالعات نشـان   نیا ).7:2009، 1گذاري در سرمایه فیزیکی تحت تأثیر قرار دهد (هادج و همکاران سرمایه

گذاري تحت  سرمایه يها تیفعال يدیدر عا تیقطع گذاري را با اضافه کردن عدم مایهدهند که فساد سر می
ـ بادارد، فساد در اقتصـاد وجـود    که ی. اوالً، هنگامدهد یتأثیر قرار م  ی دیـده شـود.  اضـاف  يهـا  نـه یهز دی

از درآمـد حاصـل از    یبخشـ  هـدف،  يبـه بازارهـا   یدسترسـ  امکـان منظـور   بههستند مجبور  نانیکارآفر
ـ مال همچـون فساد  ن،ی؛ بنابرانمایند گذاري خود را به مقامات فاسد واگذار سرمایه حاصـل از  بـر سـود    اتی
 نـان یگذاري است. ثانیاً عـدم اطم  سرمایه يافراد برا زهیانگ کاهشموجب  کند که عمل می گذاري سرمایه
ـ اگردد.  میهمراه با فساد  یو به شکل مخف یرقانونیغیی ها پرداختآمدن  به وجودباعث  امـر ایجـاب    نی

از  تـر  مخـرب و نقـش فسـاد    صورت پـذیرد  و مجازات ییاز شناسا يریجلوگ يبرای های تالش کند که می
ـ رشوه و  قیگرفته از طر انجامتوافقات  ن،یعالوه بر ا ).612:1993، 2مالیات باشد (شیفر و ویشنی انـواع   ای

، از رو نیازا باشد. نهیهرگونه اختالف ممکن است پرهز حلو  شوند ینمپشتیبانی فساد توسط قانون  گرید
ـ گذاري و درنها سرمایه يها تیفعال در خصوص عایدي تیعدم قطع افزایش باعوامل فساد  نیا قیطر  تی

ـ ، رشد اقتصـادي را کـاهش   گذاري سرمایه يبرا یافراد خصوص يبرا زهیکاهش انگ از  ياریبسـ . دهـد  یم
عوامـل رشـد    نیتـر  ياز قـو  یکـ یعنـوان   به یکیزیف هیگذاري در سرما اند که سرمایه مطالعات نشان داده

  ).1992، 3(لواین و رنلت باشد یمي اقتصاد

  سرمایه انسانی
 شود، عیشا جامعه در فساد هک یطیشرا در .گردد یم جامعه ياستعدادها نامناسب تیهدا باعث فساد وجود

 از کنند یم یسع خود، ينوآور و تیخالق از استفاده يجا به بااستعداد یانسان يروهاین خصوصاً جامعه افراد

ـ  ی یرانت قانون کیسب ک، اقدام به یدولت مقامات با توافق و رشوه پرداخت رهگذر نـد.  ینما یا مجـوز دولت
ـ  يهـا  شـرفت یت جامعه را ازلحـاظ پ یظرف توانستند یبالقوه م طور ن افراد بهیآنکه ا حال ارتقـا دهنـد.    یفن
 حـل  عنـوان راه  از آن بـه  یافراد جامعه که گاه نیتر انه توسط باهوشیجو هاي رانت فعالیت ن انجامیبنابرا

                                                        
1. Hodge et al 2. Shleifer and Vishny 
 

3. Levine and Renelt 
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ـ خود محروم نموده و بـا ا  یواقع يها لیشود، جامعه را از پتانس اد میینه دوم یبه  نـه یبهریغ صین تخصـ ی
  ).141:1388 ،یالسادات کو مل ی(صباح رساند یان میز يبه رشد اقتصاد یانسان يها هیسرما

مدیریت . اول، فساد کند می فیتحر سمیچهار مکان قیاز طررا  یانسان هیگذاري در سرما سرمایه فساد،
 گردد نامناسب یاتیمال يها تیمعافو  اتیتواند منجر به فرار از پرداخت مال و می کند مالیاتی را تضعیف می

 دمات،ارائـه خـ  در  یگذاري عمـوم  سرمایه يو منابع در دسترس براته ی کاهش یافاتیمالدرآمد  جهیدرنتو 
 يها نهیثانیاً هز). 8:2009گردد (هادج و همکاران،  محدود میوپرورش و بهداشت و درمان  ازجمله آموزش

 لیازجملـه تشـک   گـر ید يهـا  استفاده يمنابع در دسترس برا جهیو درنت دهد یمرا افزایش  دولت یاتیعمل
مقامـات   .دهـد  یمـ  مخارج دولت را تحت تأثیر قـرار  بیترک. ثالثاً، فساد دهد یرا کاهش م یانانس هیسرما

ها  به آنکه یی را انتخاب کنند ها تیدولت فعال يها نهیانجام انواع هز يبرادارد که  يشتریفاسد احتمال ب
 يو درمان بـرا  وپرورش و بهداشت آموزش يها نهیهز نباشد. کشف قابلدر آن رشوه  گرفتن دهد یاجازه م

 یتوجه قابل طور که به رود یمالحظات، انتظار م نیبر اساس ا کنند. ي فراهم میفرصت کمتر يخوار رانت
ـ تجه دهیچیپ اریبس ایبزرگ و  ییربنایز يها رشوه در پروژه يآور جمع پرداخـت  تـر از   سـاده  ی،دفـاع  زاتی

  ).264:1998(مائورو،  باشدحقوق معلمان واریز  ای یکتاب درسرشوه در چاپ 
 را کـاهش دهـد   يو نگهـدار  تعمیـر شده بـه   اختصاص داده يها نهیتواند سهم هز فساد می ت،یدرنها

عنـوان   کنند و به را فراهم نمی جویی رانت يبرا يادیفرصت ز ییها نهیهز نیچن ).1997(تانزي و داودي، 
ـ  يها رساختیز تیفید، کی. در موارد شدرانت هستند نیمانع در جهت به دست آوردن ا کی اقتصـاد   کی

رشوه،  يدر ازا ن،یعالوه بر اکامل داشته باشد و  يبازساز به ازیکه نبرسد  يا عمد به نقطه ممکن است به
ـ خر يقراردادها یعموم بیتصو هب يشتریب لیفاسد تما ستمیس کی ـ فیبـا ک  دی دارد (هـادج و   نییپـا  تی

 ییو توانـا  یو درمـان  یو خـدمات بهداشـت   وپـرورش  آموزش تیفیتواند ک میامر  نیا ).8:2009همکاران، 
ـ منک را کاهش دهد. یبهداشت يو استانداردها تیو ترب میمنظور بهبود سطح تعل دولت به ـ رومـر و و  و،ی  لی

 دارد.بر رشد تأثیر مثبت  یانسان هیسرما کهاند  )، نشان داده1992(

  اندازه دولت
ـ  دیبه تول یعمومبخش نسبت مصرف  که باتأثیر بالقوه فساد بر اندازه دولت  ـ گ انـدازه  یناخالص داخل ي ری

تقویت و ناکارآمد را  افتهی شیافزا یمنابع دولت صیتواند تخص ، فساد میطرف کی. ازي استا دو جنبهشود  می
هسـتند (مونتینـوال و    خـود رانتی بالقوه  يها ییچراکه مقامات فاسد به دنبال به حداکثر رساندن توانا ،کند

و با محدود کردن برگزیده  نیگزیجا ریمس کید نتوان مقامات فاسد می گر،ید يسو از ).150:2002، 1جاکمن
در  یبا عدم گزارش بودجـه عمـوم   ای رانت خود را حداکثر نمایند. یعمومبخش مصرف  يها نهیهز زانیم

                                                        
1. Montinola and Jackman 
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و  ی(اغلـب پنهـان   یخصوص یبانک يها به حساب یعموم يها بودجه تیبا هدا ایمصرف و  يدسترس برا
در  رااز شواهد  ی) برخ1997( وتیتواند اندازه دولت را کاهش دهد. ال طور بالقوه می )، فساد بهکشورخارج از 

 .دهد یم، ارائه ابدی یبا سطح فساد کاهش م GDP اندازه بودجه دولت نسبت بهآن در  استدالل که نیا تأیید
  ).1999، و همکاران 1داده است (جانسوندولت را کاهش  مددرآ ،فساد ن،یعالوه بر ا

 نیشفاف است، بنابراي ها کمتر از دولت ای شتریب ،فاسد يها میرژمخارج  ایکه آ ستی، معلوم نرو نیازا
دولـت   کی یتأثیر منفي در خصوص مستند یمطالعات تجرب امااست؛  یتجرب تحقیقبه  ازیموضوع ن نیا

بـه لحـاظ    جینتا نی). ا1995 ن،یمارتي ؛ بارو و ساال1991مثال، بارو،  عنوان (بهوجود دارد. رشد بر تر  بزرگ
کامـل منـابع    اتالفبا  او ی یبا دور زدن روند رقابترا  اندازها پس ها دولتاز سوي نظریاتی همچون  ينظر
  ).10:2009(هادج و همکاران،  داده شده است حیتوضکنند،  می فیتحري رضروریغ يها در پروژه یدولت

  ي تجارتآزادساز
متضـمن   وضـوح  بـه ي، بنـد  هیسهماز طریق  جادشدهیاي رانت ها تیفعالکه  دهد یم) نشان 1974کروگر (

شـده بـر تجـارت، در     هاي اعمال کنند که محدودیت ادعا می زی) ن2000و همکاران (سوتگیت  فساد است.
. ازآنجاکـه  کننـد  رانت را فراهم میاز  یتوجه منابع قابل یمقامات دولت برايمجوز،  ایو  يبند هیقالب سهم

 يمقامـات فاسـد بـرا    جهی، درنتدارد یبرمرا از میان  ها از رشوه یکت به سمت تجارت آزاد حداقل برخحر
  دارند. زهیانگ یحرکات نیممانعت از چن

ن یکنند، بنابرا کسب یمنافع خصوص يا قهیانه و سلیطور مخف دهد به اجازه می یفساد به مقامات رسم
کسب رشوه دارند.  يبرا يشتریب ند، فرصتیل نمایتحم يشتریب يریناپذ که هرچه انعطاف دانند یها م آن
رفع نواقص بازار نخواهند  یعنیمورد انتظار خود  نقش يفایتنها اقدام به ا نه یب کارگزاران دولتین ترتیبد

د بـالقوه کـه   یجد يها بنگاه یطیمح نیجاد خواهند کرد. در چنیز در بازارها این يشتریکرد، بلکه نواقص ب
وارد بازار نشوند کـه   رندیگ یم میات خود رشوه پرداخت کنند، اغلب تصمیعمل ثبت و شروع يبرامجبورند 

رانـت و   از ایـن  یخـارج  گـذاران  هیسـرما ). 7:2006(آکـایی،   افتیکاهش خواهد  يرشد اقتصاد جهیدرنت
  کند. ل میعم یگذاري خارج سرمایه شیعنوان ترمز افزا بهاین امر  جهیکه درنت برند یرنج مي بند هیسهم

و دیگـر اثـرات    تـر  بزرگي و دسترسی به بازارهاي آور فنوقتی رقابت در بازار افزایش یافته است، با انتقال 
  ).202:2008 ،2با رشد مثبت بوده است (وزیارگ و ولچ همراهآزادسازي تجاري بیشتر  جهیدرنتمواجه شده و 

 ی سیاسیثبات یب
ـ  خدمات و کاالها تدارك در فساد .برد یم لیتحل را حکومت تیمشروع ر،یفراگ فساد ـ تحم در و یدولت  لی

                                                        
1. Johnson 2. Wacziarg and Welch 
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). 1999(رز آکـرمن،  کند یم دار لکه هستند یمردم تیمشروع خواستار که را ییها حکومت تیثیح ها نهیهز
ـ توانـد منجـر بـه     و بنابراین می کشاند یمفساد مشروعیت مردمی نهادهاي سیاسی را به چالش  ی ثبـات  یب

). فسـاد نــابرابري و  440:2004آن جریــان پیـدا کنـد (پلگرینــی و گـرالق،    سیاسـی شـده و خشـونت از    
ـ کند (گاپتا و همکاران) و ممکن است از طریق تضاد درآمـدي   ناشایستگی را تغذیه و تقویت می ی ثبـات  یب

  ).74:2001سیاسی را تقویت کند (مو، 
ـ را براي شـرکت در اقـدامات    'ندارها'ي ها زهیانگنابرابري درآمدي باالتر  ی و رقـانون یغ انـه یجو یتالف

از طریـق ناعادالنـه بـه     هـا  ثـروت که اگر این  این خصوص به کند ي میتر يقو، 'داراها' هیعل زیآم خشونت
هاي دموکراتیک و یا آنچه فریدمن بافت اجتمـاعی   ي نظامها هیپادست آمده باشد. عالوه بر این، فساد به 

گـردد. بـر پایـه تجربیـات،      ی سیاسـی مـی  ثبـات  یبمنجر به  يریناپذ اجتناب طور بهو  کند حمله می نامد یم
  ).10:2009شود (هادج و همکاران،  به کاهش رشد اقتصادي منجر می معموالًی ثبات یب

قرار گرفته است.  روزافزوندر ادبیات معاصر نقش متغیرهاي سیاسی در عملکرد اقتصادي مورد توجه 
توسـعه   درحـال  کشـورهاي  يرشد اقتصـاد  براي یاسیس یثبات یکه ب دهد ینشان منیز  ریاخ يها پژوهش

ی شامل هر نوع شورش یا انقـالب، رهبـري کودتاهـاي    طورکل به یاسیس یثبات یباگر تعریف  مضر است.
در دوره پـس از   1جنـوب صـحراي آفریقـا    توسعه درحالنظامی نافرجام باشد مشخصه اقتصاد کشورهاي 

ن بوده است. این کشورها پس از اسـتقالل بـیش از   اییرشد پ ی سیاسی درگیر بودندثبات یباستقالل که با 
توطئه کودتا رسمی را  125و  نافرجام کودتاي 70 ،ها منجر به تغییر غیرارادي دولت "موفق"کودتاي  60

  ).289:2001، 2(فوسو اند کردهتجربه 

  و سنجش آن 3حقوق مالکیت مفهوم .5.2
و نتایج کار و ابتکارات افراد جامعه در قالب مفهومی با عنوان حقـوق مالکیـت بیـان     ها ییدارامحافظت از 

ـ ک. در متون اقتصادي از حقوق مالکیت تعاریف متعددي ارائه گردیده است: حقوق مالگردد یم ت، حقـوق  ی
ـ   ین حقوق با قوانیافراد براى استفاده از منابع است. ا  و هـا  سـنت ن بـا  ین رسمى و قـدرت دولـت و همچن

) حقوق مالکیت از دیدگاه نورث، حقوق افـراد  12:1372نمازي، (. گردد یمرسومات اجتماعى برقرار و اجرا 
را تصرف  ها آني از منافع کاالها و خدماتی که مند بهرهي از منافع کار تحت تملک خود یا مند بهرهبراي 
 در بسـته ازجمله تجارت و تولیـد  اقتصادي  يها تیفعال). تمام 56:1377معینی، ( شود یم، تعریف اند کرده

فدرك و همکاران در تحقیـق خـود تعریـف     ).226:2005، ماهونی(کیم و  .شوند یممبادله  حقوق مالکیت
حقـوق مالکیـت    «:شـود  یمآن تأکید  مؤلفهکه بر هفت اند  زیر را از حقوق مالکیت مورد استفاده قرار داده

                                                        
1. SUB SAHARAN AFRICA=SSA 2. Fosu 
 

3. Property rights 
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(Ownership)  تصرف شامل حق(Possess)   گـذاري، لـزوم    ، حق استفاده، حق مـدیریت، حـق سـرمایه
 مالکیـت  حقوق ). عبارت186:1389صمدي و همکاران، (» باشد یمانتقال، مسئولیت اجرا و حق حفاظت 

 )."1استفاده حق" عنوان به( اشاره دارد درآمد دیتول و مصرف يبرا ییدارا و االک از استفاده در کمال حق به
 حق" عنوان به( است راثیم ای هیهد فروش، قالب گر درید شخص به انتقال حق شامل نیهمچن حق نیا

 بـه  اجـاره،  قالـب  در گرانید با قرارداد انعقاد حق متضمن معمول طور به نیمالکیت همچن ). حق"2انتقال

 در مثال يبرا آن از استفاده يبرا گرانید به اریاخت ياعطا ای ییدارا ای االک دادن به رهن گذاشتن، قهیوث

بیان کرد که منظور اقتصـاددانان   توان یم درواقع ).4526:2010، 4قتکو  3بسلیاست ( اشتغالۀ رابط یک
منظـور منـع    از حقوق مالکیت، حقوق مالکیت خصوصی است که ویژگـی آن داشـتن توانـایی قـانونی بـه     

  ).93:1392، پورمهرصمدي و (دیگران در استفاده از یک کاال یا دارایی است 
ي اسـت از حقـوق اسـتفاده از    ا مجموعهکه  کنند یممالکیت را مشخص  حدودوثغورقوانین اقتصادي، 

مهـاجرانی،  (دارایی و درآمدهاي ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثـروت بـه دیگـري    
) هـا  ییتواناو  ها ییامنابع (دارجامعه با تعیین مالکیت  -و با واژگان اقتصادي -). به دیگر سخن193:1392

منابع کمیاب، در مورد هر یک از منابع، چه کسـی   ازکه در رقابت میان افراد براي استفاده  کند یمروشن 
اما در عمل، تصمیمات متداخل و متضادي گرفتـه خواهـد شـد کـه منجـر بـه انبـوهی از        ؛ تصمیم بگیرد

ي رقابـت را بـراي حـل ایـن     هـا  مـالك یـا  برخوردها در میان رقبا خواهد شد. آنگاه جامعه برخی قواعـد  
ـ قـوانین،   صـورت  بـه قواعد بازي). این قواعد رقابت، ( کند یمبرخوردها، تعیین  ، رسـوم و یـا   هـا  نامـه  نیآئ

  ).  287:1376رنانی، ( شوند یمشناخته  "حقوق مالکیت" عنوان بهو  شده گر جلوهمراتبی  سلسلهي ها نظام
 هـا  شـاخص براي نشان دادن وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت معیارهاي مختلفی وجود دارد که این 

ي ها شاخصی ریسک کشورها، الملل نیبي کیفی (مانند شاخص راهنماي ها شاخص دودستهبه  توان یمرا 
ـ ی سیاسی) و شاخص ثبات یبآزادي اقتصادي، شاخص اخبار ریسک محیط تجاري و شاخص  ماننـد  ( یکم

قراردادها، نرخ تورم، نرخ کاهش ارزش پول، پـاداش بـازار سـیاه ارز، سـطح و تغییـرات       کننده تیتقوول پ
درجه مالکیت دولتی و اعتبارات تخصیصی به بخـش خصوصـی و معیارهـاي پیشـنهادي رنـانی)       اتیمال

  ي کرد (همان).بند دسته
 آزادي اقتصـادي و در  اساسـی  یـک عنصـر  ، ها آنتوسط  آمده دست به حق به افراد و اموال حفاظت از

یک سیسـتم   دهنده لیتشک اصلی عناصر. است دولتوظیفه  نیتر مهم این کار درواقع،. است جامعه مدنی
ه مسـتقل  اییقوه قض حقوق مالکیت،، امنیت حاکمیت قانوناز:  اند عبارت آزادي اقتصادي سازگار با حقوقی

اسـتقالل   )سازنده این عناصر نیز شامل: الف گانه نهاجزاي  .قانون طرفانه یبو  مؤثراجراي  ووابسته غیر  و
                                                        
1. Use Rights 2. Transfer Rights 
 

3. Besley 4. Ghatak 
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مداخلـه ارتـش در حاکمیـت قـانون و      )حمایـت از مالکیـت فکـري د    )ج طرف یبي ها دادگاه )ب اییقض
ي نظـارتی در  هـا  تیمحدود )اجراي حقوقی قراردادها ز )یکپارچگی نظام حقوقی و )فرآیندهاي سیاسی ه

تجارت جرم، هستند که نحوه عملکرد حمایت دولت از حقوق هاي  هزینه)اعتبار پلیس ط )فروش دارایی ح
ـ  نیراهنماي ب :ندیآ یم به دستاز سه منبع اصلی  گانه نهدهند. اطالعات اجزاي  مالکیت را نشان می  یالملل

(بانـک   3وکار بانـک جهـانی   پروژه بررسی فضاي کسب و 2جهانیي ریپذ رقابت گزارش، 1ریسک کشوري
 ).5:2013جهانی، 

 لکـرد آزادي اقتصـادي و عم  زیرسـاخت اساسـی  شده توسط حاکمیت قـانون،   حفاظت امنیت حقوق مالکیت
و  هـا قرارداد بـراي اجـراي  نفـس کـافی    وکـار اعتمادبـه   افراد و کسب که ی. هنگامکند یفراهم مرا  کارآمد بازارها

ـ فعال، انگیزه خـود را بـراي شـرکت در    نداشته باشندمولد خود  يها از تالشمحافظت  از دسـت  مولـد   يهـا  تی
  (همان). باشدبراي تخصیص کارآمد منابع ضروري  موضوع، این عامل دیگريشاید بیش از هر  دهند. می

  يرشد اقتصاد يبر رو حقوق مالکیتتأثیر  نهیشیپ. 6. 2
بررسی تأثیر حقوق مالکیت بـر رشـد اقتصـادي     "عنوان کارشناسی ارشد با  نامه انیپا) در 1385( یزنگانی

از ادبیات اقتصاد نهادگرا و رویکرد حقـوق مالکیـت    يریگ با بهره کند یتالش م "اخیر) يها ایران (در دهه
تأثیر کیفیت حقوق مالکیت بر عملکرد (رشد) اقتصادي ایران را بررسی نمایـد. ایـن بررسـی در قالـب دو     

یعنی دوره صفویه، قاجاریه،  مهم تاریخ ایران يها ابتدا تحول حقوق مالکیت در دوره شود یمرحله انجام م
و سپس با ارائه یک مـدل   گردد یتبیین م يا سهیپهلوي و جمهوري اسالمی به روش مطالعه استدالل مقا

براي  شود یدر معرض آزمون تجربی گذاشته م 1353 -1383 ریدر دوره اخ قیرشد ساختاري، فرضیه تحق
عنـوان شـاخص    بـه  ینگیسبت شبه پول بـه نقـد  همان ن ای) cimاین منظور از مفهوم پول ویژه قرارداد (

کـه ترتیبـات    دهـد  یآمده از هر دو مرحله نشان م دست مناسب حقوق مالکیت استفاده شده است نتایج به
که درواقع مسیر است که اثرات خارجی را درونی  موجود حقوق مالکیت در ایران همواره از مسیر بهینه آن

انحراف زیاد داشته است به همین دلیل تأثیر  دهد یصفر حرکت م کرده و شرایط را به سمت هزینه مبادله
جامعه ایـران فاقـد    گرید عبارت بوده است به دار یآن بر عملکرد اقتصادي ناچیز و به لحاظ آماري غیر معن
منابع سوق دهد و به تولید و مبـادالت ثبـات و    ییساختار حقوق مالکیتی است که اقتصاد را به سمت کارا

موانـع   نیتـر  گفت سستی ترتیبات حقوق مالکیت در ایـران از عمـده   توان یخشد بدین ترتیب ماطمینان ب
  .رود یبه شمار م شدنهادي انباشت سرمایه و ر

                                                        
1. The International Country Risk Guide(ICRG) 
2. the Global Competitiveness Report 
3. the World Bank’s Doing Business project 
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ـ  چارچوب در ياقتصاد رشد و تیکمال حقوق ) در تحقیقی رابطۀ1387همکاران (و  یرنان الگـوي   کی
 حقوق از حفاظت مخارج شیافزا هک است داده نشان ينظر جیرا مورد مطالعه قرار دادند. نتا زا درون رشد

همچنین بر اساس اطالعات  .دهد ینم شیافزا نواخت راکی تیوضع ياقتصاد رشد نرخ حتم طور به تیکمال
 مخارج سهم به درصد، 2حداقل  ياقتصاد رشد نرخ به دنیرس يبرا هک داده شده است نشان رانیا اقتصاد

درصـد   8/5حـدود   در زمان تحقیق در رقم نیکه ا است ازین درصد 35از  شیب تیکحقوق مال از حفاظت
ـ کمال حقوق از حفاظت مخارج زانیم یفعل تیوضع با هکجه نهایی این است یبوده است. نت اقتصـاد   در تی

  .است نکرممیغ باًیتقرا یپا تیوضع به یدسترس ،رانیا
، به بررسی مقررات و رشد اقتصاديامنیت حقوق مالکیت، قوانین و ) در مقاله 1389همکاران (صامتی و 

وکـار بـر    تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب
این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و  درپرداختند.  رشد اقتصادي

سپس با  نموده،مایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه سایر متغیرهاي مستقل را از ذخیره سر
استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات 

 يها کشور را در سال 80به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادي در 
. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهاي مستقل مورد آزمون شامل نیروي نمودندبررسی  2005-2000

کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبـت و معنـاداري بـر رشـد اقتصـادي دارنـد.       
ي بر رشد اقتصادي عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معنادار همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به

در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به  شده انیدارد. مطابق نتایج مدل دوم، عالوه بر معناداري متغیرهاي ب
  بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند.

ـ ) در تحقیق حقوق مالکیت خصوصی، آزادي اقتصـادي و رفـاه نشـان    2002پاول ( در کـه   دهـد  یم
کمتر در حقوق مالکیت خصوصـی شـهروندان خـود، مـردم بـه سـرانه تولیـد         يدراز کشورهایی که دست

آزادي  برخـوردار از  کشـورهاي همچنین  .ابندی یمدست  تر یاالتر و امید به زندگی طوالنبناخالص داخلی 
را  يخالص داخلـی بـاالتر  نرخ رشد تولید نانسبت به کشورهاي با آزادي اقتصادي کمتر،  اقتصادي بیشتر

و  شود یمگذاشته حقوق مالکیت خصوصی احترام به مردم در کشورهایی که . عالوه بر آن اند کردهکسب 
، انتخـاب خصوصـی شـهروندان    محدودکنندهدارند نسبت به کشورهاي سطح باالتري از آزادي اقتصادي 

  هستند.ها  قادر به برآوردن خواسته انسانبیشتر 
حفظ حقوق مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون عوامل مهم ) براي آزمون این فرضیه که 2004( تگریه

 1975-1995 سـاله  20کشـور جهـان در دوره    84 ، از مدل رشد نئوکالسیک برايرشد اقتصادي هستند
نشان داد که حقوق مالکیت تأثیر مثبت بـر بـازده اقتصـادي و ثـروت ملـل در طـول        نتایج. استفاده کرد

توجه است: دو برابر  توسعه اقتصادي قابلتأثیر کلی حقوق مالکیت بر داشته است. همچنین ساله  20 دوره
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   را به دنبال داشته است.استانداردهاي زندگی و  شدن شاخص حقوق مالکیت بیش از دو برابر درآمد سرانه
کننـد   بیان مـی  "و رشد توسعه مالی، حقوق مالکیت"اي با عنوان  ) در مقاله2003لوکلون (کلسنس و 

بهتـر تخصـیص   را  ممکن است منـابع  ها بنگاه، باالتري دارند امنیت حقوق مالکیت که یدر کشورهایکه 
بیشتر در برابـر اقـدامات    محافظتو ها  بازده انواع مختلف داراییبهبود  که نتیجهتر  رشد سریعبه و دهند 

  رقبا است، دست یابند.
 35کشـور در یـک دوره    120به بررسی تأثیر حقوق مالکیت بر رشـد اقتصـادي در    )2008( 1کازدین

حقـوق مالکیـت   ارائه شده عوامل نهادي ازجمله مدل نظري در  .پردازد ترکیبی میهاي  دادهه با روش سال
گذاري، رشـد جمعیـت،    سرمایه شامل متغیرهاي رگرسیون چند متغیرهگردیده است. در تابع تولید  نیز وارد

تأثیر مثبـت حقـوق مالکیـت بـر     و حقوق مالکیت، نتایج حاکی از ز بودن تجارت و تولید ناخالص داخلی با
مراحـل  سـطوح و  ر ددهد کـه میـزان تـأثیر حقـوق مالکیـت       نشان میتکمیلی نتایج همچنین . دارد رشد

ر د .یافتـه متفـاوت اسـت    یافتـه و کمتـر توسـعه    یعنی کشـورهاي بیشـتر توسـعه   کشورها مختلف توسعه 
  .گردد یممعرفی رشد نیروي محرکه  عنوان حقوق مالکیت بهنهایی  يریگ جهینت

 1996- 2006را در فاصـله زمـانی    اثر نقض حقوق مالکیت معنوي بر رشد اقتصادي )2011( یلمک لنان و 
 نقـض نماینـده   عنـوان  بـه افـزاري   کشور جهان مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از سرقت نـرم  71در بین 

بودن نرخ رشد در کشورهاي با نرخ باالتر سـرقت  تر  ناییحاکی از پ ها افتهاستفاده شده و ی حقوق مالکیت معنوي
حمایـت از   يهـا  اسـت ییب سصـو بـه ت کشورهایی که نسبت  دهد افزاري است. یکی دیگر از نتایج نشان می نرم

  .اند شد باالتر بودهقادر به دستیابی به نرخ ر ي دارندتر يحقوق مالکیت معنوي تعهدات قو

  يرشد اقتصاد يبر رو حقوق مالکیتتأثیر  مبانی نظري. 7. 2
ـ حقوق مالک ازجمله – نهادهاکه وجود دارد  يا اجماع گسترده کی، ياقتصاد اتیدر ادب رشـد   بـراي  - تی

به اقتصـاددانانی همچـون:    توان یمافرادي که به این موضوعات پرداختند  مهم هستند (ازجمله ياقتصاد
ـ . نظراشاره کرد) 7و نورث 6، پوسنر5، کالبرسی4استیگلر جوزف ،3، دمستز2کوز  ينظـر  يهـا  و مـدل  هـا  هی

) اسـتدالل  1990نـورث ( . شده است شنهادیپبراي رشد اقتصادي  تیحقوق مالک تیدر مورد اهمبسیاري 
. حمایت از افـراد و  )1:2006(زانگ،  است يضرور يتوسعه اقتصاد يبرا تیحقوق مالککند که امنیت  می

، ایـن عامـل   درواقـع . شـود  یمعامل اساسی در رشد و توسعه جوامع مختلف محسوب  ها آنحقوق قانونی 

                                                        
1. Kazdin 2. Ronald Coase 
 

3. Harold Demsetz 4. George Joseph Stigler 
 

5. Guido Calabresi  6. Richard Allen Posner 
 

7. Douglass North 
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منظـور برخـورداري از حاصـل     از افراد به تیحما عدم. شود یممحسوب  ها دولتوظایف  نیتر مهمازجمله 
اختالفات موجـب   وفصل حلراردادها و توافقات دوجانبه براي ، نبود قواعد مربوط به حمایت از قتشانیفعال

دهـد. یـک    که رشد اقتصادي را کـاهش مـی   ي اقتصادي خواهد شدها تیفعالکاهش انگیزه براي انجام 
کارآفرین تنها زمانی انگیزه براي ابتکار دارد که بتواند بازده حاصل از ابتکار را در کنترل خود داشته باشـد  

  ).87:1389ن، صامتی و همکارا(
. حتـی انحصـار   انجامد یمکه به رشد اقتصادي  ازآنجاستارزش معیارهایی همچون کارایی و رقابت، 

بـا   کـه  آنگـاه  -که همواره به دلیل عدول از شرایط کارایی تخصیصی، مغضوب اقتصاددانان بوده اسـت  –
ـ  شود یمایجاد شرایطی چون رقابت پویا منجر به رشد اقتصادي  ـ گ یمـ رار ، مورد حمایـت ق بنـابراین،  ؛ ردی

ي بر سـطح زنـدگی مـردم    ریتأثو تحوالت اقتصادي هر جامعه بسته به آن است که چه  ها شاخصارزش 
بـراي افـزایش سـطح     -ولـی نـه کـافی    -. روشن است که رشد اقتصادي شرط الزمگذارند یمآن جامعه 

ي ریپـذ  رقابـت ). حقوق مالکیت، تأثیر اصلی و اساسی بر کـارایی و  307:1376رنانی، است (زندگی جامعه 
ـ  ازآنجاکه. گذارد یمي بر رشد اقتصادي ا عمدهدارد که از این مسیر تأثیر  ي بـه  سـو  کحقوق مالکیت از ی

ذاري گـ  دهد که مانع استفاده رایگان دیگران شود و از سوي دیگر، انگیزه سـرمایه  مالک این امکان را می
کند.  دهد، بنابراین نوعی تضمین براي تداوم و رشد تولید ایجاد می براي بهبود کیفیت منابع را افزایش می

صـامتی و  ( کنـد  ، حقوق مالکیت چارچوب نهادي الزم بـراي تخصـیص منـابع را فـراهم مـی     حال نیدرع
تضـمین وام و   يهـا  روش). همچنین حقوق مالکیـت، از طریـق گسـترش ابزارهـا و     88:1389همکاران، 

ي، ا هیسـرما ها به بازارهاي مالی و  و گسترش امکان ورود انواع دارایی انداز پسی، افزایش نانیاطمناکاهش 
ي بـر  ا گسـترده گـذاري، تـأثیر    ي کوچک و کاهش ریسـک سـرمایه  ها هیسرماگسترش امکان استفاده از 

هـاي   یش بازدهی حاصـل از دارایـی  حقوق مالکیت سبب افزا رو نیازاي دارد. ریپذ رقابتتسهیل و تشدید 
  همان).( شود یمافراد 
گـذاري کمتـر در سـرمایه فیزیکـی و      سـرمایه  نخست دراثرات منفی عدم حفاظت از حقوق مالکیت  

و بـروز یافتـه   توسـعه  کـاهش  حقوق مالکیت محـدود در پـژوهش کمتـر و    نتیجه . گردد یمظاهر انسانی 
تخصیص  ،. مشکالت دیگر حقوق مالکیت محدودشود یماصل حجدید  يها يآور ، تولید کمتر فنرو نیازا

هسـتند،   یمردم به دنبال نفـع شخصـ   که ییازآنجا ).11:2008(آسونی،  و مالی استی انسان نادرست منابع
ـ  کـ ننـد  ک یاقـدام مـ   يگـذار  هیار سخت و سرماکبه بر عهده گرفتن  یفقط در صورت از  یه احتمـال منطق

طور مثال بـه   به - ن نشده باشدیت خوب تأمیکن اگر حقوق مالیشدن از کوششان موجود باشد. بنابرا منتفع
مردم به  -وسیله دولت مصادره اموال به يا احتمال باالیات یمال يباال يها شتر، نرخیت بیعلت جرم و جنا

فراد براي تصرف کاالهـا و مصـرف   ). توانایی ا1999کنند (بارو،  اقدام می يگذار هیاهش کوشش و سرماک
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یـک   لهیوسـ  بـه با عدم اطمینان روبرو است. این توانایی و قدرت، از طریق هنجارهـاي اجتمـاعی و    ها آن
یـک نهـاد قـانونی (ماننـد      ها نانیاطمبنابراین براي کاهش این عدم ؛ شود یمقدرت قانونی به وي اعطاء 

ي بر انگیزه فعالین اقتصادي براي ایجاد ثروت جدیـد  رگذاریتأث) نیاز است. این نهاد با مؤثرحقوق مالکیت 
ـ ر برنامهافق زمانی  شود یمافراد، باعث  مدنظري آتی ها نسلي خود به ها تالشو انتقال نتایج  ي افـراد  زی

که کلید دیگري بـراي پیشـرفت اقتصـادي اسـت)     (ي آن زیر برنامهزیادتر شده و براي پذیرش ریسک و 
  ).197:1389مدي و همکاران، ص(آمادگی داشته باشند 

ـ  یحیتلو ندیفرآ یک( صورت به هک است یعامل مالکیت، حقوق از تیحما اقتصاددانان، نظر به  در هک

ـ  افتهی توسعه يشورهاک در سبب رشد )،شده پنهان یمالکیت رسم نظام يها یدگیچیپ  نظـر  . بـه شـود  یم

 ،ها ییدارا ياقتصاد بالقوه تعیین از: اند عبارت هک است رفتهیانجام پذ قیطر شش از يرگذاریتأث نیا شانیا
 يبند شبکه ،ها ییدارا ردنکپذیر  معاوضه مردم، ردنک پاسخگو نظام، یک نده درکپرا اطالعات يآور جمع
  .).163:1392حسینی و محمدي نجف آبادي، ( ها معامله از تیو حما مردم
  از دیدگاه نهادگرایان جدید، حفاظت از حقوق مالکیت از طریق چهار کانال: 
از  )کـاهش حجـم بخـش غیررسـمی و د     )کاهش در هزینه مبادله ج )ی بنانیاطمناکاهش در  )الف 

، اصالح در ساختار نهادها موجـب  جهیدرنتگذاري خواهد شد.  معبر بازارهاي مالی، منجر به تشویق سرمایه
شده و رشد و توسعه کشورها را به دنبـال خواهـد    ها يگذار هیسرماگذاري و استفاده کارا از  ترغیب سرمایه

  ).2005 گلیسر و همکاران،به نقل از  9:1392صمدي و مهر پور، (داشت 
ـ فعال ،حقوق مالکیت حفاظت از ها از طریق آنچهار کانال اصلی که  اقتصـادي و تخصـیص    يهـا  تی

  :)8:2013(لوك، از  اند عبارتدهند  می منابع را تحت تأثیر قرار
ي جریـان درآمـد  یـک  منجر بـه  شده گذاري  سرمایهمبلغ  رود یموجب آن انتظار م بهکه کانال امنیت 

 ی کـه حقـوق مـالکیت   واسـطه  بـه که  باشد یمگردد و این مستلزم محافظت در برابر عوامل سلب مالکیت 
کنـد.   فراهم مـی  را گذاري انگیزه براي سرمایه یچنین حفاظت. گردد یمباشد، حمایت تعریف شده  یخوب به

و یا افراد ممکـن اسـت قـادر بـه تحقـق       ها شرکتمطمئن، حقوق مالکیت نااین بدین معنی است که در 
  نباشند.خود  يها گذاري و تالش سرمایه ثمرهبخشیدن به 

 هـا  دارایـی چنین  که يطور به ،ها از طریق معامالت داراییو جابجایی افزایش تحرك  ؛يور کانال بهره
  .شود یمنتقل م کنند، کاراترین استفاده را میبه کسانی که 

را  منابع کمتري توانند یمعنی است که افراد مبدین امنیت حقوق مالکیت  ؛ حفاظت يها نهیکاهش هز
صرف تولیـد  تواند  و این منابع میدهند  از منابع) اختصاص دهیفا یبراي محافظت از اموال خود (استفاده ب

  گردد.
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هـاي   از دارایـی اسـتفاده  و امکان  ها وامتضمین حقوق مالکیت رسمی تعریف شده  ؛تسهیل معامالت
  دهد. افزایش میباال بردن منابع در بازار مالی با سایر معامالت شخصی را در 
ي اقتصـادي و  ها تیفعالتواند ضمن تقویت  از طریق چهار کانال مذکور می حقوق مالکیت حفاظت از

  هینه منابع، موجبات افزایش رشد اقتصادي را فراهم نماید.تخصیص ب

  و الگوي تحلیل . روش3
حقـوق مالکیـت را معرفـی     ي فسـاد اقتصـادي و  هـا  شـاخص الگو و توضیح روش، در اینجا  ارائهپیش از 

  کنیم. یم

  شاخص فساد اقتصادي .1.3
اي) فساد اقتصـادي رخ داده اسـتفاده گردیـده کـه     ه براي ساختن شاخص فساد اقتصادي از اندازه (مؤلفه
ي ها مؤلفه عنوان بهمواردي که در این قسمت  1.اند شدهمنجر به محکومیت گردیده و مرتکبین آن زندانی 

، ریجعل و تزو، ریسرقت و ربودن مال غ، مواد مخدر يها جرم اند از: عبارت شوند یمفساد اقتصادي شمرده 
سه و تقلب در کسـب و تجـارت و   یدس، یومتکرات حیتعز، تیکه اموال و مالیعل، ياخالل در نظم اقتصاد

ا بـا هـدف   هـ  . ایـن جـرم  یه بهداشـت عمـوم  یجرائم عل، ینان دولتکارکر یتقص، ه دولتیعل، یستگکورش
دستیابی به منافع اقتصادي انجام شده است و بر این پایه جرم اقتصادي شمرده شده اسـت. البتـه فسـاد    

ایی اسـت کـه از   ه گیرد. این بهترین داده ینیست، اما فساد اقتصادي دولتی را نیز در بر ماقتصادي دولتی 
  توان در کشور به دست آورد. یفساد اقتصادي م

شاخص فساد اقتصادي براي هر سال بنا به تعریف، عددي است که از تقسیم مجموع افرادي که بـه  
بـه تعـداد جمعیـت     اند شدهدر هر سال وارد زندان  رشدهذکي اقتصادي ها مؤلفهجهت ارتکاب هر کدام از 

هـا اسـتفاده    . اطالعات مربوط به این قسـمت از آمـار سـازمان زنـدان    دیآ یم به دستکشور در آن سال، 
و همچنین مغشـوش بـودن آمـار     87و  86ي ها سالگردیده است. به دلیل فقدان آمار موارد مذکور براي 

  استفاده شده است. 90تا  86ي ها سالی نیب شیپبراي  58-85زمانی  ، از روند سري90تا  88ي ها سال
  

   
                                                        

فساد در سطح کالن که در متن تحقیق توضیح داده شده، روش   یريگ  اندازهي ها روش، از میان 1با توجه به جدول شماره  .1
را خـوب نشـان دهـد،     شـده  کشفتواند فسادهاي قطعی  می که نیاعالوه بر  رشدهیدستگتعداد مجرمان  -: مستقیم 4شماره 

طبـق آمـار سـازمان     شده محکومدر این تحقیق از تعداد مجرمان قطعی  مضافاًهاي آن نیز در مراجع قضایی وجود دارد.  داده
  استفاده شده است. ها زندان
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  شاخص فساد اقتصادي (سرانه فساد اقتصادي) .4 جدول
تعداد ورودي  سال

به زندان به 
 دلیل محکومیت

 اقتصادي

جمعیت 
 کشورکل 

میلیون (
 نفر)

شاخص فساد 
 اقتصادي

تعداد ورودي  سال  
به زندان به 

 دلیل محکومیت
 اقتصادي

جمعیت کل 
کشور 

 (میلیون نفر)

شاخص فساد 
 اقتصادي

1358 32372 37814 0.000856085  1375 191635 60055 0.003190992 
1359 46737 39291 0.001189509  1376 203257 61070 0.003328263 
1360 53161 40826 0.001302136  1377 212764 62103 0.003425986 
1361 48888 42420 0.001152475  1378 264917 63152 0.004194911 
1362 64310 44077 0.001459038  1379 296823 64219 0.004622043 
1363 69776 45798 0.00152356  1380 307352 65301 0.004706697 
1364 84491 47587 0.001775506  1381 286974 66300 0.004328416 
1365 87510 49445 0.001769845  1382 271360 67315 0.004031197 
1366 96445 50662 0.001903695  1383 260809 68345 0.003816066 
1367 96352 51909 0.001856171  1384 247228 69390 0.003562876 
1368 93897 53187 0.001765413  1385 248062 70496 0.00351881 
1369 94388 54496 0.001732017  1386 256961 71532 0.003592252 
1370 99947 55837 0.001789978  1387 266258 72584 0.003668274 
1371 112989 56656 0.001994299  1388 277321 73651 0.003765339 
1372 147051 57488 0.002557943  1389 286159 74733 0.003829085 
1373 163919 58331 0.002810152  1390 291352 75100 0.003879521 
1374 162014 59187 0.002737324      

  حقوق مالکیت . شاخص2.3
فریـزر و   مؤسسـه ي اساسـی آزادي اقتصـادي اسـت.    هـا  مؤلفـه حمایت از افراد و حقوق مالکیت یکی از 

کننـد. در   اقدام به برآورد شاخص آزادي اقتصادي در کشورهاي مختلف می هرسالههمچنین بنیاد هریتچ 
ـ فریزر، مقادیر مؤلفه دوم شاخص آزادي اقتصـادي ی  مؤسسهاین تحقیق از منبع  اختار حقـوقی و  سـ " یعن

  .میکن یمشاخص حقوق مالکیت استفاده  عنوان بهرا  "امنیت حقوق مالکیت
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  شاخص حقوق مالکیت .5جدول 
قوقی و امنیت ساختار ح سال

 حقوق مالکیت
ساختار حقوقی و امنیت حقوق  سال

 مالکیت
ساختار حقوقی و   سال

  امنیت حقوق مالکیت
1358 2.1146 1369 2.1965 1380 6.6206 

1359 1.7587 1370 2.7016 1381 6.6206 
1360 1.8492 1371 3.3228 1382 6.4195 
1361 1.9443 1372 4.0869 1383 6.4195 
1362 2.0443 1373 5.0266 1384 6.4425 
1363 2.1495 1374 6.1825 1385 5.2544 
1364 2.2601 1375 6.2677 1386 6.4214 
1365 2.2472 1376 6.3542 1387 6.4494 
1366 2.2344 1377 6.4418 1388 6.3412 
1367 2.2217 1378 6.5306 1389 6.4018 
1368 2.2091 1379 6.6206 1390 6.4713 

  الگو (مدل) تحلیل .3.3
 ياهـ  هیانجام شـده اسـت، فرضـ    1980دهه  یو تجرب ياي نظره که بر پایه پژوهش زا درونه رشد ینظر

ـ و بهعوامل  یال و بازده نزول دهیا يبازارها دربارهک یک و نئوکالسیکالس ه را رد کـرد.  یسـرما  دربـاره  ژهی
ـ در ا یشمندان اصـل یاند ) و 1987( 4)، گروسـمن 1988( 3)، لوکـاس 1986( 2)، رومـر 1962( 1ن دسـته، ارو ی

نده پژوهش و توسعه و انتقال دانـش  یهمچون بازده فزا یشان و دیگران، عواملی) هستند. ا1998( 5هلپمن
، مذهب و دیگر متغیرها را یه اجتماعی، سرمايفناور یاز راه تجربه و پراکندگ يریادگیند یو اطالعات، فرآ

از  يرشـد اقتصـاد   ياهـ  هستند. بر این پایه مـدل  رگذاریتأث يرشد اقتصاد يکه بر رو دانند یم یاز عوامل
 ياریهـاي بسـ   یدگرگون 2001سال سوآن، کالدور، ارو، رومر و لوکاس تا  -انگ، هارود دومار، سولویزمان 

در مـدل،   یه انسـان یچون سـرما  ییرهایزایی متغ ا برونیزایی و  اثرگذار در رشد، درون ياه از دیدگاه نهاده
ه یه و جداسازي آن به سرمایف سرمای، تعرها نهادهد یاس بودن تولیا کاهنده به مقینده ید، فزاینوع تابع تول

 داشته است. یاسیس يرهایو متغ یو انسان یکیزیف
ـ فیکهاي تجربی نیز از متغیرهاي سیاسی و حقوقی مانند دموکراسـی،   یدر بیشتر بررس  ينهادهـا  تی

کننـده مـدل    عنوان متغیرهاي تعیـین  ثباتی سیاسی و درجه آزادي اقتصادي به ی، حاکمیت قانون، بیاسیس
                                                        
1. Arrow 2. Romer 
 

3. Lucas 4. Grossmn 
 

5. Helpman 
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اثر فساد  بلندمدت و مدت کوتاه رابطه یبررس به پژوهش نیا . دراند گرفتهمورد استفاده قرار  تناوب بهرشد 
بـا اسـتفاده از    1358-1390 یدوره زمـان و حقوق مالکیت بر رشد (تولید ناخالص داخلی بـدون نفـت) در   

 تمیلگـار  صـورت  بـه رها یهمه متغ و است شده پرداخته (ARDL) گسترده يها وقفه با خودتوضیح روش

باشـند.   می 4و میکروفیت  7ي مورد استفاده براي برآورد مدل ایویوز افزارها نرم .اند دهیگرداستفاده  یعیطب
تواند متغیرهاي نامانا را تبدیل به مانـا کنـد،    که در برخی موارد می لگاریتمی نوشتن متغیرها عالوه بر این

. همچنین ضرایب در این حالت درصد تغییـرات  دینما یممشکل متفاوت بودن واحدهاي متغیرها را مرتفع 
دهد. براي تبیـین   درصدي هر یک از متغیرهاي توضیحی نشان می یرهاي وابسته را به ازاي تغییر یکمتغ

زا،  هاي رشـد درون  رابطه فساد و حقوق مالکیت با رشد در اقتصاد متکی به درآمدهاي نفتی بر اساس مدل
  )):1نمود (مدل (توان مدل زیر را برآورد  می
(1)  푌푁푂 = 	퐹(퐾 	, 퐿 	, 퐶푂푅 	, 	퐿푆푃푅 )   

  در این مدل:
:푌푁푂  1376تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ریال به قیمت پایه سال  

:퐾  1376موجودي سرمایه به ریال به قیمت پایه سال  
:퐿  تعداد نیروي کار    

:(퐶푂푅푅푈푃푇퐼푂푁)퐶푂푅  شاخص فساد اقتصادي  
: (퐿푒푔푎푙	푆푦푠푡푒푚	푎푛푑	푃푟표푝푒푟푡푦	푅푖푔ℎ푡푠)LSPR ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت  

هاي مختلف مدل نهایی به ازاي هر تعریف از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي، با اضـافه   پس از بررسی
  و جمله خطا به تابع، از قرار زیر است: نمودن عرض از مبدأ

(2) 푙푛푌푁푂 =	푎 + 푎 푙푛퐾 + 푎 푙푛퐿 + 푎 푙푛퐶푂푅 + 푎 	푙푛퐿푆푃푅 + 푈  
  یبررسـ  ا درهـ  رانـه کتـوان از روش آزمـون    و بدون تورش می تر قیدقبراي برآورد ضرایب بلندمدت 

 تـوان  مـی  هـا  کرانـه  بـا آزمـون   شده، استفاده کـرد.  ارائه) 2001اران (که توسط پسران و همکجمعی  هم

 ي بررسیها روش کرد. رفع را پیشین هاي یبررس در کاررفته بهي ها روش دیگر موجود در هاي محدودیت

 آزمـون  رهیافـت  اما نیستند، مناسب کم حجم با يها نمونه براي و یوهانسن گرنجر انگل مانند جمعی هم

 براي موجود يها روش دیگر در باشد. همچنین می مناسب بسیار نیز حجم کم با ییها نمونه براي ها کرانه

 آزمـون  رهیافـت  امـا  باشـند  مشابهی درجه از انباشته متغیرها تمام باید یوهانسن مانند جمعی بررسی هم

بلندمـدت   در و است تفاوت یب I(0)صفر  یا I(1)یک  درجه از متغیرها بودن انباشته هم به نسبت ها کرانه
 يها آزموننتایج  که است این به مسئله این اهمیت .دهد می ارائه را کمتري تورش با و سازگار يبرآوردها
 که آزمونی و هیچ دهند ارائه متغیرها براي را متفاوتی انباشتگی يها درجه است ممکن واحد ریشه مختلف

 متغیرهـا  انباشـتگی  درجۀ تعیین در ،رو نیازا ندارد. وجود کند، تعیین را متغیرها انباشتگی درجۀ قطعیت با

 همکـاران،  و اسـت (پسـران   کـرده  حـل  را مشـکل  این ها کرانه آزمون رهیافت که دارد وجود ینانیاطمنا
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 آن از حاصل و نتایج باشد مشابه متغیرها تمام بهینه وقفه طول باید یوهانسن روش در ). همچنین،2001

 بـراي  بهینـه  طول وقفه بودن مشابه به نیازي روش این در اما است، حساس شده انتخاب وقفه به نسبت

 بایـد  جمعـی یوهانسـن   هـم  آزمـون  در کـه  ایـن  تیدرنها ) و2005 همکاران، و نیست (پهلوانی متغیرها

 و پـذیرد  بهینه صورت وقفه طول انتخاب و زا درون و زا برون متغیرهاي انتخاب مانند زیادي يها انتخاب
 مشکالت این ها کرانهآزمون  رهیافت در اما است حساس اه انتخاب این به نسبت نیز آمده دست به نتایج

  ).2005 همکاران، و (پهلوانیندارند  وجود
مورد استفاده در مدل بـا آزمـون    يرهایمتغ یو نامانای یون کاذب، ماناییاز بروز رگرس يریجلوگ يبرا

  گیرد. یقرار م یمورد بررس (PP)و فیلیپس پرون  (ADF) یافته فولر تعمیم -یکید

  آزمون ریشه واحد .4.3
فـزار  ا یافته و فیلیپس پرون براي متغیرها که با اسـتفاده از نـرم   تعمیمـ فولر  نتایج آزمون ریشه واحد دیکی

محاسبه شـده اسـت    ٪5پیوست است. مانایی و نامانایی تمام متغیرها در سطح به انجام شده که  7ایویوز 
   مگر در مواردي که به سطح دیگري اشاره شده باشد.

مطلق شده در سطح، از قدر محاسبه ADFه مطلق آمارقدر ،دهد که براي همه متغیرها ینتایج نشان م
هستند. البته نتایج آزمون فیلیـپس پـرون نیـز     I)1(تر است، لذا نامانا یعنی  مقادیر بحرانی مکینون کوچک

 بـا بـرداري   باشد. براي برآورد مدل از الگـوي خودرگرسـیون   حاکی از نامانا بودن همه متغیرهاي مدل می
همبستگی متغیرها مهم  ود زیرا در این الگو توجه به درجۀاستفاده خواهیم نم )ARDL(توزیعی  ايه وقفه

داوري و  توان مدل مناسـب را بـدون پـیش    هاي مناسب براي متغیرها می نیست و همچنین با تعیین وقفه
 بیزین حـداکثر وقفـه بهینـه مـدل     -هاي اقتصادي انتخاب کرد. بر اساس ضابطه شوارتز استفاده از نظریه

کنـد   جویی می ها صرفه شود. علت استفاده از این ضابطه این است که این معیار در تعیین وقفه ب میانتخا
هـاي کوچـک هـم بسـیار      از درجه آزادي بیشتري برخوردار است، به همین دلیل براي نمونـه  جهیدرنتو 

بـل از پـرداختن   شود. ق ارائه می ابتدا مدل بلندمدت آن ARDLباشد. در برآورد مدل با الگوي  مناسب می
ش الگوي پویـاي بـرآورد شـده در روش خـود بازگشـتی بـا       یبه نتایج، الزم به توضیح است که شرط گرا

اي توزیعی به سمت تعادل بلندمدت، این است که وجود رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـاي تحـت      ه وقفه
ي تحقیـق از  ان متغیرهـا بنابراین در این تحقیق براي بررسی وجود رابطه بلندمدت می؛ بررسی اثبات شود

) ارائـه  2001جمعی یا همان باند تست (آزمون والد) که توسط پسـران و همکـاران (   ها به هم آزمون کرانه
  گردیده استفاده خواهیم کرد. 

یافته و فیلیپس پـرون بـراي متغیرهـا کـه بـا اسـتفاده از        فولر تعمیم -نتایج آزمون ریشه واحد دیکی
   گردد: می ارائه) 1( جدولدر ده است انجام ش Eviews7فزار ا نرم
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  یافته و فیلیپس پرون نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم .6 جدول
يریگ میتصم (PP)  (PP) (ADF)  (ADF)   آماره  

lnCORRUPTION )1(1.495763-  )1(1.129545-  )1(2.592947-  )2(1.898595-  نامانا 
- 2.960411 کمیت بحرانی  3.562882 -  2.95711-  3.557759 -   

lnLSPR )0(0.797466-  )0(0.901286-  )3(0.899154-  )3(1.428326-  نامانا 
- 2.957110 کمیت بحرانی  3.557759 -  2.957110 -  3.557759 -   

lnK )2(1.714936  )6(2.090043-  )2(3.740652-  )2(0.075931  نامانا 
- 2.963972 کمیت بحرانی  3.595026 -  2.95711-  3.557759 -   

lnL )7(0.099787-  )5(5.282093-  )4(1.180327-  )4(1.191399-  نامانا 
- 2.986225 کمیت بحرانی  3.587527 -  2.95711-  3.557759 -   

lnYNO )3(2.542597  )3(1.094333-  )11(3.076684  )11(1.679951 -  نامانا 
- 2.967767 کمیت بحرانی  3.574244 -  2.95711-  3.557759 -   

∆lnCORRUPTION )0(5.412639-  )0(5.479186-  )1(5.418324-  )0(5.479186-  مانا 
- 2.960411 کمیت بحرانی  3.562882 -  2.960411 -  3.562882 -   

∆lnK )6(1.019502-  )0(3.501695-  )5(1.967423-  )9(3.310212-  نامانا 
- 2.986225 کمیت بحرانی  3.562882 -  2.960411 -  3.562882 -   

∆lnL )6(5.509620-  )6(5.001189-  )4(4.151263-  )4(4.332209-  مانا 
- 2.986225 کمیت بحرانی  3.603202 -  2.960411 -  3.562882 -   

∆lnYNO )2(4.194672-  )2(5.746486-  )13(2.697156 -*  )30(3.999748 -  مانا 
- 2.967767 کمیت بحرانی  3.574244 -  2.61916-  3.562882 -   

∆LN퐿푆푃푅 )0(4.422360-  )0(4.533114-  )3(4.513703-  )3(4.574796-  مانا 

- 2.960411 کمیت بحرانی  3.562882 -  2.960411 -  3.562882 -   

∆∆lnK )5(5.697069-  )5(5.164529-  )29(12.37675 -  )29(13.04071 -  مانا 
- 2.986225 کمیت بحرانی  3.603202 -  2.963972 -  3.568379 -   

 و بدون روند، مبدأآماره آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از دهد.  فاضل مرتبه اول متغیر را نشان میت ∆توجه: 

آزمون  PPیافته و  ریشه واحد دیکی فولر تعمیم آزمون ADF آماره آزمون ریشه واحد براي مدل با عرض از مبدأ و روند،
باشـند کـه بـا معیـار شـوارتز تعیـین        ها می ، تعداد وقفهADF باشد. اعداد داخل پرانتز در آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون می

 ٪5کرنر تعیین شده است. مانایی و نامانایی تمام متغیرها در سـطح  -اعداد داخل پرانتز توسط بارتلت PP شوند. در آزمون می
  باشد. می ٪10* به معنی مانا بودن متغیرها در سطح  دي که به سطح دیگري اشاره شده باشد.محاسبه شده است مگر در موار

  . بررسی اثر فساد اقتصادي و حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي4
ا، به تشریح نتایج الگوي (مـدل) بـرآورد شـده    ه با نگاه به ادبیات نظري و پیشینه تجربی و بر پایه آزمون

  پردازیم. می
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  مدت اي برآورد کوتاهه یافته .1.4
 نتـایجی  مـدل،  در وقفه 4حداکثر  گرفتن نظر در با و ARDLروش  و مایکروفیت افزار نرم کارگیري به با

 ياهـ  وقفـه  متغیر وابسته رشد اقتصادي، با مدل برآورد در .شود می ارائه تفکیک به که است شده حاصل
 صورت به را بیزین، وقفه بهینه معیار شوارتز از استفاده با مایکروفیت افزار نرم که گرفتیم نظر در 4ا ر موردنظر

)2 ،4 ،4 ،4 ،4(ARDL است شده ارائه 7 جدول در آن مدت کوتاه ضرایب نتایج و است برآورد کرده.  
 

 )4، 4، 4، 4، 2( از استفاده با LNYNOبراي متغیر وابسته  هینه)ب مدت (تعیین تعداد وقفه  الگوي پویاي کوتاه .7جدول 
ARDL  بر مبناي معیارSBC  

 آماره t (احتمال) خطاي استاندارد ضریب متغیرهاي توضیحی
 LNYNO(-1)   21002.-  15150.  ]215[.1.3862-   

 LNYNO(-2)   77350.-  15440.  ]002[.0099.  
 LNYNO(-3)   19814.-  17498.  ]301[.1.1324-  

 LNYNO(-4)   94334.-  24851.   ]009[.3.7960-  
 LNK    2.3871 39784.  ]001[.6.0001  
 LNK(-1)    1.0935-  49978.  ]071[.2.1880-  
 LNK(-2)   1.1851 30318.  ]008[.3.9089  
 LNK(-3)    1.1738 27651.  ]005[.4.2449  
 LNK(-4)    76062.-  22978.  ]016[.3.3102-  
 LNL    49286.  25355.  ]100[.1.9439  
 LNL(-1)   71797.  25818.  ]032[.2.7809  
 LNL(-2)   73197.  21248.  ]014[.3.4449  
 LNL(-3)    1.4667-  28171.  ]002[.5.2063-  
 LNL(-4)   29458.  22903.  ]246[.1.2862  
 LNCOR    0050239.-  041718.  ]908[.1.2042-  
 LNCOR(-1)   12945.-  048391.   ]037[.2.6750-  
 LNCOR(-2)   088003.  046207.  ]106[.1.9045  
 LNCOR(-3)   24740.-  065937.  ]009[.3.7520-  
 LNCOR(-4)   10505.-  045027.  ]058[.2.3330-  
 LNLSPR    0048141.-  045779.  ]920[.10516.-  
 LNLSPR(-1)   059007.  052104.    ]301[.1.1325  
 LNLSPR(-2)   37840.  063407.  ]001[.5.9678  
 C    12.4470-  4.0311 ]021[.3.0877-  
F= [.]    =.    DW=.  
F(1, 5) =.[.]        CHSQ(1) = [.] سریالی همبستگی 

F(1, 5)= .[.] فرم تابعی       
CHSQ(2)=.[.]   نرمالیتی 
F(1,27) = .[.]   CHSQ(1) = .[.] واریانس ناهمسانی  
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وابسـته تولیـد ناخـالص     متغیر يبرا افزار نرم توسط شده انتخابوقفه بهینه  ، تعدادSBC معیار پایه بر
متغیـر   يبـرا  وقفه، نیروي کار و شاخص فساد اقتصادي چهار موجودي سرمایه، داخلی و متغیر توضیحی

  است. امنیت حقوق مالکیت دو وقفه بودهساختار حقوقی و 
هاي اول، سوم و چهارم شاخص فساد اقتصادي  که وقفه دهد می مدت مدل نشان برآورد کوتاه ضرایب

تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین وقفه دوم متغیر ساختار حقوقی و امنیت  يرو بر يمعنادار و منفی اثر
  تولید ناخالص داخلی دارد.  يرو ي برمعنادارحقوق مالکیت اثر مثبت و 

 توضـیح  مسـتقل  يمتغیرها توسط وابسته، متغیر درصد تغییرات 99که بیش از  دهد می نشان اندازه 

تـابع، نرمـالیتی و    تبعـی  سـریالی، شـکل   ي همبسـتگی ها آزمونپرانتز نتایج  داخل است. اعداد شده داده
فرضیه صفر  است. بر این پایه، 0.95از  بیشتر ها نیامعناداري همه  که دهد می را نشان واریانس ناهمسانی
 شکل سریالی، همبستگی نبودن کالسیک ايه فرض از کی چیه پس، .شود می رد فرضیه مقابل پذیرفته و

  .شود نمی نقض برآورد شده مدل در ها انسیوار همسانی و پسماند جمالت نرمال توزیع تابع، تبعی درست

   مدل بلندمدت برآورد ايه یافته. 2.4
آزمـون متغیـر    Fکـه آمـاره    ایـن  لیدل بهباشد و  می 38) که کمتر از سال 33بدون توجه به حجم نمونه (

LNYNO ـ   ک یاز مقدار بحران تر بزرگ تـوان بـدون توجـه بـه درجـه       یرانه باال پسران و نارایـان اسـت م
از اطمینـان از وجـود   وجود ارتباط بلندمدت را رد نمـود. پـس    بر عدم یرها، فرض صفر مبنیی متغجمع مه
بـا عـرض از مبـدأ نامقیـد و      وجود رگرسیون کاذب با استفاده از مدل ابطه بلندمدت میان متغیرها و عدمر

  پردازیم. بدون روند به برآورد مدل می
  

  )LNYNO وابستهمتغیر ( بلندمدت) براي وجود رابطه F آزمون( جمعم ه  يها کرانهنتایج آزمون  .8 جدول
محاسبه  Fآماره 

  رگرسور 5در حالت  شده

  مقادیر بحرانی پسران
  درصد 95در سطح 

  مقادیر بحرانی نارایان
  درصد 95در سطح 

I(1) I(0)  I(1)  I(0)  
4.5196  3.79  2.62  4.443  3.037  

  : نتایج تحقیقمأخذ
  

  .است شده ذکر 9 در جدول LNYNO متغیر از استفاده با بلندمدت مدل تخمین نتایج
  

دار هسـتند. چـون مـدل     % معنـا 99آماري در سطح اطمینان بیش از  ازنظردر بلندمدت همه ضرایب، 
تولید ناخالص هاي بلندمدت شاخص  لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب به دست آمده کشش صورت به

درصد  ، هر یکرو نیازادهد.  (رشد اقتصادي) را نسبت به هر یک از عوامل اثرگذار بر آن نشان می داخلی
(حمایت از حقـوق مالکیـت)، باعـث افـزایش     ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت افزایش (کاهش) در 
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توان ایـن رابطـه مثبـت را     شود. می می تولید ناخالص داخلی بدون نفت (رشد)ي در درصد .138(کاهش) 
ـ الفعي مختلف ضـمن تقویـت   ها کانالاز طریق  حقوق مالکیت حفاظت ازچنین توجیه کرد که  ي هـا  تی

  .1اقتصادي و تخصیص بهینه منابع، موجبات افزایش رشد اقتصادي را فراهم نموده است
  

   LNYNOبراي متغیر وابسته  بلندمدت ضرایب تخمین نتیجه .9جدول 
  SBCبر مبناي معیار  ARDL) 4، 4، 4، 4، 2از ( استفاده با

 متغیرهاي توضیحی(احتمال)         خطاي استاندارد              ضریب           tآماره     

 LNK   92538.  045048.  ]000[.20.5420  
 LNL   24662.  051709.  ]003[.4.7695  
 LNCOR   12765.-  0.16479 ]000[.7.7465-  
 LNLSPR   13843.  014478.  ]000[.9.5613  
 C   3.9830-  95449.  ]006[.4.1729-  

 
LNYNO =-.12765*LNCOR +.13843* LNLSPR +.92538*LNK +.24662*LNL -3.9830*C (3) 

  
درصـدي  . 128تصادي (سرانه فساد اقتصادي)، کـاهش  همچنین افزایش یک درصد متغیر شاخص فساد اق

مـک  مانند  ،وري کاهش بهره کردیرو. این یافته با تولید ناخالص داخلی بدون نفت (رشد) را به دنبال داشته است
) و مـائورو  1997( يو داوود يتـانز  )،1993( یشـن یو و فری)، شـل 1968( ردالی)، م1974)، کروگر (1961موالن (

رشـد   مـانع فسـاد   جـه، یدرنتکنـد و   را کنـدتر مـی  وکار و تجارت  کسب هاي چرخ کنند فساد ادعا میکه ) 1995(
  انطباق دارد. داردوري  بر بهره یتأثیر مخرب جهیدرنتو  منابع است صیتخص فیو تحر ياقتصاد

از اهداف منـدرج در   يمقاومت اقتصاد يها و بهبود شاخص ایرشد پو نینکته که تأم نیبه ا تیبا عنا
ـ و ن ي. وجود فساد اقتصـاد باشد یم یاقتصاد مقاومت یهاي کل ابالغ سیاست ـ فقـدان حما  زی از حقـوق   تی

مواجـه   يجد عبه اهداف مذکور را با موان لین يش رشد اقتصادضمن کاه ییها میزواسطه مکان ت بهیکمال
 یکه مقتض تیاز حقوق مالک تیحما نهینظام به نییتع نی. لذا مبارزه با فساد و کنترل آن و همچنسازد یم

  است. یتحقق اقتصاد مقاومت يمهم برا ازین شیباشد از ملزومات و پ يتوسعه اقتصاد يحداکثر نفع برا

  (ECM) خطا تصحیح مدل آزمون نتایج 3. 4
  خطا در جدول زیر آورده شده است. تصحیح مدل آزمون نتایج

                                                        
  :شود یمزیر برآورد  صورت بهاستفاده کنیم مدل  )تعداد کل ورودي به زندان( کلي شاخص فساد اقتصادي از شاخص فساد جا بهاگر  .1

LNYNO =-.17235*LNCOR +.13745* LNLSPR +.97327*LNK +.25355*LNL-5.8765*C (4) 
  .کند یم تأییدرا  (3)بلندمدت  ، تفسیر مدل(4) بلندمدت مدل تخمین نتایج
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 )4، 4، 4، 4، 2( از استفاده با LNYNOبراي متغیر وابسته  بلندمدت ECMنتایج الگوي تصحیح خطاي  .10جدول 
ARDL  بر مبناي معیارSBC  

 آماره t (احتمال) خطاي استاندارد ضریب متغیرهاي توضیحی
 dLNYNO1    1.9150   .23862   ]000[.8.0253  
 dLNYNO2   1.1415   .18010   ]000[.6.3380  
 dLNYNO3  .94334   .24851   ]004[.3.7960  
 dLNK     2.3871   .39784   ]000[.6.0001  
 dLNK1    -1.5983   .51130   ]011[.3.1259-  
 dLNK2    -.41315   .32464   ]232[.1.2726-  
 dLNK3   .76062   .22978   ]008[.3.3102  
 dLNL    .49286   .25355   ]081[.1.9439  
 dLNL1   .44013   .39671   ]293[.1.1094  
 dLNL2    1.1721   .36139  ]009[.3.2433  
 dLNL3    -.29458   .22903   ]227[.1.2862-  
 dLNCOR    -.0050239   .041718   ]907[.12042.-  
 dLNCOR1   .26445   .093993   ]018[.2.8135  
 dLNCOR2   .35245   .078949   ]001[.4.4643  
 dLNCOR3   .10505   .045027  ]042[.2.3330  
 dLNLSPR    -.0048141   .045779   ]918[.10516.-  
 dLNLSPR1   -.37840   .063407   ]000[.5.9678-  
 dC    -12.4470   4.0311   ]011[.3.0877-  
 ecm(-1)    -3.1250   .34924   ]000[.8.9481-  
 96884 =.  DW=2.5021    F= ]000[.49.5918  

  
بوده و  -3.1250گردد که ضریب تصحیح خطاي مدل  می خطا مالحظه تصحیح مدل آزمون از نتایج

منفی بودن آن حاکی از ایـن اسـت کـه هـر عـدم تعـادلی در بلندمـدت         ؛ وباشد دار می آماري معنی ازنظر
  کند. به سمت تعادل حرکت می سرعت به

  . پیشنهادها5
در هر سـال   يارتکاب جرائم اقتصاد لیکه به دل یاز آمار محکومان ،يدر ساختن شاخص فساد اقتصاد. 1

 قینبوده است. در تحق لیجرائم در ساختن آن دخ یالیاند، استفاده شده است و مقدار ر وارد زندان شده
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 ياقتصاد ادتوان شاخص فس جرائم ممکن باشد می نیا یالیر ریبه مقاد یدسترس که یدرصورت يگرید
  را ارائه نمود. يتر قیدق

ـ فساد با رشد هم بر لـزوم توجـه و   یرابطه منف. 2 همچـون بـه    ییدر اختصـاص بودجـه بـه نهادهـا     ژهی
فرهنگ  جیو ترو قیو تشو يو نهاد یقانون رساختیاصالح ز س،یپل تیرش فعالوپرورش، گست آموزش

  دارد.  ینید
متخاصـم بـا مـا     قدرتمنـد و  يدر کشـورها  شـرفته یو روزآمـد و پ  يقو اریبس تیمالک يها وجود نظام. 3

  شود.  می را متذکردر کشور  تیاز حقوق مالک تینظام حما نیبه تدو يتوجه جد  ضرورت

  منابع:
: يمـورد ۀ (مطالعـ  يو رشـد اقتصـاد   یگذاري بخش خصوص فساد، سرمایه«، )1387( برومند، شهزاد .1

 .107-129، صص 2، شماره 5سابق)، دوره  يهاي اقتصاد (بررسی ياقتصاد مقدار ۀ، فصلنام»)رانیا
  http://farsi. khamenei. irت: یاز سا يانات مقام معظم رهبریب .2
ـ ی، ترجمـه بهمـن آقـا   »هاى دولتى و بـازار آزاد  تیفساد، فعال مسئله« ،)1378( تویتانزى، و .3  ۀى، مجل

  .183و  182، ص 149ماره اقتصادى، ش-اسییاطالعات س
 .وثقی انتشارات فساد اداري، ،)1375( نادرحبیبی،  .4
ـ ر حقوق مالکیتأث« ،يآباد نجفمحمدي  عبدالمجید و محمدرضادیس، ینیحس .5 ت در رشـد اقتصـادي   ی

شـماره  ، سال هجـدهم ، ي و بودجهزیر برنامهفصلنامه  ،»ها و موانع) نهیکشورهاي در حال توسعه (زم
  .163-184، صص 2

  .تهران ،، کانون اندیشه جوان، چاپ اولفساد مالی، این یوممعص یعل غالم دادگر، حسن و .6
، 11م از دوره جدید، جلد ، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دونامه دهخدا لغت، اکبر یدهخدا، عل .7

 ، تهران.  17150ص 
 ،بررسی موانع نهادي کـارایی نظـام اقتصـادي بـازار در اقتصـاد ایـران       ،بازار یا نابازار، رنانی، محسن .8

 ، تهران.  وبودجه انتشارات سازمان برنامه
 رابطه حقوق مالکیت و رشد اقتصادي«حسین صمدي،  و رحیم داللی اصفهانی و علی رنانی، محسن .9

 .175 – 206: 85تحقیقات اقتصادي، شماره  ،»زا در چارچوب یک الگوي رشد درون
هـا،   ت، گونـه یماه ،یارضه فسادمالع یبازشناس پور، و غالمرضا زالرزاوند، یم اهللا فضل و رهبر، فرهاد .10

  ، تهران. نشر جهاد مؤسسه، دانشکده اقتصاد تهران یجهاد دانشگاه ،یهاي تجرب امدها و آموزهیپ
ـ بر د یران (مبتنیا یاسالم يجمهور یاقتصاد مقاومت يشنهادیپ يالگو«، مراد اهللا ف،یس .11 دگاه مقـام  ی

  .5-22، صص 16 ت، سال پنجم، شمارهی، فصلنامه آفاق امن»)يمعظم رهبر
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کیت، قـوانین و مقـررات و   حقوق مال امنیت «اهللا شهنازي و زهرا دهقان شبانی،  و روح یدمج صامتی، .12
 85-110، صص 44شماره  -سال پانزدهم ،»هاي اقتصادي ایران پژوهش، رشد اقتصادي

فصلنامه پژوهشنامه  ،»يبر رشد اقتصاد یاثر کنترل فساد مال«الساداتی،  و سعید ملک احمد ،یصباح .13
 .131-158، صص 53، شماره یبازرگان

ـ حقـوق مالک  يمفهوم و آثـار اقتصـاد  «و محسن رنانی و رحیم داللی اصفهانی،  نیحس ،يصمد .14 ت: ی
، مقاالت موضـوعی، دوره  یاسیده حقوق و علوم سکجله دانشم، فصلنامه حقوق، »ییکرد نهادگرایرو
 .183-201، صص 101، شماره 40
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-110، صص 7، سال دوم، شماره مطالعات اقتصادي کاربردي در ایران، فصلنامه »خصوصی در ایران

87 ،1392. 
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  اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی بنیادین اداره امورهاي  ارزش
  ها و راهبردهاي ملی) هاي نظري در سیاست کارگیري بنیان شناخت و به روشی براي(

  ***، حمید طریفی حسینی**، بهروز طهماسب کاظمی*ابراهیم محمودزاده

  چکیده
اقتصـاد   ها و اصول بنیـادین حـاکم بـر اداره امـور     کارگیري ارزش گی بهمقاله با هدف تبیین چگوناین 

محققـین   هاي اقتصاد مقاومتی در ج.ا.ا تدوین شده است. حاکم بر سیاستهاي  کشور با تأکید بر ارزش
شـده دسـت    در یک الگوي ترکیبی چند ابزار تحقیق را به طور موازي به کار گرفته و بـه نتـایج ارائـه   

اقتصـادي   ارزشی حاکم بر اداره امورهاي  اند. بدین منظور با استفاده از ابزارهاي تحلیل متن مؤلفه یافته
اي الگوهـاي اداره امـور    کشور را احصا و ترکیب شده است. همچنین با اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـه   

هـاي عمـومی ج.ا.ا    محیط دسـتگاه  عمومی را در سطح ملی مورد بررسی قرار داده و الگویی متناسب با
طی سه مرحله الگوي  کانونی  ارائه شده است. به منظور تأیید اعتبار الگوي ارائه شده با استفاده از گروه

و تطبیق گذاري  کد که در متن آمده است به تصویب رسیده است. در بخش دیگر با صورتی ارائه شده به
ارزشـی  هـاي   مؤلفـه  ، دست آمده الگوي نظري بهستفاده از ابا و ارزشی حاصل از تحلیل متنهاي  مؤلفه

کـارگیري   بـه  الگـوي  هـا   اند. سپس با استفاده از نظریه گـروه  شدهبندي  اداره امور اقتصادي کشور طبقه
داره بـر ا حاکم هاي نظري  ارائه شده است. بنیان کشورهاي متناظر اداره امور اقتصادي  ها در الیه ارزش

برگرفته از الگـوي   ( تمرکز)، فلسفه اداره ، اهداف و حوزةها (آرمان تعریف در سه الیۀامور اقتصاد کشور 
انـد. در   شـده بنـدي   رده )گیري حوزه عمل و تصمیمهاي  (ارزش هاي ثانویه  حاکم بر اداره امور) و ارزش

از میـزان   گذاري مؤلفـه افـزوده شـده و    تر شویم بر میزان تأثیر نزدیک حاکمچه به قاعده این فرایند هر
هـا نتـایج اسـتخراج     شود. در این مقاله عالوه بر ارائه روش اسـتخراج داده  می کاسته تأثیرپذیري مؤلفه

  شده نیز گزارش شده است. 

  :  مسئلهبیان 
هـا و   هـا و آرمـان   هاي اداره امـور عمـومی در جهـان امـروز، پایبنـدي بـه ارزش       ترین چالش یکی از مهم

بسته به نوع حکومـت   ها و الگوهاي نظري اجتماعی است. این مؤلفههاي  نظامهاي نظري حاکم بر  بنیان

                                                        
  دانشیار دانشگاه مالک اشتر. *

 دانشگاه عالی دفاع ملی. مدیریت راهبردي دانش دکتري **
 دانشگاه شهید چمران اهواز. دکتريدانشجوي  ***



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               76

 

و دولت در کشورهاي مختلف متفاوت است. بخشی از این الگوها برگرفته از بسـتر فرهنگـی و اعتقـادي    
در اداره امور عمـومی کشـورها    هاي ارزشی هر ساختار، نهاد، مأموریت و فعالیتی را ها است که بنیان ملت
هـا بـر اسـاس الگـوي حـاکم بـر نظـام حکـومتی و          دهد. بخشـی از ایـن مؤلفـه    أثیر خود قرار میت تحت

هاي نظـري در سـه    شود. در تعریف نظامات اداره امور عمومی این بنیان گیري تنظیم و تعریف می تصمیم
هـاي اساسـی و بنیـادین مثـل کـارایی،       ها، اهداف و حـوزه تمرکـز)، فلسـفه (ارزش    (آرمان تعریف سطح

 شـود  تقسـیم مـی   گیـري و...)  هاي حوزه عمل، الگوي تصـمیم  ارزش هاي ثانویه ( ..) و ارزش.پاسخگویی و
)Lee,2004 .(توان نظام هدفمند جامعی براي اداره امـور عمـومی در هـر     ها نمی بدون توجه به این مؤلفه

داره امـور عمـومی در   هـاي ا  ین حـوزه تر مهمهاي حکمرانی تعریف و تبیین نمود. یکی از  حوزه از فعالیت
تـوان   هاي نظري حاکم بر نظام حکمرانی کشورها نمی کشورها حوزه اقتصاد است که بدون توجه به بنیان

  اهداف تعیین شده رهنمون شود. به
هـاي پـس از انقـالب شناسـایی      هاي اساسی مـدیریت امـور اقتصـاد کشـور در دهـه      یکی از چالش

هـاي   ها، راهبردها و برنامه گیري آن در سیاست ام اسالمی و پیهاي بنیادین حاکم بر اقتصاد در نظ ارزش
شوند تا نظـام اقتصـادي کشـور بـه      می  هاي نظري هستند که باعث ملی مدیریت اقتصاد است. این بنیان

  طریق نکند. طی هدف صورت زیگ زاگ و بی
زم است ضمن هاي اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است ال اکنون که سیاست

هاي مرتبط با این حـوزه در   هاي نظري و ارزشی مدیریت اقتصاد در نظام اسالمی به ارزش توجه به بنیان
رو الزم است  اجرا نمود. ازاین اقتصادي پرداخته شده و آنها را بر این اساس تدوین وهاي  ها و برنامه سیاست

شـده و پـس از     عمومی کشور الگوي مشخصی ارائههاي ارائه شده در اداره امور  ها و روش در بستر نظریه
هـاي   هاي حاکم بر اقتصاد مقـاومتی را در بخـش   هاي مورد نظر آن، جایگاه و نقش ارزش استخراج مؤلفه

مختلف آن مشخص نمود و بر اساس آن یکپارچگی الزم را در نظام اداره امور کشور در بخش اقتصاد ایجاد 
بیین الگوهاي اداره امور عمومی الگوي متناظر و مناسب اداره امور عمومی در کرد. در این مقاله در ابتدا با ت

د کشور با استفاده از هاي متناظر اداره امور اقتصا گردد. در ادامه با استخراج مؤلفه جمهوري اسالمی ارائه می
هاي  سیاست ها و اصول تبیین شده در هاي اقتصاد مقاومتی جایگاه و نقش ارزش دستی و سیاستاسناد باال

هـا   ها و تقابل این مؤلفـه  گروه  اقتصاد مقاومتی در این نظام تبیین خواهد شد. و در انتها با استفاه از نظریه
  هاي اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد. الگویی براي هماهنگی بین تمامی امور در اجراي سیاست

  روش تحقیق:  
اي  اي و با رویکرد تطبیقی و مقایسـه  از مطالعه کتابخانهبه منظور تبیین الگوهاي نظري اداره امور عمومی 

ـ  یبررس یشود. در این روش محقق در پ کیفی استفاده می  هـاي  ترتیـب هـا و   ن کـل یتفاوت و تشابه در ب
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 يامـدها یط و پیهـا شـرا   هـا و تفـاوت   ن مشـابهت ییف و تبیبه توص یقیل روش تطبیاست. تحل یاجتماع
گیـرد.   شورها مورد مطالعه قرارمـی کو  ها جامعهها،  اس همچون ملتیمق الن و بزرگک یاجتماع يواحدها

الگوي ارائه شده در اداره امور عمـومی بـه تأییـد گـروه کـانونی       ،در بخش دوم با استفاده از گروه کانونی
شده در اسناد باالدستی نظام، الگوي متناظر اداره  هاي تبیین با تطبیق اصول و ارزش رسید. در بخش سوم

شد. بدین منظور از روش تحلیل متن استفاده شده است. این فراینـد   عمومی در کشور ترسیم خواهدامور 
هاي مدیریت امور عمـومی در کشـور انجـام     یک از الیههاي هر گروه کانونی درباره مؤلفهطی سه جلسه 

ه در اقتصاد هاي به دست آمد هاي موجود الگوي تطبیق مؤلفه شده است. در مرحله چهارم با تطبیق مؤلفه
  گردد.  مقاومتی با هم در نظام امور اقتصادي کشور ارائه می

  هاي ادارة امور عمومی ها و نظریه ها، پارادایم سیرتحول و تطور ایده
هاي مدیریت عمومی در خالل سالیان متمادي دورة نضج، بلوغ و تکامـل خـود    ها و نظریه ها، پارادایم ایده

تـري بـه خـود     منـد تر و هدف مطالعات مدیریت عمومی شکل منسجم 1890 اند. از دهۀ سر گذاشته را پشت
ن مدیریت امور عمومی الگوهاي اداره امور را به مدیریت سنتی اداره امور، مدیریت گرفته است. متخصصا

  اند. نمودهبندي  دسته هاي همگانی و حکمرانی خوب دولتی نوین، مدیریت ارزش
 - یلسـون ییـابیم مـدل و   بررسی الگوهاي ارائه شده در این حـوزه درمـی  با  الگوي مدیریت سنتی اداره امور:

و برخـوردار از   يوبـر  کیراتکبورو يد به هنجارهایارآمد، مقک یراسکبورو کیه متضمن کمدیریت دولتی 1يوبر
بود، مدل غالب مـدیریت دولتـی در   ) يا حرفه( یدرون ییگو پاسخ و) یاسیس و یمراتب سلسله( یرونیب ییپاسخگو

یابی بـه هـدف    و دست یقانون اساس ي، در اجرایاسیس ين مدل، ابزار رهبریدر ا  بوده است. یطوالن ییها سال
    ).Rosenblom, 1988( شد یدانسته م یو بخش دولت یراسک، بورویعموم یمش خط

ـ ، تغ2شدن یجهان«چون  يا نندهک نییدر اثر عوامل تع  ،1980در دهۀ  الگوي مدیریت دولتی نوین: ر یی
که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي تقویت شد، شکست » یه بخش دولتیاقتصاد و حمالت عل يدر تئور

ت یریا مـد ی 3ییگرا تیریمد«ن تحوالت، تحت نام یداري تفسیر شد. به تبع ا کمونیسم به پیروزي سرمایه
ـ ، در قالـب طـرح نظر  یو اجتمـاع  یدر حل مسائل عمـوم  یت بخش دولتیفاک، »4نینو یدولت چـون   یتای

 حیتـرج  و اقتصاد در دولت مداخلۀ عدم د و ازیبا سؤال مواجه گرد» 5یعموم انتخاب« و »لیکو -لیاص«
ـ راتکبورو يارهاکسازو بر بازار زمیانکم ، نبـرد بـا   يان آمـد؛ در عرصـۀ اصـالحات ادار   یـ سـخن بـه م   کی

 ،يسـپار  بـرون  ،يسـاز  یخصوص ،ییزدا یچون مل ییها استید؛ سیگرد يمحور اصالحات ادار یراسکبورو
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سـت بـازار   کد و نواقص نظام بازار چون شیگرد غالب گفتمان آن رینظا و ییزدا مقررات ،يآزادساز  ،يساز کوچک
بـزرگ را جسـتجو    يها ه در آن پاسخکنبود  يا گر حوزهید یت دولتیریده انگاشته شد. مدیناد یرونیو عوارض ب

ننـد.  ک یناقص استفاده مـ  يها حل ده از راهیچیحل مسائل پ يه در آن افراد متوسط براکشد  يا ه حوزهکم، بلینک
پـارو   يردن به جاکت یهدا«مطرح شد، پرچم  آمریکااالت متحده یدولت و ا ینیبازآفر يه براک يا گانه اصول ده

  ).1385را دگرگون سازد (وارث،  ی، بخش دولتینیارآفرکرا برافراشت تا روح » زدن
  

  )1385، به نقل از وارث، 2000، 1(ویلیامز 1980در دهه آمریکااالت متحده یدولت ا ینیبازآفر  گانه اصول ده .1جدول 
  1980اصول بازآفرینی دولت بعد از دهه   1980اصول دولت قبل از دهه 

  گري به جاي پاروزنی تیهدا - گر لیتسه دولت  زدن دولت پارو
  رسانی خدمت يجا به يتوانمندساز - یمدن دولت  رسان دولت خدمت

  یدولت بخش به رقابت قیتزر – یرقابت  دولت  دولت انحصارگر
  محور قانون يها سازمان ساختن متحور -محور تیمأمور دولت  محور دولت قانون
  ها داده يجا به ها ستاده بر يگذار هیسرما -محور جهینت دولت  محوردولت فرایند

  يمشتر يازهاین برآوردن -محور يمشتر دولت  راتیککدولت بورو
  نهیهز صرف يجا به درآمد سبک -درآمدزا دولت  گر هدولت هزین

  درمان يجا به يریگ شیپ - کننده ینیب شیپ دولت  دولت درمانگر
  یارگروهک و تکمشار به مراتب سلسله از رییتغ -زکرمتمریغ دولت  مراتبی دولت متمرکز و سلسله

  بازار قیطر از رییتغ اهرم -بازارگرا دولت  دخالت مستقیم دولت در اقتصاد
  

 اصالحات شعار کردن هدایت جاي به کردن خدمت«2نوین عمومی خدمات در مدیریت خدمات نوین:
 سازمانی، هاي ارزش و مأموریت به تعهد گر، تسهیل رهبري مدنی، اجتماعات بر تأکید گیرد؛ می قرار اداري

را  آنکننـده   تعریـف  هـاي  مشخصه مردم عامۀ به خدمت و جمعی رهبري اعمال توانمندسازي، و مشارکت
اداره امور  فرایند در مردم از متکثّري هاي گروه نمودن گر متضمن درگیر دهند. رهبري تسهیل تشکیل می

ادارة «است.  عمومی هاي مشی خط اجراي در مدنی مشارکت از گیري بهره و کار دستور هی د شکل و عمومی
است اطالق خصوصی بر هر آنچه غیر» 3عمومی«نیست؛ واژه دیگر صرفاً ادارة امور حکومتی »امور عمومی

گیرد؛ حوزه عمومی، حوزة تعامالت گفتمانی نهادي  بر حکومت، حوزة عمومی را نیز در بر می گردیده و عالوه
  ).Denhardt, 2000( اي است که عاري از مناسبات سلسله مراتبی است شده

 چشم طریق از هدایت« و »جمعی رهبري«ور عمومی، مراتبی در ادارة ام سلسله رویکردهاي انقراض با
 گـردد. در  مـی  فرمانـدهی  وحدت و مراتب سلسله چون اداره، کالسیک اصول جایگزین »ها ارزش و انداز

                                                        
1. Wiliams. 2. New Public Service. 
 

3. public. 
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 رهبـري،  کارکرد امروزه که درحالی شد؛ می تبیین هدف  -مسیر تئوري چارچوب در رهبري کارکرد گذشته
 در و دارد قرار دیگر چیز هر از فراتر »1عمومی نفع« .است توانمندسازي و اثربخشی جمعی، انداز چشم خلق
 در عمومی، نفع از را خود گوناگون و متکثّر اندازهاي چشم توانند می متعارض، منافع با افراد، آزاد جامعۀ یک

 »جوامع ساختن« زدن، پارو یا کردن هدایت جاي به دولت نقش. نمایند تعقیب قانونی، ساختار یک چارچوب
 را گوناگون منافع از هایی شبکه و ها گروه گیري شکل بخشد، ارتقا را گرایی کثرت باید دولتی مدیریت است؛

 براي را الزم فرصت و نماید تسهیل عمومی مسائل حل براي مؤثر همکاري جهت مدنی اجتماعات قالب در
  ).Kartasasmita, 2012( آورد فراهم جامعه آیندةهاي  گیري جهت هدایت در مختلف هاي گروه

المللی همچون  از سوي برخی از نهادهاي بین 1980در دهۀ  2مفهوم حکمرانی خوب حکمرانی خوب:
بانک جهانی به ادبیات توسعه راه یافت. حکمرانی خوب عمدتاً بر ایجـاد تفکیـک و تمـایز بـین دولـت و      

رسـد بتواننـد جامعـه     نظر مـی  دارد که بهها و نهادهایی تأکید  جامعه تأکید داشته و بر آن دسته از سازمان
گیري به سمت بخش خصوصـی مبتنـی بـر آن     مدنی را تقویت کنند. از این نظر، حکمرانی خوب با جهت

تواند از جامعه در مقابل دولت حمایت کند. حکمرانی خوب بر اصول لیبرالی  نوع جامعه مدنی است که می
هـاي   زار در جامعه تأکید دارد. نگـاهی بـه سیاسـت   حفظ و حمایت از فضاي خصوصی و حاکمیت نظام با
هاي دمکراسـی، حقـوق    ها با برنامه دهد این سیاست مورد نظر در جهت استقرار حکمرانی خوب نشان می

). 141-140: 1391(رعنـایی و مرتضـوي،    هـاي مشـابه و یکسـانی دارد    بشر و حاکمیت قانون، چارچوب
هـا   حکمرانی خوب وجود دارد. در ذیل به بررسی ویژگی هاي هاي مختلفی در خصوص تعداد مؤلفه دیدگاه
  شود. ) پرداخته می2005، 3(به نقل از گریندل ها هاي حکمرانی خوب در برخی از این دیدگاه و مؤلفه
  

  مختلفهاي  هاي حکمرانی خوب در دیدگاه و مؤلفهها  ویژگی .2جدول
  خوبی حکمراني ها مؤلفهها و  یژگیو  فیتعر مرجع  فیرد

 بانک جهانی  1
)1999(  

گـویی و جـایگزینی    انتخـاب، پاسـخ  : گویی در سه زمینه کلیـدي  استقرار شمولیت و پاسخ
یی نهادها، مقررات و ؛ کارا)پاسخگویی و نداي شهروندان، ثبات و فقدان خشونت(مقامات 

؛ احترام به نهادها، رعایت قـانون در میـان   )گرایی و اثربخشی دولت قانون(مدیریت منابع 
  ).کنترل فساد و حاکمیت قانون( گذاري مشی آفرینی جامعه مدنی، تجارت و خط نقش

سازمان توسعه   2
  4یالملل نیب

 :این سازمان هفت شایستگی کلیدي براي حکمرانی خوب مشخص کرده اسـت کـه عبارتنـد از   
هاي پشـتیبانی از   مشی اجراي خط .3 رفع فقر و ثبات اقتصادي. 2 مشارکتیگذاري  مشی خط  .1

تـأمین امنیـت و سـالمتی    . 5 تضمین تأمین خدمات اساسی اثربخش به صورت عادالنه. 4 فقرا
  توسعه دولت پاسخگو و امین .7 گویی ترتیبات امنیتی ملی مدیریت پاسخ. 6 شخصی

                                                        
1. Public interest. 2. Good Governance. 
 

3. Grindle. 
4. DFID=Department for International Development. 
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   .2ادامۀ جدول
  خوبی حکمراني ها مؤلفهها و  یژگیو  فیتعر مرجع  فیرد

برنامه توسعه ملل   3
  1متحد

جـویی و   هایی چون توجه و واکنش، مشارکت یحاکمیتی است که با ویژگحکمرانی خوب 
گرایی، برابـري و شـمولیت،    گویی، اثربخشی و برابري، قانون گرایی، شفافیت، پاسخ اجماع

که صـداي  تر و این عی بر مبناي اجماع وسیعهاي اقتصادي، سیاسی و اجتما تعیین اولویت
  .خاذ تصمیمات تخصیص منابع شنیده شودپذیرترین افراد در ات ترین و آسیب ضعیف

هایدن و   4
  2همکاران

)2004(  

مشـارکت، شـفافیت، انصـاف،    (حکمرانی خوب حاکمیتی است کـه بـر مبنـاي پـنج بعـد      
جامعه سیاسی، جامعه اقتصـادي،   ،جامعه مدنی، دولت(و شش حوزه ) ییاشایستگی و کار

  قابل سنجش است) قضایی و بوروکراسی
  3کافمن  5

)2003(  
نفعان؛  پاسخگویی خارجی و نداي ذي(حکمرانی خوب حاکمیتی است که بر مبناي پنج بعد 

ثبات سیاسی و فقدان خشونت، تبهکاري و تروریـزم؛ اثربخشـی دولـت؛ فقـدان تحمیـل      
  .قوانین؛ حاکمیت قانون؛ کنترل فساد قابل سنجش باشد

  
ها و  اي فوق نیازمند شناسایی مؤلفهبه منظور ارزیابی تحقق اهداف تعیین شده در هر یک از رویکرده

  هاي زیر خواهیم رسید. و تعاریف به مؤلفه هاي متناظر هستیم. از این رو با بررسی دقیق این اسناد شاخص
  

  مطرح شدههاي  ین دیدگاهتر مهمها در  آنگیري  حکمرانی خوب و مالك و معیار اندازههاي  مؤلفه و شاخصبندي  گروه .3جدول
 لفه یاعنوان مؤ

  شاخص اصلی
  گیري مالك و معیار اندازه

  ي؛ اجماع؛ انتخابات آزاد و منصفانه؛ آزادي سیاسیا حق اظهارنظر؛ تکثرگرایی رسانه  مشارکت
  گویی؛ مسئولیت پذیري؛ اعتماد؛ شفافیت؛ رفتار اخالقی و صادقانه پاسخ  گویی پاسخ

  انصاف؛ تساوي حقوق؛ میزان تحمل تنوعکیفیت مقررات؛ حاکمیت قانون؛ توزیع عادالنه؛   عدالت و برابري
  توانمندسازي جنسیتی؛ توسعه انسانی؛ کیفیت زندگی  توسعۀ انسانی

یی و اثربخشی اکار
  دولت

یی اداري؛ توانایی رقابت در محیط جهـانی؛  ایی قضایی، کاراکار کنترل فساد؛ اثر بخشی دولت؛
  خودهاي  برنامهکیفیت کارکنان دولت، توانایی دولت در اجراي  ،ثبات سیاسی

اه؛ اعتماد مردم به مسئوالن یبازار س یو گستردگ یکت؛ فساد در نظام بانیجرم و جنا يها نهیهز ت قانونیمکحا
؛ اسـتقالل نظـام   ییومت؛ اعتماد به نظام قضـا که حیاقامه دعوا بر عل ییها؛ توانا ییدر حفظ دارا

 تیجاد امنیا يبرا یمنیا يروهاین ییاراکار؛ کسب و کر قوا؛ سرقت از یاز سا ییقضا
و عدم  یاسیثبات س

 خشونت
 يهـا  فیشدن ط ی؛ قطبیقوم يها ؛ تنشیاسیس يها ها و اعدام ودتا؛ ترورک؛ يشهر يها آشوب

 ها و اعتصاب یاجتماع يها ؛ نزاعیاسیس

  
                                                        
1. UNDP=United Nations Development Programme. 
2. Hayden et al. 3. kaufman. 
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ها و معیارهاي مختلفی  ها و مالك ها، شاخص شود مؤلفه باال مشاهده می هاي جدولگونه که در  همان
کلـی   صـورت  وجـود بـه   ر حکمرانی خوب ارائه شـده اسـت. بـااین   ها د ها و شاخص براي ارزیابی این مؤلفه

هـا   این مؤلفه .مؤلفۀ اصلی است 8توان گفت ادارة امور عمومی از دیدگاه تئوري حکمرانی خوب داراي  می
ایی و اثربخشـی،  پـذیري، کـار   گـویی، شـفافیت، مسـئولیت    محوري، پاسخ بودن، اجماع از مشارکتی عبارتند

  .تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون جامعیت و عدم

  ارکان ادارة امور عمومی از دیدگاه حکمرانی خوب
لـت، بخـش خصوصـی و    ) بازیگران و ارکان اصلی حکمرانی را دو1999( برنامه توسعه سازمان ملل متحد

  نهادهاي مدنی عنوان کرده است.
  

  در رویکرد حکمرانی خوبها  آنهاي  ارکان اصلی و زیر مجموعه .4جدول
  یاصل گرانیبازي هارمجموعهیز  یاصل گرانیباز

  یو انتظام یتیامن ينهادها ،یخدمات عموم ينهادها ه،اییقض ةمقننه، قو ةقو ه،یمجر ةقو  دولت
ـ اتحاد و هـا  انجمن ،ياقتصاد مختلفي ها شرکت و ها بنگاه  یخصوص بخش  ،ياقتصـاد  وي تجـار ي هـا  هی

  یبازرگاني ها اتاق
 وی علم ي نهادها ،یمردم ۀداوطلباني ها سازمان ،یمحلي ها سازمان ،یدولت ریغي ها سازمان  یمدن جامعه

  ...وی مذهبي ها گروه ،یگروهي ها رسانه ،یپژوهش
  

وجه مشترك هر سه گروه از بازیگران حکمرانی خوب توجه به مسائل عمـومی اسـت. قـرار گـرفتن     
کند که هدف آن تشـخیص و   اي از روابط را ایجاد می ها و منابع این سه بازیگر در کنار هم شبکه ظرفیت

  باشد.   رفع حداکثري مشکالت و مسائل عمومی جامعه می

  امورعمومی ادارة تطبیقی-ریخیتوجه در مطالعات تا مورد هاي مؤلفه
هاي ادارة امور عمـومی در غـرب    ها و نظریه تطبیقی صورت گرفته در حوزة پارادایم-در مطالعات تاریخی

هـاي   ها و شاخص ین مؤلفهتر مهماند.  هاي مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته ها از جنبه این نظریه
 و مـدیران  هـا،  دسـتگاه  گـویی  پاسـخ  شمرد. نحـوة شرح ذیل برتوان به  ها را می رسیمورد توجه در این بر

مـدي، دورة حیـات ایـن روش اداره در دولـت و یـا      اکار معیـار ارزیـابی   عمـومی، بررسـی   بخش کارکنان
انسـانی،   روابـط  بـه  مربـوط  هـاي  مدل و غالب شناختی، عقالنیت معرفت هاي هاي عمومی، بنیان دستگاه
 ایـن  در گیـري  تصـمیم  عمومی، نحـوة  بخش کارکنان و مدیران در انگیزش عمومی، مبانی منافع مفهوم

شـده،   ارائـه  الگوي تأکید مورد هاي شده، ارزش اتخاذ تصمیمات در مردم مشارکت میزان و الگوها، نحوه
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 یـا  و عمـومی  دستگاه حکمرانان، نقش و مردم متقابل مردم، حقوق ، ماهیت)عمومی مقبولیت( مشروعیت
تصـمیمات   اجراي در مردم مشارکت نحوه و دولت، مدیریت نظام اقتصادي، میزان دولت، اندازه و ساختار

  هاي مورد توجه در تمامی مطالعات است.  ین مؤلفهتر مهم
ها را در نسلهاي مختلف مدیریت امور عمومی مورد توجه قـرار دهـیم. نتـایج     اگر بخواهیم این مؤلفه

  گردد. این مطالعات در جدول زیر خالصه می
  

   یت ارزش همگانیرین و مدینو یت دولتیریسنتی، مد یمقایسه الگوهاي ادارة امور عموم .5جدول 
  )1388رهنورد،  ؛554: 2000(دنهارت و دنهارت، 

 یامورعموم ادارة شاخص ردکیرو
 )TPA( یسنت

 نینو یدولت تیریمد
)NPM( 

 ارزش تیریمد
 )PVM( یهمگان

  حکمرانی خوب

 نظري وهاي  بنیان
 شناختی معرفت

 اجتماعی ،یاسیس ۀینظر
 ارائه سیاسی تفسیر و

 علوم توسط شده
 خام و ساده اجتماعی

 گفتمان ،ياقتصاد هینظر
 علوم اساس بر پیچیده

 گرا اثبات اجتماعی

 ،یراسکدمو هینظر
 مختلف رویکردهاي

 اثباتی، شامل دانش
 و انتقادي تفسیري،
 مدرن پست

مدنی، عدم تفکیک  جامعۀ
دولت و جامعه، لیبرالیسم با 

رعایت حفظ حریم 
خصوصی، حاکمیت نظام 

 بازار بر جامعه
 الگوي و مکحا تیعقالن

 انسانی روابط
 محدود؛ انسان عقالنیت

 يادار
 و فنی عقالنیت
 انسان اقتصادي؛

 گیرنده تصمیم یا ياقتصاد
 شخصی منافع اساس بر

 راهبردي؛ عقالنیت
 ،یاسیس ،ياقتصاد انسان

 یسازمان و

عقالنیت راهبردي، انسان 
اقتصادي و سیاسی و 

 سازمانی

 و شده تعریف سیاسی یعموم منافع مفهوم
 درقانون شده تصریح

 یتوافق يها ارزش يفرد منافع عیتجم
 كمشتر

(دولت،  منافع آحاد جامعه
 بخش خصوصی و مردم)

 و مقامات گویی پاسخ
 عمومی کارکنان

 و رجوع ارباب و مشتري
 کنندگان انتخاب

(هر یک  گویی متقابل پاسخ شهروندان انیمشتر
از ارکان حکمرانی خوب به 
 سایر اجزا پاسخگو هستند)

 و طراحی( یپاروزن دولت نقش
هاي  مشی خط اجراي
 هدف یک بر مبتنی

 واحد سیاسی

 به فعالیت( کردن تیهدا
 نیروهاي کاتالیزور عنوان

 )بازار پراکنده

 يگر یانجیم( خدمت
 شهروندان میان در منافع

 اجتماعی،هاي  گروه و
 هاي ارزش ایجاد

 )مشترك

گویی، حل مسایل  پاسخ
اجتماعی، تعامل و ارتباط با 
سایر ارکان حکمرانی، ایجاد 
عدالت، برابري، کاهش فقر 
و محرومیت، اداره منابع و 

 خدمات عمومی
 ماموران( یمراتب سلسله ییگو پاسخ ردکیرو

 رهبران برابر در دولت
 منتخب سیاسی
 )هستند پاسخگو

 تجمیع( بازار بر مبتنی
 نتیجه در شخصی منافع
 از ناشی هاي ستاده تحقق

 مختلف هاي گروه
 )انیمشتر یا شهروندان

 و مقامات( یچندوجه
 به باید دولتی مدیران
هاي  ارزش قانون،

 هنجارهاي اجتماعی،
 استانداردهاي سیاسی،
 منافع و اي حرفه

 احترام شهروندي
 )بگذارند

همگانی در پذیري  مسئولیت
برابر جامعه و سایر ارکان 
حکمرانی خوب، مبتنی بر 

مورد هاي  قوانین و ارزش
 قبول جامعه 
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   .5ادامۀ جدول 
 امورعمومی ادارة شاخص رویکرد

 )TPA( سنتی
نوین  دولتی مدیریت
)NPM( 

 ارزش مدیریت
 )PVM( همگانی

  حکمرانی خوب

 گسترده عمل يآزاد يادار محدود اراتیاخت يادار اراتیاخت
 اهداف به دستیابی جهت

 کارآفرینی

 گویانه اختیارات پاسخ انهیگو پاسخ اراتیاخت

 یسازمان ساختار
 مفروض

 زکرمتمریغ يساختارها کیراتکبور يها سازمان
 سوي از اصلی کنترل با

 سازمان خود

 و يا هکشب يساختارها
 از همکاري بر مبتنی
 مشترك رهبري طریق

 بیرونی و درونی

و اي  هساختارهاي شبک
هاي  بر ایفاي نقش مبتنی
شده براي هر رکن در  تعریف

 چارچوب حکمرانی، 
 مدیران انگیزشی مبانی
 بخش کارکنان و

  عمومی

 حمایت پاداش، و حقوق
  عمومی خدمات از

 عالقه عمومی، خدمات  کارآفرینی روحیه
  جامعه با همکاري به

استعدادها و حمایت از بروز 
مختلف افراد، هاي  مهارت

افزایش کیفیت خدمت به 
ان، شریک کردن نفع ذي

آحاد جامعه در دستیابی به 
  اهداف سازمان

 مشی  خط اجراي  سیستم کلیدي هدف
  سیاسی

 و کافی خدمات تأمین
 به گویی پاسخ و باکیفیت
  مشتریان هايخواسته

هاي  ارزش به یابی دست
  همگانی

حاکم هاي  دستیابی به ارزش
  بر حکمرانی خوب

 گرایی،قانون  ها ارزش ینتر مهم
 گرایی، وظیفه

تخصص تمرکزگرایی،
 استانداردگرایی، گرایی،

 گرایی،مراتب سلسله
 طرفی بی فرایندمحوري،

 عقالنیت سیاسی،
  ابزاري

 جویی،مشارکت
 سپاري، برون

نتیجه پذیري، انعطاف
 مداري،مشتري مداري،
کیفیت زدایی،تمرکز
 پذیري،رقابت گرایی،
  کارآفرینی یی،کارا

 مداري، ارزش
شهروند و مداري مردم

 مداري،مسئولیت مداري،
 مداري،کیفیت

 مداري،مشروعیت
 مداري،خدمت
 گرایی، منفعت
  اعتمادگرایی پیامدگرایی،

گویی،  مشارکت، پاسخ
، حاکمیت عدالت و برابري

قانون، شفافیت، 
پذیري،  مسئولیت

کارایی و گرایی،  اجماع
  اثربخشی

 تعیین و تعریف مرجع
  سیستم هايارزش

 و مدارانسیاست
  کارشناسان

 افراد جمعی هايخواسته
  نفعانذي و

 و فردي هايخواسته
  همگانی

 اجزا و ارکان حکمرانی
(دولت، بخش خصوصی و 

  مردم)
  به لین يارهاکسازو

 هایمشخط
 از يادار يهابرنامه

 نهادهاي طریق
 موجود حاکمیتی

 وها  مکانیزم ایجاد
 براي محرك ساختارهاي
 از اهداف به دستیابی
 ينهادها طریق
 یردولتیغ و یخصوص

 ينهادها از یائتالف
 و یدولت ریغ ،یدولت

 تحقق براي یخصوص
 توافق مورد هايخواسته

ائتالفی از نهادهاي دولتی، 
(جامعه  خصوصی و مردمی

مدنی)، براي تحقق 
 مورد توافقهاي  خواسته

 ارائه ترجیحی سیستم
  خدمات

 هايبخش و واحدها
  اداري

 یا خصوصی بخش
  اجرایی هايدستگاه

 و ذیرپ انعطاف موارد
  عملی

 و عملیپذیر  موارد انعطاف
(دولت، بخش خصوصی و 

  مردم)
اي  هرسانی شبک خدمت  يا شبکه خدمات  خدمات ارائه سپاري برون  دولتی انحصار  دولتی خدمات رویکرد

مشارکت ارکان مبتنی بر 
(دولت،  گانه حکمرانی سه

  بخش خصوصی و مردم)
دموکراتیک، متقابل بین   )همگان( دمکراتیک  )مشتریان( مدیریتی  )نمایندگان( سیاسی  غالب گویی پاسخ الگوي

  گانه حکمرانی ان سهارک
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   .5ادامۀ جدول 
 امورعمومی ادارة شاخص رویکرد

 )TPA( سنتی
نوین  دولتی مدیریت
)NPM( 

 ارزش مدیریت
 )PVM( همگانی

  حکمرانی خوب

 ها،خطمشی اجراي  مدیران نقش
رویه و مقررات قوانین،

  اه دستورالعمل و ها

 اهداف تحقق و تعیین
  عملکردي

 در فعال نقش ایفاي
  راهبردي هايشبکه

سازي  مدیریت و یکپارچه
فرایندهاي تعاملی میان 

  گانه حکمرانی ارکان سه
 ها، مشی خط با تطبیق  راهنما اصول

 و مقررات قوانین،
  اه رویه

 به دستیابی و ییکارا
  موردنظر نتیجه

 مشارکت و پاسخگویی
  نفعان ذي عمومی

هاي  حاکمیت ارزش
حکمرانی در راستاي تحقق 

  هاي عمومی اهداف و آرمان
  پیامد  پیامد  نتیجه  فرایند  موفقیت معیار

  ا.ا:ج. الگوي نظري مدیریت امور عمومی در
، مردم و بخش خصوصی به صورت همزمان در  اسالمی ایران کشوري است که نهادهاي دولتیجمهوري 

اند. در این فرایند بر اساس تعـالیم   چارچوب قوانین تعریف شده در کشور در مدیریت عمومی کشور سهیم
و ساالري دینی  اسالمی در جمهوري اسالمی ایران حکومت از آن خداست و این مرتبه در چارچوب مردم

شود. ارکـان   فقیه تفویض می به ولی -هاي مصرح با ویژگی -طبق قانون اساسی به نماینده منتخب مردم 
ه هستند که همگی ذیـل نظـر رهبـري    اییحکومت در نظام جمهووري اسالمی قواي مقننه، مجریه و قض

و یـا  حکـومتی بـه صـورت مسـتقیم      کنند. مسئول هماهنگی این نهادهاي نظام به وظایف خود عمل می
شوند. رهبري نظام توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب  مستقیم توسط مردم انتخاب میغیر

مستقیم مردم انتخاب شـده  ترتیب از طریق رأي مستقیم و غیر د. رئیس دو قوه مجریه و مقننه بهخواهد ش
انتخـاب   شـوند  ب مـی ه نیز توسط رهبري نظام که خود توسط نمایندگان مـردم انتخـا  اییو رئیس قوه قض

گذاري نقش خود  گیري و سیاست هاي مردم نهاد در فرایند تصمیم این، نهادها و سازمانبر گردد. عالوه می
گیـري سـطح ملـی کشـور      نمایند. بسته به توانمندي این نهادها میزان اثرگذاري آنها در تصمیم را ایفا می
هاي  گیري ها نیز به اشکال مختلف در تصمیمکند. بخش خصوصی و نهادهاي صنفی مرتبط با آن تغییر می

  ملی مؤثر هستند.
همانطور که در اهداف تحقیق ذکر شد احصاي الگوي راهبردي مطلوب مدیریت امور عمومی و ابعاد و 

هاي آن از جمله مواردي است که در یک چارچوب نظري در این تحقیق باید به آن دست یافت. در  مؤلفه
ن زمینه صورت گرفته الگویی مبتنی بر اهداف آینده نظام و در چارچوب اسناد تحقیقات محدودي که در ای

انداز و.... و ساختارها و  مدت، بلندمدت، چشم ها، اهداف کوتاه ها، آرمان ارزش باالدستی نظام نیست و تبیین
ها از  ؤلفهدر مدیریت حاکمیتی امور عمومی در کشور مورد توجه نبوده است. این مکننده  فرایندهاي تعامل

ــ ــین اس ــم    ناد باالب ــام معظ ــام(ره) و مق ــات حضــرت ام ــات، فرمایش ــات و روای ــد آی ــام مانن ــتی نظ دس
هـاي   کلی و اسناد باالدستی نظـام در حـوزه   صورت انداز به ، قانون اساسی، سند چشمالعالی) رهبري(مدظله
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  عمومی به دست خواهد آمد.هاي  بخشی مانند سایر قوانین کشور، اسناد راهبردي بخشی هر یک از دستگاه
ها و کارکردهاي سیستم ادارة امور  هاي دولت و ادارة امور عمومی همواره ارزش در بررسی ارتباط نظریه

گونه  اند. همان ها، پیوند و ارتباط نزدیکی داشته هاي سیاسی یا دولت ها و کارکردهاي نظام عمومی با ارزش
نشان کرده است، نوع تفکر، صـحبت کـردن و عمـل، از    خاطر )2000(به نقل از دنهارت،  که دوایت والدو

گیرند. طراحی نهادهاي جدید، مدیریت به شیوه نو، ایجاد  ها، مبانی نظري و ارزشی مهمی نشأت می شالوده
ي هـا  گویی جدید و همچنین تغییر وظایف دیگر دولت، باید تجلی اصـول، باورهـا و ارزش   هاي پاسخ نظام

هاي مختلف نظیر ادارة امور عمومی بوروکراتیـک و سـنتی،    که اندیشه د. زمانیمشترك در یک جامعه باش
کنیم،  مدیریت دولتی نوین یا بازآفرینی دولت یا هر اصطالح جدیدي را که در عمل و گفتار قبول یا رد می

  ).411: 1392(نوري،  ایم باید بدانیم که دیدگاه سیاسی خاصی را پذیرفته یا رد کرده
گیـري   ) در تحلیل مبناي شکل64: 1387( فرد دانایی» النیت و راهبردعق« طبق نظریه کوالژبر این اساس 

لیبـرال،   دمکراسـی،  - سوسـیال  - راهبرد مدیریت بخش دولتی باید دقت کرد که با توجه به نوع نظـام سیاسـی  
فـردي   همـدیریت دولتـی، رویکـرد منحصـرب     -لیبرال، جمهوري اسالمی، توتالیتر و...-نئولیبرال، سوسیال

گویی، رابطه با مردم، رهبري، مکـانیزم   پاسخ -هاي گوناگون گیرد که راهبردهاي آن در عرصه پیش میدر
متفـاوتی بنـا شـوند. در جمهـوري اسـالمی      هاي  باید بر اساس اصول و ارزش -...اجرا، ارزیابی عملکرد و
هاي دمکراتیک و مدرنیته  سو و اصول و ارزش از یک -معنویت و اخالق-هاي دینی ایران، اصول و ارزش
اسـاس راهبردهـاي مـدیریت     ظریه ادارة امور عمومی هستند. بـراین چارچوب نکننده  از سوي دیگر تعیین

ها و اصول را به صورت تلفیقی مـورد نظـر قـرار     اي از انواع ارزش دولتی در بخش دولتی هم باید آمیخته
سـازد.   ها را متاثر مـی  ) که دیگر ارزش65(همان:  توان دین را به مثابه چتري تصور کرد دهد، هر چند می

در جمهوري اسالمی ایـران،  گذار و مجري ادارة امور عمومی  مشی پرداز، خط به عبارت دیگر محقق، نظریه
گذاري و اجرا، پیرامون بخش عمومی، رویکردي ترکیبـی و   مشی سازي، خط هنگام پژوهش، تئوري باید به

هـا مـورد توجـه قـرار گیـرد و از       هـا و عقالنیـت   تلفیقـی از اصـول، ارزش  جامع در پیش گیرد که در آن 
د؛ سیاسی دیگر جوامع پرهیز کنهاي  هاي ادارة امور عمومی متناسب با نظام کارگیري کورکورانه تئوري به

) نیـز مشـاهده   2000(دنهارت و همکـاران،   گرا به ادارة امور عمومی نوینهاي پسا رویکردي که در دیدگاه
  .)412-411: 1392نوري، ( شود می

فـوق الزم اسـت تـا از طریـق بررسـی اصـول اولیـه تشـکیل حکومـت در           يها با توجه به ضرورت
دستی نظام، چارچوبی روایات دینی و همچنین اسناد باالهاي اسالمی و با استفاده از بررسی آیات و  نظریه

  اسالمی ارائه نمود.ارزشی براي ادارة امور عمومی متناظر با الگوي نظام جمهوري 
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  الگوي نظري اداره امور عمومی در نظام جمهوري اسالمی ایران .1شکل

  هاي نظري مدیریت اقتصاد در مبانی اسالمی: بنیان
حاکم بر اداره امور اقتصـاد نظـام الزم اسـت تـا نظـام حـاکمیتی       هاي نظري  پیش از تبیین جایگاه بنیان

مرتبط با این حوزه را تبیین نمود. بررسی و هاي  جمهوري اسالمی ارائه شده و بر اساس آن مؤلفه مطلوب
هاي ارائه شده در  دهد از بین سایر الگو نظران کشور نشان می مطالعات متعدد و مکرر دانشمندان و صاحب

یکی از نزدیکترین الگوها به الگوي حکمرانی در نظام اسـالمی   عمومی، الگوي حکمرانی خوباداره امور 
هاي نظري تبیین شده در نظام اسـالمی   ین تفاوت جدي این الگو با الگوي اسالمی در بنیانتر مهم است.

  را متناظر الگوي اسالمی ارائه نمود.   توان آن است که در صورت تبیین این بخش می
دسـتی ایـن اسـناد    استفاده از تحلیل متن اسناد باالشود با  نیز ذکر شد تالش می که در باال همانطور

  مـرود اســتفاده قـرار گیـرد. اجـزا و عناصــر حکمرانـی در نظـام اقتصـادي در الگــوي         اسـتخراج شـده و  
هـاي ثـروت اسـت. بـا پـذیرش ایـن        شامل حاکمیت، مردم و بخش خصوصی و یا نهـاد  حکمرانی خوب

گیري مدیریت، تصمیم
 و ارتباطات

 عوامل محیطی

 جامعه مدنی نهادهاي ثروت

مسئله  راه حل
 اجتماعی

 فرایند حل مسئله دستاورد اجرا

 اجزاي حکمرانی اقتصادي 

 حاکمیت

 و...گیري هاي الگوي تصمیمهاي حوزه عمل، ارزشهاي ثانویه: ارزشارزش 
 پاسخگویی و...) هاي اساسی و بنیادین: مشروعیت، کارآیی،( ارزشفلسفه

 ها و اهداف و حوزه تمرکزآرمان تعریف:

محیط 
 سیاسی

محیط 
 اقتصادي

محیط 
 فرهنگی

 ارزیابی

 محیط قانونی

محیط 
 فناوري

 گذاري قانون

 گذاريسیاست

ایجاد 
 تأمین مالی زیرساخت

تهییج و 
 ترغیب

 ریزيبرنامه

نظارت و 
 کنترل
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حکمرانی اقتصادي در نظام جمهوري اسـالمی و در الگـوي اقتصـاد     هاي اولیه به تبیین بنیانفرض  پیش
  مقاومتی خواهیم پرداخت.

 قران کریم:  . 1

سه عامل عدالت، آزادي و امنیـت بـه    .اند اهداف متعددي در قرآن کریم براي حکمرانی اسالمی برشمرده
  شوند. عنوان اهداف اساسی حکمرانی در اسالم معرفی می

حقی به اوست در آیات متعدد قـران کـریم مـورد توجـه دیـن       که به معنی دادن حق هر ذي عدالت:
کننـد.   اسالم قرار گرفته است. محققان عدالت انسانی را به دو قسم عدالت فردي و اجتماعی تقسـیم مـی  

موضوع مربوط به عدالت در اقتصاد عدالت اجتماعی است که درباره تعامل انسان با محیط و اشیاء تعریـف  
نفسه و حقوق مربوط به روابـط افـراد جامعـه بـا یکـدیگر تعریـف        ها فی شود و مربوط به حقوق انسان می
اجتمـاع از آنهـا    ها به صرف انسان بودن و دلیـل عضـویت در   شود و مبناي آن حقوقی است که انسان می

(سوره مبارکه حدید: آیـه   ها دانسته است برخوردارند. خداوند در قرآن کریم عدالت را ستون بقاي حکومت
؛ سـوره مبارکـه متففـین    25(سوره مبارکه حدید: آیه  ) و عدالت اقتصادي47؛ سوره مبارکه یونس: آیه 25

(سـوره مبارکـه    حق داشتن کرامـت  ریم است.هاي عدالت اجتماعی در قرآن ک )؛ از جمله مؤلفه3تا  1آیه 
(سـوره مبارکـه    )؛ مساوات در اصل انسانیت، مسـاوات در حقـوق و اجـراي قـوانین و احکـام     72ص: آیه 

هـاي بنیـادین    از جملـه ارزش  )15آیه  ؛ سوره مبارکه شوري:58؛ سوره مبارکه نساء: آیه 13حجرات؛ آیه 
  ت.ن در حوزه عمل در اداره امور اقتصادي اسقرآ

ف اگرچه ساده است. این تعری "فقدان مانع و جلوگیري"ترین تعریف به معناي  آزادي در ساده: آزادي
شود قضاوت درباره خوب و بد بودن آزادي بسیار مشکل  پهلو است و همین باعث میاست اما مبهم و چند

کـاري کـه بـه    آزادي قـدرت انجـام هـر    "شود. تعریف دیگري که درباره آزادي شده است این است که 
  شود.  باشد. در این تعریف حدود آزادي توسط قوانین مشخص می می "رساند دیگران زیان نمی

تعاریف گوناگونی از امنیت از سوي دانشمندان ارائه شده است. در غالب مفهومی صلح، آزادي، امنیت: 
یاتی که مسـتقیماً بـا مفهـوم    شمرند. از جمله آ امنیت برمیکننده  اعتماد، سالمتی را از جمله مفاهیم تبیین

(سوره مبارکـه کهـف:    آیه مربوط به ذوالقرنین در ساخت سد است ،امنیت در جامعه اسالمی مرتبط است
). از جمله موارد دیگر درباب امنیت دعاي حضرت ابراهیم پس از سـاخت خانـه کعبـه بـوده     93-98آیات 

). خداونـد در آیـه   35مبارکه ابراهیم: آیه (سوره  دهد است که فضاي امنیت در سرزمین وحی را نشان می
سوره مائده است که سزاي سختی را در دنیا و آخرت براي کسـانی کـه امنیـت دیگـران را بـه خطـر        33
امنیت اقتصادي در کشور است. مدیریت منابع بـه اشـکال   ها  کند و یکی از این حوزه اندازند تعیین می می

ها مدیریت ثروت در بالد اسالمی است  است. یکی از این حوزهمختلف مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته 
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و سـوره   60(سـوره مبارکـه توبـه، آیـه      ها در این جوامع است وضع مالیات و از جمله ابزارهاي این حوزه
  ).41مبارکه انفال، آیه

  :  السالم یات صادره از ائمه معصومین علیهمروا. 2

السالم درباره مدیریت اقتصـاد در نظـام اسـالمی گـزارش شـده       علیهمروایات متعددي از ائمه معصومین 
شـده اسـت    است. از جمله موضوعاتی که در کالم ایشان در مدیریت اقتصـاد در جوامـع اسـالمی صـادر    

المال و نظارت بر تقوي کارگزاران در همه شئون، اداي امانـت و   درازي به بیت توان جلوگیري از دست می
بسط رفـاه    هاي مردم، اکمان حکومت اسالمی، ایجاد امنیت اقتصادي براي فعالیتترك خیانت از سوي ح

 هاي اسالمی و مصرف صحیح آنها، نظارت بر کسب و کـار و بـازار   براي مردم، وضع و اخذ صحیح مالیات
ـ ( اشاره نمـود  ها و خدمات در بازار) (جلوگیري از احتکار و مدیریت منابع و کاال ؛ 319و  25: 1404، یحران

؛ 505 ص ،3 ج ،1365 ؛ کلینی،123: 21، ج1404 ،یو مجلس 556، ص1409، يرکعس یامام حسن بن عل
؛ 53، نامـه البالغه نهج ،459، ص2، ج1993، یسقالن؛ ع158: 13، ج1407، ينور؛ 500 :2 ج ،،1362صدوق،

  ).  630: 3، ج1411، يتستر؛ 164: 5، ج1365، ینیلک؛ 430: 17، ج1376، یحر العامل
انـد. برقـراري عـدالت     باره فرمایشـات متعـددي گـزارش نمـوده     اینامیرالمؤمنین(ع) نیز دراز حضرت 

؛ شرح غررالحکم، 57: 1الحکم، ج  ؛ شرح غرر177؛ خطبه  479، 437، 231: حکمت البالغه نهجاجتماعی (
 هاي مسـلمانان  مین)، آبادانی و رونق متوازن و عادالنه سرز276: 20؛ ابن ابی الحدید، ج 508و  401: 2ج 

: 9شـهري، ج  ، ري75: 5؛ کلینـی، جلـد   319، 163و کلمات قصـار: شـماره    189،209، خطبه البالغه نهج(
: 1و کلینـی، ج  206-204: 4شـهري، ج  ؛ ري53، نامه البالغه نهج( ) و تأمین اجتماعی محرومان373-376
) و دسـتیابی بـه   25ان، نامـه  (همـ  ) برقراري امنیـت مـالی و اقتصـادي   49: 11، عاملی، شیخ حر، ج406

هـاي حکومـت اسـالمی اسـت. جلـوگیري از       ) از جمله اهدف و آرمان3(همان، خطبه شکوفایی اقتصادي
 94؛ خطبـه  27، فـراز  198؛ خطبـه  58و  20فراز  ،53: خطبه؛ نامه البالغه نهجفساد، تبعیض و سودجویی 

شده است. مدیریت منابع حکومت اسالمی هاي حوزه عمل در مدیریت اقتصادي شمرده  از ارزش )،7فراز 
ــد، ج  ــی الحدی ــن اب ــدي ري36-40: 7(اب ــهري، ج ؛ محم ــی، ج ؛ 195و 196: 4ش ــاد 60-61: 8کلین ، دلش

هـا در   )، نظارت بر جریـان پـول و دارایـی   40، نامهالبالغه نهج( )، بازگرداندن اموال تاراج شده415تهرانی:
؛ 43؛ نامـه 71؛ نامـه 20(همان، نامـه  ارایی کارگزاران نظام)، حسابرسی و نظارت بر د41(همان، نامه  کشور

 6هاي نظام اسـالمی در مـدیریت اقتصـادي معرفـی شـده اسـت. در جـدول         )، از جمله مأموریت45نامه
بنیادهاي نظري مدیریت اقتصادي کشور برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات استخراج و گـزارش شـده   

سال  10این حوزه در  مرتبط با این حوزه در مقاالت منتشر شده در است که نتایج حاصل فراتحلیل متون
  گذشته است.
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  اقتصادي کشور برگرفته از آیات و روایات هاي نظري حاکم بر اداره امور بنیان .6جدول

  ردیف
  ي بنیادینها ارزش

  )اهداف و نقطه تمرکز ،ها آرمان(
  ي حوزه عملها ارزش

1. 
 تحقق عدالت 

  (عدالت اجتماعی)
تحقق عدالت  

  اقتصادي 

  اجتماعی روابطها در  استیفاي حقوق انسان
  حفظ کرامت انسانی شهروندان

  رعایت مساوات در حقوق در برابر قوانین و احکام

  آزادي .2
توان انجام هر کاري 
توسط شهروندان در 

  چارچوب قوانین

  

تحقق امنیت   امنیت .3
  اقتصادي

  ها نظارت بر جریان پول و دارایی
  اموال شهروندان صیانت از

  مدیریت صحیح منابع موجود در بالد (انسانی، مالی و طبیعی)
  وضع عادالنه مالیات و مصرف صحیح آنها

  المال درازي به بیت جلوگیري از دست
  نظارت بر تقوي کارگزاران در همه شئون،

  اداي امانت و ترك خیانت از سوي حاکمان حکومت اسالمی 
  جوییسودجلوگیري از فساد، تبعیض و 

  و کسب و کار نظارت بر بازار

  آبادانی بالد اسالمی .4
آبادانی و رونق 

متوازن و عادالنه 
  بالد اسالمی

  گسترش رفاه اجتماعی
  تأمین اجتماعی محرومان

 العالی) خمینی(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله گفتمان حضرت امام. 3

هـاي نظـري اداره امـور     رهبري در تبیین بنیـان رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم 
هاي بسـیاري را مـورد توجـه قـرار       ..) مؤلفه.هاي تمرکز و  ها، حوزه اقتصاد جامعه اسالمی (اهداف و آرمان

شامل عدالت اجتماعی، ایجاد زندگی سعادتمندانه بـراي مـردم، برداشـتن    ها  ین این مؤلفهتر مهمدهند.  می
هـا،   رفاه عمومی، مبارزه با فساد، توزیع عادالنه ثـروت، توزیـع عادالنـه فرصـت     ایجاد فقر از میان جامعه،

داري مسـئوالن، توسـعه خـدمات، توانمندسـازي بخـش       گري مسئوالن، نظارت بر امانت مقابله با اشرافی
داخلـی  هـاي   و نوآوري علمی، تکیه بر توانایی گذاري در تولید علم خصوصی، توجه أکید به تولید، سرمایه

ها)، اهتمام تـوأم   زندگی در روستاسازي  (آسان ور، جلوگیري از افزایش فاصله طبقاتی، آبادانی روستاهاکش
به افزایش ثروت ملی و توزیع عادالنه ثروت، حمایت دولت از مشارکت مردمـی در تولیـد ثـروت، اجـراي     

باز شدن راه /44ل هاي اقتصادي غیر ضروري، اجراي کامل اص /آزادسازي دولت از فعالیت44کامل اصل 
ي هـا  شـرکت (تکیه بـر تعـاون    /44، اجراي کامل اصل اقتصاد  گذار در عرصه براي حضور حقیقی سرمایه
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سازي مسیرهاي قانونی،  /کوتاه44سازي مقررات، اجراي کامل اصل  /شفاف44)، اجراي کامل اصل تعاونی
له اشـتغال، اهتمـام بـه امنیـت     هاي ملی، رفع محرومیت از مناطق محروم، اهتمام بـه مسـئ   حفظ سرمایه

    ).1393؛ پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، 1393 (صحیفه نور، است گذاري سرمایه
  

  کشور  هاي نظري حاکم بر اداره امور اقتصادي بنیان .7جدول
  العالی) معظم رهبري (مدظله برگرفته از فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام

   ي بنیادینها ارزش  ردیف
  )اهداف و نقطه تمرکز ،ها آرمان(

  ي حوزه عملها ارزش

  عدالت اقتصادي  عدالت اجتماعی .1

  سعادتمندانه براي مردمایجاد زندگی 
  برداشتن فقر از میان مردم

  ایجاد رفاه عمومی
  توزیع عادالنه ثروت همراه با افزایش ثروت ملی

  ها توزیع عادالنه فرصت
  توسعه خدمات

  فاصله طبقاتیجلوگیري از افزایش 
  مسیرهاي قانونیسازي  ) و کوتاه44اصل ( مقرراتسازي  شفاف

  امنیت اقتصادي  امنیت .2

  مبارزه با فساد
  گري مسئوالن مقابله با اشرافی
  داري مسئوالن نظارت بر امانت

  طبیعی) ،(انسانی، مالی مدیریت صحیح منابع موجود
  اهتمام به مسئله اشتغال
  گذاري سرمایهاهتمام به ایجاد امنیت 

  آبادانی روستاها و مناطق محروم    آبادانی کشور .3

    مشارکت مردم .4

  بخش خصوصیسازي  توانمند
  مشارکت مردم در تولید ثروت

  )44(اصل  هاي اقتصادي غیر ضروري دولت از فعالیتسازي  آزاد
  تکیه بر تعاون

5. 
زا بودن  درون

    اقتصاد
  به تولید. اکید توجه

  تولید علم و فناوريدر گذاري  سرمایه
  هاي داخلی کشور تکیه بر توانایی

  : ي حاکم بر اداره امور اقتصادي کشور بر اساس قانون اساسیها ارزش
 مورد بررسی قرار گرفت و نکات ذیـل  حاکم بر اداره امور عمومیهاي  در قانون اساسی نیز موضوع ارزش
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نتیجه تحلیل متن قانون اساسی درباره اداره  7ل با استفاده از تحلیل متن قانون اساسی استخراج شد. جدو
  امور عمومی اقتصادي کشور است.

  
  کشور نتایج تحلیل متن قانون اساسی درباره اداره امور اقتصادي .8جدول

  ردیف
   ي بنیادینها ارزش

  اهداف و نقطه تمرکز) ،ها آرمان(
  ي حوزه عملها ارزش

1. 
کرامت و  حفظ

ارزش واالي 
  انسان

  کلیۀ مظاهر فساد و تباهیمبارزه با 
تأمین همۀ نیازهاي ضروري براي رشد 

  و بالندگی انسان

  کشی از دیگران نفی بهره
  هاي نامشروع استرداد ثروت

  

2. 
تحقق عدالت 

  اجتماعی
  تحقق عدالت اقتصادي 

  

  توزیع منابع طبیعی و درآمدهاي عمومی
  ممنوعیت اسراف و تبذیر

  یابی به توازن اقتصادي و فقرزدایی دست 
  تأمین اجتماعی

  تأمین شرایط و امکانات کار براي همه
  ریزي اقتصادي کشور تنظیم کار در برنامه

3. 
دستیابی به  

  دستیابی استقالل اقتصادي   استقالل

  مشروع و محترم بودن مالکیت شخصی
عیـار بر  حفظ و اعمال حاکمیت دائمی و تمام

  عرصۀ اقتصادي کشور 
خودکفایی در محصوالت کشاورزي و دامی و 

  صنعتی و نیازهاي عمومی

4. 
تحقق آزادي  

و نفی هرگونه 
  استبداد

  اداره امور کشور با اتکاي به مردم
  توجه به حقوق ناشی از حاکمیت ملت 

  هاي عمومی تحقق آزادي
  تحقق حاکمیت قانون 

  هاي فردي و گروهی تحقق آزادي 

به مردم از طریق  واگذاري اداره امور کشور
  پرسی انتخابات و همه

5. 
گسترش دانش 
  و روحیه ابتکار

  افزایش آگاهی عمومی
تقویت تتبع و ابتکار براي خودکفایی و 

  استفاده از علوم و فنون

  

  ي حاکم بر الگوي اقتصاد مقاومتی: ها ارزش
هـاي ارزشـی    العالی) مؤلفـه  مقام معظم رهبري(مدظلهی و فرمایشات هاي اقتصاد مقاومت با بررسی سیاست

  گردد.   حاکم بر این رویکرد در مدیریت اقتصاد در نظام ج.ا.ا به شرح ذیل ارائه می
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  هاي ارزشی الگوي اقتصاد مقاومتی مؤلفه .9جدول
  هاي نظري متناظر  بنیان

  اقتصاد مقاومتی
  کلیديهاي  مؤلفه

   تعریف
  تمرکز)و حوزه  ها، اهداف (آرمان

سـازي   ، مقـاوم توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، درونىِ اقتصادۀ استحکام بنی
هاي شدید اقتصاد جهانی، اقتصاد مبتنی بر رفع نیازهاي  اقتصاد کشور در مقابل تکان

 ،فسادسـتیز نگـر،   حـور، آینـده  م متکی بر ظرفیت درونی کشور، عدالتکشور، اقتصاد 
  هاي کالن و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصایجاد تحرك ، محوردانش

  فلسفه حکمرانی
حمایت دولـت از تولیـد ملـی،     کارگیري بسیج، کارگیري ملت در اقتصاد کشور، به به

توجهی  بی داران و توانگران از تولید ملی، توجه مردم به تولید داخلی و حمایت سرمایه
  به کاالهاي خارجی

   هاي ثانویه ارزش
  هاي حوزه عمل)  (ارزش

ها در حمایت  ؛ ورود بانکتقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که غیرضرورى است
هاي درونی اقتصاد مانند کشاورزي؛ پیونـد دادن علـم،    از تولید؛ فعال کردن ظرفیت

هاي الزم براي اقتصـاد مقـاومتی؛ حـذف     صنعت و کشاورزي؛ تنظیم قوانین و رویه
هـاي   ؛ از پیشـرفت فعالیت ذهنها و بازوها در داخـل د و تکیه بر قوانین مزاحم؛ اعتما

  ي دانشگاهی و صنعتی)ها مهارت(ترکیب دانش و  کند علمی استفاده می
  مبتنی بر نیروي انسانی توانگر کشور؛ توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور

زیرساختهاي مختلف کشور (سخت و نرم)؛ حاکم شدن رویکرد جهـادي  گیري  کار به
 اصالح ؛نفت به وابستگی کاهش؛ امنیت اقالم راهبردي و اساسیدر تمامی فرایندها؛ 

   مصرف الگوي

  تحلیل و بررسی:
دسـتی اداره امـور   الگوهـاي ارائـه شـده در اسـناد باال    دهد کـه از تلفیـق    بررسی نظرات گذشته نشان می

ها، اهداف و حوزه تمرکز)، فلسـفه حـاکم    (آرمان هاي نظري در سه الیه تعریف بنیان کشور این اقتصادي
هـاي   شود. با تطبیق این بنیـان  ي حوزه عمل) تعریف میها ارزش( ي ثانویهها ارزشبر الگوي حکمرانی و 

و سـایر   ها و اصول پایه مدیریت امـور عمـومی در بخـش اقتصـاد را تبیـین نمـوده       توان ارزش نظري می
آمده  دست الذکر در الگوي به هاي نظري فوق نظامات مدیریتی این حوزه را بر آن استوار کرد. تطبیق بنیان

  دهد.   دست می را به 10اداره امور عمومی جدول  هاي نظري در بنیان
گر ایـن اسـت کـه مقـام معظـم       هاي ابالغی در چارچوب نظري اداره امور عمومی بیان تطبیق ارزش

هاي ارزشی جدیدي را به  هاي نظري مرتبط با اداره عمومی اقتصاد در کشور مؤلفه در تمامی الیهرهبري 
ها در این نظام نیازمنـد یـک الگـوي     اند. جایابی این مؤلفه هاي موجود در این حوزه افزوده مجموعه مؤلفه

هـا در   گیري ایـن مؤلفـه  کـار  بندي کرده اسـت. بـه   آنها را رده نظري بوده که این مقاله با رویکردي جدید 
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هـا،   هـاي عمـومی، مأموریـت    هاي مدیریتی اقتصاد عمومی در ساختارهاي مدیریتی سازمانی دستگاه نظام
کارگیري و تأثیر و تأثر این  کننده اقتصاد امري بدیهی است. نحوه به هاي اداره ها و اقدامات دستگاه فعالیت
نظري و عملیاتی خاصی است که از حوصله ایـن بحـث   ها در مدیریت اقتصاد کشور نیازمند الگوي  مؤلفه

ها در الگوي اداره امور به صورت کلی امـري ضـروري اسـت.     خارج است. توجه به تأثیر طولی این ارزش
ها در نظامات مدیریتی این حـوزه نیازمنـد فعالیـت تحقیقـی      گیري ضریب اهمیت و تأثیر این مؤلفه اندازه

  در حال انجام آن هستند. دیگري است که مؤلفین این تحقیق 
  

  نظري اداره امور اقتصاد ج.ا.ا در الگوي حکمرانی خوب و چارچوب اقتصاد مقاومتیهاي  مؤلفه .10جدول
هاي نظري متناظر  بنیان

  اقتصاد مقاومتی
  کلیدي اقتصاد مقاومتیهاي  مؤلفه  دستی نظامکلیدي اسناد باالهاي  مؤلفه

ها،  (آرمان تعریف
  تمرکز)و حوزه  اهداف

عدالت اجتماعی و اقتصادي، دستیابی به آزادي در 
دسـتیابی   چارچوب قوانین براي تمامی شهروندان،

 تحقـق امنیـت اقتصـادي،    استقالل اقتصـادي،  به
دسـتیابی   آبادانی و رونق متوازن و عادالنه کشور،

زا، حفظ کرامـت و ارزش انسـانی    به اقتصاد درون
  دستیابی به دانش محور،  آحاد اجتماع،

توانـایی  ، درونـىِ اقتصـاد  ۀ استحکام بنی
ــل تهدیــدزا    ــت در برابــر عوام ، مقاوم

اقتصـاد کشـور در مقابـل    سـازي   مقاوم
هاي شدید اقتصاد جهانی، اقتصـاد   تکان

مبتنی بر رفع نیازهـاي کشـور، اقتصـاد    
ــر ظرفیــ   ــی ب ــور،  متک ــی کش ت درون

 ،فسادســتیزنگــر،  محــور، آینــده عــدالت
ایجاد تحـرك و پویـایی در   ، حورم دانش

  هاي کالن اقتصاد کشور و بهبود شاخص

  فلسفه حکمرانی

مشـارکتی  ( حاکم بر الگوي حکمرانـی هاي  ارزش
ویی، شــفافیت، گــ محــوري، پاســخ بــودن، اجمــاع

پذیري، کارایی و اثربخشـی، جامعیـت و    مسئولیت
تبعیض میـان شـهروندان و نهایتـاً حاکمیـت      عدم

ــانون ــتیفاي ق ــان)، اس ــوق انس ــط  حق ــا در رواب ه
ــهروندان،     ــانی ش ــت انس ــظ کرام ــاعی، حف اجتم

بخش خصوصی، مشارکت مـردم در  سازي  توانمند
هــاي  دولــت از فعالیــتســازي  تولیــد ثــروت، آزاد

)، تکیه بر تعاون، 44(اصل  اقتصادي غیر ضروري
  کشی از دیگران نفی بهره

کــارگیري ملــت در اقتصــاد کشــور،  بــه
یت دولت از تولید حما کارگیري بسیج، به

داران و توانگران از  ملی، حمایت سرمایه
 تولید ملی، توجه مردم به تولید داخلی و

  توجهی به کاالهاي خارجی بی
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   .10ادامۀ جدول
هاي نظري متناظر  بنیان

  اقتصاد مقاومتی
  هاي کلیدي اقتصاد مقاومتی مؤلفه  هاي کلیدي اسناد باالدستی نظام مؤلفه

 ثانویههاي  ارزش
هاي حوزه   (ارزش

  عمل)

ها، صیانت از اموال  نظارت بر جریان پول و دارایی
شهروندان، مدیریت صحیح منابع موجود در بـالد  
 (انسانی، مالی و طبیعی)، وضع عادالنـه مالیـات و  

درازي بـه   مصرف صحیح آنها، جلوگیري از دسـت 
المال، نظارت بـر تقـوي کـارگزاران در همـه      بیت

مانت و ترك خیانت از سوي حاکمان شئون، اداي ا
ی، جلـوگیري از فسـاد، تبعـیض و    حکومت اسالم

کار، گسـترش  و و کسب جویی، نظارت بر بازارسود
رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی محرومـان، ایجـاد   

سعادتمندانه براي مـردم، برداشـتن فقـر از     زندگی
میان مردم، ایجاد رفـاه عمـومی، توزیـع عادالنـه     

افزایش ثروت ملی، توزیع عادالنـه  ثروت همراه با 
ها، توسعه خـدمات، جلـوگیري از افـزایش     فرصت

) و 44مقررات (اصـل  سازي  فاصله طبقاتی، شفاف
مسیرهاي قـانونی، مبـارزه بـا فسـاد،     سازي  کوتاه

گــري مســئوالن، نظــارت بــر  مقابلــه بــا اشــرافی
 داري مسئوالن، مدیریت صحیح منابع موجود امانت

بیعی)، اهتمام به مسئله اشتغال، طو (انسانی، مالی 
 اکیـد گذاري، توجه  اهتمام به ایجاد امنیت سرمایه

در تولیـد علـم و فنـاوري    گذاري  به تولید، سرمایه
هــاي داخلــی کشــور، اســترداد  تکیــه بــر توانــایی

عادالنه منابع طبیعی و  هاي نامشروع، توزیع ثروت
درآمدهاي عمـومی، ممنوعیـت اسـراف و تبـذیر،     

یابی به توازن اقتصادي و فقرزدایـی، تـأمین    دست
اجتماعی، تأمین شرایط و امکانات کار براي همه، 

ریزي اقتصادي کشور، مشروع  تنظیم کار در برنامه
حفـظ و اعمـال   و محترم بودن مالکیت شخصـی،  

ار بر عرصـۀ اقتصـادي   عیـ حاکمیت دائمی و تمام
کشور، خودکفایی در محصوالت کشاورزي و دامی 

  و صنعتی و نیازهاي عمومی

تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که 
ــکغیرضــرورى اســت ــا در  ؛ ورود بان ه

هاي  حمایت از تولید؛ فعال کردن ظرفیت
درونی اقتصاد ماننـد کشـاورزي؛ پیونـد    
دادن علم، صنعت و کشـاورزي؛ تنظـیم   

هـاي الزم بـراي اقتصـاد     ین و رویهقوان
مقاومتی؛ حذف قوانین مزاحم؛ اعتماد و 

؛ فعالیت ذهنها و بازوها در داخلتکیه بر 
 کنـد  علمی استفاده مـی هاي  از پیشرفت

ي دانشگاهی ها مهارت(ترکیب دانش و 
  و صنعتی)

مبتنی بر نیروي انسانی تـوانگر کشـور؛   
  توجه به موقعیت ژئوپلتیک کشور

زیرساختهاي مختلف کشـور  یري گ کار به
(سـخت و نــرم)؛ حـاکم شــدن رویکــرد   

امنیت اقالم جهادي در تمامی فرایندها؛ 
 به وابستگی کاهش؛ راهبردي و اساسی

  مصرف الگوي اصالح ؛نفت
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  و پیشنهادات:گیري  نتیجه
هاي نظري  بنیانبه منظور تبیین دقیق الگوي نظري اقتصاد مقاومتی در بستر مدیریت اقتصاد، باید ارتباط 

هاي مدیریتی متناظر این حوزه تعریف نمود. قبـل از ایـن    اداره امور اقتصاد کشور را با سایر اجزا و فعالیت
روش تـرین   هاي نظري خود نیز باید تعریف شده و تبیین گردنـد. سـاده   اقدام نسبت نظري بین این مؤلفه

شـود   ارتباط بوده و هست. بدین منظور پیشنهاد میها در تبیین این  کارگیري نظریه گروه براي این کار به
هـا مشـخص    تـرجیح مؤلفـه   ومعلولی و ترجیح و عـدم  نظام روابط علی ها با برقراري ارتباط بین این مؤلفه

دهد. در الیـه دوم   می هاي نظري را در اداره امور عمومی نشان رابطه بین این مؤلفه 11خواهد شد. جدول
هاي الیـه اول در تنـاظر    ا ارزشهاي ثانویه ب و ارزش هاي نظري الیه فلسفه این تطبیق هر یک از مؤلفه

هاي باالیی  یک قرار گرفته و نسبت و میزان تأثیر و تأثر آنها مشخص خواهد شد. بدیهی است الیه به یک
  گذار نخواهند بود.  هاي قبلی خود در این الگو تأثیر هاي نظري در الیه این مؤلفه

  
  نظري اداره امورهاي  مؤلفهیر و تأثر نسبت تأث .11جدول

  
ها،  (آرمان تعریف

  محوري)اهداف، تمرکز
(بنیان نظري  فلسفه

  شیوه حکمرانی)
هاي  (ارزش هاي ثانویه ارزش

  گیري) حوزه عمل و تصمیم
ها، اهداف،  (آرمان تعریف

  -  - A11  محوري)تمرکز

(بنیان نظري شیوه  فلسفه
  -  A12  A22  حکمرانی)

 ثانویههاي  ارزش
حوزه عمل و هاي  (ارزش

  گیري) تصمیم
A13  A23  A33  

  
ریزي صحیح و هدفمند در راستاي تحقق اهداف اقتصـاد مقـاومتی    گذاري و برنامه به منظور سیاست 

هـاي   شود ضمن بررسی دقیق سایر اسناد باالدسـتی نظـام و تطبیـق آن بـا مؤلفـه      در کشور پیشنهاد می
زیرساخت و بنیان نظري اداره امور اقتصادي کشور مشخص شود. در الیه دوم استخراج شده در این سند 

 ها بخشهاي ملی در تمامی  ها، راهبردها و برنامه هاي مدیریتی سیاست با سایر مؤلفهها  با تقابل این مؤلفه
بـه   امکان دسـتیابی  در تمامی سطوح مدیریتی تبیین و اجرایی گردد. بدون توجه به این مهم ها و دستگاه

نمـاي حرکـت مـدیران     اند به عنـوان قطـب  تو ممکن نباشد بسیار دشوار است. این الگو میاهداف اگر غیر
  اقتصاد کشور عمل کند.
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  مقاومتیدر اجراي اقتصاد  الزام یک ،ساختار آمار و اطالعات اصالح
  **علیرضا جیران، *مجتبی پالوج

  چکیده
نیز ابزاري براي پیشـرفت و توسـعه اسـت.    ریزي  بوده و برنامهریزي  آمار و اطالعات، پایه و اساس برنامه

بـراي  اي  هی براي دسترسی به اطالعـات مـتقن، اقـدامات گسـترد    الملل امروزه اکثر کشورها و مجامع بین
بـراي طیـف    مربوط به تولید، تجارت و مصـرف محصـوالت کشـاورزي   فناوري اطالعات  اصالح ساختار

و  هاي اطالعـاتی، امکـان تحلیـل، ارزیـابی     اند تا بر اساس یافته ي اساسی انجام دادهاي از کاالها گسترده
فراهم شده و امکان اصالح راهکارهاي اجرایی بـراي  بازار در  هاي دولت و نتایج ارتباط بین سیاستتعیین 

شود. بررسی تجربه کشورهاي موفق در ایـن زمینـه نشـان     ها فراهم می گذاري بیشتر سیاستبهبود و اثر
در تحلیـل   FAO در جزییات است. براي مثال سـازمان  اطالعات، همراه با دقت دهد دسترسی آنان به می

هاي حمایتی حتی از بسته غذایی مرحله اول ایران که در زمسـتان سـال گذشـته انجـام شـد، در       سیاست
را در  2015احتمـال افـزایش واردات ذرت ایـران بـراي سـال       OECDارشات خود نام برده است و یـا  گز

  مالحظات مربوط به بازار جهانی ذرت مورد توجه قرار داده است.
اقتصاد مقاومتی، تـامین امنیـت غـذایی اولویـت اساسـی کشـور بـوده و         کلیهاي  بر اساس سیاست

مربوط به آن در گرو دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات دقیـق       الزامات وها  این سیاست اجراي و سازي پیاده
شفاف و کارآمد طراحی و ساماندهی نشـده اسـت    ،هنگام هیک نظام آمار و اطالعات باست. در این ارتباط 

و اطالعات موجود در این زمینه پراکنده، کلی، ناهماهنگ، فاقد انسجام، غیر ثبتـی و در مـواردي   ها  آمار و
ـ   گذاري را کند، پرهزینه و کم یاستس وریزي  برنامه ،مسئلهو این  مخدوش است  عـالوه  هاثر کرده اسـت. ب

به همـراه داشـته کـه آثـار نهـایی آن       کارکردهایی در حوزه تجارت و واردات محصوالت کشاورزي راسوء
  است.کنندگان  آسیب دیدن تولید

ن در عرصـه اقتصـاد مقـاومتی در    بنیادی هاي مأموریتتواند بخشی از  طراحی نظام اطالعاتی پویا می
ارآمد آماري و فناوري اطالعات ک نظام ها، هزینهآوري نهادي و کاهش حوزه بخش کشاورزي باشد تا با نو

یـل  هـا امکـان تحل   وضـع موجـود فـراهم و در سـایه ایـن نـوآوري       رفت از شکل گرفته و فضا براي برون
مبتنی بر اطالعات متقن، تحقق ریزي  مهیا شده و با برنامهل بخش کشاورزي یبینانه و عالمانه از مسا واقع

  کلی اقتصاد مقاومتی عملی گردد.هاي  سیاست
  امنیت غذایی، کشاورزي اقتصاد مقاومتی، داده و اطالعات، آمار، :ها کلیدواژه

                                                        
رئیسه و دبیر  روستایی، عضوهیئت د کشاورزي و توسعهریزي، اقتصا هاي مؤسسه برنامه علمی مؤسسه پژوهش عضو هیئت *

  انجمن علمی توسعه روستایی ایران
  ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی هاي مؤسسه برنامه پژوهشگر مؤسسه پژوهش **
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  مقدمه
فقـر   .اسـت  و مبارزه با فقـر در درون آن مسـتتر   با عدالت است به دنبال پیشرفت همراه اقتصاد مقاومتی 

هاي  است و بدین جهت دغدغه دولتها و سازمان ن انسانیتتوهین به جامعه بشریت و دور از شأبزرگترین 
کـاهش فقـر را    20در ادوار و اجالس مختلف از جمله اجالس هـزاره سـوم و اجـالس ریـو +      یالملل بین
کـه رشـد    دهـد زمـانی   ین منشا 2008عنوان اولین هدف عنوان نمودند. مطالعات بانک جهانی در سال  به

 تولید ناخالص داخلی با منشاء بخش کشاورزي حاصل شده باشد از دو طریق در کاهش فقـر مـوثر واقـع   
با تولید محصوالت کشاورزي بیشتر، دسترسی به غذا را از ابعاد دسترسی و فراوانی بـه ویـژه    شود، اوالً می

وري جدیـد و  انتقـال فنـا   هـا،  در زیر ساختگذاري  هکند، ثانیاً از طریق توسعه سرمای می براي فقرا تسهیل
تادائو چاینو، رئـیس بانـک    نماید. می تسریع و تسهیل توسعه منابع انسانی و فیزیکی، فرایند کاهش فقر را

  .»با فقر است اطالعات یک سالح کلیدي در مبارزه« :توسعه آسیا
 تخصیص است مسئله  از ابتدا به دنبال توضیح آن بوده اقتصاد ترین موضوعاتی که دانش کی از بنیاديی

، این قضیه مبتنی بر فروضی است. یکـی از ایـن فـروض    محدود براي دستیابی به رفاه است، ابعمنبهینه 
مشـترك  هـاي   ر سیاسـت اتحادیه اروپـا د . است در چارچوب اقتصاد ریاضتی اطالعات کاملدسترسی به 

بر دو  مشترك کشاورزي این اتحادیههاي  کشاورزي تجدد نظر جدي به عمل آورده و بدین ترتیب سیاست
عنـوان   از بخـش کشـاوررزي بـه   هـا   درصـد از حمایـت   75اول  در بخـش  .رکن اساسی استوار شده است

درصد البـاقی   25 ایی است کهپشتیبانی از توسعه روست رکن دوم وکنندگان  مستقیم به تولیدهاي  پرداخت
 در آماري اطالعات ساالنه بروزرسانی اساس براین 1اعتبارات براي توسعه روستایی به مصرف خواهد رسید

هاي  روستایی، پارامترهاي زیست محیطی، تغییرات ساختاري مربوط به فعالیت توسعه کلیديهاي  شاخص
  .مورد توجه قرار گرفته است روستاییبین مناطق شهري و هاي  کشاورزي و مزارع و تفاوت

 و اجتمـاعی،  ،سیاسـی  اقتصادي، بر مشکالت فائق آمدن ،راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزي 
هـاي   ریـزي  برنامـه  بـه  ایـن راهبـرد نیـاز    .مین امنیت غذایی در عرصه ملی استبراي تأ محیطی زیست

بـا   و محصـوالت کشـاورزي   غـذایی  تنظیم بـازار مـواد  و  مینأدارد تا تولید، ت خالقانه استراتژیک با تفکر
 و اي منویات اقتصاد مقاومتی محقق گردد. تبیین الزامات راهبردي اعـم از فنـاوري، زیرسـاختی و برنامـه    

ن در عرصـه اقتصـاد مقـاومتی در    بنیـادی  هـاي  مأموریتتواند بخشی از  طراحی نظام اطالعاتی کارآمد می
  بخش کشاورزي باشد.  

  ورت تحقیقاهمیت و ضر
این مقوله در چنـد سرفصـل    اهمیت و ضرورت به دلیل ماهیت موضوع و عنوان انتخاب شده این تحقیق،

                                                        
1. http://www.euromove.org.uk/index.php 



  101                یک الزام در اجراي اقتصاد مقاومتی ،اصالح ساختار آمار و اطالعات

 

اطالعات الزام و ضرورتی براي پیشرفت و توسـعه، ضـرورت   سازي  شامل اهمیت آمار و اطالعات، ظرفیت
اطالعات و اهمیت  ط داده وو اطالعات به منظور استفاده بهینه از منابع و اهمیت ثبت و ضبها  وجود داده

  نقش آمار و اطالعات در تنظیم بازار بررسی شده است.
بـودن کشـاورزي، مداخلـه دولتهـا در      ادي، سیاسی، اجتماعی و ماهیت چنـدکارکردي مشکالت اقتص
کند. از نگاه اقتصادي دو هدف عمـده مداخلـه در بازارهـاي کشـاورزي مقابلـه بـا        می کشاورزي را توجیه

هـاي   ي اخیر بـروز بحـران  ها سال). در 1988(اسپیگر و ون کوتن،  تصادي و توزیع درآمد استناکارایی اق
کشـاورزي را  هـاي   داده آمار و غذایی و نوسانات شدید قیمتی محصوالت کشاورزي به وضوع نقاط ضعف

 و خواربـار  سازمان جهانی، ی از قبیل بانکالملل بینهاي  سازمان .در بسیاري از کشورها روشن نموده است
کشـاورزي کشـورها و تعیـین اسـتانداردهاي      تقویت نظام آمـار  (فائو) برايمتحد  ملل سازمان کشاورزي

بـروز   انـد.  فنـی اعـالم آمـادگی کـرده    هـاي   پردازش و خدمات وکمـک  ،سنجیاعتبار سازي، آماري، پیاده
عمـده دالیـل    واسطه شکسـت بـازار ایـن محصـوالت اسـت و از      کالت در بازارهاي کشاورزي نیز بهمش

عنـوان   عمومـاً از بازارهـاي کشـاورزي بـه     شکست بازارهاي کشاورزي فقدان و نقـص اطالعـات اسـت.   
نامتقـارن توزیـع   شکلی نـاقص و   ها در این بازارها به عات و دادهشود و اطال می بازارهاي رقابت ناقص یاد

یان اصـلی را عمومـاً متوجـه    یندي تحقق کارایی در بازارهاي کشاورزي را مختل و زشده است. چنین فرا
گیري تولیـدي و تجـاري زارعـان را     کشاورزان خواهد کرد. جریان ضعیف اطالعات در این بخش تصمیم

 نگرش چگونگی بر را توجهی اثر قابل دهد. اطالعات می نها را افزایشآمختل و ریسک قیمتی و درآمدي 
 بـه  اطالعات نقش به توجه اخیرهاي  دردههخواهد داشت.  ي اقتصاديها سیاست مورد در ما اندیشیدن و

  معطوف شده است.  سیاسیهاي  پروسه
اطالعـات   داده و دسترسی بـه  استراتژیک، شناخت محیط است و در این شناختریزي  اساس برنامه

اسـتراتژیک بـه   ریـزي   شـناخت محـیط و برنامـه    رکـن نقش آمار به عنوان پایه و  .متقن یک اصل است
اصولی بـدون  ریزي  در یک برنامه ،تالش یک کشور براي رشد و دستیابی به رفاهرسمیت شناخته شده و 

خواهد  اثر و کم به آمار قابل اتکا ناقص محیط نیز بدون دسترسی شناختشناخت محیطی ممکن نبوده و 
 مسـئله و اتخـاذ تصـمیم سـاده بـراي      حـل  راه ارائـه  ،و شـفاف وجـود دارد   که اطالعات کامل زمانی 1بود

 تغییـر  هـا  سیاسـت  بـه  نسبت نگرش اطالعات کامل، و دستیابی به یافتن آگاهی خواهد بود. باپذیر  امکان
 است ناکامل اطالعات بحث درگیر حوزه سه در دولت تجاري، يها بخش با ارتباط در: مثال براي .یابد می
 ییهـا  گـروه  شناخت مالیاتی يها سیستم و درآمد تولید، در بخش و مقررات درآمد، مالیات، :از عبارتند که
بـه دلیـل    ،پرداخت یارانه به خانوارهاي بـا درآمـد بـاال    عدم ازجمله باشند باالتري داشته مشارکت باید که

   زیـادي  نیـروي  وهـا   انگیـزه  بـرآن،  باشـد. عـالوه   نمـی پذیر  اطالعات و معیارهاي خاص امکان وجود عدم
                                                        
1. OECD, The role of statistics in world development, 
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 را آنهـا  فعالیـت  شـفافیت گسـتره   چراکه افزایش دارد وجود شفافیت کاهش براي دولت از ییها بخش در
  .1دهد می کاهش

تصـویر   و یا بخـش مـورد مطالعـه    و از جامعهتوصیف  را اعتماد واقعیت زندگی روزمره مردم آمار قابل
و نظارت بـر  برنامه  ،براي شناخت محیط مورد نیاز و ابزارهاي شواهد اطالعات آمار و .دهد می واقعی ارائه

تـأثیر   و ارزیـابی  براي پیگیـري پیشـرفت  اي  هکند و وسیل می ثر فراهمؤم صورت را به هتوسعهاي  سیاست
   .است مختلفهاي  سیاست

مناسـب  هاي  علیرغم اهمیت و نقش بخش کشاورزي در امنیت غذایی کشور، این بخش فاقد ظرفیت
 است،ها  پشتیبانی از برنامهکیفی مورد نیاز براي هاي  تحلیل و استفاده از آمارو پردارش، تجزیه ،براي تولید

جامع آماري بـراي تولیـد اطالعـات دقیـق و مسـتمر از بخـش کشـاورزي جهـت          چارچوب طراحی یک
تواند  می اري دقیق در عرصه امنیت غذاییذگ ان و امکان سیاستنفع ذي پاسخگویی به نیازهاي اطالعاتی

توانـد   نظام اطالعاتی کارآمد مـی  برنامه ششم توسعه تلقی شود. بخشی از راهبردهاي بخش کشاورزي در
آوري ن در عرصه اقتصاد مقاومتی در حوزه بخش کشاورزي باشد تـا بـا نـو   بنیادی هاي مأموریتبخشی از 

 رفـت از  ارآمد شکل گرفته و فضا براي بـرون آماري و فناوري اطالعات ک نظام ها، هزینهنهادي و کاهش 
ل بخـش  یتحلیـل واقـع بینانـه و عالمانـه از مسـا      هـا امکـان   وضع موجود فراهم و در سایه این نـوآوري 

کلـی اقتصـاد   هاي  مبتنی بر داده و اطالعات متقن، تحقق سیاستریزي  کشاورزي فراهم شده و با برنامه
  مقاومتی عملی گردد.

 براي پیشرفت و توسعه کشور است دانش، الزام و ضرورتی تولید داده، اطالعات و برايسازي  ظرفیت
جهـانی در عرصـه    و رویـدادهاي منـابع   ،عناصرآمده از  دست هاي به طالعات، آگاهیا ،در حوزه کشاورزي

لید، توزیع و مصـرف  تو و دامنه شیوهاخیر هاي  در دهه .است محصوالت کشاورزيقیمت  تولید، تجارت و
بـراي  کـه اطالعـات   اطالعـات ارزش اقتصـادي دارد، چرا   امـروزه  شده استدگرگون ها  و داده اطالعات

   .ریسک اتخاذ نمایند تصمیمات مطلوب و کم سازد تا یان این امکان را فراهم منفع ذي
در  را فائو و بانک جهانی نازل بودن کیفیت و صحت آمار و اطالعات مربـوط بـه بخـش کشـاورزي     

ایـن   کیفیت آمار و اطالعات مربوط بهجهانی براي ارتقا و بهبود هاي  برخی از کشورها گوشزد و استراتژي
ز بخـش  ا جدیـدي هـاي   و اطالعـات در حـوزه   اهمیـت، دامنـه و ارزش داده   انـد.  بخش را طراحی نموده

و گسـترش یافتـه و واجـد     بسـط  ،محیطی، شرایط اقلیمـی  مانند منابع آب و خاك، تنوع زیستکشاورزي 
   .ارزش و اعتبار شده است

اطالعات، همراه با دقت  دهد دسترسی آنان به بررسی تجربه کشورهاي موفق در این زمینه نشان می
                                                        

 جایزه دریافت هنگام استیگلیتز سخنان از هایی ترجمه بخشمتعارف، ( اقتصاد ضعف اطالعات و سعید، اقتصاد ،حسینی شاه .1
  301اقتصاد) مجله راهبردي سال دوم شماره سوم صفحه  نوبل
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هـاي حمـایتی    در تحلیل سیاسـت  FAO انترین جزییات است. براي مثال سازم و ریزبینی تا مرز کوچک
حتی از بسته غذایی مرحله اول ایران که در زمستان سال گذشته انجام شد، در گزارشات خـود نـام بـرده    

را در مالحظات مربـوط بـه بـازار     2015احتمال افزایش واردات ذرت ایران براي سال  OECDاست و یا 
  جهانی ذرت مورد توجه قرار داده است

طـور   رده است که بهرا موظف ک دولت کلیه صنایع فرآوري محصوالت لبنی آمریکامتحده در ایاالت 
اساس میزان بر لبنی تولیدي را نوع محصول و میزان تولید وکنندگان  از تولید روزانه میزان خرید شیر خام

بـه دولـت گـزارش     رسانی اطالعهاي  درصد رطوبت و ماده خشک موجود در هر محصول از طریق شبکه
و مـورد   شیر و محصوالت لبنی از سوي دولت رصـد  روزانه تولید و توزیع اساس روند تغییرات دهند، براین

    .)1393، راد و کیانی (جیران گیرد می وتحلیل قرار ارزیابی و تجزیه
هاي  شرایط اقتصادي حال حاضر، مسائل تحریم و رویکرد اقتصاد مقاومتی، ضرورت طراحی شاخص 

منابع پایه  ،مصرف خانوار، امنیت غذایی تجارت محصوالت کشاورزي، تولید و ه در حوزهیافتبهبود جدید و
ناپذیر ساخته است و مجموعـه   دي و اجتماعی خانوارها را اجتناباطالعات اقتصا ها، خاك و نهاده مثل آب

ش نیازمند آمار و اطالعات دقیق است. باتوجه به اهمیـت امنیـت غـذایی درکشـور و تـال     ها  این شاخص
صـوص میـزان   همـواره اطالعـات موجـود در خ    ،مین نیـاز غـذایی خانوارهـا   و تأ مستمر دولت براي ارتقا

جـدي بـوده اسـت.     هـا، مـورد تردیـد و ابهـام     مغـذي دسترسی خانوارها به مواد غـذایی، پروتئینـی و ریز  
هـاي   نـه و دستگاهها متـولی، در خصـوص هزی  ها  توسط سازمان آمار و اطالعات منتشر شده که طوري به

 درآمدي مختلف در مناطق شهري و روسـتایی هاي  خانوارها و میزان مصرف مواد غذایی در گروه خوراکی
دار و قابل تامل وجود دارد و ارتباط چندانی بین میـزان تولیـد، تجـارت، و مصـرف سـرانه       اختالفات معنی

بـراي  گیـري   عدم تطابق آمارهـاي منتشـره توسـط دسـتگاههاي مختلـف تصـمیم       .خانوارها وجود ندارد
  نماید. می تخصیص منابع براي دستیابی به امنیت غذایی را با ریسک مواجهه

 صـحیح گیـري   آمار و اطالعات به شما قـدرت تصـمیم  « :روبرتو تاپیا، معاون وزیر بهداشت مکزیک 
و تولید آمـار از  گیري  از نحوه آمارمند  نظام ی، ارزیابیالملل ینب چارچوب استاندارد یک از استفاده ».دهد می

 از وتحلیـل  و تجزیـه  تا امکان تشـخیص دقیـق   هاي متولی تولید غذا در کشور است الزامات اولیه دستگاه
 يارتقـا  از جملـه  اصلی انجام بگیرد، حوزه از تمامی باید ارزیابی این .فراهم شود فعلی آماريهاي  قابلیت
 دسـتگاهی و  بـین هـاي   شـکاف و تفـاوت داده   ،دسـتگاهی  و بـین  نهـادي  مـوارد مـرتبط   هـا،  داده کیفیت

  1مورد توجه قرار دهد.ها  اولویت داده به توجه با شناختی روشهاي  محدودیت

                                                        
1. World Bank and FAO org, Global strategy to improve agricultural and rural statistics, 
September, 2010  
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  و اطالعات و استفاده بهینه از آنهاها  داده ضرورت وجود
 اغلـب  در .رویکردهـاي راهبـردي مـوثر باشـد    توانـد در بهبـود    می آمارهاي متقن است داده نشان تجربه

ـ    گیـري   تصـمیم  و است، محدود بسیار مالی منابع توسعه، درحال کشورهاي ثر و ؤدقیـق بـراي دسـتیابی م
 آماري مناسـب اسـت و ایـن    نظامسازي  بخش، نیازمند طراحی و پیادهرآمد به اهداف با هزینه کم و اثرکا

 ناپذیر جدایی بخشی عنوان به آمار سازد. می فراهم را ملیهاي  در دستیابی به راهبرد نظام، تسهیالت الزم
  است توسعه فرآیندهاي از

کننـد کـه    می و در مناطق روستایی زندگی توسعه درحال کشورهاي در سه چهارم از فقرا حاضر درحال
توسـعه  هـاي   متکی بر بخش کشاورزي است. در اهداف هزاره سوم شاخص و معیشت آنان عمدتاً زندگی

منـابع طبیعـی   پایـداري  مربوط به کاهش فقر، امنیت غذایی، رعایت مالحظات زیسـت محیطـی و    دتاًعم
 مدت دیگر وگردد براي افق بلند می مالحظه .میالدي تنظیم شده است 2015این اهداف براي افق  .است

از اهمیت  له نشانرد توجه قرار گرفته است و این مسئباز هم همین اهداف مو 20اجالس ریو + بر مبناي
 .مطـرح اسـت   معیشـت  مینزایـی، و تـأ   عنوان یک بخـش اقتصـادي، اشـتغال    کشاورزي به. موضوع دارد

نتـایج حاصـل از    و عملکـرد گیـري   انـدازه  کشـاورزي در منـاطق جدیـد نیازمنـد    هـاي   گسترش فعالیـت 
از ایـن  هـا   یـت و حماهـا   گذاري سرمایه مورد درگیري  فزاینده تصمیم طور به بنابراین ،استگذاري  سرمایه
هـاي   چنـین بسـتر   عـات دقیـق و صـحیح اسـتوار اسـت. هـم      به چگونگی دسترسی به آمار و اطال بخش

گیري  اندازه وهوا و چگونگی آب اتچگونگی مواجهه با تغییر ،روستایی توسعه برايکننده  کمک افزاري نرم
در  جـدي  کمبـود  حـال،  آمارهاي دقیـق ممکـن اسـت. بـااین     بررسی و برآورد از طریق عوامل این اثرات

  : مربوط در این حوزه عبارتند از دارد و بخشی از مشکالت وجود آمارهاي قابل اتکا
 اشاعه آمار و وتحلیل تجزیه آوري، جمع سازمانی برايهاي  محدودیت در ظرفیت  
 تولید آمارهاي  روش مناسب درهاي  فناوري استفاده از عدم 
 و تولید آمارگیري  آمار علمیهاي  کافی آمارگیران از روششناخت نا 
 تولید آمار و اطالعات دقیق و با انحراف کم و قابل اعتنا وجود عزم جدي براي عدم 
 و تولید آمار گیري  براي آمار نهادي، هماهنگی عدم 
 و اطالعاتها  داده تحلیل و تجزیه براي وجود ظرفیت عدم 
 و پراکنده  امکان استفاده از آمار و اطالعات خام عدم 
  يآمارهاي  توجه الزم نهادهاي آماري ذیربط براي طراحی سامانهعدم 

توانـد   مـی  اعتنا دقیق و قابل ،منسجمهاي  عمل در تولید آماردستگاهی و ابتکار ضرورت هماهنگی بین
 آمـاري  مؤسسـات و  هـا  سـازمان  و در این زمینه باشد اصلی در برنامه اقتصاد مقاومتیهاي  یکی از راهبرد

تواند بخشی  طراحی نظام کارآمد می آماري ونظام  هاي ضعفساسی داشته باشند. اصالح توانند نقش ا می
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آوري نهـادي و  ن در عرصه اقتصاد مقاومتی در حوزه بخش کشاورزي باشد تا با نـو بنیادی هاي مأموریتاز 
موجود وضع  رفت از ارآمد شکل گرفته و فضا براي برونآماري و فناوري اطالعات ک نظام ها، هزینهکاهش 

ل بخش کشاورزي فراهم شده و یبینانه و عالمانه از مسا ها امکان تحلیل واقع این نوآوري فراهم و در سایه
  کلی اقتصاد مقاومتی عملی گردد.هاي  بر اطالعات متقن، تحقق سیاست مبتنیریزي  با برنامه

  و اطالعات اهمیت ثبت و ضبط داده 
در قالـب   مربوط به بخش کشاورزي، منـابع زیـادي توسـط دولـت    هاي  دهد در حوزه می نشانها  بررسی 

یع سبد کاال هزینه شده حمایتی، سیاست تنظیم بازار محصوالت اساسی، پرداخت یارانه و توزهاي  سیاست
خـانوار  هـاي   و هزینـه  ي تغذیهمصرف، تغییر الگو یک از این اقدامات در حوزه تولید، تجارت،است که هر

 و اطالعـات مربوطـه،  ها  داده نسبت به ثبت و ضبط جزئیات اما دستگاههاي مربوطهمنشاء اثر بوده است، 
اقدامات نظارتی و دالیل اجرا و یا مسکوت نمودن و یا پایان یک سیاست  ها، آثار سیاست بررسی و تحلیل

هه با ي بعد در مواجها سالگذاران  و عمالً سیاستاند  اقدامی انجام نداده حوزه بخش کشاورزي حمایتی در
هـاي   عنوان مثـال یکـی از سیاسـت    به باشند. می اطالعاتی و ذهنی مواجهههاي  با خالء دادهها  این پدیده
بین خانوارهاي شهري با هدف اصالح الگوي اي  ههزینه دولت طی دهه گذشته توزیع شیر یارانحمایتی پر

جمعیت کشور بـود. دولـت طـی     تامین پروتئین و نیاز غذایی خانوارها و تامین بهداشت و سالمت ،مصرف
بـه ارزش   میلیون تن شـیر)  5/1طور متوسط ساالنه  به(میلیون تن شیر  15) بالغ بر 1379-89ي (ها سال

بـه یکبـاره توزیـع آن را     1389را بین خانوارهاي شهري توزیع و در سـال   هزار میلیارد ریال 300تقریبی 
دسترسی خانوارهاي شهري در مناطق مختلف کشور  اما اطالعات دقیقی از نحوه توزیع، میزان ،قطع نمود

در سـالمت و بهداشـت جامعـه وجـود     آن اثر این سیاست بر تغییر الگوي مصرف، نقش  اي، هبه شیر یاران
نیز روشن نشده است. این در حالی است که سال  قطع آن ندارد و نهایتا آثار و نتایج این سیاست و دالیل

رصد نمـوده و   را درآمد ایران وزیع سبد غذایی بین خانوارهاي کمنند فائو تی ماالملل ي بینها سازمان 1392
ثبت سوابق و اطالعات و نتایج مربـوط بـه هـر     لذا 1اطالعات آن را در گزارشات ساالنه ثبت نموده است

هاي مسـئول در ایـن حـوزه    دسـتگاه  مأموریـت بخشی از  با تمام جزئیات مین غذاتأهاي  یک از سیاست
تولیـد آمـار    نماید. می را میسرها  کنترل و اصالح سیاست دستیابی به این نوع اطالعات امکان خواهد بود.

 از سوي دیگر بررسـی و  .است مناسبهاي  سامانه استقرار و طراحی و مطمئن مستلزم قابل اعتنا ،صحیح
ومتی و تحلیـل  اقتصاد مقاهاي  کشاورزي، امنیت غذایی با رویکردهاي  اجرایی در حوزههاي  سیاستتأثیر 

از وظایف ساالنه دستگاههاي ذیربط خواهد بود تا با اتکا به تجربیـات   بخشیها  دستاوردهاي این سیاست
  نماید.کسب شده نسبت به کنترل و بازآرایی سیاست اقدام نموده و اثربخشی و کارآمدي آنها را تضمین 

                                                        
1. FAO, Food Outlook, BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS, 
may 2014 
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  اهمیت و نقش داده و اطالعات در تنظیم بازار  
کننـده   و حمایـت از درآمـد تولیـد   ها  ثبات نسبی در قیمت ایجاد براي کشاورزي بازارهاي در دولت دخالت

 .گیـرد  مـی  تکلیـف قـانونی انجـام    طور عمده بر اساس دارد و به طوالنی براي محصوالت راهبردي سابقه
و هـا   ایجاد شده و دولت در پی تغییـر سیاسـت   تردیدهایی  برنامه چنین اقتصادي اخیراً در کارایی و ارزش

  است.کننده  و تولیدکننده  از قیمت و درآمد مصرف پشتیبانیهاي  برنامه
و کننـده   حمایـت افـزایش از رفـاه تولیـد     هدف که رویکردهاي اقتصاد مقاومتی با است این بر فرض

طور عمده از طریق ایجاد ثبات نسـبی   بهکننده  ده و مصرفنکن. رفاه تولیدشکل گرفته استکننده  مصرف
کـه ایجـاد رفـاه     و درآمد دو منفعت اساسی متصور شده استها  شود. درثبات قیمت می حادثا ه درقیمت

ناکـارایی اقتصـادي ناشـی از    هـا   که تثبیت نسبی قیمتقیمت است چرااقتصادي از طریق حذف ناکارایی 
و کننـده   برد و دومین اثر کارآمدي آن پایداري بیشـتر رفتارهـاي مصـرف    می را از بینها  ناپایداري قیمت

مند هستند که رفتار پایدار مصرفی و  هندگان عالقنک. اکثر مردم و تولیدمحصوالت غذایی استکننده  تولید
به واسطه شکست بازار اسـت  ها  اما ناکارآمدي اقتصادي در رابطه با ناپایداري قیمت ،تولیدي داشته باشند

 ت عمومـاً یـک کـاالي هزینـه بـر تلقـی      و شکست بازار نیز ناشی از فقدان اطالعات است تولید اطالعـا 
اطالعـات   تولید آمار و و است دولت دوش بر اطالعات آشکارسازيهاي  هزینه ازاي  هعمد بخش .شود می
  )John Spriggs’ and G.C. Van Kooten( عهده دولت استعنوان یک کاالي عمومی بر به

 .اسـت  بازار قیمت و لید، عرضه، تقاضادر حوزه تو اطالعات نیازمند دسترسی به تنظیم بازار،هاي  نظام
و  بیشـترین  .ان قـرار گیـرد  نفع ذيگذاران و مجریان و  در اختیار سیاست دقیق این اطالعات باید آزادانه و

 بـودن  موقـع  تولید و قیمت است. به برآورد و موقع بهبینی  پیش این زمینه، ضروري در ین اطالعاتتر مهم
رویـه   بـی  به کمبود عرصه و افزایش تولید موقع از اطالعات به دستیابیعدم . است مهم بسیار فاکتور یک

 ،زنجیـره تولیـد  هـا   براي بازار نهادهتر  از سوي دیگر این سیستم در سطح گسترده شود. میمنجر ها  قیمت
تهدیـدات  بینـی   پیشو پذیري  کاهش سطح آسیب نیازمند دسترسی به اطالعات است. مدیریت ریسک و

  .شود می حاصل موقع رسی به اطالعات و آمار صحیح و بهدست از طریق بالقوه
بـه  دسترسـی   بـه تولیـد و تجـارت،    اطالعـات مربـوط   در سیستم تننظیم بازار عالوه بر دسترسی به

اطالعات مربوط به بذر، ذخیره مواد غـذایی،   ،رسمی مواد غذاییات مربوط به واردات و صادرات غیراطالع
تـا بـر اسـاس آن میـزان نیـاز، تولیـد،        ،و روستایی ضرورت دارد ياطق شهررفتار مصرفی خانوارها در من

(گاو  ي اخیر تعداد زیادي دام زندهها سالآوري گردند. در  خانوارها جمعاي  همصرف و الگوي تغذی ،تجارت
 هو گوساله) به منظور کشتار از مبادي شرقی وارد کشور شده و بعد از ذبح به سایر استانها انتقال داده شـد 

از سوي دیگـر   .باشد نمی واردات در دسترس اما در آمارهاي رسمی گمرگ اطالعات دقیقی از حجم است
 طور ضـمنی  دهد که به می رشد فزاینده را نشان هاي کشور مرکز آمار، کشتار دام در کشتارگاههاي  در آمار
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رسـمی ورود دام مـنعکس   اطالعـات در مراجـع    لیکن ،نماید می تأییدرا  رسمیواردات دام به صورت غیر
گیـري و نظـارت بـر     هیابـد. انـداز   ینشده است، بدین جهت نیز اصالح ساختار آمار و اطالعات ضرورت م

هـا   موقع است این آمار به آمارهاي قابل اعتماد و اقتصاد مقاومتی نیازمند دسترسی بههاي  اهداف و برنامه
ید آمار و اطالعات، در اختیـار کـاربران و نـاظرین    ن تولاییپهاي  مختلف از جمله ظرفیت معموال به دالیل

 ،آوري یک سیستم اطالعاتی علمی بـراي جمـع  فقدان  عدم دسترسی منظم به اطالعات و گیرد. یقرار نم
ي هـا  سـازمان ارائه شده بـین  هاي  سازگاري و هماهنگی داده و عدمها  داده سازي ذخیرهوتحلیل و  تجزیه

 قادر بـه پاسـخگویی بـه نیـاز و     نموده است و این آمارهاپذیر  را آسیب کشاورزي آمار متولی آمار، سیستم
  .باشند نمی مرتبطهاي  مین امنیت غذایی و دیگر حوزهان در حوزه تأنفع ذيو  سیاست گذارانهاي  خواسته

  بحث در نتایج
کمک ها  داده حجم در امور ذیربط به ایجاد و افزایش خالقانههاي  راه اي جدید وه تکنیک و ابزارها توسعه

نظـام اطالعـات   ریـزي   پی .است جهانی پدیده داده و اطالعات در بخش کشاورزي یک رشد .نموده است
 بخـش و  اساسیهاي  ساختبخش مهمی از زیر ارزش ورایی باتواند یک دا می علمی در عرصه کشاورزي

گـذاران در   علمی به سیاسـت یک نظام اطالعاتی  از اقتصاد مقاومتی تلقی شود برخورداري از ناپذیر جدایی
ان نفعـ  ذينماید و با اشتراك گذاشتن این اطالعات، امکان اسـتفاده مجموعـه    می کمکها  انتخاب راهبرد

تحلیل  مرتبط، و تولید اطالعات کافی اي کشاورزي،ه چالش انواع بر گردد. الزامات اولیه براي غلبه یفراهم م
و دانـش اسـت. اقتصـاد مقـاومتی     ا، اطالعـات  هـ  ثر بین دادهاطالعات و تولید دانش و برقراري ارتباط مو

نـوعی اقتصـاد    بنابراین اقتصاد مقـاومتی بـه   گردند یو اطالعات پایه دانش تلقی مها  داده .مبنا است دانش
دانـش موجبـات    ازمنـدي   و اطالعات و بهرهها  داده برخوداري از مفهوم عام کلمه است. محور به اطالعات
  سازد. می در اقتصاد مقاومتی فراهم پایدار را و عادالنه توسعه و نوآوري ،اقتصادي رقابت افزایش

و اطالعـات  هـا   در حال افزایش است و هر روز با استفاده از دادهها  امروزه حجم، سرعت و خلق داده 
 و هـا  تحلیـل داده و ، تجزیـه مقـاومتی  یابد در اقتصـاد  می سازمانی افزایشهاي  هوشمند پتاسیل و ظرفیت

مزیـت   یک عاملها  دسترسی به داده .ضروري است در استفاده از اطالعات و تبدیل آن به دانشتوانایی 
زنجیـره  سـازي   ایجاد ارزش افزوده در عملیات مربوط به بهینه کار و عامل خلق ارزش وو رقابتی در کسب

اطالعات غنـی و روزآمـد در   تولید و استفاده کارآمد از منابع است. در بخش کشاورزي امکان دسترسی به 
از ایـن  برداري  براي بهرهها  حمایت و ذخایر وجود دارد و با ایجاد توانایی ،تولید، تجارت، قیمتهاي  زمینه
لیکن نظام تجاري کشـور در   نفع اقتصاد کشور و شهروندان نمود، وکار به توان براي رونق کسب ها می داده

  ا استفاده نموده است.ه حوزه محصوالت کشاورزي کمتر از این فرصت
هزار گونه گیاهی خوراکی موجود  30از  .شودگذاري  ا باید اولویته در اقتصاد مقاومتی براي تولید داده



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               108

 

بـرنج و   ،ذرت، گنـدم (درصد از انرژي مصرفی در رژیم غذایی از چهـار گونـه گیـاهی     60در جهان حدود 
در بخش کشاورزي ایران محصـوالت عمـده زراعـی ماننـد گنـدم،       .FAO(1شود ( یمین متأ )زمینی سیب

از منـابع آب و  اي  هاز اقالم و محصوالت اصلی با منشاء گیاهی بوده و بخش عمد ،جو و شکر ذرت، برنج،
 از تـوجهی  قابـل  طـور  هب تواند می گیرد میزان تولید می براي تولید این محصوالت مورد استفاده قرار خاك
شـود،   مـی  اهـداف امنیـت غـذایی اسـتفاده     بـراي  محصوالت آنجاکه باشد از ر متفاوتدیگ سال به سالی

در عرصه امنیـت غـذایی ایجـاد     مهمی تواند پیامدهاي یم گونه تغییر در میزان سطح زیرکشت و تولیدهر
 :در خصوص این محصوالت عبارتند از ا و اطالعات کلیه لذا دسترسی به داده نماید.
 هکتار و تولید به میزان آب مصرفی) (تولید در تولید محصول و عملکرد برداشت، و سطوح کاشت *

 برداشت و طول سال آغاز درسازي  ذخیره * مقادیر
 اراضی آبی کشت محصول * مساحت

 محصوالتکننده  مصرف وکننده  تولیدهاي  قیمت *
 و بذور  اي  هعلوف غذایی، مواد ،مصرفیخود براي استفاده * مقدار

 صادرات و تراز تجاري و یا واردات و تجارت* خالص 
هنگـام، رطوبـت هـوا،    هـاي زود  یبارنـدگ  آگـاهی ماننـد   دهنده و پـیش هشدارهاي  * نشانه و شاخص 

  اي مشاهدات ماهوارهاز طریق  و پوشش گیاهی محصولرصد و کنترل شرایط محیطی  ،خشکسالی
بیشـتر از   منجر به افـزایش اسـتفاده  طور مستقیم  به ،هم چنین افزایش تقاضا براي محصوالت دامی

دیگر که مستقیم توسط انسـان   تواند در رقابت با تولید مواد غذایی می شوند که این امر می غالت)(علوفه 
محصوالت دامی و در نهایت به عرصه  اگرچه مصارف غالت و علوفه منجر به .شود قرار گیرد می مصرف

گوشت از مصـادیق و  امروزه تولید  ،الت در بخش دامپروريبا توجه به حجم مصارف غ انجامد اما می غذا
تولید محصوالت دامی موجبات انتشار گاز  اینکه شود. مضافاً یدر جهان تلقی م امنی غذاییعوامل ایجاد نا

هـا را   گـذاري  تواند سیاسـت  می کند و این عوامل می را تشدید متان، آالیندگی آب و خطر ابتال به بیماري
  اطالعات مورد نیاز این بخش عبارتنداز: .دهد قرارتأثیر  تحت
 ولد ساالنهزادو و امموجودي د *
  و دیگر محصوالت مرغ، تخم شیر، گوشت، مانند محصوالت تولید *
 صادرات و واردات یا و *حجم خالص تجارت 

  کننده مصرف وکننده  تولید قیمت *
هیچ فرصـت   توسط بخش مربوطه است وآوري آمار  تولید و جمع آماري، سیستم هاي یجمله کاست از

اگـر   عنـوان مثـال   شود. به نمی ثیرات اقدام یک بخش در بخش دیگر فراهمتأگیري  براي اندازه و امکانی
                                                        
1. FAO and post.2015, November 2014 
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القاعده این افزایش تولیـد در میـزان    دهد علی می یک نسبتی افزایش سازمان شیالت روند تولید خود را با
گـردد و   یاما این ارتباطات تبیین نمـ  ،ات باید خود را نشان دهدمصرف سرانه خانوارها و یا صادرات و وارد

، عنوان مثـال دیگـر   به شود. می مشاهده اساسی بین آمار تولید، و مصرف سرانه خانوارهاهاي  تفاوت عمدتاً
انتشار یافته  که اخیراً توسط مرکز آمار ایران 1393برخی از نتایج اولیه سرشماري عمومی کشاورزي سال 

داري بین آمارهاي دو  یرد پذیرش دستگاه متولی بخش کشاورزي قرار نگرفته است و تفاوت معناست مو
ا و اطالعـات  هـ  آوري داده ناشی از فراینـد جمـع  ها  از این تفاوتاي  هبخش عمد دستگاه دولتی وجود دارد.

اي از  مجموعـه  آمـاري تـابع  هاي  و عمق این تفاوتگستره  شود. یاست که نتایج متفاوتی از آن حاصل م
نحـوه  در  و تخصـیص منـابع ایـران   گیـري   ه نظـام تصـمیم  کواسطه این ي اخیر بهها سالت در شرایط اس
و گیـري   اسـتفاده، تصـمیم  بـا شـعار جلـوگیري از سوء    تنظیم بازار نیـز هاي  منابع براي سیاست تخصیص

ر محصـوالت  تنظـیم بـازا  هـاي   و سیاسـت شـانده شـد   کشفافیت غیرعادي  تخصیص منابع به سمت عدم
هـا و   یاسـت ک ،کشاورزي به ضد تولید داخلـی تبـدیل شـد    رویه محصوالت بی کشاورزي با اتکا به واردات

ـ عدم ارائه درست آمار دست تحلوجود دارد و  اطالعات يساز ه در راه شفافک ییها تیمحدود گـران را   لی
  ند.  ک یمردان مسدود م خود دولت يبرا یر اصالح را حتیبندد و مس یم

دهی منظومه آمـار ملـی و مکـانی کشـور      توسعه بر شکل پنجم قانون برنامه 185و  68، 46،54مواد 
مبنی بر اصالح و تقویت مدیریت اطالعات و آمار ملی، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهـاي ثبتـی،   

ي برنامـه  هـا  سالطی رسانی و ارتقاي فرهنگ آماري  اطالعات آماري و اطالعهاي  تقویت و ایجاد پایگاه
هنگـام ارائـه نمایـد از     ات وضع موجود جامعه را دقیق و بـه که بتواند اطالعهایی  تأکید دارد. ایجاد سامانه

  اولین گامهاي پیشرفت است. 
 زمینـه توانـد   یمـ و اطالعـات  ها  داده .و اطالعات وجود داردها  مسائل به کمک داده امکان اکتشاف 

ـ بینی  پیشامکان  وي بخش کشاورزي را میسر ساخته ور پیش اي بزرگه مقابله با بسیاري از چالش ی کم
محصـوالت و غیـره) را بـا اسـتفاده از     هاي  دماي هوا، قیمت شرایط بارندگی،( مانندها  قطعیت تولید، عدم

از  ا و اطالعات فراهم نماید. در تولید آمار کشـاورزي تعـداد زیـادي   ه و به کمک داده تجربیات و نوآوریها
و  پـردازش، بـرآورد   دقیق تولید آمار و و موقع، سریع براي انجام بهمتولی هستند اما  مؤسساتو ها  سازمان
 پرهیـز  متقابـل آنها مشکالتی وجود دارد و در برخی از موارد براي حفظ استقالل خود از همکـاري  انتشار 

ه توسط مراجع دیگر انجام شـده  نتایج آمارگیري ک تأییدو  ذیربط از پذیرشهاي  کنند. معموال سازمان می
اي متـولی بـازار   و دسـتگاهه  هـا  سـازمان کنند در اقتصاد مقاومتی بایـد   یبه دالیل مختلف امتناع م است

ایـن   .نمایند صورت مستمر پیامدهاي هر سیاستی را بر امنیت غذایی بررسی وتحلیل محصوالت غذایی به
 2007قـایع جهـانی ماننـد بحـران غـذایی سـال       و شـود بلکـه   نمی به وقایع داخلی محدودصرفاً  موضوع

اثرات آن زنجیره غـذایی کشـور را متـاثر سـاخته اسـت.       غذایی کشور داشته است و پیامدهایی بر امنیت
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خصـوص قیمـت، تولیـد،    در هنگـام  با ارائه اطالعات بـه اند  ی مانند فائو تالش نمودهالملل بینهاي  سازمان
سـریع و دسترسـی آسـان بـه      نسبت بـه ارائـه   ،ع رسانی و پایش آنانتشار و اطال و نیاز کشورها، تجارت،

شـرایط   ا همـواره بـا رصـد و پـایش    هـ  مناطق مختلف جهان اقدام نماید، لذا دولت اطالعات قیمتی براي
  مناسبی در این عرصه اتخاذ نمایند.هاي  توانند سیاست یی بازار مواد غذایی مالملل بین

  ایجاد سیستم اطالعات بازار محصوالت کشاورزي 
طراحـی سیسـتم اطالعـات بـازار     منـد   اقتصـاد مقـاومتی نیـاز   هـاي   راهبرد تامین امنیت غذایی با اتکا بر

ت در عرصـه  با رصد دقیق روند تغییرات در تولید، قیمت، تجارت محصوال محصوالت کشاورزي است که
طبیعی در بازارهاي کشـاورزي،  شرایط غیر زار، امکان تشخیصتحلیل شرایط باو داخلی و خارجی و تجزیه

  ارزیابی اثرات مبادالت آینده، انتقال قیمت و امنیت غذایی فراهم گردد.
 هوشمندهاي  ورير محصوالت کشاورزي استفاده از فناایجاد سیستم اطالعات بازاهاي  مؤلفهیکی از 

ماتی را در اقدا فائو ا و اطالعات است.ه تحلیل داده سنجی واعتبار ،پردارش ها، آوري سریع داده براي جمع
کشـور جهـان    82دهـد. ایـن اطالعـات از     می ي در اختیار کاربران قرارا صورت دوره این زمینه انجام و به

  1شود. یوري مآ جمع
تغییـرات   میـزان  و درك اینکه چگونه و تـا چـه   جهانی به بازارهاي داخلیهاي  انتقال تغییرات قیمت

و کننـدگان   تولیـد (ان داخلـی  نفعـ  ذي شـود و اثـرات آن بـر    مـی  منتقـل به بازارهاي داخلی  انیقیمت جه
راهبردهـاي اقتصـاد    گـذار درحیطـه   ، بخشی از وظایف سیاستداخلی) چگونه خواهد بودکنندگان  مصرف

ـ  جهانی و شرایط بـین هاي  بازار محصوالت کشاورزي کشور همواره از قیمت مقاومتی است.  ثری متـأ الملل
انتقـال یـک شـوك قیمتـی (از سـطح تولیـد و یـا بازارهـاي جهـانی) بـه            شده اسـت. انـدازه و سـرعت   

گیـري   باید مورد سـنجش و انـدازه   که آن بر رفتار و میزان مصرف، مواردي استتأثیر  وکنندگان  مصرف
تغییر ساختار آماري نوآوري و  با یالملل بینهاي  سازمانو  ي اخیر بسیاري از کشورهاها سالدر  .قرار گیرد

 هدف را با ثرؤاطالعات قابل اعتماد و م عرضهزمینه و امکان  تولید آمار و اطالعات،هاي  و توسعه ظرفیت
   2ند.ا گیرندگان به خصوص دولت را فراهم نموده تصمیم کمک و پشتیبانی از ارائه

شـاخص   کشـورها،  و کاالهـا  ازاي  همجموعـ  بـراي  و شاخص تغییرات قیمت، ضرایب فائو با ارزیابی
دهد که انتقال  می نتایج نشان .مورد ارزیابی قرار داده است اقتصادسنجی مدل از استفاده را با قیمت انتقال

                                                        
1. How Can Agriculture And Food System Policies Improve Nutrition, Global Panel 
On Agriculture And Food Systems For Nutrition, November 2014 
2. FAO, Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics, January 2014 
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زنجیـره ارزش   که در این کشورهاچرا است یافته توسعه کشورهاي با کمترین میزان در جهانیهاي  قیمت
 شـمال ( خـانواده  غذایی سبد در شده فرآوري تقیمت محصوال از باالیی و سهم مواد غذایی توسعه یافته

 اروپا) مربوط به ارزش افزوده در زنجیره تولید است و قیمت مواد اولیه سهم کمتـري را تشـکیل   و آمریکا
ـ  بـین  بازارهاي در اولیه محصوالت قیمت افزایش از درصد 30 دهد لذا تنها می کننـده   مصـرف  بـه  ،یالملل

جهـانی بـه بـازار داخلـی     هـاي   شود این در حالی است که انتقال قیمت می منتقلها  داخلی در این کشور
طور کامل به کشورهاي شرق و غـرب   به درصد و تقریبا 50ي التین و شرق آسیا حدود آمریکاکشورهاي 

 8درصد آن بعد از  30ماه و  4درصد از انتقال قیمت بعد از  10شود. در غرب افریقا حدود  می منتقل افریقا
  شود،   می ماه متنقل

 جهـانی  بـازار  از قیمت انتقال دهد که می بررسی انتقال قیمت جهانی ذرت به بازار داخلی کشور نشان
 قیمت افزایش انتقال آن میزان طی که است نامتقارن کوتاه مدت در اما متقارن بلندمدت در داخل بازار به

 بـازار  به ذرت قیمت جهانی افزایش انتقال. 1است قیمت کاهش انتقال از بیشتر داخل بازار به جهانی بازار
اي هـ  محصـوالت دام و طیـور و نهایتـاً افـزایش هزینـه      تولیدهاي  هزینه افزایش به منجر تواند یم داخل

تغییرات قیمت جهانی و داخلـی هـر یـک از    تأثیر  و لذا در اقتصاد مقاومتی بررسی .خوراکی خانوارها شود
  به آمار دقیق است. دسترسی شود و این امر نیازمند می تلقیمحصوالت بر رفاه خانوارها یک الزام 

  نتایج و پیشنهادات
 .ازي اسـت سـ  گیري از آن در تصمیم هبنیان وجود اطالعات کافی، مناسب و بهر اقتصاد دانش اساس ایجاد

براي دستیابی به رفاه است  منابعبهینه  تخصیص مسئله ،اقتصاد دانش در ترین موضوعات کی از بنیاديی
رشد تولید ناخالص داخلی با منشاء بخـش   .است اطالعات کامل و مبناي تخصیص بهینه منابع، دسترسی
هـاي   بخش کشاورزي در رونـد تحقـق سیاسـت    .شود می ثر واقعؤکشاورزي از دو طریق در کاهش فقر م

  و اطالعات میسر نشده است.ها  کالن اساسی دارد و لیکن تقویم آن در داده
تحلیـل و اسـتفاده از   و پـردارش، تجزیـه   ،مناسب براي تولیدهاي  رفیتبخش کشاورزي کشور فاقد ظ

نیازمنـدي آن زیـاد بـوده و زمینـه و الـزام آن       است وها  کیفی مورد نیاز براي پشتیبانی از برنامههاي  آمار
  بایست فراهم شود. یم

ه دالیل بروز مشکالت در بازارهاي کشاورزي به واسطه شکست بازار این محصوالت است و از عمد 
عنـوان   عمومـاً از بازارهـاي کشـاورزي بـه     شکست بازارهاي کشاورزي فقدان و نقـص اطالعـات اسـت.   

ها و اطالعات در این بازارها به شکلی ناقص و نامتقـارن توزیـع    شود و داده یم بازارهاي رقابت ناقص یاد
  شده است.
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جهـانی، بـا مسـائل سیاسـی،     با توسعه تجارت، مسائل بخش کشاورزي و مواد غـذایی در بازارهـاي    
آمـدهاي آن حـوزه    ناخواسـته عواقـب و پـی    شده است اقتصادي و اجتماعی جهان در هم تنیده و پیچیده

غذایی هاي  گذار است. سیستمتأثیر غذایی مصرف الگوهاي و بازاریابی ،تجارت تامین امنیت غذایی، تولید،
ده است. رویکرد اقتصاد مقاومتی ضمن اتکا به در حال تغییر و تعامل بین سیاست و تجارت غذا پیچیده ش

 بـراي  بهینـه هـاي   شناسایی راهکـار  و ارتباطات این بهتر منابع داخلی براي تامین نیاز مواد غذایی، درك
  .خواهد بود تامین مواد غذایی مورد نیاز

در حوزه  اقتصاد مقاومتیهاي  افزایی و کارایی سیاست که منجر به همهایی  و سیاست یکی از الزامات
 ،تولیـد، فـرآوري   گذاري، تعیین سطوح مـداخالت،  تشویق سرمایه ها، امنیت غذایی براي شناسایی فرصت

هـاي   و تغییر ساختار آماري و توسعه ظرفیـت  آوريمحصوالت خواهد شد، نو تنظیم بازار بازاریاب ،تجارت
ـ  بـه آنهـا قابـل اعتمـاد     تولید داده و اطالعات و دسترسی  کمـک و پشـتیبانی از   ارائـه  هـدف  ثر بـا ؤو م

  خصوص دولت است. گیرندگان به تصمیم
اي هـ  اي کلیدي امنیـت غـذایی کـه از هـدف    ه در حوزه ابتکار عمل انجام اصالحات ساختاري و نظارتی و 

تـأثیر   بین سازمانی و مستندسـازي هاي  هماهنگی ها، نیازمند تقویت سطوح همکاري مهم اقتصاد مقاومتی است
  ا و اطالعات است.ه آنان در قالب دادههاي  اجرایی و نتایج و پیامدهاي  و سیاست مجموعه اقدامات

تولید آمار و اطالعـات بـه    و است دولت دوش بر اطالعات آشکارسازي ايه هزینه ازاي  هعمد بخش 
هـر یـک از   تأثیر  ارزیابی مختلفهاي  ضمن اینکه روش ،عنوان یک کاالي عمومی بر عهده دولت است

  ا و اطالعات بستگی دارد.ه نیز به دادهها  سیاست
ا و اطالعات، در راستاي تبیین جایگاه بخش کشـاورزي  ه ساماندهی نظام آماري و در واقع تولید داده

زبـان مشـترك پیـدا نمـود و از     و اطالعـات بایـد    اهـ  در تهیه داده در اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است
فـراهم و بسـتر را    و مسیر تحقیقات علمـی و پژوهشـی را  کاري پرهیز و امکان خطا را کاهش داد  موازي

  ا فراهم نمود. ه براي شناخت، ارزیابی و تحلیل پدیده

  منابع 
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محور و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در  الزامات اقتصاد عدالت
  جمهوري اسالمی ایران

 ****محمود آقاییسید، ***کریم ، ابراهیم لطفیان**، مصطفی برهانی*اهللا دهقان نبی

  چکیده:  
ـ  ،حال عدالت نیز همچون استقالل هدف کلی نظام اسالمی است؛ ولی درعین نیسـت،   مجـرد اي  همقول

به تعبیر مقام معظم رهبـري، اولویـت    چنین با مفهوم توسعه ارتباطی وثیق دارد؛ همبلکه تحقق عدالت 
نگاه  در اند. اقتصاد مقاومتی دانستههاي  توسعه جمهوري اسالمی عدالت است و عدالت را یکی از محور

پیشـرفت  و  بنـدي نیسـت   و قابل تفکیک و مرحله تنیده بوده همدر ،اقتصاد مقاومتی، عدالت و پیشرفت
یابی به توسعه و پیشرفت  ف نهایی مدل اقتصاد مقاومتی، دستهد .پیشرفت نیست بدون عدالت، اساساً
پایبندي بـه الزامـات اقتصـاد    ما توجه و هاي  ینی و ارزشبنابراین بر پایه باورهاي د .برپایه عدالت است

 اقتصـاد محور امري ضروري در تحقق اقتصادي مقامتی است و عدم توجه به این الزامات الگوي  عدالت
ن شدن نقـش  منظور روش در این مقاله به شده خود دور خواهد ساخت. تعیین مقاومتی را از اهداف ازپیش

وصیفی تحلیلـی بـه   در توسعه جمهوري اسالمی ایران با رویکرد تحقیق ت محور و جایگاه اقتصاد عدالت
رشـد و توسـعه اسـالمی و غربـی از     هاي  اقتصاد اسالمی و مقایسه الگو محوري در بررسی نقش عدالت

سـازي   محور در پیاده عدالت و تبیین نقش اقتصاد عدالت منظر عدالت، بررسی الزامات اقتصاد مبتنی بر
در جمهوري اسالمی را خواهیم پرداخـت. بـراي نیـل بـه ایـن مقصـود ابتـدا بایسـتی         اقتصاد مقاومتی 

هـاي   و سـاختار هـا   الزامات و تعاریف اقتصاد مبتنی بر عدالت را بیان نموده، بـه بررسـی مـدل    ها، زمینه
اقتصـاد مقـاومتی   سازي  محوري را در پیاده عدالتتأثیر  محور پرداخته و در نهایت نقش و اقتصاد عدالت

 داریم. می در جمهوري اسالمی بیان
  محور، اقتصاد مقاومتی، جمهوري اسالمی ایران : عدالت، اقتصاد عدالتها کلیدواژه

 مقدمه. 1
 خـاطر  دغدغه نخستین، روزگاران از که است سیاسیهاي  هینظر عرصه در بنیادي مفاهیم جمله عدالت از
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  92pooya@gmail.com پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجوي مدیریت آینده **
  ablotf@yahoo.com     یملپژوهی دانشگاه عالی دفاع  دانشجوي مدیریت آینده ***

  Aghaie.coom@gmail.com پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجوي مدیریت آینده ****



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               116

 

 و افالطـون  چـون  بزرگـی  فالسفه. است داشته مشغول خود به را بسیاري شمندانیاند و ذهن بوده انسان
 سیاسی پردازان هینظر از برخی و اسالمی دوره در فارابی چون فیلسوفانی غرب و کالسیک دوره در ارسطو
 عـدالت  و عـدالت  نیـز  اسـالمی  شـه یاند در اند. داده قرار توجه خود کانون در را مسئله نیا همگی معاصر،

 اسـت  شیعیان اعتقادي اصول از کییشیعی، عدل  شهیاند در ژهیو به و است افتهی مهمی گاهیجا اجتماعی
(اخوان دارد  اجتماعی و سیاسی عرصه در مهمیهاي  بازتاب الهی صفات و خداشناسی عرصه بر عالوه که

  .)1381کاظمی،
ن یتـابع قـوان   يحـاکم بـر جوامـع بشـر     ين اقتصادین باورند که، قوانیشتر اقتصاددانان معاصر بر ایب

ن و روابـط  یتوان بـا کشـف آن قـوان    یرو، م نیهستند. از ا یاز هرگونه ارزش و اخالق یبوده و خال یعیطب
 يهـا  عرصـه  ی، تعادل را در تمامییها تی، با در نظر گرفتن محدودياقتصاد يها دهیان پدیم یمعلولو یعلّ

است تـا محققـان مسـلمان،     يار ضروریبس یک نظام اسالمیدر  یطین شرایبرقرار کرد. در چن ياقتصاد
ـ  ن مکتب انسانیتر کرد اسالم را به عنوان کاملیدگاه و روید قـرآن، سـنت و    یساز، با استفاده از منابع غن

ل نظـام  یاز قب ینید يها در نظام .ان کنندیب یاسالم يک نظام اقتصادی يها یژگینه ابعاد و ویعقل در زم
اسـت. عـدالت    یل نظـام اجتمـاع  کـ  یو محـور اصـل   ينظـر  يمبنا ،»عدالت«ران، یا یاسالم يجمهور
فـراوان اسـت و حفـظ و     ي، مستلزم دقت نظـر ین نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعی، بارزترياقتصاد

م، مستلزم توجه به مسـائل  یمستقریا غیم و یطور مستق ، بهیو انسان یاجتماع يها ارزش یحراست از تمام
شده تا با  ین مقاله سعی، در ايتر از نظام عادالنه اقتصاد روشن يریبه تصو یابیدست ياست. برا ياقتصاد

ح گـردد.  ین و تشـر یـی تب ياقتصادۀ نظام عادالن يها یژگی، ابعاد و ویو اسالم ینید يها استفاده از آموزه
ن حقوق متقابـل ارکـان اجتمـاع    یرا بر اساس تأم ياست که توازن اقتصاد ی، نظامينظام عادالنه اقتصاد

 ینـد و تمـام  یب یانسان و جامعه مـ  یتعال يرا در راستا يشت مادین معیتأم ین نظامید. چنینما یف میتعر
  .دهد یط پاسخ میانسان را متناسب با اقتضائات و شرا یو اخالق ي، فکري، معنويماد يازهاین

شامل مجموعـه تحـوالت اقتصـادي،    صرفاً  پیچیده است واي  هاز سوي دیگر، توسعه اقتصادي پدید
همـین   اسـت و درسـت بـه   تر  مهمها  تنیدگی این و سیاسی نیست بلکه ترکیب و درهم فرهنگی ،اعیاجتم

 ترتیـب  گـردد. بـدین   مـی  یند کیفی است که در جامعه ایجـاد شود توسعه یک فرا می خاطر است که گفته
خشـی از  را چند بعدي انگاشت، ابعادي که هریـک بـه ب   ه دیگر به توسعه نظر انداخت و آنتوان از زاوی می
: بعـد  توان حداقل توسعه را در دو بعد خالصه کـرد  می دهند. در یک نگاه اجمالی می جامعه پاسخهاي  نیاز

 افـزاري  سـخت را بخـش   توان آن می دیگر تعبیر بنایی و تکنیکی است، که بهاول، شامل امور مادي و زیر
دیگـر صـبغه مـادي نـدارد، بلکـه       سوي اموري است کـه  بهها  توسعه به حساب آورد. اما در بعد دوم، نظر

 افزاري توسـعه منسـوب نمـود    توان به بعد نرم می این گونه تمام امور را هستند. مادي، ذهنی و ارزشیغیر
 ).1388(منطقی و شعبانی سیچانی، 
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ي عـدالت اسـت.   برقـرار  افزاري توسعه در فرهنگ اسالمی ایرانی، کلیدي، بعد نرمهاي  لفهیکی از مؤ
باشد، که همزمان با توسعه و رشد اقتصـادي بـه    می اقتصادي اسالمیهاي  نظر نظاممد توسعه و پیشرفتی

لت اجتماعی و فـردي ندانـد.   عدالت در جامعه توجه کرده و توسعه و پیشرفت را مقدم بر عداهاي  شاخص
الزامـات   و توسـعه در چـارچوب عـدالت نیازمنـد آن هسـتیم کـه اوالً       رو براي دست یابی بـه رشـد   ازاین

افزاري شناسـایی   افزاري و چه در بعد سخت از زوایاي گوناگون چه در بعد نرممحوري در اقتصاد را  التعد
که با این الزامات مغایرت نداشته و بتوانند رشد اقتصادي و  باشیم می نیازمند الگویی اقتصادي کنیم و ثانیاً

 توسعه و پیشرفت مبتنی بر عدالت را فراهم آورد. 
اقتصاد «، »معنا و مفهوم عدالت«ل یگر از قبیق دیو عم یار اساسیه نکات و مسائل بسن مقاله، بیدر ا

» محوري در اقتصاد و توسـعه  عدالت« ،»محوري در اندیشه مقام معظم رهبري عدالت« ،»مبتنی بر عدالت
ـ ده کـه هـر   یارائه گرد» محور اقتصاد مقاومتی اقتصادي عدالت«و   يگشـا  توانـد راه  یمـ  ییتنهـا  بـه  کی

  و مقاومتی باشد.   ین اقتصاد اسالمینو يها  شهیاساس اند بر يراهبرد يها ن مدلیو تدو يپرداز هینظر

  قیروش تحق
و مراجعـه بـه    يا صورت کتابخانـه  ق بهیات موضوع تحقیادب یبوده و بررس یفیـ توص یلین مقاله تحلیدر ا

  .ها و مقاالت مختلف صورت گرفته است بیانات، کتاب

  اصلی پژوهش سؤال
  شود؟   می اقتصاد مقاومتی چگونه تعریفسازي  محور چیست و نقش آن در تحقق و پیاده عدالت الزامات اقتصاد  

  اهداف پژوهش
 مدل بومی اقتصاد مقاومتی.سازي  محور و نقش آن در تحقق و پیاده اد عدالتشناسایی الزامات اقتص  
  ـ هاي  تفاوت مدلبررسی جایگاه عدالت در اقتصاد اسالمی و بررسی ی و اسـالمی از  رشد و توسعه غرب

 محوري. منظر جایگاه عدالت
افته است: در بخش نخست به بررسی ادبیـات موضـوع از جملـه    ین نوشتار، در چهار بخش سامان یا

 و مفاهیم اقتصاد مقـاومتی پرداختـه، در بخـش دوم   ها  مفاهیم عدالت و عدالت در نگرش اسالم و اندیشه
محوري در اقتصـاد و   ن عدالتییاندیشه مقام معظم رهبري اشاره شده، در بخش سوم تب محوري در عدالت

ت الزامات کلیدي اقتصاد مبتنی بر عدالت در عرصه پیشـرفت  یتوسعه مورد نظر قرار گرفته است و در نها
  و نقش آن در اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. اقتصادي
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 ظريبررسی مبانی ن. 2
 مفهوم عدالت. 1.2

 عدالت در نگرش اسالم .1.1.2

 يبرا هیکتز و میتعل و ینید يدستورها و امکاح انیب ،السالم همیعل معصوم امامان و امبرانیپ عمده هدف
ن یا به السالم همیعل تیب اهل اتیروا و قرآن از یفراوان اتیآ در و بوده مردم انیم در قسط و عدل اقامه
 .است شده واقع تأکید مورد آن تیاه و شده اشاره مهم

لَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر لَقَدالْی مهعأَنزَلْنَا مو نَاتکالْمو یتَابزَانَ لیطسبِالْق النَّاس قُوم    
کتاب و میزان نازل کـردیم تـا مـردم قیـام بـه      ها  ما رسوالن خود را بادالیل روشن فرستادیم و با آن

  1کنند.عدالت 
بـه  هـا   دهد نگرانی اصلی شریعت از واگـذاري انسـان   می مطالعه تعالیم اجتماعی قرآن و اسالم نشان

  )1378از طرح نظامات اجتماعی دین، تحقیق عدالت اجتماعی است. (موسویان، ها  و هدف آن خود،حال 

   ها معناو مفهوم عدالت در تاریخ اندیشه .2.1.2
 هکـ است  آن نشانگرها  شهیاند خیتار در معروف رانکمتف انیم در عدالت درباره متعدد يها دیدگاه یبررس

 ثابت در عناصر ییشناسا با توان می همه نیا با اند، داشته نشیب و نگرش در هک یمحسوس تفاوت رغمیعل
و  پرداخـت  رانکـ متف نیا یتلق طرز اساس بر عدالت میمفاه و یمعان ياستقصا به نظرات و ها دیدگاه نیا

 .)1379(عیوضلو،  نمود جستجو نظرات نیا در را عدالت كمشتر یمعان

  یطرف یب و انصاف ،مساوات ،ياول: برابر نوع میمفاه
ـ  و يتسـاو «عـدالت را  معـانی  از  یکـ یه. ش)  ،1358-1298( يمطهر دیشه مرحوم  ذکـر  »ضیتبعـ  ینف

  .)59ص  ،1352(مطهري،  کند می
 را عـدالت  مفهوم در یاساس شهیاند ،عدالت حوزه در مشهور پرداز هی، م) نظر2003-1921( 2جان رالز

 .  داند می »انصاف«
  داند. می »تقسیم مساوي خیرات مشترك«، ه) عدالت را به معناي 339-257( ابونصر محمد فارابی

  ...و وسط حد ،تناسب ،تعادل ،توازن نوع دوم: میمفاه
  :نمود استخراج ریز شواهد اساس بر توان می زین را دوم نوع میمفاه

                                                        
  25سوره حدید آیه  .1

2. Rawls, 1964 
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  .)54، ص 1352(مطهري،  داند می »بودن موزون« را عدالت یمعان از گرید یکی يمطهر دیشه مرحوم
و  افراط يسو دو از اجتناب و يرو انهیم يمعنا به را عدالت زان،یالم ریتفس در ییطباطبا عالمه مرحوم

  .)329، ص 1291(طباطبایی، است ردهک فیتعر يامر هر در طیتفر
را  آن و نـد ک مـی  رکـ ذ یاسالم اقتصاد ستمیس اصل 3 از یکی را عدالت صدر، محمدباقر دیشه مرحوم

قادر  یاسالم جامعه در عیتوز است معتقد و داند می )یاجتماع توازن و یعموم افلک(ت یفرع اصل دو شامل
 .)1350(موسوي،  است عدالت دنیبخش تحقق به

  رهبريمفهوم عدالت در اندیشه مقام معظم  .3.1.2
 هکـ و بل یاسالم يجمهور نظام هدف عنوان به را آن یاجتماع عدالت به خاص هیکت با يرهبر معظم مقام

  :اند ردهک انیب بشر همه يبرا
 در مـورد  اسـالم  در دیشا. است عدالت جادیا يبرا تالش. است عدل و حق ومتکح ما تالش ،من زانیعز
ـ بق ظهور مورد در دینیبب شما. است نگرفته قرار توجه مورد عدالت قدر به زیچ چیه یاجتماع مسائل  االعظـم  اهللا هی
 آن از یو اسـم  اسـت  بزرگـوار  آن بـاره  در هکـ  یاراتیز و هیادع و اتیروا شتریب در فرجه اهللا عجل و فداه ارواحناه
  هست... عدال و قسطا االرض اهللا مألی حضرت، آن امیق و ظهور مسئله آن دنبال به ،است بزرگوار
  :ندیفرما می دیکتأ يگرید يجا در

ـ پ امیق .است اسالمى قسط و اجتماعى عدالت استقرار اسالمى نظام لیکتش هدفرین ت فورى امبران ی
 در افتـه ی نجـات  لیتحم و ضیتبع ظلم، فشار از مردم هک بود نیهم براى الهى زانیم و تابک نزول و خدا
 معظـم  مقام امیپ( .ندیآ لینا انسانى ماالتک به عادالنه نظام آن پرتو در و نندک زندگى عدل و ه قسطیسا

  )10/3/1369،)ره( نىیخم امام رحلت سالگرد نینخست مناسبت به رهبرى
 ها تیمحروم و نابحق هاىیبرخوردار و طبقات انیم ژرف فاصله هک است معنى نیبد اجتماعى عدالت

و  احسـاس  انقالبند مدافعان نیوفادارتر وترین  مطمئن همواره هک پابرهنگان و مستضعفان و برود انیم از
  .1ردیگ مى انجام صادقانه و جدى تىکحر تیمحروم رفع سمت به هک نندک مشاهده

و  اجتماعى نظام طراحان و معماران هک است استوار اساسى هیپا سه بر اجتماعى عدالت شان،یا نظر از
 :دهند قرار نظر مد را آنها همواره دیبا اجتماعى ىها سازمان و ها بنیان زىیر پى در استگذارانیس و رانیمد
 2قوانین عادالنه 
 (همان) تقوى با و عادل انیمجر 
 (همان) نظارت و آگاهی مردم 

                                                        
  رهبرى معظم مقام سخنان، 1368 شهریور، 93 شماره اسالم، . پاسدار1
  ، نماز جمعه، خطبه اول7/1/1367، 145، ص3، ج »در مکتب جمعه« کتاب .2
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  اقتصاد مبتنی بر عدالت .2.2
 عـدالت  قاعده و دارد وجود متعارضهاي  خواسته هک است مطرح یزمان محور اقتصاد عدالت مسئله فیتعر

ـ م يسـازگار . سـازد  مـی  فراهم را متفاوتهاي  خواسته انیم يسازگار انکام ياقتصاد هـاي   خواسـته  انی
  .است سریم ياقتصاد حوزه در یاجتماع يقراردادها و یعموم اساس توافق بر ياقتصاد متعارض

  اقتصاد مبتنی بر عدالت قواعد و یمبان .1.2.2
 ياقتصـاد  عـدالت هاي  مشخصه انیب در يمتعدد يارهایمع وها  قاعده ياقتصاد عدالت متعارف اتیادب در

قواعـد   و ارهـا یمع نیا شد، انیب عدالت هاي ویژگی و ابعاد فیتوص در آنچه يمبنا بر .است دهیگرد مطرح
 يهـا  نظـام  ردکعمل یابیارز و سنجش يمبنا توانند می لذا و دارند یعرف و یعقل و ینید قبل جنبه عموماً
ـ فراگ و تیجامع جهت به یاسالم دگاهید البته .شوند واقع زین یاسالم ـ ز و يری  دارد هکـ  يفطـر  يبنـا  ری

 .)1386(عیوضلو،  باشدتري  دهیچیپ و تر جامع يارهایمع یتواند مدع می
 استخراج بعد به مرحله در و میپرداز می متعارف يارهایمع انیب به ابتدا بخش در فوق، بحث به باتوجه

  .میپرداز می یاسالم دگاهید
ـ قواعـد و نظر  ياقتصـاد  عـدالت  یلور در کتاب مبانیس سیموربندي  طبقه براساس  عـدالت هـاي   هی

  :نمود میتقس دسته سه به یلک طور به توان می را ياقتصاد

   1محور منابع قواعد
ـ برداري  بهره در یهمگان يبرابر یژگیو همه از شیب ها دیدگاه نیا در مواهـب   و منـابع  ازمنـدي   بهـره  ای

 هـا  تیمز از سانکی يبرخوردار و همه يبرا برابرهاي  فرصت و اناتکام بودن فراهم و یهمگان و یعموم
  .)1386(عیوضلو،  است دهیگرد دیکتأ ها تیو نامز

   2ندمحوریافر قواعد
اند  ار گرفتهک به خود اموال به سلطه يبرا افراد هک است یروش به عمده توجه ها یبررس از مجموعه نیا در
 و تعلـق دارد  او خـود  به سک هر تیفعال و ارک محصول هک است قاعده نیا يریارگک به عدالت اریمع لذا و

  .(همان) برخوردارند برابر يآزاد از ياقتصاد تیفعال يبرا افراد

  3 گرا تیغا و محور جهینت قواعد
 يبـر  و سـهم  حاصـله  جینتا یبررس به همه از شیب عدالت مسئله یبررس در پردازان، هینظر از گرید یبرخ

                                                        
1. Means oriented Rules 2. Process oriented Rules 
 

3. End oriented Rules 
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هاي  تیاز فعال حاصل يدرآمدها و محصوالت عیتوز يبرا ییارهایمع نییتع دنبال به لذا واند  پرداخته افراد
 و يتعادل درآمد جادیا نهیزم در دولت فیوظا ای افراد یاجتماع يتهایمسؤل نییتب به ای واند  بوده ياقتصاد

 .)1378 (عیوضلو، اند پرداخته دولت يهاکمک قیطر از افراد يافتهایدر جبران ای

 عدالت اقتصادي هاي  معیار .2.2.2
 1ازین و يبرابر 

ـ مع ياقتصاد عدالت اتیادب در بحث مورد اریمع نیاول ـ نظر چهـارچوب  در هکـ  اسـت  يبرابـر  اری هـاي   هی
  است یبررس و طرح قابل ابزارمحور

 2یستگیشا و متناسب سهم   
ـ ز و مهم تهکن اند. ردهک توجه آنان ییتوانا و افراد استحقاق به همه از شیبها  هینظر از دسته نیا  ییبنـا  ری

انتخـاب   بـه  دادن اصـالت هـا   هینظر نیا را سمیبرالیل تبکم يمبنا واقع در مبنا نیا .است جامعه در افراد
  دهد. می لیکتش
 رفاه اقتصاد و ییگرا تیمطلوب هینظر 

 در چـارچوب هـا   هینظر نیا جهت نیا از و شود می توجه ياقتصاد تیفعال جینتا به شتریبها  هینظر نیا در
  .شوند بندي می طبقه محور جهینت يارهایمع و قواعد

  یاسالم اقتصاد هینظر چارچوب در ياقتصاد عدالت يارهایمع و قواعد .3.2
امـوال   و افـراد  بـه  مربـوط  سـته یبا حقوق چهارچوب در ياقتصاد عدالت مسئله یاسالم نگرش اساس بر

 و در – اموال انتقال – مبادالت در و یخصوص اموال ،كمشتر اموال در مردم حق نییتع و شود می مطرح
خـود   حـق  نییتع نیهمچن »مال« بحث موضوع یاسالم نیمواز چهارچوب در »ياقتصاد عدالت« جامعه
  .است یاسالم

 ات ویآ به مراجعه م،یمستق راه ياقتصاد عدالت نهیزم در یاصل عتیشر يارهایمع و قواعد نییتب يبرا
 یمبـان  و اصـول  به دیمق عام طور به هک است یاسالم رانکمتف نظرات از استفاده میرمستقیغ راه و اتیروا
ـ ز يارهـا یمع ،شـد  اشاره هک قیطر دو هر از استفاده با و مبنا نیا بر. هستند اسالم عتیشر عنـوان   بـه  ری
 شود: می یمعرف اسالم عتیشر چارچوب با قیتطب قابل ياقتصاد عدالت يارهایمع

  یعموم يها ثروت و منابع از برابر يبرخوردار حق :اول اریمع
هـا   همـه ثـروت  «ه ک است آن ها ثروت ازبرداري  بهره در يمحور اصل ییطباطبا عالمه مرحوم ریتفس به

  ».3براي همه مردم است
                                                        
1. Equality & Need 2. Equity &Desert 
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ـ  امام از معروف تیروا نیا به توان می جمله آن از هک دارند وجود يادیز اتیروا نهیزم نیا در (ع) یعل
  »1اهللا مال المال وان فیکف نهمیب تیلسو یل المال انک لو« :فرمود اشاره

 نهـا، یا هکـ نیا به رسد چه تا ردم،ک می میتقس سانکی طور به بود خودم یشخص کمل از اموال نیا اگر
  .است مردم همه به مربوط و خدا مال

  )یعیطب (عدل دیتول در تکمشار زانیم براساس يبر سهم: دوم اریمع
  .»برگردد خودش به یستیبا سک هر تالش محصول« :هک است شده تیحما اصل نیا از یاسالم دگاهید از

 »2االرض یف ا التعثو و ائهمیاش الناس تبخسوا ال«ه یآ به استناد با يجعفر یمحمدتق عالمه مرحوم 
ـ  وجودآورنـده  به خود حساب به دیبا فقط و فقط آمده وجود به گروه ای فرد کی لهیوس به هک را ییها ارزش ا ی

  .)1378(جعفري، نشود گذاشته گرانید حساب به هرگز و شود منظور آنها وجودآورندگان به

  )يدرآمد وتوازن ییاراک( آن قوام موضع در اموال گرفتن قرار: سوم اریمع
ـ چ هـر  گرفتن قرار شد اشاره هکهمچنان عدالت مطلق يمعنا  آن اسـت،  سـته یشا و سـته یبا موضـع  در زی

 سـته یوضـع با  ياقتصـاد  و یاجتمـاع  عـدالت  قواعد نییتع در معموالً عدالت پردازان هینظر جهت نیهم به
 به امالً وابستهک هک است يامر ياقتصاد ستهیبا وضع اند. دانسته عدالت اریمع عنوان به را اقتصاد و اجتماع

 جهـت بـر   نیهمـ  بـه . اسـت  جامعه در آن تحقق جهینت و تبکم هر هدف نشانگر و است ياقتصاد تبکم
  .ابدی می یمختلف ریتعاب اقتصاد در عدالت ساختنمند  قاعده و نییتب ياقتصاد اتبکم تفاوت حسب
 فیه تعـار کطور همان و است جامعه و یاجتماع نظام یلک مصالح به یاصل توجه عدالت سوم اریمع در
 در مـورد  اسـت  صـادق  افراد مورد در) موضعه یف ء یالش وضع و حقه، حقه يذ لک اعطاء( عدالت مطلق
  .باشد يجار دیبا زین جامعه واقتصاد یعموم مصالح و جامعه
کند؛ از یک سو بـه همـه    می اقتصاد را از دو طریق دنبالۀ دین مقدس اسالم تحقق عدالت در عرص 

دهد که برخوردار از یک زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی باشند و از سوي دیگر بـا   می افراد جامعه حق
  .)1378ست (موسویان، اها  و درآمدها  به دنبال متوازن کردن ثروتهایی  اذ احکام و روشاتخ

 اقتصاد مقاومتی؛ تعاریف و مفاهیم . 4.2
 و مفهوم اسالمی یک اندیشه مفهوم در اقتصاد که است این شود می استنتاج ما آیات و روایات از که آنچه
 بـراي  تالشـی  اسـالمی هـر   تفکر در .است معیشت مقوله در هم و مادي مقوله در هم ،توازنی مقوله یک

 دنیایی در ما .دارد قلمروهاي مختلفی توازن این .شود می محسوب اقتصادي امري معیشت در توازن ایجاد
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 در رو ازایـن  .دارد وجـود  درآمد منافع و هزینه، مبادله این در و دارد وجود آن در مبادله که کنیم می زندگی
 اسـت؛  نیـازي  بـی  نوعی حیث، ازاین اقتصاد .معیشت و زندگی در توازن با است برابر اقتصاد اسالمی تفکر
  .کنیم رفع را نیازهاها  توازن کمک به بایست می یعنی

 دشمن در که کنیم زندگی جهانی در ما که است این مقاومتی اقتصاد از استنباط قابل مفهوم نخستین
 در یـک  دیگـر  عبـارت  بـه  .است اقتصادي فعالیت ها، عرصه این از یکی دارد؛ حضور مختلفهاي  عرصه
 .کنیم را مدیریت فضا این اهداف به نیل جهت بایست می که داریم قرار تخاصمی و تعاملی رقابتی، میدان
 مقابـل  در هویت خودمـان  و حیثیت از خواهیم می ما اینکه یعنی مقاومتی اقتصاد گوییم می وقتی رو ازاین

 وریـزي   وارد برنامـه  دارد، نیـاز  دفـاع  و مقاومـت  ایـن  کـه  را الزامی هر باید و کنیم دفاع رقیب یا دشمن
 گـروه  ملـت، یـا   اقتصـادي  نظـام  بـه  مقـاومتی  اقتصاد تعریف این با .کنیم خود اقتصاديهاي  استراتژي
 آنهـا  از نظـر  کـه  سیاسی اهداف پیگیري یا خود حقوق احقاق راستاي در که دارد اشاره مقاومی اجتماعی

 راسـتاي تحقـق   در آنهـا  بـه  مقـاوم،  اجتمـاعی  گروه یا ملت اقتصاد هرچقدر. کنند می مبارزه است، برحق
  .)1393(فشاري، پورغفار،  استتر  مقاومتی برساند یاري بیشتر مقاومت اهداف

 خـود  توسعه است ياقتصاد توسعه ،يشورک هر در توسعه و شرفتیپهاي  مؤلفه از یکی هک ییازآنجا
 وتوسعه استپذیر  بیوآس نندهکش حال نیع در و وابسته و یاقتباس توسعه هک زا برون توسعه ،است نوع دو

پـذیري   خطـر  و نهیهز با همراه ابتدا در و بر زمان حال نیع در و داریپا مستقل فا،کخود توسعه هک زا درون
 هک ياقتصاد یعنی یمقاومت اقتصاد فلذا ستا زا درون ياقتصاد توسعه نوع از یمقاومت اقتصاد .است شتریب

 ياستعمارهاي  یطراح درمقابل مقاومت دشمن، انتیخ دشمن، ینکارشک مقابل در مقاومت با باشد همراه
 اقتصـاد  .آن ياقتصـاد  چرخـه  و منـابع  بـر  تسلط و ملت کی بر تسلط و ملت کی بر دشمن ياستثمار و

 توسعه با همراه و یانبساط ياقتصاد. تیمعنو با همراه و آگاهانه، مدبرانه، عاقالنه است ياقتصاد یمقاومت
 حـال  نیعـ  در و یاضـت یر و یانقباضـ  اقتصـاد  نـه  محـور،  تیمعنو و محور عدالت شرفتیپ و رفاه خدمات،

 ،فشـار  طیشـرا  در هک ياقتصاد آن یعنی یمقاومت اقتصاد يساالر هیسرما و باال طبقات یحام و سودمحور
(بیانات  باشد نظام ییبرپا و رشدکننده  نییتع دشمنهاي  وخصومتها  یدشمن طیشرا در ،میتحر طیشرا در

  ).3/5/1391رهبر انقالب در دیدار با کارگزران نظام، 
 و ارکاحت و زیر برون بدون عیتوز ،مداوم و ایپو دیتول بر یمبتن يرکیرو از است عبارت یمقاومت اقتصاد

 دارد تـداوم  رشـد  آن در هکـ  مـدار  اخالق اقتصاد بر تأکید با ریتبذ و اسراف عدم تیرعا بر یمبتن مصرف

ـ  دشمنهاي  ترفند ،ابدی می اهشک یخارج ياقتصادهاي  میتحر و بحرانها برابر دراش  پذیري بیآس  یخنث
  .)1391(ملک علی پور و پور پیر،  شود می

 رشـد اقتصـاد در   ادي داشته باشیم که هـم رونـد روبـه   اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما اقتص
ع اقتصـاد کشـور و نظـام اقتصـادي     کاهش پیدا کند؛ یعنی وضاش  پذیري کشور محفوظ بماند، هم آسیب
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گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببینـد  هاي  دشمنان که همیشگی و به شکلهاي  طور باشد که در برابر ترفند آن
  .)91/ 2/6اعضاي هیئت دولت، (بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس جمهور و  و اختالل پیدا کند

شرایطی اقتصاد مقاومتی است، یعنی که همراه با مقاومـت در برابـر کارشـکنی     اقتصاد در یک چنین
(بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعیـاز پژوهشـگران و    داریم دشمن، خباثت دشمن، دشمنانی که ما

 .)91/ 8/5دانش بنیان، هاي  مسئوالن شرکت
م معظم رهبري اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادي اسالم است که در وضعیت دیدگاه مقا از

نظام اقتصادي و تغییر متناسب بـا آن در  هاي  تهدید اقتصادي نظام برانداز دشمن با تغییر در اولویت هدف
  دهد: یم آید. در این وضعیت دو تغییر عمده رخ می کلی در این نظام پدیدهاي  اصول راهبردي و سیاست

ضمن هـدف امنیـت اقتصـادي قـرار     نظام اقتصاد اسالم، هدف استقالل اقتصادي که در هاي  در بین هدف. 1
بـا آن اصـول مـذهبی و راهبـردي      عدالت و رشـد اولویـت یافتـه و متناسـب     ماننددیگر هاي  بر هدف دارد،

نیـز   دیگـر مقـدم شـده و    قتصادي بر مصالح فردي و اجتمـاعی شود. به این ترتیب که امنیت ا می تعریفباز
شـود و متناسـب بـا ایـن تغییرهـاي       مـی  تعریفوظیفه دولت و مردم در جهت تأمین امنیت اقتصـادي، بـاز  

  :  ازاند  عبارتها  این سیاست شود. می یابی به استقالل اقتصادي تدوین کلی دستهاي  سیاست
بخشـی   هبستر مناسب براي نتیجشود و از این راه  می واجبجهاد اقتصادي بر مسئوالن کشور و مردم . 2

  آید. می فراهمها  به فرصتها  کلی استقالل اقتصادي و تبدیل تهدیدهاي  سیاست
 در باشـد،  مـی  شـده  میتحر شورک ای منطقه کی هیعلها  میتحر با مقابله يبرا یروشی مقاومت اقتصاد

ـ  یمقاومت اقتصاد اصطالح .باشد نمی مجاز شورک آن يبرا دامکچیه واردات و صادرات هک یطیشرا  نیاول
 شـت ک جـه ینت در و صـادرات  انکـ ام صـادرات  امر در یناتوان هک 2005 سال در غزه محاصره از پس بار

 يارهایمع و ضوابط و شد استفاده بود داده اهشک را یفرنگ توت جمله از يشاورزک محصوالت از ياریبس
 يبـرا  تـالش  متعاقبـاً  و فشارهاي  حوزه صیتشخ یمعن به یمقاومت اقتصاد دیگرد ییشناسا آن بر مکحا
 يبرا است فرصت به ییفشارها نیچن لیتبد یآرمان طیشرا در و باشد می رهایتأث آن ردنک اثر بی و نترلک

 يبـرا  تالش و شورک یداخل دیتول بر و ابدی اهشک یخارجهاي  یوابستگ دیبا یمقاومت اقتصاد به دنیرس
  .)1391 ،یغامیپ( گردد دیکتأ ییاکخودات

 مقاومتی اقتصاد در ویژه نکات

 کـه  چنـان  .بسـته  و منفعل اقتصاد یک نه است پویا و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی اقتصاد از منظور •
 شـود  مـی  تعریـف  پیشـرفت  و حرکـت  مهـم  مسـیر  در کوشـش  و پیشـرفت  موانـع  دفع براي مقاومت

  .)2005 ،1جانستون(
                                                        
1. Johnston 
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 .باشد دینی فرهنگ بر مبتنی و اسالمی فرهنگی نظام از گرفته الهام باید مقاومتی اقتصاد •
 .است ضروري موضوع این در ملت ظرفیت و استعداد و قدرت و توان به ویژه توجه •
 .است مدبرانه مقاومت نیازمند مقاومتی اقتصاد •

  محوري در اندیشه مقام معظم رهبري عدالت. 3
 در عـدالت  اسـتقرار  عملـی ۀ جنب به نوبت آن، محتواي و عدالتة دربار کالنپردازي  نظریه از فراغ از پس

 نظـر  در با واي  هبرنام چه براساس و چگونه اینکه در بحث یعنی رسد؛ می فرا جمعی حیات مختلف سطوح
 تا گرفته اقتصاد و قضاوت وگذاري  قانون از جامعه مختلفهاي  حوزه در را عدالتهایی  شاخص چه گرفتن

 اندیشـه  در محـوري  عدالت مفهوم بررسی به منظور بدین .سازیم برقرار درمان و بهداشت و آموزشی نظام
 نقـش  ،اسـالمی  جامعـه  در محوري عدالت هاي زمینه و الزامات شناسایی با تا پرداخته رهبري معظم مقام

 .گردد مشخص کشور جانبه همه پیشرفت و توسعه در محوري عدالت

 اجتماعی فضایل میان در اجتماعی عدالت جایگاه. 1.3
 در که است آن غالب باور سرمایه، آزاد بازار و لیبرالیسم به معتقدین میان در ویژه به غرب معاصر تفکر در

ـ  در توسعه و رشد اجتماعی، فضایل وها  ارزشبندي  رتبه  و نشـیند  مـی  اجتمـاعی  عـدالت  از برتـر اي  هرتب
 .)1390(واعظی،  بود خواهد نیزمند  بهره کمتر و ضعیف اقشار نفع به امر نهایت در آزاد اقتصاد شکوفایی
 و اسـت  اسـالمی  تفکـر  خـالف  بـر  تلقـی  این که دارد تأکید نکته این بر ایران اسالمی انقالب رهبر

 .شود تعریف اجتماعی عدالت تأمین چارچوب در و بوده دار جهت باید پیشرفت و توسعه
 :گویند می ایشان

 کـه  نیسـتیم  دارد، هم زیادي طرفداران و است رایج دنیا در امروز کههایی  سیاست از برخی طبق ما«
 منطـق  این نه نکنیم، فکر آن کنار در عدالت به و کنیم فکر کشور در ثروت رشد و تولیدات رشد به صرفاً

 و هـم  کنار در اقتصادي رشد با و توسعه با را عدالت خواهیم می که است همین ما نظام نوآوري. نیست ما
 .)4/6/1383، دولت هیئترهبري در دیدار با  مقام معظم رهبري بیانات( »باشیم داشته باهم

 نقطه آن به که وقتی و کنیم توسعه و رشد صرف رااي  هدور بایستی ما که کنند می را تصور این بعضی«
 و اسـت  هدف »عدالت. «نیست اسالمی فکر، این. پردازیم می اجتماعی عدالت تأمین به رسیدیم، مطلوب

  .)8/6/1374، دولت هیئترهبري در دیدار با  مقام معظم بیانات( »است عدالتۀ مقدم توسعه و رشد

 اجتماعی عدالت به نسبت دولت مندي وظیفه. 2.3
 عـدالت  از مـدلی  هرگونـه  مخـالف  لیبرالیسم سنت درون در اصلی و عمده جریان شد اشاره که طور همان
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 منفـی  نتایج جبران و پذیر آسیب اقشار از حمایت قالب در اجتماعی عدالت که است معتقد و است 1توزیعی
ة عمـد . نـدارد  وجهـی  و مبنـا  هیچ اقتصادي رقابت در خورده شکست و ضعیف و فقیر افراد براي آزاد بازار

 ناکـامی  و فقـر  بـا  و رسـند  نمی موفقیت و ثروت به آزاد بازار در که اي عده به که است این آنان استدالل
 نشده است. واقع عدالتی بی و ظلم کنند، می نرم پنجه و دست اقتصادي
 فـوق  دیـدگاه  با کامل تقابل در اسالمی، منابع در موجود فراوان روایات به اتکاي بااي  هخامن اهللا آیت

 ضـعیف  طبقـات  آالم تسکین و فقرزدایی و باشند می مستضعفان و محرومان از دفاع دنبال به و دارند قرار
 :گویند می دولتی مسئولین به خطاب باره این در ایشان. دانند می اسالمی دولت مهم وظایف از را جامعه
 از یکـی  کـه  دهیـد  قـرار  اول درجه در را کشور از محرومیت و فقر کردن برطرف مسئلۀها  ریزي برنامه در«
 کنـیم،  برطـرف  را محرومیـت  و فقـر  ما که نیست این عدالت مفهومۀ هم البته. است موضوع این عدالت، ارکان
 .)8/6/1374 ،دولت هیئترهبري در دیدار با  مقام معظم بیانات( »است آن از مهمی بخش انصافاً و حقاً گرچه

 در برابـري  و امکانـات  از اسـتفاده  در افـراد  برابـري  براي تالش و طبقاتی فاصله کاهش و فقرزدایی اساساً
 :گویند می ایشان. است اسالم نظر مورد اجتماعی عدالت اصلی مقدمات ازاي  هخامن اهللا آیت نظر از ها، فرصت
 جـور  ایـن . اسـت  جغرافیاییهاي  فاصله کاهش است، طبقاتیهاي  فاصله کاهش عدالت، ما نظر به«
 امـا  باشـد  محرومیت دچار است، گرفته قرار کشور مرکز از دور جغرافیاییۀ نقط دراي  همنطق اگر که نباشد

 شـود،  برداشـته  بایـد  طبقـاتی هاي  فاصله هم. نیست عدالت این. باشد برخوردار است، نزدیک که آنجایی
 »آیـد  وجود به بایدها  فرصت و امکانات ازة استفاد در برابري هم و شود برداشته باید جغرافیاییهاي  فاصله

 .)1/1/1388 ،در اجتماع زائران مشهد مقدس (بیانات مقام معظم رهبري

 عدالت معیارهاي وها  شاخص به توجه لزوم. 3.3
 آنـان  تالش تمامی واند  کرده بسنده عدالت تقسیم و تعریف به پژوهی عدالتة حوز در متفکران از بسیاري

 از آنکـه  حـال  است؛ شده محدود اجتماعی عدالت و عدالتة دربار کلّی و نظري مباحث برخی ذکر حد در
 تـوان  ها می شاخص و معیارها کدامین براساس که است نکته این به پرداخت عدالت، مهم و خطیر مباحث
  .)1390(واعظی،  بخشید استقرار اجتماعی حیاتهاي  حوزه از حوزه هر در را عدالت

 خـاص  اقتضـائات  جمعـی  حیـات هاي  عرصه از عرصه هر که مهمۀ نکت این بر تفطّن با انقالب رهبر
 شـود،  تعریـف  بایـد  عرصه آنة ویژ معیارهاي وها  شاخص عرصه آن در عدالت تحقق براي و دارد را خود

 کفایـت  عـدالت  تحقق براي مرسومهاي  سازي مفهوم وپردازي  نظریه و عدالت تعریف که کنند می تأکید
 نظـام  تـا  گرفتـه  قضا نظام وگذاري  قانون و اقتصاد از جامعه مختلفهاي  ساحت در است الزم و کند نمی

 محور عدالتریزي  برنامه در تا شود تعیین ،شده تفکیک عدالت معیارهاي وها  شاخص ،بهداشت و آموزشی
                                                        
1. distributive justice 
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 بتـوان  و باشـد  داشـته  وجـود  داوري براي معیاريها  حوزه آن در عدالت تحقق براي اجراییهاي  فعالیت انجام و
 :(همان) گویند می باره دراین ایشان. خیر یا است شده استقرار به منتهیها  فعالیت این آیا که داد تشخیص

 بـراي  اسـت  الزم معیاري یک است، الزم مقیاس یک واقعاً یعنی شود؟ می تأمین جوري چه عدالت«
 عـدالت  معیار عالی، آموزش یا پرورشی و آموزشیهاي  بخش فرهنگی،هاي  بخش در عدالت ببینیم اینکه

هـا   ریـزي  برنامـه  در را معیـار  آن بتـوانیم  تا شود مشخص باید این ،شود می تأمین عدالت چگونه چیست؟
رهبـري در  مقـام معظـم    بیانات( »برسیم نظر مورد عدالت آن به اجرا مقام در و عمل مقام در کنیم داخل

  .)8/6/1389، دولت هیئتدیدار با 

  عقالنیت و معنویت با عدالت درآمیختن ضرورت .4.3
 اصرار نکته این بر سویی از ایشان. دارند خاص تأکید جنبه این بر متعددي بیانات در اسالمی انقالب رهبر
 ایـن  تـا  و اسـت  جامعـه  سـطح  در معنویـت  و معـاد  و مبدأ به اعتقاد بسط نیازمند عدالت تحقق که دارند

 .شـود  نمی پیاده اسالم نظر مورد و واقعی اجتماعی عدالت نشود، گستر دامن جامعه آحاد میان در اعتقادات
 بـر  دیگـر  سوي از و )27/2/1391 ،هاي راهبردي رهبري در دومین نشست اندیشه مقام معظم سخنرانی(

 عقالنیـت . دارند تأکید عقالنیت و معنویت از اجتماعی عدالت مجریان و دولتی مسئوالن برخورداري لزوم
 تجـارب  از اجتمـاع هاي  عرصه از عرصه هر در عدالت تحقق اندرکاران دست و مجریان که کند می اقتضا

 کـه  نظـران  صـاحب  نظـرات  ازمنـدي   بهـره  و کافی دقت و محاسبه و تدبیر از نیز وها  ملت سایر عقالیی
 :گویند می باره این در ایشان. باشندمند  بهره است سنجیده و معقول کار اقتضاي

 نباشـد،  همـراه  عـدالت  بـا  معنویـت  اگر. معنویت هم باشد، توجه مورد باید عقالنیت هم عدالت، در«
 معنـوي  گـاه  آن و معنویـت  چـون  امـا  زنند می را عدالت حرفها  خیلی توخالی، شعار یک شود می عدالت
 گـاهی  نباشـد  عـدالت  در عقالنیـت  اگـر  عقالنیت، دوم. کند می پیدا شکلی و سیاسیۀ جنب بیشتر نیست،
 مقـام معظـم   بیانـات ( »است اول شرط عقالنیت عدالت، در.. .شود می تبدیل خودش ضد به عدالت اوقات

 .)8/6/1388 ،دولت هیئترهبري در دیدار با 

  در اقتصاد، توسعه و پیشرفتمحوري  عدالت. 4
کنیم. در اقتصـاد   بندي کلی، در اقتصاد دو حوزه توصیفی و هنجاري را از یکدیگر متمایز می در یک طبقه

که خـود قضـاوتی در    گونه که هست توضیح دهیم، بدون آن توصیفی درصدد آنیم که محیط بیرونی را آن
پردازیم و لذا انتظـار داریـم کـه     بایدها و نبایدها می مورد آن داشته باشیم. در مقابل، در حوزه هنجاري به

گـذاري عمـدتاً در    این حوزه، از هنجارهاي ارزشی موجود در جامعه تأثیر پذیرد. عدالت که در بعد سیاست
گیـرد، در زمـره موضـوعاتی اسـت کـه در دسـته دوم قـرار         چارچوب عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می
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فراگیر و جهان شـمول ارائـه کنـد، مقولـه     هایی  علم که درصدد آنست تا گزارهگیرد. بنابراین برخالف  می
توانـد بسـیار    عدالت محدود به معیارهاي ارزشی حاکم بر جامعه است. تعریفی که ما از عدالت داریـم مـی  

 .اي دیگر دارد متفاوت از تعریفی باشد که جامعه

 ارتباط بین عدالت و پیشرفت .1.4
عنوان یـک   ارتباط بین عدالت اجتماعی به توان به چگونگی می ،بین پیشرفت و عدالتبراي تبیین ارتباط 

عنوان هدف متعالی دیگر پرداخت. براي توسعه و پیشرفت سـه   تعالی و رشد، توسعه یا پیشرفت بههدف م
  :الگوي کامالً متفاوت از یکدیگر قابل تصور است

  محور روژهمحور و یا به عبارت دیگر پ الگوي پیشرفت دولت. 1
  الگوي پیشرفت انحصاري (غیر رقابتی) بازارمحور. 2
  )1390(نیلی،  الگوي پیشرفت رقابتی بازارمحور. 3
شود هدف از هر سه الگوي ذکـر شـده، پیشـرفت و توسـعه و در نتیجـه       گونه که مشاهده می همان 

انتخـاب بـزنیم یـک هـدف     تواند به ما معیاري بدهد تا بتوانیم دست بـه   می حرکت رو به جلو است. آنچه
تواند بـه عنـوان مـالك و معیـار      واالتر یعنی عدالت است. از نظر عدالت اجتماعی، سه شاخص اصلی می

  :شود ارزیابی در نظر گرفته می
  چگونگی توزیع درآمد. 1
  وضعیت فقر .2
  ها و منابع میزان برابري در دسترسی به فرصت. 3
 انتخاب پیشرفت الگوي محصول و نتیجه جنس از که داد قرار گروه یک در توان می را اول شاخص دو

 سوم شاخص که حالی در. هستند »نشانه« جنس از اجتماعی عدالت وضعیت لحاظ به و شوند می قلمداد شده
 جهـت  هـم  حرکـت . است نتیجهکننده  تعیین و پیشرفت الگوي انتخاب براي اي»مقدمه« و »معیار« خود

آن  گر بیان نامطلوب جهت هم حرکت و عدالت تحقق درجهت حرکت از اي نشانه درآمد توزیع و فقر مطلوب
 فراینـد  در دارد، وجود کشور یک در که منابعی و ها ظرفیت. اند نشده توزیع برابر طور به ها فرصت کهاست 
 و فقـر  وضـعیت  آن، توزیع چگونگی که کند می ایجاد را جدیدي درآمدهاي و شود می گرفته کار به توسعه
 آن ابتداي بگیریم، نظر در »فرایند« یک صورت به را پایدار پیشرفت اگر. سازد می مشخص را درآمد توزیع

 عدالت تحقق چگونگی »نشانه« نیز آن انتهاي و ها فرصت برابري میزان معنی به عدالت وضعیت »معیار«
 و کند می کمک فقر رفع به ها، فرصت برابري. است محرومیت و فقر میزان و درآمدها توزیع نحوه معنی به

  .(همان) انجامد می درآمد توزیع بهبود مالیات از مندي بهره و اقتصادي آزاد محیط
 قـرار  دولـت  مسـتقیم  کنتـرل  در را اقتصـادي  هـاي  فعالیت جاکه آن از) محور پروژه( مدار دولت توسعه
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 کنتـرل  دیگـر  سـوي  از و بگیرد شکل توسعه و رشد براي الزم هاي انگیزه که شود می آن از مانع دهد می
 از توسـعه  از مـدل  ایـن  لـذا . انجامـد  مـی  فسـاد  گسترش به دولت دست در اقتصاد کل منابع و ها فعالیت

 امـا  کند می غیردولتی را تولید که انحصاري بازارمحور توسعه به کند می کوچک را اقتصاد فضاي جاکه آن
 انگیزشی نظام کند می ایجاد اقتصادي آزادي جاکه آن از دهد، می قرار بنگاه محدودي تعداد اختیار در را آن
 همراه رشد است آن زمینه پیش نابرابر هاي فرصت جاکه آن از اما دهد می شکل تولید افزایش جهت در را
 در کـه  اسـت  پیشرفت از مدلی رقابتی بازارمحور توسعه. دهد می نتیجه را غیرعادالنه توسعه و نابرابري با

 توانـد  مـی  خـود  اسـتعداد  میزان به هرکس نتیجه در و دهد می قرار همه اختیار در را برابر هاي فرصت آن
 از و کنـد  مـی  تضـمین  و فـراهم  را »آزاد« و »رقابتی« فضاي دولت مدل، این در. باشد داشته مندي بهره

 بـا  نیـز  و پـردازد  می دارند حمایت به نیاز که آنانی هاي توانمندي افزایش و آموزش تقویت به دیگر سوي
 درآمـد  و تولید در مشارکت آمادگی ذهنی و جسمی دالیل به بنا که را کسانی اجتماعی تأمین نظام توسعه

  .(همان) دهند می قرار پوشش زیر ندارند را
 آزاد محیط کردن برقرار که ستا آن گرفت گوناگون جوامع تاریخی تجربه از بتوان شاید که را درسی

 بـا  مقابلـه  و رقـابتی  شـرایط  تضـمین  و دهـد  مـی  افزایش جدید درآمد ایجاد براي را ها انگیزه وکار، کسب
 تبـدیل  »عادالنه« محیطی به را وکار کسب محیط ها، فرصت برابري طریق از انحصار هرگونه گیري شکل

 هـاي  پرداخـت  و مالیـات  اخـذ  بـا  که دهد می ها دولت به را امکان این شده، ایجاد درآمد افزایش. کند می
 .کنند کمک نیز درآمد توزیع توازن به انتقالی،

  :نمود تلقی بندي جمع عنوان به توان می را زیر کلی شماي
  

  
  محوري و پیشرفت ارتباط مابین عدالت .1شکل 
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 عـدالت  تحقـق  بـه  تـوان  نمـی  باشـیم،  نوسـان  در انحصـاري  و محور دولت الگوي دو بین که مادامی
. سـت ا هـا  فرصت برابرسازي گرو در اجتماعی عدالت تحقق. داشت امید واال هدف یک عنوان به اجتماعی

 و اسـتعدادها  کـه  آن دلیل به نیست ممکن درآمد برابر توزیع که دهد می نشان دیگران و ما تاریخی تجربه
 جهـت  در را اسـتعدادها  باشـد،  هـا  فرصت نابرابري از ناشی درآمد نابرابري اگر اما. است متفاوت ها قابلیت

  .آورد درمی حرکت به جویی رانت

  الزامات کلیدي اقتصاد مبتنی بر عدالت در عرصه پیشرفت اقتصادي. 5
 مطـرح  يعـدالت اقتصـاد   و ياقتصاد رشد مفهوم دو رابطه مورد در یاساس ردکیرو دو نونکتا یلکطور به

 :است شده
 ثـروت،  دیتول و شیافزا دگاهید نیا در .است یاجتماع و یعموم» رشد اقتصادي«هدف اقتصاد، )الف

 محروم اقشار دولت، یاتیمال يدرآمدها شیافزا با و قیطر نیا از. است یو اجتماع یعموم رفاه نه سازیزم
 با) ه دارانیو سرما ثروت صاحبان به جز( جامعه اقشار ریسا و رندیگ می قرار یاجتماع نیتأم و تیتحت حما

 هـدف  دگاهید نیا اساس بر. شوند ینائل م يشهروند و یاجتماع حقوق به یتیحما و یجبران يارهاکسازو
 مبحث نیا از زین اقتصاد است، یارزشاي  همقول عدالت، ه موضوعک آنجا از و ستین ياقتصاد عدالت اقتصاد،

ـ  عنـوان  بـه  ریپذ بیآس اقشار از تیحما و بود نخواهد اقتصاد عدالت، مسئله و بوده مبرا امالًک  بیآسـ  کی
  یفیک و یمکتوسعه  و رشد اقتصاد هدف هک معتقدند یغرب رانکمتف. گرفت خواهد قرار توجه مورد ،یاجتماع

  .)1386(زریباف،  شود می خود محقق خودبه ،یعموم ثروت و درآمد شیافزا درصورت عدالت و بوده
 ارکتـوان سـازو   نمـی  و ختـه یر هـم  بـه  را یاجتماع تعادل ،ياقتصاد توسعه يبرا فقط يریگ هدف )ب

 ابعـاد  ریسـا  بـه  توجه توسعه متوازن، تحقق يبرا هکبل ردک استوار توسعه هیپا بر فقط را ياقتصاد ردکعمل
 ردکـ عمل وریـزي   برنامـه  سـازي،  میتصم انیدر جر هک ينحو به. است الزم یاجتماع عدالت رینظ یاجتماع
 را عدالت و توسعه يراهبرد شعار و داشت مدنظر زین را تحقق عدالت موضوع ستیبا می همواره ،ياقتصاد

ـ ا یاصـل  استدالل. داد قرار ياقتصادریزي  محور برنامه همزمان، طور به ـ د نی  توجـه  هکـ  اسـت  آن دگاهی
 از تمتعاتمندي  بهره و هیسرما لیکتش انداز، پس هک ندک می يرویپ يندیفرا از توسعه، به مقوله هیسو کی

. شـود  مـی  یمـال  يهـا  ضیو تبعـ  یطبقـات  افکشـ  موجب و داده قرار جامعه از یبخش انحصار در را یمال
 يبـرا  و شـده  عمـل  وارد ياقتصـاد گیـري   میتصـم  نکرترین  مهم عنوان به دولت هک است الزم نیبنابرا
 يتوانمندسـاز  يراستا در ن مستمندا و فقرا نفع به ه،یسو کیتوسعه  از حاصل هاي تعادلی بی از يریجلوگ
 .(همان) ندک يریجلوگ یاجتماع يها بحران آمدن وجود به از رده وک اقدامپذیر  بیآس اقشار

 یانسـان  یتعـامالت اجتمـاع   و ماتیتنظ خاستگاه فقط عدالت ،محور عدالت توسعه شهیاند براساس اما
ـ ن توسـعه . دهد می لیکتش را یروابط اجتماع اساس و هیپا ،یاجتماع مطلق ارزش تنها به عنوان و است  زی
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 و اسـت  اجتماع و انسان يمعنو و يماد املکت اصل شود، تابع می دهینام "یتعال" آن یانسان يمعنا به هک
 فـراهم  يمحـور  عـدالت  اساس بر یاجتماع نظام يفضا و بستر شتریپ هک شود می محقق یصورت در فقط
  .باشد شده

محوري در متون و آیات و روایات اسـالمی، اندیشـه مقـام معظـم      با بیان مقدمه فوق، بررسی عدالت
محـور در قیـاس بـا سـایر      اقتصـادي عـدالت   رشد، توسعه و پیشـرفت هاي  لفهؤرهبري و همچنین بیان م

مهم در تحقق اقتصـاد  هاي  و تبیین الزامات و زمینهبندي  توسعه غربی در این بخش به جمعهاي  رویکرد
  پردازیم. می مبتنی بر عدالت

  

  
  منبع محقق ساخته - محور الزامات اقتصاد عدالت .2شکل 
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و بیانات مقام معظم رهبري، مقایسـه   آیات و روایات اسالمی، اندیشه موارد ذکر شده با بررسی متون،
توسـعه غربـی و اسـالمی    هاي  داري و لیبرالیسم و همچنین بررسی الگو ی با اقتصاد سرمایهاقتصاد اسالم

 و عناصـر اصـلی اقتصـاد مبتنـی بـر عـدالت      هـا   لفهؤگردیده است. الزامات یاد شده از جمله مبندي  دسته
وامـل یـاد   محور توجه و اجراي تمامی ع و تحقق اقتصاد عدالتسازي  به عبارت بهتر براي پیادهباشد یا  می

  باشد. می زمان ضروري صورت هم شده به
یابی به پیشرفت و توسعه همراه با عدالت در جامعه اسالمی و باتوجه به شـرایط امـروز    منظور دست به

کند، نیازمند الگویی بومی و مطابق  می ت و پنجه نرمجانبه نظام سلطه دس همههاي  کشور ما که با تحریم
در شـرایط   اسـالمی باشـد و ثانیـاً   هاي  ارزش در راستاي باشیم که اوالً می اسالمی و ایرانیهاي  با ارزش

جانبـه کشـور گـردد. در     آفرینی و رشد و توسعه همه حفظ کرده و منجر به فرصت تحریم کارآمدي خود را
 و فرمودند مطرح دي از طرف غرب مقام معظم رهبري راهبرد اقتصاد مقاومتی رامقابل اتخاذ چنین رویکر

باتوجه به بیان الزامـات   .ردندک عنوان شورک ياقتصاد تکحر ریمس رییتغ در مهم روش کی عنوان به را آن
محـوري در تحقـق اقتصـاد     ن بخش به بررسی نقش اقتصاد عدالتدر ای محور اقتصاد عدالتهاي  و زمینه
  پردازیم.   می مقاومتی

 محور اقتصاد مقاومتی اقتصادي عدالت. 6
تفـاوت دارد،  اقتصـادي  هـاي   مقاومتی با سایر الگودهد اقتصاد هایی که به ما نشان می یکی دیگر از نمونه

محـور بـودن اقتصـاد     نقش و جایگاه و تعریف از عدالت است. مقام معظـم رهبـري در خصـوص عـدالت    
  مقاومتی فرمودند:

([مثل] رشد ملی، تولید  داري اقتصاد سرمایه هاي محور است؛ یعنی تنها به شاخص اقتصاد، عدالتاین 
قدر زیاد شـد یـا تولیـد ناخـالص      ها نیست که بگوییم رشد ملی این کند؛ بحث این ناخالص ملی) اکتفا نمی

کـه   کنیـد. درحـالی   داري مشاهده می سرمایه هاي جهانی و در اقتصاد زیاد شد؛ که در شاخص قدر ملی این
میرنـد!   رود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می تولید ناخالص ملی یک کشوري خیلی هم باال می

در جامعـه) یکـی از    عـدالت اجتمـاعی   این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت (عدالت اقتصادي و
هاي علمی موجود دنیا  هاي مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما معناي آن این نیست که به شاخص شاخص
شـود.   هم کـار مـی  » تعدال«شود، اما بر محور  ها هم توجه می اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص هم بی

عدالت در این بیان و در این برنامه به معناي تقسیم فقر نیست، بلکه به معناي تولید ثروت و ثـروت ملـی   
 .)1/1/93در حرم مطهر رضوي، يرهبر معظم مقام بیانات( را افزایش دادن است

فقیر وجود نداشته  اند، نمود اصلی عدالت در جامعه این است که اوالً طور که رهبري اشاره کرده همان
توان گفت که فقیـر در   ، محور کارهاي تولیدي و افزایش ثروت باشد. به بیان دیگر، می باشد و ثانیاً عدالت
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هاي جامعه است. جامعه زمانی فقیر دارد کـه تمـامی    جامعه به معناي وجود خأل و عدم استفاده از پتانسیل
ها به معناي این است که تمامی افراد  اده از تمامی پتانسیلهاي خود را استفاده نکرده باشد و استف پتانسیل

تولید، یعنی قبل از تولید، حین تولید و هنگام تولید، در شرایط مساوي باشند و بتواننـد از  ۀ در تمامی پروس
  .)1393(غضنفرنژاد،  هاي خود استفاده کنند تمامی ظرفیت
د مردمی و یا اقتصاد مقـاومتی را از سـایر   رسد شاخص عدالت، عامل اصلی است که اقتصا به نظر می

و  یهاي جدید که به کارآفرین داري (حتی در تئوري کند، زیرا در اقتصاد سرمایه هاي اقتصاد جدا می تئوري
کنند. زمانی که قبل از یـک فعالیـت،    قبل از توزیع توجه نمیۀ کنند) به مسئل بنیان توجه می اقتصاد دانش

 هاي خود را به نمایش بگذارند. توانند پتانسیل افراد وجود داشته باشد، همه می شرایط عادالنه براي تمامی
توانند از استعداد خود استفاده کنند و در اقتصـاد نقـش    در چنین شرایطی، افرادي که استعدادي دارند، می

ي کـه بـا   ست. امـا در اقتصـاد  ا رود و زمینه براي فعالیت همه مهیا داشته باشند و استعداد کسی هدر نمی
دهند که یـا رانـت دولتـی     شود، تنها افرادي استعداد خود را نشان می رانت و یا تناقض اطالعات اداره می

اقتصـادي از  هـاي   سایر الگـو با  مقاومتیهاي اقتصاد  دارند و یا پول در اختیار دارند. لذا این یکی از تفاوت
  .غربی استهاي  جمله الگو

توانـد عـدالت    می رهبري چارچوب و نظام اقتصادي که و بیانات مقام معظم بنابراین با توجه به مطالب فوق
اقتصاد مقـاومتی   اقتصادي را همراه با رشد اقتصادي براي جامعه ایران فراهم آورد الگوي بومی و اسالمی ایرانی

تـا در   کنـد.  مـی  توجـه توأمـان  صورت  و هم به بعد نرم آن به است، الگویی که هم به ابعاد سخت افزاري توسعه
محور در جامعه اسالمی ایرانـی   عدالتاي  هآن بتوان رشدي توسعهاي  مؤلفهو ها  سایه این الگو، توجه به شاخص
  و سایر امکانات بر اساس عدالت و برابري سهم برند.ها  فرصت ها، فراهم آورد تا همگان از درآمد

    گیري نتیجه. 7
نظر جامعه اسالمی ایرانی رشد و توسـعه همـراه بـا عـدالت     له بیان کردیم که رشد و توسعه مددر این مقا

رشد و توسعه اقتصادي در راسـتاي عـدالت نیازمنـد ظـرف و الگـویی مطـابق بـا        سازي  است، براي پیاده
افزاري توسعه توجه ننماید بلکه  غربی تنها به ابعاد سختهاي  اسالمی هستیم، که همانند الگوهایی  ارزش

 زمان دنبال کند. طبق بیانات مقام معظم رهبري الگـویی کـه   عدالت را به طور همتحقق توسعه اقتصاد و 
غربی را فراهم آورد الگـوي اقتصـاد مقـاومتی    هایی  تواند این شرایط منحصر به فرد و متفاوت، با الگو می

 داري توجـه  نظـام سـرمایه  هـاي   محور است و تنها به شاخص قتصاد مقاومتی خود اقتصادي عدالتا است.
باشـد   می دهد. اما این نکته بسیار حائز اهمیت می نظر قرارو شعائر را نیز مدها  فرهنگ ها، کند و ارزش مین

محـوري در اقتصـاد    قاومتی در توجه به الزامات عدالتو تحقق اهداف اقتصاد مگذاري  که لزوم کارایی، اثر
توسـعه  هـاي   م معظـم رهبـري و الگـو   الزاماتی که در این مقاله با بررسی متون اسالمی، بیانات مقا ،است
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گران، کارآفرینان و حتی  مردان، صنعت توسعه غربی مستخرج گردید تا دولتهاي  اسالمی در قیاس با الگو
 هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی در جامعه را فراهم آورنـد. سازي  آن زمینه تحقق و پیاده آحاد مردم با توجه به

ات آتی محققان، اندیشمندان و خبرگـان ایـن حـوزه بـراي افـزایش      گردد در مطالع می از این رو پیشنهاد
محـوري در سـایر    یق مفهـوم عـدالت و عـدالت   اقتصادي مبتنی بر عدالت به بررسی عمهاي  کارایی نظام

اقتصادي غرب پرداخته هاي  اسالم و چه از منظر نظام مشابه رشد و توسعه اقتصادي چه از منظرهاي  الگو
یاد شده، کارآمدي روز افزون الگوي اقتصاد مقاومتی هاي  از وجوهات مثبت الگویري گ و با شناخت و بهره

  را فراهم آورند.
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ابالغی اقتصاد مقاومتی در هاي  سیاستسازي  الزامات راهبردي پیاده
  جمهوري اسالمی ایران

 ****، سیدمحمود آقایی***کریم ، ابراهیم لطفیان**، مصطفی برهانی*اهللا دهقان نبی

    چکیده
ایـن اسـت    سؤالحال  اند. ي اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودهها سیاست مقام معظم رهبري،1392در سال 

الزامـات راهبـردي   بـه عبـارتی،    نمـود؟ سـازي   ي اقتصاد مقـاومتی را پیـاده  ها سیاستتوان  می چگونهکه 
  جمهوري اسالمی ایران کدام است؟ي اقتصاد مقاومتی در کشور ها سیاستسازي  پیاده

کلیدي چون حـوزه  هاي  کوشد تا با شناسایی الزامات راهبردي اقتصاد مقاومتی در حوزه می این مقاله
طراحـی و   اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، سیاست و فناوري و ارائه مدلی در این راستا، بستر مناسبی را جهـت 

تحلیلی صورت گرفته شده اسـت،   -فراهم آورد. در این تحقیق که با روش توصیفی تدوین الگوي نهایی،
ابتدا به تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و چرایی نیاز امروز جامعه ما به اقتصاد مقاومتی پرداخته، سپس بـه  

ظـرات  ضروري اقتصاد مقاومتی در اندیشه مقام معظم رهبري، ادبیات اقتصاد اسالمی و نهاي  مؤلفهتبیین 
اقتصاد مقـاومتی را در سـه   سازي  نهایت الزامات راهبردي پیادهپرداخته و در مختلف خبرگان در این حوزه

حوزه ادبیات اقتصادي اسالمی، بیانات و اندیشه مقام معظم رهبري و نظـرات کارشناسـان و اندیشـمندان    
  .کند می قالب مدلی محقق ساخته ارائه در فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی

  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد، الزامات راهبردي اقتصادي مقاومتیسازي  اقتصاد مقاومتی، پیاده :ها کلیدواژه

  مقدمه
 موضوع این به پرداختن. است شده مطرح رهبري معظم مقام توسط 1392در سال مقاومتی اقتصاد نظریه

 بـه  نسبت تا دارند تالش ایران ملت دشمنان طرف یک از. است ضروري و مهم امري دالیل مختلف، به
 وارد ایـران  ملت به را ضرباتی اقتصاد، از ناحیه و کنند اقدام جمهوري اسالمی ایران اقتصاد ریختگی درهم
 بایـد  قاعـدتاً . اسـت  ایـن مرحلـه   از عبور براي کارسازاي  هنسخ ،اقتصاد در مقاومت دیگر طرف از و کنند
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  Aghaie.coom@gmail.com پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجوي مدیریت آینده ****
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بگیرد تا با شناسایی هرچه بهتـر زوایـاي گونـاگون ایـن     مورد بررسی قرار  جوانب مفهوم اقتصاد مقاومتی
  .)1391(سلیمانی،  هرچه بهتر آن در کشور ما فراهم آیدسازي  پیادههاي  مفهوم بدیع و نو زمینه

و هـا   اقتصاد مقاومتی، شناسایی و ساختاربندي بایـد پردازي  مانده در نظریه یکی از این موارد کلیدي و پنهان
عمل کنـیم.  ها  این نظام اقتصادي باید به آنتر  باشد که جهت تحقق هرچه سریعتر و کارا یم راهبرديهاي  نباید

معه مرزبندي کـرده تـا بـا توجـه     در واقع الزامات راهبردي، مسیر صحیح اجراي اهداف اقتصاد مقاومتی را، در جا
  نحرف نشویم.این الگو مهاي  در مسیر اصلی گام برداشته و از اهداف و ارزشها  افزون به آنروز

 يدارا شـده  موجـود مطـرح  هاي  میتحر وضع از رفت برون جهت به رانیا در یمقاومت اقتصاد استیس
 و ارکـ  از تیوحما یمل دیتول و ياقتصاد جهاد ،مصرف يالگو اصالح جمله از یکیاستراتژهاي  نهیزم شیپ

 مقابله در ن الگویا ند.ک میترس را یمقاومت اقتصاد يالگو تواند ها می ياستراتژ نیا ندیبرآ .است یرانیا هیسرما
 مناسب يتواند الگو می و ردهک علم قد دارند ياستعمار یتیماه هک ایدن در موجود ياقتصاد يالگوها گرید با

 .باشد ابرقدرتها ياقتصاد استعمار از آنها ییرها و سوم جهانهاي  شورک ياقتصاد رشد جهت در
 الزامـات  تبیـین  و هـا،  ایـده  بازنمـایی  در ينظـر  تـالش  به مقاومتیاقتصاد هاي  سیاست عملی شدن

کـه الزامـات    اسـت  پرسـش  این طرح با نیاز این رفع مقاله، این هدف. دارد نیاز عملی و رویکرد يراهبرد
و  تبیـین  راها  این سیاست توان می راهبردي در تحقق اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی چیست و چگونه

  اجرایی ساخت؟
 ،يگیـر  مقدمـه تصـمیم   کـه  عرصـه  چهار الگو، طراحی در .است کالن الگویی طراحی نیازمند خپاس
  :گیرد می قرار یکدیگر با پیوند در است،ریزي  برنامه وپردازي  راهبرد
 مفاهیم، تعریف وپردازي  نظریه مفهومی؛ عرصه: اول 
 نامطلوب، و مطلوبهاي  وضعیت ترسیم آرمانی؛ عرصه: دوم 
 يپایدارساز يراهبرد الزامات ؛يرویکرد عرصه: سوم، 
 عمل يفضا و محدوده ترسیم اقدام؛ عرصه: چهارم. 

  اهمیت تحقیق
همواره یکی از ابزارهاي نظـام سـلطه بـراي     ،قانونیجانبه و غیر ي یکها تحریماعمال  اخیر،هاي  در دهه

از شـروع انقـالب    بـه فاصـله زمـانی کمـی پـس      وارد آوردن فشار به جمهوري اسالمی ایران بوده است.
قانون تحریم ایران را به اجرا گذاشته و در طول سی و پنج سـال   آمریکا ،اسالمی و تسخیر النه جاسوسی
 ،1392در سـال  ،در مقابل چنین رویکـردي  .افزوده گردیده است ها تحریمگذشته نیز همواره بر حجم این 

عنوان روشی مهم در تغییـر مسـیر حـال و    بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به  مقام معظم رهبري،
 ،غـرب هماننـد سـدي محکـم    هاي  روشی که در مقابل هجمه اند. حرکت اقتصادي کشور یاد نمودهة آیند
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اقتصاد مقاومتی مفهومی عملی براي جهش کشور در بعد اقتصاد و قدرت نظامی و فرهنگـی   کارآمد باشد.
براي برداشتن گامهاي بلند در راستاي پیشرفت کشـور در   در اقتصاد مقاومتی، باشد. می و علمی و فناورانه

اجرایـی و عملـی بـا    هـاي   اصالح مدیریت ،توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل حین مقاومت،
 باشـد  مـی  الزامیها  نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیري الزم براي خود اتکایی در برخی از زمینه

ي ابالغـی اقتصـاد   هـا  سیاستسازي  براین توجه به الزامات راهبردي پیادهبنا ).2:1393(فشاري و پورغفار،
  باشد: می اهمیت فراوانی حائزمقاومتی از چند بعد زیر 

در عرصـه کاالهـاي اساسـی     یالملل دار بین ي دامنهها تحریممقابله با تهدیدات روزافزون اقتصادي و 
هـاي   توجه به تولیدات ملی و نوآوري در عرصه بزرگ،اقتصادي به قدرتهاي هاي  کاهش وابستگی جامعه،
 ملی و کاهش مصـرف تولیـدات لـوکس وارداتـی،    هاي  در عرصه مصرف کاالسازي  لزوم فرهنگ اقتصاد،

بسترسازي براي ثبـات اقتصـادي و    اقتصاد،ة لزوم طراحی و گزینش یک سیاست راهبردي بومی در حوز
  . و... 1پویایی نظام اقتصادي کشور

  تحقیق   روش
 و رفتـار  ماهیـت،  حدسیات در بیان و تامل یندفرا حاصل ،يالگوساز. است يالگوساز مقاله، تحقیق روش

 و مشـاهده  شهودي و بخشـی دیگـر، حاصـل    و اشراقیها  حدس این از بخشی .است پدیدارها با مواجهه
 .است يالگوساز صریحهاي  صورت گزاره بهها  آن بیان و است پدیدارها ابعاد و انواعهاي  شباهت شناخت

 الفـاظ  بـا هـا   گـزاره  حال اگـر . گیرد می صورتها  این گزاره سازنده ياجزا قالب در پدیدارها به اندیشیدن
 شـود،  بیان نماد ازگیري  بهره یا و انتزاعی مفاهیم و الفاظ با و اگر 2غیررسمیسازي  مدل شود، بیان واقعی
 جمـالت  وهـا   گزاره یا و جداول قالب در یا نمودار صورت به معموالًها  مدل .بود خواهد 3رسمیسازي  مدل

 يالگـو  چندین و اصلی يالگو یک پژوهش این در (Morton, 2004: 34-35). شوند می بیان و ترسیم
 روش از گـاه  و غیررسمی روش از گاه موضوع ماهیت حسب ،الگوها طراحی در. است شده طراحی فرعی،
  .است شده گرفته بهره رسمی

  تحقیق پیشینه
   خارجیهاي  پیشینه الف)
 ،ي اسـتکبار علیـه کشـورهاي اسـالمی    هـا  تحـریم در چند سال اخیر و با شدت گرفتن « :گویند می برخی

                                                        
پوشـند آن   کارنـد و مـی   خورند آن چیزي را که خود نمی واي بر حال قومی که می« خوانیم که: هاي دینی نیز می زه. در آمو1

  »بافند چیزي را که خود نمی
2. informal modeling 3. formal modeling 
 



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               140

 

اقتصـاد   در واقـع،  دي اضافه شـده اسـت.  به ادبیات سیاسی و اقتصا 1تحت عنوان اقتصاد مقاومتیاي  هواژ
هـم در   باشد و آن می علیه یک منطقه یا یک کشور تحریم شده 2ها تحریمروشی براي مقابله با  مقاومتی،

اصـطالح اقتصـاد    باشد. بر این اساس، نمی گونه صادرات و وارداتی براي آن کشور مجاز شرایطی که هیچ
امکان صادرات  میالدي که ناتوانی در امر صادرات، 2005غزه در سال هاولین بار پس از محاصر ،مقاومتی

(جعفـر زادگـان و   » اسـتفاده شـد   سیاري از محصوالت کشاورزي را کاهش داده بود،کشت ب و در نتیجه،
اقتصاد مقاومتی بـه لحـاظ روش و   ة توان گفت که اصطالح و اید می باوجود چنین ادعایی .)1391حبیبی،
تمرکز بر روي مقاومـت   ماجراي غزه، زیرا در اصل، باشد. می متفاوت از منظور رهبر معظم انقالب راهبرد،

هرچنـد کـه    پیشینه نظري در غرب وجود ندارد. پس پیرامون این موضوع، قتصادي و نوعی ریاضت بود.ا
 اشاره نمود که تا حدودي به سیاست اقتصاد مقاومتی شباهت دارد. 3شاید بتوان به نظریه فنریت اقتصادي

بهبود یا انطباق آن د براي ره به توان سیاست ساخته یک اقتصااز اصطالحی براي اشا 4)2006( بریگاگلیو
تـرین   نزدیـک  ،این اصطالح با تعریفی که از آن شـده اسـت   زاي مخالف استفاده نمود. با آثار شوك برون

دارد که اصـطالح فنریـت    می بیان بریگاگلیو، باشد. می مفهوم به اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج کشور ما
  :  رود می کار به اقتصادي به دو مفهوم،

 .خارجیکننده  اقتصاد براي بهبود سریع از شوك اقتصادي تخریبتوانایی . 1
 ).7:1391سیف :2006(بریگاگلیو، ها ایستادگی در برابر آثار این شوك توانایی اقتصاد براي. 2

داشـت سـطح محصـول در نزدیـک      آن را توان نگه دوال با اشاره به مفهوم فنریت اقتصادي، سپس،
آیجینجر این اصطالح را به توانایی یـک اقتصـاد بـه کـاهش      است.ها تعریف کرده  ظرفیت پس از شوك

  ).1392و سیف2011(ناکانو و فوجی، داند می شدن بحران و یا حداقل بهبود آثار این بحرانتر  احتمال عمیق

  داخلیهاي  پیشینه ب) 
نموده اسـت  بیان  »الگویی کامل براي اقتصاد مقاومتی نظام اقتصاد اسالمی:«ۀ ) در مقال1391اسدي (. 1

بـا  « نموده اسـت کـه:  گیري  گونه نتیجه نهایی اقتصاد اسالمی بوده و این محصول که اقتصاد مقاومتی،
اقتصاد ملی که  اجتماعی،-مختلف اقتصاديهاي  مکتب اقتصادي و نهاد ترکیب سه عنصر علم اقتصاد،

در نتیجـه اقتصـاد   شـکل گرفتـه و    به عبارتی در یک نظام اسالمی همان نظام اقتصاد اسالمی اسـت، 
ه از ابزارهاي علمی زیرا این نوع اقتصاد با استفاد یابد. می می تحققاسالمی در قالب یک حکومت اسال

 .»باشد می در خدمت مکتب یا همان اهداف نظام اسالمی ،هادهاي مختلفو اقتصادي و ن
 »جمهوري اسالمی ایران الگوي پیشنهادي براي اقتصاد مقاومتی«با عنوان اي  ه) در مقال1391سیف ( . 2

                                                        
1. Resistive Economy 2. Economic Bycottages 
 

3. E conomic Resilience 4. Briguglio 
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فصلنامه آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین(ع) به چاپ رسـیده اسـت بـه بررسـی      16که در شماره 
ـ  هاي  اقتصاد مقاومتی و تبیین اندیشه فنریـت اقتصـادي بریگـاگلیو    ۀ مقام معظم رهبري در پرتـو نظری

براي جمهوري اسـالمی ایـران در    مدل مفهومی را پرداخته و تالش نموده است تا در قالب این نظریه،
 مورد اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.

بر دیدگاه مقام معظـم   تأکیداقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با «با عنوان اي  ه) در مقال1391( معزيمیر . 3
 مقام معظم رهبري پرداخته است. هاي  به بررسی الزامات اقتصاد مقاومتی از منظر اندیشه» رهبري

) با نام به بیان ابعـاد مفهـومی اقتصـاد مقـاومتی و     1392( زاده و همکاران تراب قیق دیگري نیز،در تح. 4
گـذاري   بـا کـد  انـد   مقام معظم رهبري پرداختـه و سـعی نمـوده   هاي  ئه مدل برگرفته شده از اندیشهاار

اقتصـادي و  اهـداف   ،ساختهاي اقتصاد مقاومتیزیر مدیریت اقتصادي، (راهبردهاي اقتصادي،ۀ پنجگان
 بخش) به تبیین این موضوع بپردازند. هاي مقاومت اهرم

ـ 1392( احمدي مقدم و دیگـران . 5 گـرایش   ،اقتصـاد مقـاومتی  ۀ بررسـی رابطـ  « بـا عنـوان  اي  ه) در مقال
کـارآفرینی  ۀ بر روي دو مولف ،موجود در این نظریه مسائلضمن بررسی  »1کارآفرینانه و مدیریت دانش

  اند. ان ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی تمرکز بیشتري را نمودهمدیریت دانش به عنو و
این مقاله در نظر دارد با تبیین موضوع در سه حوزه ادبیات اقتصادي اسالمی، بیانات و اندیشـه مقـام   
معظم رهبري و نظرات کارشناسان و اندیشمندان فعال در حوزه اقتصاد مقاومتی از طریـق روش تحقیـق   

شـده را   مقاالت معتبر پژوهشی، کتب علمی و بیانات مقام معظم رهبري الزامـات یـاد  توصیفی با مطالعه 
  را در این راستا ارائه کند. ساخته مدلی جدید و محققسازي  از طریق روش پژوهش الگو شناسایی و

  و تعاریف مفاهیمپردازي  نظریه عرصه مفهومی:. 1
  اقتصاد مقاومتی چیست؟ .1.1

 که ریشه است اسالمی اقتصاد نوعی اقتصاد، از ما تصور شود، می مطرح مقاومتی اقتصاد بحث که هنگامی
 خـاص  یک الگـوي  و تفسیر یک در را معنویت و معیشت مادي،هاي  مقوله و دارد توحیدي بینی جهان در

  .کند می دنبال
 مفهوم یک اسالمی اندیشه مفهوم در اقتصاد که است این شود می استنتاج ما آیات و روایات از که آنچه

 بـراي  تالشـی  اسالمی هر تفکر در .است معیشت مقوله در هم و مادي مقوله در هم ،توازنی مقوله یک و
 دنیایی در ما .دارد قلمروهاي مختلفی توازن این .شود می محسوب اقتصادي امري معیشت در توازن ایجاد

 در رو ایـن  از .دارد وجود درآمد منافع و هزینه، مبادله این در و دارد وجود آن در مبادله که کنیم می زندگی
 یعنی است؛ نیازي بی نوعی حیث، این از اقتصاد .معیشت و زندگی در توازن با است برابر اقتصاد اسالمی تفکر
 .)3-2صص  ،1393(فشاري و پورغفار،  کنیم رفع را نیازهاها  توازن کمک به بایست می

                                                        
1. Knowledge Management(KM) 
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 دشمن در که کنیم زندگی جهانی در ما که است این مقاومتی اقتصاد از استنباط قابل مفهوم نخستین
 در یـک  دیگـر  عبـارت  بـه  .است اقتصادي فعالیت ها، عرصه این از یکی دارد؛ حضور مختلفهاي  عرصه
 .کنیم را مدیریت فضا این اهداف به نیل جهت بایست می که داریم قرار تخاصمی و تعاملی رقابتی، میدان

 مقابـل  در هویت خودمان و حیثیت از خواهیم می ما اینکه یعنی مقاومتی اقتصاد گوییم می وقتی رو این از
 وریـزي   وارد برنامـه  دارد، نیـاز  دفـاع  و مقاومـت  ایـن  کـه  را الزامی هر باید و کنیم دفاع رقیب یا دشمن

 گـروه  ملـت، یـا   اقتصـادي  نظـام  بـه  مقـاومتی  اقتصاد تعریف این با .کنیم خود اقتصاديهاي  استراتژي
 آنهـا  از نظـر  کـه  سیاسی اهداف پیگیري یا خود حقوق احقاق راستاي در که دارد اشاره مقاومی اجتماعی

 راسـتاي تحقـق   در آنهـا  بـه  مقـاوم،  اجتمـاعی  گروه یا ملت اقتصاد هرچقدر. کنند می مبارزه است، برحق
 .(همان) استتر  مقاومتی برساند یاري بیشتر مقاومت اهداف

 دیگـر امکانـات   طـرف  از و داخلی دشمن هم و دارد وجود بیرونی دشمن هم فضایی چنین در قاعدتاً
 راهـا   نوع مؤلفه این که اقتصادي یعنی گوییم، می مقاومتی اقتصاد را این .است فراهم نیز داخلی و بیرونی

 اسـالمی بیگانـه   اقتصـاد  بـا  مقـاومتی  اقتصاد. کند می مدیریت آن اساس بر را جامعه و فهمد می خوبی به
 و گـردد  میبـاز ما  فعلی زمان ضرورت به که است آن اقتضایی مکمل نوع یک گفت توان می بلکه نیست،

 .)1391(زریباف،  است دوچندان آن ضرورت تحریم فعلی شرایط در
 و ارکاحت و زیر برون بدون عیتوز ،مداوم و ایپو دیتول بر یمبتن يدرکیرو از است عبارت یاقتصادمقاومت

 ،دارد تـداوم  رشـد  آن در هکـ  مـدار  اخالق اقتصاد بر تأکید با ریتبذ و اسراف عدم تیرعا بر یمبتن مصرف
 دشـمن هـاي   ترفنـد  و ابـد ی می اهشک یخارج ياقتصادهاي  میتحر و ها بحران برابر دراش  پذیري بیآس

  .)1391پیر، پور و پور (ملک علی شود می یخنث

  چرایی اقتصاد مقاومتی .2.1
جانبـه اقتصـادي    حملـه همـه  اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادي اسالم است که در وضعیت 

آید. در نظام اقتصادي اسالم در ایـن وضـعیت    می اندازد پدید می دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر
حاکمیت روحیه جهاد بر ي کالن و ها و به تبع آن در اصول راهبردي و سیاستها  با تغییر در اولویت هدف

را تبدیل به فرصت کرده و باعـث  ها  که تهدید اقتصادي دولت و مردم، راهبردي کالن طراحیهاي  رفتار
  .)1391(میرمعزي،  شود می رشد جهشی
ـ روز دنهاي  با منافع ابرقدرت ینیب ن جهانیاست و ا یخاص ینیب جهان يه داراک يشورکاقتصاد  ا در ی
بـه  اي  هدار بـوده و در هـر دور  یپا يشورکن یبا چن یه دشمنکخواهد بود، چرا  یاقتصاد خاص تضاد است،

 یاسـ یالن سکهاي  استیه هماهنگ با سکاست  ينظام اقتصاد کی یاقتصاد مقاومت ابد.ی می بروز یلکش
رد تا بتواند در برابـر ضـربات   یگ می لکش یبیمقاومت در برابر اقدامات تخر يبرا و ینظام اسالم یتیو امن
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شرفت خـود  یرده و توسعه و پکبار مقاومت کنظام است يگوناگون اقتصادهاي  و توطئهها  میتحر ياقتصاد
منظـور از   نـد. کحفـظ   یو جهـان اي  ه، منطقـ یخود را در ابعاد مل جانبه ادامه دهد و روند رو به رشد همه را

ه کـ  يطـور  اقتصاد منفعل و بسته. به کینه  است،یپو فعال و یاقتصاد مقاومت کی ی،واقع یاقتصاد مقاومت
ـ شـرفت پا یرونـد پ  ر خود،یمات مسیشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامالک  نـد کدار خـود را حفـظ   ی

 .)1391، يرک(عس
 در و آنها ردنک اثر بی و نترلک يبرا تالش آن دنبال به و فشارهاي  حوزه صیتشخ یمقاومت اقتصاد

 وهـا   یوابستگ اهشک اقتصاد، نیا ردکیرو .است فرصت به فشارها نیا لیتبد يبرا تالش یآرمان طیشرا
 و فعال اقتصاد کی یمقاومت اقتصاد از ت. منظوراس ییاکخودات بر تالش و داخل دیتول يتهایمز يرو دیکتأ
 ریمسـ  در وشـش ک و شـرفت یپ موانـع  دفع يبرا مقاومت با هکچنان بسته؛ و منفعل اقتصاد کی نه استیپو
ـ  یتفـاوت  یبرخـ  گرچه دارد؛ ییتفاوتها یاضتیر اقتصاد رکتف با و شود می فیتعر جلو سمت به تکحر  نیب

هاي  شاخه از یکی یاضتیر اقتصاد هک کنند می تصور ای و ستندین قائل ياقتصاد اضتیر و یمقاومت اقتصاد
  .)1391 افر،یک( ندارند گریدکی با یارتباط و بوده متفاوت امالًک اصطالح دو نیا اما است یمقاومت اقتصاد

  اقتصاد مقاومتی در چهارچوب اقتصاد اسالمی. 3.1
 و تولیـد، توزیـع   حـوزه  سـه  در اقتصـادى  روابط و رفتارى الگوهاى ازاى  همجموع اسالم، اقتصادى نظام

 ،1390 ،يمیرمعـز ( شـود  می استنباط عقل معصوم و امامان و اکرم پیامبر سنت کتاب، از که است مصرف
اصلی نظام اقتصاد اسالمی در سطح کالن افـزایش ثـروت جامعـه و بـه تبـع آن      ). هدف عالی یا 47 ص

در این موضوع کـه افـزایش ثـروت و     ثروت افراد در جامعه و رفاه عمومی در چارچوب تعالیم دینی است.
باقر صدر در توضیح هـدف  محمداهللا  شهید آیت اقتصادي است تردیدي نیست.هاي  رفاه هدف همه نظام

گویند: اختالف بین مکاتب یکـی هـدف نهـایی افـزایش ثـروت و       می کنیم، می ه چرا تولیداقتصاد و اینک
 ، چرا تولیـد سؤالاجتماعی به دو هاي  این هر کدام از سیستمبنابر دیگري نقش آن در حیات جامعه است.

گویند. از این رو در بررسی مکاتب اقتصـادي   می کنیم و نقش ثروت چیست، طبق مبانی خاصی پاسخ می
ف از ك اصل رشد و افزایش ثروت کافی نیست بلکه باید مفهوم و هـد اسالم یا هر سیستم دیگر، تنها در

شد بایستی مکتب اقتصـادي را نـه   یافت. براي تبین مبانی فکري و نظري رافزایش قدرت مادي را نیز در
 ر نظر بگیـریم عنوان جزئی از کل یک تمدن و سیسم بزرگ د ان یک موضوع مجزا و مطلق بلکه بهعنو به

  .)289-288، ص 1350(صدر، 
یع عادالنـه ثـروت، در سـایه    زگفتنی است حداکثر کردن رفاه عمومی از طریق رشد و توسعه اقتصادي و تو

کـه اشـاره شـد در پرتـو     هـایی   خواهـد بـود. دسـتیابی بـه ایـن هـدف بـا ویژگـی        پـذیر   عدالت و امنیت امکان
 .)31، ص 1393(اسدي،  شود می مکتب و با استفاده از علم دنبالمناسب در چارچوب قواعد هاي  ریزي برنامه
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اي  هشناسـانه ویـژ   معرفت و شناسانه هستی مبانى بر مبتنی اسالم ياقتصاد نظام تعریف، این براساس
 و نیـز  ).149 -57 همـان، ص ( هسـتند  گونـاگون هاي  وضعیت در تغییر غیرقابل و ثابت مبانی این. است
 میـانی  يهـا  هـدف  و انسانی جامعه و فرد سعادت ياقتصادهاي  زمینه فراهم آوردن نظام این غایی هدف

. )209-149 ص همـان، ( اسـت  طبیعی ياستعدادها ساختن بارور و ياقتصاد امنیت ،ياقتصاد عدالت آن
 يآزاد مصـالح،  دولت جامعه، و فرد مصالح مانند حاکمیت ویژه يراهبرد یا مذهبی اصول يدارا نظام این

 بـر  تعـاون  و سالم رقابت اصل حاکمیت جامعه، مصالح و نظام يها برابر هدف در مردم مسئولیت با همراه
 سـمت  حرکـت  چـارچوب  کـه  اسـت  ثـروت  و درآمد توزیع اصول و ربا تحریم مردم، ياقتصاد يرفتارها
 .)449-20 ص (همان، کنند می تعیین را اسالم ياقتصاد نظام يها هدف
 مقاومتی تا اقتصاد دهد رخ باید عمده تغییر دو که شود می استفاده چنین يرهبر معظم مقام بیانات از
  یابد: تحقّق
 قـرار  اول اولویـت  در ياستقالل اقتصـاد  اسالم، ياقتصاد نظام يها هدف منظومه در اینکه نخست 
 يتغییرهـا  با متناسب کلی يها سیاست کرده و تغییر نظام يراهبرد اصولبندي  اولویت آن تبع به و گیرد
 ادامـه  در. شود فرض واجب امر عنوان به مسئولین مردم و بر ياقتصاد جهاد اینکه دوم. شود تنظیم جدید

  .پردازیم می این دو توضیح به

  اولویت یافتن استقالل اقتصادي. 4.1
 در ثبـات و عـدم خطـر و ریسـک     يمعنـا  بـه  ياقتصاد نظام يها هدف از یکی عنوان به ياقتصاد امنیت
 اقتصـاد  و خصوصـی  و دولتـی هاي  بخش در و مصرف و توزیع ،تولیدهاي  حوزه در ياقتصاد يها فعالیت
 دیدگاه از ياقتصاد دارد امنیت گوناگون يامنیت بعدها .است یالملل بین و داخلی يبعدها در و سود بدون
 بـه  نسـبت  خطـر  عـدم  و اطمینـان  و وجـود ثبـات   يمعنـا  به است ملی امنیت يبعدها از یکی که کالن

 بـه  تقسـیم  قابـل  ياقتصاد امنیت دیدگاه، این از. جامعه استهاي  ثروت و اموال و ياقتصادهاي  فعالیت
 اگر مثال، براى، خارجى گاه و است داخلى گاه ناامنى علل زیرا، ی استالملل بین یا خارجی و داخلی امنیت
در  را مـردم  اموال دولت، اقتصادىهاي  سیاست یا نباشد شفاف یا باشد ظالمانه يدر کشور مالکیت حقوق

 علـت  صورت، در این. ندارد وجود جامعه آن در اقتصادى امنیت دهد، قرار ارزش کاهش یا نابودى معرض
  .)1391معزي، (میر است داخلى ناامنى

 گیرد، آن قرار تهدید مورد کشورها سایر سوى از يکشور اقتصادى مصالح و منافع اگر از سوي دیگر
 یکـی  ياقتصاد و استقالل است خارجى ناامنى علت صورت این در. داشت نخواهد اقتصادى امنیت کشور

 کـه  شـود  می حاصل وقتى استقالل اقتصادى. است یالملل بین یا خارجی ياقتصاد امنیت تحقّق عوامل از
 اسـتقالل،  ایـن  الزمه. کند تعقیب ،دهد می خود تشخیص که گونه آن را خود اقتصادى منافع بتواند کشور
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 گـاه  هیچ ،نیازمندند دشمنان به امور این در کههایی  جامعه. است يو راهبرد ضرور کاالهاى در خودکفایى
 آورند (همان).   میان به استقالل از تواند سخن نمى

 امـا  دارد و اقتصـادى  سیاسـى  فرهنگـى، هـاي   بعـد  ،امنیـت  مانند نیز استقالل که است آن دیگر مهم نکته
 اگـر  و اسـت  فرهنگى و سیاسى اقتصادى، وابستگى وابستگى الزمه زیرا است فزونتر اقتصادى استقالل اهمیت

 .)189- 180ص ،1390 ،يمیرمعز( شود می نابود نیز و فرهنگى سیاسى استقالل برود، میان از اقتصادى استقالل
 در و اسـتقالل گیـرد،   قـرار  تهدید مورد کشورها دیگر سوى از يکشور اقتصادى مصالح و منافع اگر

 ایـن  باشـد  تـر  يجـد  وتـر   تهدید گسـترده  این هرقدر و افتد می مخاطره به کشور اقتصادى امنیت نتیجه
 صـورت  ایـن  در افتـد،  خطـر  بـه  نظـام اسـالمی   کیان که برسد يحد به تهدید اگر. است بیشتر مخاطره

 بـین  در را اول اولویت دشمن از ينیاز بی و ياستقالل اقتصاد به دستیابی راه از ياقتصاد امنیت يبرقرار
 .)56، ص 1391(میرمعزي،  کند می پیدا يحتی غیراقتصاد و ياقتصاد يها هدف

 ياقتصاد استقالل اولویت تبع به يراهبرد يها اولویت در تغییر .1.4.1

 و مـذهبی  در اصـول ها  اولویت ،ياقتصاد استقالل یافتن اولویت تبع به و نظام ياقتصاد تهدید وضعیت در
  :شود می رو به رو ذیل يتغییرها با نیز ياقتصاد نظام يراهبرد

 
 اجتماعی و يفرد مصالح تمام بر ياقتصاد استقالل مقدم شدن  

 جامعـه  فـرد و  مصـالح  حاکمیـت  اسالم، ياقتصاد نظام يراهبرد و مذهبی اصول از یکی گذشت چنانکه
 مـردم  و دولـت  يروابط اقتصـاد  و يرفتار يالگوها تمام که است معنا این به مصالح این حاکمیت. است
 کننـد  مـی  تـزاحم  هم با جامعه و فرد که مصالح جایی در. یابد سامان جامعه و فرد مصالح تأمین يبرا باید
 گـاهی  و فرد مصلحت گاهی مصلحت میزان و نوع به بسته يعاد حالت در. شود مقدم اهم مصلحت باید

 هـدف  یـافتن  اولویـت  تبع به ،است رو روبه يجد تهدید با نظام که در وضعیتی .است اهم جامعه مصلحت
را  اول اهمیـت  نیـز  شـود  مـی  متبلـور  ياقتصاد استقالل تأمین در که جامعه مصلحت ،ياستقالل اقتصاد

 علـت  بـه همـین   .شـود  می مقدم انسانها مال و جان حتی دیگر اجتماعی و يفرد مصالح تمام بر و داشته
 بـه علـت   اسـالم  کیـان  که شود می واجب وقتی جهاد اصوالً. شود می واجب جان و مال با جهاد که است
 اسـاس  ایـن  بر. شود می واجب آن عرصه در جهاد باشداي  هعرص هر در حمله. باشد خطر در دشمن حمله

 همـه  از اسـالم  کیان حفظ زیرا شود می واجب بر همه ياقتصاد جهاد باشد ياقتصاد عرصه در حمله اگر
 دیگـر  چیـز  هـر  و فرزند زن، جان، مال، بر خدا راه در جهاد باید است که صورت این در. است تر مهم چیز

  .)57، ص 1391(میرمعزي،  باشد الهی عقاب منتظر باید انسان صورت اینغیر در. شود مقدم
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 ياقتصاد استقالل به دستیابی جهت در دولت نقش بازتعریف 

 نظـام  آنکه مصلحت مگر است ياقتصاد يها فعالیت در دولت دخالت عدم اصل اسالم، ياقتصاد نظام در
 دولـت هاي  وظیفه و نقش دیدگاه اسالم، از جامعه و فرد مصلحت حقیقت در. کند دخالت ياقتضا مردم و
 .)58ص  (همان، کند می تعیین را

. اسـت  و جامعـه  فـرد  مصـالح  حـافظ  دولت یعنی ،است مصالح دولت اسالم ياقتصاد نظام در دولت
 و دخالـت  نظـارت،  میـزان  .شـود  می تعیین مصالح این براساس زمان هر در دولت اندازه وها  وظیفه نقش،
 اسـت  رو روبه تهدید با نظام که زمانی در .کند می تعیین مصلحت را ياقتصادهاي  فعالیت در دولت يتصد
 تعریـف  مکـان  و زمـان  شـرایط  يمقتضـا  به ياستقالل اقتصاد تحقّق جهت در نیز دولت وظایف و نقش

 :اند گفته فراوانی مطالب وضعیت این در نقش دولت درباره انقالب معظم رهبر. شود می
 هاشان، ریزى هاشان، برنامه نشست ،سال اول از ،دارند اطالع محترم دولت در مسئول دوستان طورکه همین"
 اینکـه  بـراى . بردارنـد  بایـد  موانع را. کنم می تأکید هم من است؛ شده مسئله این متوجه نظرهاشان تبادل
 کننـد؛  کوشـش  باید همه کند، پیدا را پایدارى خودش و استحکام داخلى اقتصاد و بگیرد شکل ملى تولید

. هاییقضـ  قـوه  در چه و مقنّنه قوه در چه مجریه، قوه در کنند؛ چه کوشش باید اول درجه در هم مسئولین
 در کشـور،  اقتصاد در دقت و توجه مورد و سالم جریان. شود منتهى هاییقوه قض به است ممکن کار گاهى

 يرهبر معظم مقام (بیانات "یکدیگر با قوا همه مراقبت به دارد احتیاج کشور، گذارى و سرمایه تولید و کار
  ).10/2/91،داروپخش تولیدى کارخانجات در کارگران اجتماع در

 
 ياقتصاد استقالل تحقّق جهت در مردم مسئولیت بازتعریف 

 وقتی رو این از .هستند مسئول نظامهاي  هدف تحقّق درباره دولت مانند نیز مردم اسالم ياقتصاد نظام در
 باید ،شود می مقدم دیگر و اجتماعی يفرد مصالح تمام بر که دارد اهمیتی چنین ياقتصاد استقالل تحقّق
 اقـدام  کشـور  ياقتصـاد  اسـتقالل  تأمین راه خود در جان و مال با اقتصاد در جهادگونه مشارکت با مردم
 :فرمایند می این باره در يرهبر معظم مقام. کنند

 يقشـرها  از ایـران  ملـت  همـه  همـت  اما است شده فراوانی يکارها هم ياقتصاد استقالل راه در"
 و محاصـره  تحـریم  بـه  تهدید دیگر که بکند يکار ياقتصاد لحاظ از بتواند کشور تا طلبد می را گوناگون

 بایـد  همـه  ممسـنی نیسـت   مردم به خطاب فقط است، ملت همه به خطاب این نکند؛ پیدا معنا ياقتصاد
 دارد هـم  فراوانی يمادهاي  دارد سرمایه فراوانی انسانیهاي  سرمایه کشور این .بدهند هم دست به دست

 یـک  مدت در توانست خواهیم ما جدیت و با پشتکار و متین و درستریزي  برنامه با الزمگذاري  سرمایه با
 محاصـره  و ياقتصـاد  تحـریم  از دنیـا  ياقتصـاد  عرصه در دیگر کشور که بکنیم يکار مشخصی برنامه
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 داشـته  نقش تواند می کسی هر بدهیم انجام باید ماست ملی وظیفه این .باشد نداشته باکی هیچ ياقتصاد
  )15/2/87ممسنی،  نورآباد شهرستان عشایر و مردم دیدار در يرهبر معظم مقام بیانات( "باشد.

 مردم و کشور مسئوالن بر ياقتصاد جهاد واجب شدن. 5.1

 براسـاس  صورت این در ،افتد خطر به اسالمی نظام کیان و شود تهدید دشمن يسو از اسالمی کشور اگر
. کند می فرق جهاد نوع باشداي  هچه عرص در تهدید اینکه به بسته و شود می واجب جهاد اسالم،هاي  آموزه

 باشـد،  ياقتصـاد  اگـر  و فرهنگـی  جهاد باشد، اگر فرهنگی و نظامی جهاد ،باشد نظامی دشمن تهدید اگر
 سیاسـت  کـه  است کرده تصریح يمتعددهاي  بیان در يرهبر معظم مقام .شود می واجب ياقتصاد جهاد

 رو این از است؛ اقتصاد عرصه در حمله یعنی است؛ اقتصاد راه از ایران اسالمی يزدن جمهور زمین دشمن
 :است چنین باره ایندر مقام معظم رهبريهاي  بیان از برخی. است واجب اقتصاد عرصه در نیز جهاد

 این برهـه  در ایران ملت که است این معنایش این. ام کرده اعالم اقتصادى جهاد سال را امسال من"
 و مهندسـان  جمـع  در يرهبر معظم مقام (بیانات "است. اقتصاد عرصه در عمده طور به جهادش زمان، از

  )8/1/90نفت،  صنعت کارگران

  اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی: .6.1
بینـی توحیـدي دارد و    جهـان کنیم، تصور ما از اقتصـاد، ریشـه در    می که بحث از اقتصاد مقاومتی هنگامی

در مباحث  آنچهبا توجه به  کند. می مادي معیشت و معنویت را در تفسیر و الگوي خاصی دنبالهاي  مقوله
  مقاومتی هم هست.اقتصاد توان گفت اقتصاد اسالمی لزوما  می قبل گذشت،

امـا   ،داردمـا  ارزشی در فرهنـگ دینـی   بامفهوم اگرچه واژه اقتصاد مقاومتی اصطالح جدیدي است و 
ر ویژه در حـوزه اقتصـاد د   گوناگون بههاي  مفاهیم در این زمینه و اعمال و اقداماتی براي مقاومت در حوزه

ـ "و یا  "اقتصاد مقاومت"ی هم مثل سابقه نیست. در ادبیات اقتصادي مفاهیم بی دنیا ، "ت اقتصـادي فنری
سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هاي  که به نوعی جنگ یا بحرانهایی  در واقع همه کشور فراوان وجود دارد.

ریـزي   مقاومت برنامه برمبنايا اقتصاد خود راند  و براي توسعه، شرایط سختی را گذراندهاند  را تجربه کرده
 .)1391(اسدي،  اند کرده

و هـا   و فرهنـگ ها  مختلف در شکل مقاومت، در مکتبهاي  بنابراین تفاوت اقتصاد مقاومتی در کشور
اقتصـادي  هاي  اقتصادي و تدابیري مانند تغییر اولویت ابزارهاينگر فقط با  اقتصاد مادي ست.ها اهداف آن

ریزي  علمی برنامههاي  رابر استفاده از ابز در مکاتب الهی و توحیدي عالوه کند. می برنامه مقاومت را مطرح
  دهد. می تخصصی را پوششهاي  ریزي اعتقادي و ارزشی، نواقص برنامههاي  اقتصادي، از ظرفیت
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  ).33 ، ص1391(اسدي،  چارچوب مفهومی نظام اقتصادي اسالم و مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصادي اسالم

 مطلوبهاي  عرصه آرمانی: ترسیم وضعیت. 2
 اقتصاد مقاومتی سازي  تحقّق و پیاده جهت در کلی يها سیاست .1.2

 اقتصاد مردمی کردن. 1

 يمعنـا  بـه  اقتصـاد  کـردن  مردمی. است اقتصاد کردن مردمی استقالل، تحقّق جهت درها  سیاست از یکی
 است آن يمعنا به و ياقتصادهاي  فعالیت در مردم به تکیه يمعنا به بلکه نیست اقتصاد در مردم مشارکت

 استعدادها تمام از که شود می امر باعث این. باشند داشته ياقتصادهاي  فعالیت در را اصلی نقش مردم که
 شـود  اسـتفاده  ياقتصاد امنیت و استقالل به قدرت، دستیابی و ثروت تولید جهت در مردم يها ظرفیت و

  :فرماید می باره ایندر يرهبر معظم مقام .)1391(میرمعزي،
 از یکـى  ارکـانى دارد؛  دارد، شرایطى مقاومتى، اقتصاد خود کردیم مطرح را مقاومتى اقتصاد ما اینکه"
 وسـواسِ  و دقـت  اهتمـام،  ،تأکید با 44 اصل ىها سیاست همین است، مردم به تکیه همین هایش بخش
 مسـئولین  خـود  از مـن  موارد از بعضى در .شماست اساسى کارهاى جزو این. شود دنبال باید بیشتر هرچه
 بـه  اینکـه  براى بکنید فکرى باید. آیند نمی جلو شان توانی علت کم به خصوصى بخش که شنوم می کشور
 هـر  از اسـت  الزم مقررات، و الزم قوانین راه از ست،ها بانک راه از حاال توانبخشى بشود خصوصى بخش
 يرهبر معظم مقام بیانات( "شود فعال مردمى بخش ،خصوصى بخش که کنید کارى الزم است که راهى

 .)2/6/91دولت،  هیئت ياعضا و يجمهور رئیس دیدار در
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. بگیـرد  باید انجام کار این و بیاورد پدید تحول یک تواند می شد اعالم که 44 اصل ىها سیاست این"
 بـه  هم کرد، توانمند باید خصوصى را بخش. بشود باید بیشترىهاي  کوشش و گرفته انجام کارهایى البته

 کـه هـایی   دسـتگاه  و کشـور  دولتـى هاي  کشور دستگاه بانکى نظام هم و بشوند تشویق اقتصادى فعالیت
 "شـوند  اقتصـاد  میـدان  وارد مـردم  کـه  کننـد  کمک هاییقوه قض و مقننه قوه مانند کنند کمک ندتوان می

 .)3/5/91نظام،  کارگزاران و مسئوالن دیدار در يرهبر معظم مقام بیانات(
  

 ملی تولید و گذاران سرمایه و سرمایه کارآفرینان، و کار از حمایت. 2

 :باشد داشته ویژگی دو ملی تولید که شود می حاصل وقتی ياقتصاد استقالل
 در که شود تولیدهایی  محصول. باشد کشور و مردم ينیازها يپاسخگو غیرمستقیم یا مستقیم به صورت. 1

 .باشد کشور نیاز مورد با محصوالت مبادله قابل و خارجی يبازارها در رقابت قابل دنیا امروز وضیعت
 در یعنـی وابسـتگی   وابسـتگی  شـکل  بدترین صورت غیراین در زیرا شود؛ تولید ایرانی سرمایه و کار با. 2

 .)1391(میرمعزي،  داد خواهد رخ تولید عوامل تأمین
 مقـام . باشد تولید ملی و سرمایه کار، از حمایت باید مقاومتی اقتصاد يها سیاست از یکی اساس براین

 :فرماید می باره ایندر يرهبر معظم
 شکل تولید ملى اگر و گیرد نمی شکل ملى تولید نگذاریم، احترام ایرانى سرمایه و ایرانى کار به تا ما"

 کارگران اجتماع در يرهبر معظم مقام (بیانات "کند نمی پیدا تحقّق کشور این اقتصادى استقالل نگرفت،

 .)10/2/91،داروپخش تولیدى کارخانجات در
  
  الگوي مصرف:. 3

 :دهد رخ آن در عمده تغییر دو باید ياقتصاد استقالل تحقّق جهت در مصرف يالگو
 .شود حذف مصرف يالگو از شده نهی به شدت اسالم در که تبذیر و اسراف. 1
 .کند تغییر داخلی يکاال به خارجی يکاال از مصرف فرهنگ. 2

 ترتیـب  ایـن  بـه . برسـد  حداقل به خارج به نیاز و یافته کاهش کل مصرف شود می باعث تغییر این دو
 از داخلـی  يکاالهـا  افزایش مصرف و تبذیر و اسراف حذف جهت در جامعه مصرف يالگو تغییر مدیریت
 .است ياقتصاد استقالل جهت در يضرور يها سیاست

 :فرماید می این باره در يرهبر مقام معظم 
 از اسراف پرهیز و متعادل مصرف یعنى است؛ مقاومتى اقتصاد ارکان از یکى مصرف مدیریت مسئله"

 مسئله این به بایدها  و خانواده مردم آحاد هم ،غیردولتىهاي  دستگاه هم دولتى، دستگاههاى هم. تبذیر و
نظـام،   کـارگزاران  و مسـئوالن  دیـدار  در يرهبر معظم مقام بیانات( "است جهاد واقعاً این که کنند توجه

3/5/91(. 
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 مدیریت بهینه. 4

 کشور ينیازها جهت در طبیعی منابع بهینه الف) مدیریت
 بهینه صورت به شده و مدیریت درست اگر که است يخداداد نعمت این. است طبیعی منابع از سرشار ایران،

 .است دشمن به وابستگی نیازها بدون تأمین و درآمد کسب يبرا خوبی بسیار منبع شود، داده تخصیص
 يارز منابع بهینه ب) مدیریت

 ارز نیـاز بـه   ،کنـد  مـی  تشـدید  را ياقتصـاد  وابستگی و تضعیف را ياقتصاد استقالل که مسایلی از یکی
ضـربه   و تهدیـد  صدد که در است دشمنی پول به نیاز خارجی، ارز به نیاز کنونی وضعیت در. است خارجی

 :پذیرد صورت باید دو اقدام ياقتصاد استقالل تحقّق يبرا اساس براین. است ما به زدن
 .مییابد تحقّق پیشین يها سیاست راه از کار این. دهیم کاهش را خارجی ارز به نیاز. 1
 .)1391(رحمانیان،  کنیم عمل بهینه آن تخصیص و تحصیل در و کرده مدیریت درست را يارز منابع. 2

 واردات بهینه پ) مدیریت
 ایـن دو  راه وابسـتگی از  و شد خواهد بیشتر خارجی ارز به نیاز باشد بیشتر وارداتی يکاالها به نیاز چه هر
 آن داخلی جایگزین يکاال مصرف عدم يمعنا به خارجی يکاال یک مصرف سویی از. شود می تشدید نیاز

 هدفمنـد  و صحیح مدیریت رو این از. شود می سرمایه ایرانی و کار داخلی، تولید تضعیف باعث این و است
 .است ياقتصاد استقالل در جهت مؤثرهاي  سیاست از یکی واردات

 مالی منابع بهینه ت) مدیریت
 را تولید وگذاري  جریان سرمایه تواند می شود مدیریت درست اگر که است عظیمی منبع کشور مالی منابع

 گسـترش  و تسـریع  را جریان این و قرار داده ياقتصاد استقالل و قدرت تأمین و کشور ينیازها جهت در
 جهـت  در ضـروري هـاي   سیاسـت  از یکـی  مـالی  بهینه منابع مدیریت امروز مالی نظام در رو این از. دهد

 .است ياقتصاد استقالل به دستیابی
  
 وکار بهبود فضاي کسب. 5

 کیفیـت  ماننـد  ياقتصـاد  يواحـدها  عملکـرد  بـر  ثرمـؤ  بهبود عوامـل  وکار، کسب يفضا از بهبود منظور
 از فراتـر  آنهـا  دادن تغییـر  کـه  اسـت .. .زیرسـاخت  کیفیت مقررات، و قوانین حاکمیت، ثبات يدستگاهها
 .)1387 قودجانی، و ي(میدر است ياقتصاد يها مدیران بنگاه قدرت و اختیارات

 تولیـد صـورت   وگـذاري   سـرمایه  آن در کـه  اسـت  فضـایی  بهبـود  يمعنا به وکار کسب يفضا بهبود
 ياقتصـاد  فعالیـت  در محـیط  مندرج يادار يها رویه و مقررات نهادها، شامل وکار کسب محیط. پذیرد می

 .)9، ص 1390(اشرفی و فهیمی،  کند میتعیین  را ياقتصاد فعالیت غیرفنیهاي  هزینه نوعی به و است
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  بنیان اقتصاد دانش. 6
 بـه تعـداد   دانـش  اقتصـاد  و دارد ثروت دیتول در یمهم ریتأث دانش از استفاده و عیتوز د،یتول ه،یپا دانش اقتصاد در

 يهـا  فعالیـت  همـه  اقتصـاد  از نـوع  نیا در هکبل ستین محدود شرفتهیپ اریبس يبر فناور یمبتن عیصنا يمحدود
 اقتصـاد  (Cooke & Morgan , .1998) هسـتند  یکـ مت دانش به ينحو به يشاورزک و معدن یحت ياقتصاد
 و گرفتـه  اطالعـات شـکل   و دانـش  کـاربرد  و توزیـع  تولیـد،  براسـاس  کـه  اسـت  ياقتصـاد  بنیان دانش

 تولیـد،  آن در کـه  اسـت  ياقتصـاد  .گیرند می قرار توجه مورد پایه دانش صنایع و دانش درگذاري  سرمایه
 اسـت  صـنایع  تمـام  در اشـتغال  و ثـروت  تولیـد  ،ياقتصـاد  رشـد  كمحـر  و عامل دانش، کاربرد و توزیع

 .)86-85 ص ،1384 معمارنژاد،(
 از دانش در کشور اگر و نیست انکار قابل ياقتصاد رشد به رسیدن در نقش دانش امروزه اساس براین

 رو این از. باشد مستقل و قدرتمند اقتصاد عرصه در تواند مین باشد، يو دانش نیازمند و سبقت نگیرد دشمن
 . است ياستقالل اقتصاد به دستیابی يبرا يضرورهاي  سیاست از یکی بنیان دانش اقتصاد پدیدساختن

  
 کاهش وابستگی به نفت. 7

 آن صـرف  از حاصـل  درآمـد  اگـر  ویـژه  بـه  نفـت  فـروش  از حاصـل  درآمـد  بـه  ایـران  اقتصـاد  وابستگی
 کنـد  میپذیر  دشمن ضربه با ياقتصاد مبارزه میدان در را ایران اقتصاد نشود، زیربنایی يها يگذار سرمایه

 را آن و گـذارده  اثـر  نفت قیمت بر اختیار دارد در که ابزارهایی با تواند می دنیا امروز وضعیت در دشمن زیرا
 اقتصـاد  در و داده کاهش را کشور کل درآمد راه از این و کند تحریم را ایران از نفت خرید یا دهد کاهش

 .)1391(میرمعزي،  آورد پدید بحران ایران
و  شـده  کشـور  تولیـد  نظام در رخوت باعث کشور مایحتاج تأمین در نفت درآمد به تکیهاین  بر افزون

 جهـت  در آن اگـر از  کـه  است فرصتی و خداداده ثروت نفت درآمد حال درعین. کند می تضعیف را اقتصاد
 قـدرت  و اسـتقالل  سـمت  بـه  ياقتصاد حرکت تواند می شود، استفاده درست ياقتصاد يزیربناها تقویت
 ایـن  درسـت  مـدیریت  و سو یک از نفتی يدرآمدها به وابستگی کاهش رو ایناز. کند تسریع را ياقتصاد

 .(همان) است مقاومتی اقتصاد گریزناپذیرهاي  از سیاست دیگر يسو از وابستگی کاهش جهت در درآمدها
  
 فساد اقتصادي. 8

 نشـان  موجـود هـاي   تحقیـق  .شـود  دولتی يها سیاست يمداناکار باعث تواند می مالی فساد يباال سطح
 مـالی  فسـاد . شـد  خواهـد  ياقتصاد رشد کاهش درنتیجه وگذاري  سرمایه کاهش باعث فساد که دهد می

 سـوق  زیرزمینیهاي  فعالیت وها  رانت يسو به آن مولّد شکل از را ياقتصاد وگذاري  سرمایههاي  فعالیت
 از یکـی  فراگیـر  و گسـترده  فسـاد . شود می مافیا وحشتناکی مانندهاي  سازمان پرورش باعث نیز. دهد می



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               152

 

 بـه  رو را ياقتصاد توسعه و رشد روند تواند می حاکمیت ضعیف و عملکرد است حاکمیت ضعفهاي  نشانه
 مستلزم ياقتصاد استقالل جهت در پیشینهاي  سیاست بودن بخش نتیجه. )1387 محنت فر،(برد  تحلیل

 .برسد خود حداقل به یا شده کن ریشه ياقتصاد فساد که است آن
  
 برنامه براساس حرکت. 9

 در. آن اسـت  بـه  عمـل  و شـده  کارشناسـی  برنامـه  نیازمنـد  هـدفی  هـر  سمت به حرکت که است بدیهی
 حرکت سرعت و طوالنیهاي  سمت هدف به حرکت راه و داده رخ هشتی و هفتهاي  حرکت صورت غیراین
 .)1391(صدر،  نیست مستثنی قاعده این از نیز اقتصاد مقاومتی پدیدساختن جهت در حرکت. یابد می کاهش

  
 ملی انسجام و وحدت حفظ. 10

 را اقتصـاد مقـاومتی   تحقّـق  جهـت  در حرکت که است اجتماعی سرمایه بزرگترین ملی انسجام و وحدت
هـا   فرصـت  دادن ازدست وها  سرمایه و نیروها رفتن هدر باعث راه این در تفرقه و اختالف. کند می تسریع

 .است مقاومتی اقتصاد تحقّق جهت در کالنهاي  سیاستترین  مهم از یکی وحدت حفظ رو ازاین. شود می
  

  عدالت محوري . 11
تفـاوت دارد،  اقتصـادي  هـاي   مقاومتی با سایر الگودهد اقتصاد هایی که به ما نشان می یکی دیگر از نمونه

محـور بـودن اقتصـاد     عـدالت نقش و جایگاه و تعریف از عدالت است. مقام معظـم رهبـري در خصـوص    
  مقاومتی فرمودند:

([مثـل] رشـد ملـی،     داري اقتصاد سـرمایه  هاي محور است؛ یعنی تنها به شاخص این اقتصاد، عدالت"
قـدر زیـاد شـد یـا تولیـد       ی ایـن ها نیست که بگوییم رشد مل کند؛ بحث این تولید ناخالص ملی) اکتفا نمی

کنیـد. در   داري مشـاهده مـی   هاي جهانی و در اقتصاد سرمایه قدر زیاد شد که در شاخص ناخالص ملی این
رود، اما کسانی هم در آن کشـور از گرسـنگی    حالی که تولید ناخالص ملی یک کشوري خیلی هم باال می

در جامعـه)   عدالت اجتمـاعی  الت (عدالت اقتصادي ومیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عد می
هـاي علمـی    هاي مهم در اقتصاد مقاومتی است، اما معناي آن این نیست که به شـاخص  یکی از شاخص

هم کـار  » عدالت«شود، اما بر محور  ها هم توجه می اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص موجود دنیا هم بی
شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معناي تقسیم فقر نیست، بلکه بـه معنـاي تولیـد ثـروت و      می

  .)1/1/93در حرم مطهر رضوي، يرهبر معظم مقام بیانات( "ثروت ملی را افزایش دادن است
  

  اقتصاد علم است و باید به صورت علمی اداره شود.. 12
 زیرا انجاماقتصاد ملی باشد. هاي  با ویژگی بسمتناکه  استاي  هشد اجرایی بومیهاي  منظور، علم و شیوه



  153            ...  اقتصاد مقاومتی   هاي ابالغی سازي سیاست الزامات راهبردي پیاده

 

اقتصادي علمـی الزم دارد کـه بـا    ریزي  اقتصاد هر کشوري برنامه عمل صالح بهتر از عمل عالمانه است.
ن درست کار و امـین، عـالم و   بنابراین اقتصاد هر کشوري به مسئوال توان به نتیجه رسید. بندي می الویت

کالن و ملی به تخصیص بهینـه منـابع در چـارچوب    هاي  کارشناس متخصص نیاز دارد تا در قالب برنامه
  .)1393(اسدي،  کنند قوانین و ضوابط نظام اسالمی براي تولید، توزیع و مصرف اقدام

  . عرصه رویکردي: الزامات راهبردي3
  اقتصاد مقاومتیالزامات راهبردي  استخراج .1.3

 اقتصـاد  ازهـا   میعبور تحر ریمس هک است تهکن نیبرا يتأکید عمال یمقاومت اقتصاد مدل یطراح ضرورت
ـ گ توجه قرار مورد شورک ياقتصاد زانیر برنامه و مسئوالن يسو از دیبا هکاي  هتکن گذرد، می یمقاومت  ردی

 .ننـد ک رو روبـه  سـت کش با را رانیا یاسالم يجمهور نظام با مقابله يبرا غرب هاي حربه نیآخر بتواند تا
 يضـرور  یمقـاومت  اقتصـاد  راهبـردي هاي  الزامات و شاخص شناخت موضوع نیا شتریب یبررس منظور به
 توجه با دیبا و دارند یمقاومت اقتصاد نهیزم در یخاص فهیوظ خود نوبه به جامعه همه آحاد رسد که می نظر به
ـ تهد بـا  مقابلـه  يبـرا  را خـود  یآمادگ انقالب، معظم رهبر تأکید موردهاي  مؤلفه به هـاي   میتحـر  و داتی

  دهند. شیافزا دشمنان ياقتصاد
قـت را در  تهدیـدات، نقـاط ضـعف و    هـا،  باید فرصت راهبردي در سطح کالن اقتصاد مقاومتیریزي  برنامه

ایـن الگـوي   هـاي   مأموریـت محیط خارجی و داخلی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا از این طریـق، اهـداف و   
ر ابعـاد  تحـوالت راهبـردي د  هـاي   راهبـردي، همـواره پیشـران   ریزي  اقتصادي را محقق سازد. در ادبیات برنامه

 گیرند.   می مهندسی مورد بررسی و ارزیابی قرار ارزشی و فناورانه و فنی –فرهنگی – اقتصادي، سیاسی، اجتماعی
ردي در تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه اسالمی نیازمند ارائـه  منظور شناسایی الزامات راهب رو به ازاین

در سـطح  گذاري  رویکرد نو در این زمینه هستیم تا بتوان با بررسی اندیشه مقام معظم رهبري در سیاست
دینی و حکومتی در اقتصاد اسالمی و مطالعـه  هاي  چنین آموزه الن در زمینه اقتصاد مقاومتی، همخرد و ک

اقتصاد مقاومتی را شناسایی کرد سازي  کلیدي و اثرگذار در پیادههاي  مؤلفهی در این حوزه سایر متون علم
تا با ارائه مدلی جدید الزامات راهبردي اقتصاد مقاومتی مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیـرد. بـدین طریـق    

نی جامعه به استقرار نظـام  در شرایط کنو يراهبردهاي  و پرهیز از نبایدها  با اهتمام به اجراي باید بایستی
  اسالمی ایرانی کمک کرد.هاي  اقتصادي مبتنی بر ارزش

  
 الزامات راهبردي اقتصادي . 1

 فروشی نفت: خام کاهش وابستگی به نفت و جلوگیري از  
ـ ، میوابستگ نیا .است یمقاومت اقتصاد الزامات از گرید یکی نفت به یوابستگ اهشک  صـد  راث شـوم ی
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 بـا  را نفت مینکتالش  و مینک استفاده دارد، وجود امروز هک فرصت نیهم از میبتوان اگر ما .ماست ساله
 اقتصـاد  نـه یزم در مهـم را  تکحرترین  م، بزرگینک نیگزیجا يگرید يدرآمدزا ياقتصادهاي  تیفعال

  .)3/5/1391 (بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با کارگزاران نظام، میا داده انجام
 :عقالنیت اقتصادي  

 دقیـق  طـور  بـه هـا   ایینارس و مشکالت که کند می حکم اقتصادي عقالنیت مقاومتی اقتصاد اجراي در
 تـورم،  نظیـر  مشـکالتی  بایـد . شودبینی  پیش و ارزیابی و بررسی دالیل آنها و گردد ردیابی و شناسایی
 دارنـد  داخلـی  ریشـه  اگـر  و بررسی کرد مورد به مورد را غیردولتی و دولتیهاي  وپاش ریخت نقدینگی،

. کنـد  میپذیر  امکان یا ساده را آن حل مشکل، صحیح تشخیص. نینداخت تحریم نظیر مسائلی گردن به
 بـراي  نسخه پیچیدن مطمئناً گردد، معلوم مرض علت و شود داده تشخیص درست و خوب اگر مشکل

 امـر  در مسـتقل  کارشناسی و پژوهشی نهادهاي وجود بنابراین ضرورت. شود می عملی و آسان آن حل
  .)1393 است (عسگري رباطی و همکاران، ناپذیر اجتناب مقاومتی اقتصاد

 قانون اساسی): 44اصل هاي  (توجه به سیاست سازي خصوصی 
ـ ا هکـ  باشـد  می اقتصادسازي  کچاب یمقاومت اقتصاد الزامات از یکی  ت بخـش کمشـار  بـدون  مهـم  نی

ـ  از را دولـت  ،اقتصاد یخصوص بخش يردهاکارک .گردد نمیپذیر  انکام یخصوص  یکـ تحر مکـ  و یتنبل
 اصل يها سیاست ابالغ .)1391(رحمانیان،  باشد می گذارتأثیر ارک راندمان بر باال زهیانگ با و ردهکخارج 

ـ م بـه  واقـع  در اقتصـاد  به دنیبخش شتاب منظور به 1384 در سال يرهبر معظم مقام يسو از 44  دانی
   .باشد می اقتصاد در یخصوص بخش تیظرف آوردن

 :اصالح ساختار مالیاتی 
 هکـ  اسـت  شـور ک در یاتیمال نظام تحقق يبرا بسترهاسازي  فراهم ياقتصاد معقولهاي  روش از یکی

 از یکی ياقتصاد تحول طرح در اگرچه. ندک باز حساب آن يدرآمدها يرو تواند می خاطر بیط با دولت
ـ مال درآمـد  فاصله هنوز اما شد برداشته هم یخوبهاي  قدم و بود اتیمال اصالح نظام، هفت  بـا  مـا  یاتی

ـ مال فـرار  موضوع نیب نیا در اما. دارد يادیز فاصله شورهاکاز  ياریبس و یجهان نیانگیم ـ اهم یاتی  تی
ـ م دهـد  مـی  نشـان  برآوردها یبرخ چون ردیبگ صورتاي  هژیو ریتداب آن يبرا دیبا هک دارد یخاص  زانی
  .(همان) است یفعل بالقوه یاتیمال درآمد برابر دو حداقل یاتیمال فرار

 :بهبود فضاي کسب و کار 
بازده که باعث رشد اشتغال و کاهش بیکاري اسـت بنیـان   اند با حمایت از صنایع خرد و زودتو می دولت

اداري و حمایت هاي  خمو دولت با کاهش بروکراسی اداري و کاستن از پیچ اقتصاد مقاومتی را شکل دهد.
ها  داخت آنبتواند در بازپرکننده  مدت که تولید کم و طوالنیهاي  با بهرههاي  مالی که شامل پرداخت وام

 .)1393قزاگولو، ( دچار مشکل نشود و از افرادي که در ابتداي راه تولید هستند پشتیبانی نماید
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 ارز مسافرتی و مرجع:سازي  هدفمند 
 رونـد  بـر  اریبسـ  هک است يارز مقررات در دیجد راتییتغ ،يزکمر کبان یمنطق و بجا اقدامات از یکی

  دارد. ریتأث یمقاومت اقتصاد شدن یاتیعمل
 :مقدم بودن استقالل اقتصادي بر تمام مصالح فردي و اجتماعی 

 ،ياسـتقالل اقتصـاد   هـدف  یـافتن  اولویـت  تبـع  بـه  اسـت،  رو روبه يجد تهدید با نظام که در وضعیتی
 تمـام  بـر  و را داشـته  اول اهمیـت  نیـز  شود می متبلور ياقتصاد استقالل تأمین در که جامعه مصلحت

 .)1393معزي، (میر شود می مقدم انسانها مال و حتی جان دیگر اجتماعی و يفرد مصالح
 :توجه به موضوع راهبردي کشاورزي 

 بگیـرد  صورت يشاورزک حوزه در دیبا یاقدامات يسر کی یمقاومت اقتصاد ساختن یعمل و تحقق يبرا
ـ ا ازجمله میبرستر  راحت است نظرمد هک یاهداف به یداخل دیتول تیحما سال در میبتوان تا  اقـدامات  نی

 محصـوالت  واردات بـر  تیریمد ؛يشاورزکبخش وري  بهره شیافزا قانون از یتخط عدم: گفت توان می
 ران.یا در يشاورزک يباال اریبسهاي  تیظرف ساختن یاتیعمل ؛يشاورزک
 ها: گذاري محوري در سیاستاصالت تولید 

 در ،يارزهاي  استیس در دیبا یعنی. باشد شورک ياقتصادهاي  يگذار استیس شاقول دیبا يدمحوریتول
 تیاولو دیتول يبرا یاتیمال و یکبانهاي  استیس در و يتجار يها سیاست در ،یمال و یپولهاي  استیس

  .میباش قائل
  

  الزامات فرعی  الزام اصلی  مقوالت  مراجع

منابع حیاتی کشور، منافع 
ملی، امنیت ملی، اهداف 
ملی، استقالل، حاکمیت 

  ملی، تمامیت ارضی.

هاي  امنیت اقتصادي، ارزش
یابی به  ایرانی اسالمی، دست

ارتقاي  ،1404اهدف چشم انداز 
جایگاه جهانی، هویت و 
همبستگی ملی، مبارزه با 

  ها تحریم

  اقتصادي

کاهش وابستگی به نفت و عدم 
  فروشی نفت خام

  اقتصاديعقالنیت 
  سازي خصوصی

  اصالح ساختار مالیاتی
  کارو بهبود فضاي کسب

  ارزسازي  هدفمند
مقدم بودن استقالل اقتصادي بر تمام 

  مصالح فردي و اجتماعی
  توجه به موضوع راهبردي کشاورزي

محوري در تولید اصالت
  ها گذاري سیاست

  ساخته منبع: محقق
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 مهندسی -فناورانه و فنیالزامات . 2

 :وري بهره*افزایش 
ـ  آن تیاهم و اربردک روز هر و شده ستهینگر آن به مختلف ابعاد از هک است یموضوعوري  بهره  از شیب

بـه   توجـه  بـا  .رود مـی  شـمار  بـه  تیریمد و اقتصاد در یکمشتر موضوعوري  بهره. شود می روشن شیپ
 ،یجهـان  اقتصـاد  در دیشـد  رقابت و تیجمع شیافزا ،یانسانهاي  ازین بودن نامحدود و منابع تیمحدود
 .باشد می ضرورت کی هکبل انتخاب کی نهوري  بهره بهبود

 بنیان: دانشهاي  لزوم استفاده و تقویت شرکت *
ـ تول يمبنا .است انیبن دانش اقتصاد سمت به تکحر یمقاومت اقتصاد ردکیرو مهم يمحورها از یکی  دی

ـ ن یاسـالم  يجمهـور  هک است وابسته آنها از استفاده و يفناور و علم دیتول به ایدن در ثروت  توسـعه  زی
 است. آورده دست بهها  دانشگاه و يفناور و علم حوزه در يادیز

 نو و کاربردي: يها اتکا به فناوري *
 توجـه  ينولوژکت و یمهندس و یفن خدمات صادرات به هک باشد نیا تواند می شورک مهم ياستراتژ کی
 بـا  ارتبـاط  قطع يمعنا به داخل اقتصاد به اکات و یداخل توان شیافزاکه  گفت دیهم بارا  تهکن نیا .ندک

ـ یا مهندسـان  دسـت  در اقتصـاد  یاتیح شاهرگ دیبا است، اما ینشدن نیا هک ستین خارج  و باشـد  یران
 مدنظر یمهندس خدمات شیافزا و ينولوژکت ي، ارتقاینفت مشتقات دیتول دیبا نفت، از اقتصاد يرهاساز

  .ردیگ قرار
 نوین:هاي  توجه به نخبگان و فناوري *

ها  دهند این فناوري نمی دشمن اجازههاي  گیرد و کشور می زمانی که فناوري نوین مشمول تحریم قرار
بدیل بـه فعالیـت تجـاري کـرد.     را تها  توان این فناوري می به ایران برسد، اگر از نخبگان حمایت شود،

مقـاومتی اسـت و   اقتصـاد  هاي  ان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزي، از ویژگیدادن به نخبگ میدان
چـه جـاي نگرانـی    انع کارهاي خود را پیش ببرند. آنباشد که نخبگان بدون ماي  هگون نیز باید شرایط به

است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشـور اسـت کـه    
  .)1393(هوشیار آقاجانیان و روشنی،  کند می عملها  ز تحریماتر  گاهی شدید

  
  الزامات فرعی  الزام اصلی  مقوالت  مراجع

منابع حیـاتی کشـور،   
منــافع ملــی، امنیــت 
ملــی، اهــداف ملــی، 
ــت  ــتقالل، حاکمی اس

  ملی، تمامیت ارضی.

 - ایرانـی هاي  امنیت اقتصادي، ارزش
یابی به اهـدف چشـم    اسالمی، دست

ارتقـاي جایگـاه جهـانی،     ،1404انداز 
هویت و همبستگی ملـی، مبـارزه بـا    

  ها تحریم

  فناورانه
  و 

  مهندسی -فنی 

  وري بهرهافزایش 
هاي  لزوم استفاده و تقویت شرکت

  بنیان دانش
  نو و کاربردي يها اتکا به فناوري

  نوینهاي  توجه به نخبگان و فناوري
  منبع: محقق ساخته
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 اجتماعی و ارزشی الزامات فرهنگی،. 3

 فرهنگ خرید کاالي ایرانی:سازي  *نهادینه
 يبرا و ردهک نهینهاد شورک در را یداخل محصول دیخر فرهنگ یقیتشوهاي  برنامه ياجرا با است الزم

ـ  بـه  لیتبـد  را فرهنـگ  نیا و ندیمصرف نما داخلی دیتول از مردم اشتغال جادیا ـ  عـزم  کی ـ ک یمل  مین
 .)1391(غضنفري، 

 اسراف از الگوي مصرف:*حذف 
 توجه مسئله نیا به دیباها  و خانواده مردم آحاد هم ،یدولت ریغهاي  دستگاه هم ،یدولتهاي  دستگاه هم

 مقابـل  در کبالشـ  مصـرف،  در تعادل و مالحظه اسراف از زیپره امروز .است جهاد واقعا نیا هک نندک
  .)3/5/1391 دیدار با کارگزاران نظام،(بیانات مقام معظم رهبري در  است يجهاد تکحر کی دشمن

 * تغییر فرهنگ مصرف کاالهاي خارجی به مصرف کاالهاي داخلی:
 از جامعه نمودن و مطلع یعموم ارکاف درسازي  فرهنگ سازي، گاهآ مستلزم یداخل ياالک مصرف به لیم

 فرصـت  ،گانـه یب ياالکـ  مصـرف  بـا  هک بداند یرانیا جامعه اگر است یخارج ياالک از استفاده عواقب
اگر . داشت نخواهد یخارج محصوالت دیخر به یلیتما ندک می غیدر شیخو هموطن از راگذاري  هیسرما

 ردهک کمک شورک ياقتصاد و یمل اقتدار به تنها نه یرانیا ياالک هیته با هک بدانند یداخلکنندگان  مصرف
 نمود. خواهد استقبال داخل ياقتصاد يدستاوردها از قطعا کنند می فراهم اشتغال يبرا یه فرصتکبل

 :آور عنوان امري الزام جهاد اقتصادي به *
 این است که آن و کشور مدیریت و کشور اداره مسئله در است اساسى یک نکته متوجه اقتصادى جهاد
 براى.. .است متمرکز شده اقتصاد مسئله روى بر اسالمى جمهورى و اسالم با مبارزه براى دشمن امروز
 کـه  هسـتند  این دنبال ایجاد کنند، شکاف و فاصله ،کنند جدا نظام از کنند، دولت جدا از را مردم اینکه

 معظـم  رهبـر  بیانـات ( الزم اسـت  اقتصـادى  پس جهاد کنند؛ ایجاد مشکل کشور اقتصادى مسئله در

 .)7/2/90کشور،  سراسر از کارگران دیدار در انقالب
 مشارکت مردمی: *

 مشـارکت  بـردن  بـاال  بـراي . الغیر و استپذیر  امکان مردمی مشارکت با صرفاً مقاومتی اقتصاد تحقق
 گـردد  حاکم جامعه و کشور بر باید فضایی. کرد استقبال مردمی اقتصادي فعالیت نوع هر از باید مردمی

 آن بـر  و کننـد  حـس  کشور مقاومت و پیشرفت در شریک و اقتصاد در دمولّ را خودشان مردم همه که
  .)1393 (عسگري رباطی و همکاران، ببالند

 :یمقاومت اقتصاد به مردم آگاهی درها  رسانه نقش *
 فرهنـگ  اصـالح  بـا  هکـ  استها  رسانه برعهده نظام النکهاي  راهبرد تحقق يبرا ها تالش از یبخش

ـ تول از ارزش اسـتفاده  جامعـه،  سطح در آن ردنک نهینهاد و مردم یمصرف ـ  داتی  .ببرنـد  بـاال  را یداخل
ـ باهـا   رسانه. استها  رسانه فهیوظ نیتر مهم از مردم آموزش و یبخش یآگاه ـ د اهمی  اقتصـاد  نقـش  تی

 و نتـرل تـورم  ک و اشـتغال  شیافزا ،ياقتصاد شتیمع دشمنان، توطئهسازي  یخنث بهبود در را یمقاومت
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 .دهند شیافزا نهیزم نیا در را مردم یآگاه زانیم و ردهک نییتب مردم يبرا را آن يامدهایپ و آثار گرید
 اال و فساد اقتصادي:ک قاچاق با مبارزه *

هـاي   فعالیـت  مـالی  فسـاد  .شـود  دولتی يها سیاست يناکارامد باعث تواند می مالی فساد يباال سطح
. دهـد  مـی  سـوق  زیرزمینـی  يها فعالیت و رانتها يسو به آن مولّد شکل از را ياقتصاد وگذاري  سرمایه

 اسـت  آن مستلزم ياقتصاد استقالل درجهت پیشینهاي  سیاست بودن بخش جهنتی. )1387 فر، محنت(
 دیتول امروزههاي  چالش از یکیاز سوي دیگر  .برسد خود حداقل به یا شده کن ریشه ياقتصاد فساد که
 وجـود  قاچـاق  ياالک جهان ياقتصادهاي  نظام تمام در اگرچه. است شورک به قاچاق ياالک ورود یمل

 در تیوضـع  نیا اما بوده موفق امالک ن بخشیا با مبارزه در هک ندک ادعا تواند نمی يشورک چیه و دارد
 سـازد  مـی  وارد اقتصـاد  به االکقاچاق  هک یبیآسترین  مهم. است برخوردار ییباال سهم از رانیا اقتصاد
 .)1391است (رحمانیان،  اشتغال و يدیتول توان به ضربه

 :مصرف بر تیریمد *
 نسـبت  يشورک ه اگرک یمعن نیا به. ندیآ می شمار به شورک آنهاي  ثروت جزء شور،ک هر ریذخا و منابع

. تفـاوت اسـت   بی ثروتش وها  ییدارا به نسبت واقع در باشد، تفاوت بی خود منابع یاصول ریغ مصرف به
 رشـد  يبرا تواند نمی شود، می غیتبل و هیتوج آن در گرایی مصرف هک يشورک يدرآمدها گر،ید يسو از
 مصـرف  نـه یهز نـاخواه  خـواه  زین درآمدها نیا. شود نهیهز آن ياقتصادهاي  رساختیز توسعهو  شورک

 .)1388(جعفري نژاد،  شد خواهد شورک در سطح یراصولیغ و هیرو بی
 حرکت بر اساس برنامه: *

در  امروز خوشبختانه شد،ک می طول يمتمادهاي  سال هکهایی  طرح .بشود استفاده ثرکحدا دیبا زمان از
ي جهـت رشـد و   از الزامات راهبرد یکی برنامه، اساس بر تکحر رسد. میبرداري  بهره زمان کمتري به

  .)1393(صفاري انارکی،  شده است تعیین توسعه در مسیر ازپیش
  

  الزامات فرعی  الزام اصلی  مقوالت  مراجع

منابع حیاتی 
کشور، منافع ملی، 

امنیت ملی، 
اهداف ملی، 
استقالل، 

حاکمیت ملی، 
  تمامیت ارضی.

هاي  امنیت اقتصادي، ارزش
یابی  اسالمی، دست -ایرانی

 ،1404انداز  به اهدف چشم
ارتقاي جایگاه جهانی، 

هویت و همبستگی ملی، 
  ها مبارزه با تحریم

اجتماعی، 
فرهنگی و 

  ارزشی

  فرهنگ خرید کاالي ایرانیسازي  نهادینه
  حذف اسراف از الگوي مصرف

  داخلی به خارجیهاي  کاالتغییر فرهنگ مصرف 
  حمایت بیشتر از سرمایه و کار و تولید داخلی 

  آور عنوان امري الزام هاد اقتصادي بهج
  مشارکت مردمی

  بخشی مردم نسبت به  آگاهی درها  رسانه نقش
  یمقاومت اقتصاد 

  اال و فساد اقتصاديک قاچاق با مبارزه
  مصرف بر تیریمد

  حرکت بر اساس برنامه
  منبع: محقق ساخته
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 الزامات سیاسی. 4

 :حفظ وحدت و انسجام ملی 
 اقتصـاد  یمقـاومت  بیضـرا  شیافـزا  باعـث  د،یآ وجود به ياقتصاد طیشرا در وحدت و انسجام ملی اگر
 ریتـدب  هک یسانک مخصوصا مسئوالن نیب یمل وحدت جادیا یمل وحدتهاي  یخروج از یکی و شود می

 .)1391(کاظمی،  باشد می دارند عهده به را مردمامور 
 م:یتحر زمان در ییوفاکش رشد و خارج يایدن با ارتباط 

 را یتهـاجم  اقتصاد رکف بنده .ندارد یبیع ردند؛ک مطرح را» اقتصاد تهاجمی«در زمینه مسائل اقتصادي 
 مـل کم شـان، یقـول ا  به -یتهاجم اقتصاد به نسبت کیادمکآ و یدانشگاه نییتب کی واقعا اگر .ردمکن

 اقتصـاد  ده،یرس ما نظر به هک آنچه .مینک مطرح هم را آن .دارد یالکاش چه دارد، وجود -یمقاومت اقتصاد
 شیمعنـا  یمقـاومت  ه اقتصادک ستین نجوریا ست؛ین ینف جنبه فقط یمقاومت اقتصاد البته بوده، یمقاومت
 ياقتصـاد  آن یعنی یمقاومت اقتصاد نه، باشد؛ یتدافع يارهاک کی انجام فقط و خود دور دنیشکحصار

 خودشـان  ییوفاکش و رشد هم فشار طیشرا در یه حتک دهد می اجازه و دهد می انکام ملت کی به هک
 بـا  دیـدار  در رهبـري  معظم مقام بیانات( است یعموم مطالبه کی است، رکف کی نیا .باشند داشته را

  .)17/5/1391دانشجویان، 
 

  الزامات فرعی  الزام اصلی  مقوالت  مراجع

منابع حیاتی کشور، منافع 
ملی، امنیت ملی، اهداف 
ملی، استقالل، حاکمیت 

  ملی، تمامیت ارضی.

ایرانی هاي  امنیت اقتصادي، ارزش
یابی به اهدف  اسالمی، دست

ارتقاي جایگاه  ،1404انداز  چشم
جهانی، هویت و همبستگی ملی، 

  ها مبارزه با تحریم

  سیاسی

 و انسجام ملی حفظ وحدت
  

 ییوفاکش رشد و خارج يایدن با ارتباط

  میتحر زمان در
  منبع: محقق ساخته

  
  . عرصه اقدام: ترسیم محدوده و فضاي عمل5

ها  ثباتی بی و نوع تهدیدهاي  کانون که دارد امنیتی جغرافیایی اي، منطقه اتحادیه یا سیاسی نظام کشور، هر
تغییر  هرگونه .)1391(افتخاري،  است امنیت ياقدام پایدارسازۀ عرص محیط شوند این می شناسایی آن در
 يبسـیار  شدن، جهانی يفضا در. سازد می متأثّر اقتصاد را يپایدارسازهاي  و برنامه اقدامات عرصه این در
هـا   عرصـه  کنـونی،  جهـان  در انـد.  کـرده  تجربـه  را تغییراتـی  چنـین  آمریکا حتی اروپایی و يکشورها از

 بـر  عـالوه  رو ازایـن . گیـرد  می فرا را یالملل بین واي  هفرامنطق اي، منطقه فراملّی، ملّی، ،داخلیهاي  محیط
 ياتخاذ راهبردها و آن در اسالمی يجمهور نظام خاص و عام تهدیدات عرصه، هر و مختصاتها  ویژگی
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 ضـرورت . است الزم اقتصادي پایدارهاي  سیاست تحقّق يبرا زا امنیت و تهدیدزا پیوسته هم به و هماهنگ
 و ماهیـت  دلیـل  بـه  يناپایـدار  و اشـکال  تهدیـدات  برخی که است باب این از پیوستگی و هماهنگی این

 عرصـه  یـک  در اقدامات به نتوانها  آن مهار يو برا شوند ظاهر عرصه چند یا دو در است ممکن گستره

  .)1391(شاکري،  کرد اکتفا
گردد محققان کشورمان الزامـات راهبـردي اقتصـاد     می منظور براي تحقیقات پیش رو، پیشنهاد بدین

ـ  بـین  واي  هفرامنطق اي، منطقه فراملّی، ملّی، ،داخلیهاي  مقاومتی را در هر کدام یک از محیط ی بـه  الملل
  صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند.

 مقاومتی مباحث اقتصاد برگرفته شده از ویژه نکات

 مقاومـت  چنان کـه  .بسته و منفعل اقتصاد یک نه پویاست و فعال مقاومتی اقتصاد یک واقعی اقتصاد از منظور •
  )2005 ،1جانستون( شود می تعریف پیشرفت و حرکت مهم مسیر در کوشش و پیشرفت موانع دفع براي

 .باشد دینی فرهنگ بر مبتنی و اسالمی فرهنگی نظام از گرفته الهام باید مقاومتی اقتصاد •
 .است ضروري موضوع این در ملت ظرفیت و استعداد و قدرت و توان به ویژه توجه •
 .است مدبرانه مقاومت نیازمند مقاومتی اقتصاد •

 گیري: نتیجه
و تحقق اقتصاد مقـاومتی در جامعـه بایـد بـه الزامـات راهبـردي       سازي  پیاده منظور گفت به دیبا انیپا در

ارزشـی و حـوزه فنـاوري     -یفرهنگـ  -اجتمـاعی یادشده در چهار حوزه کلیدي اقتصاد، سیاست، مسـائل  
چـون  صـاد، توجـه بـه موضـوعات راهبـردي هم     اقتسازي  خصوصی ،نفت یفروش خام از چون اجتنابهم

حفظ وحدت و انسجام ملـی، حـذف    ،دیتول ردنک انیبن از عقالنیت اقتصادي، دانشمندي  کشاورزي، بهره
دولـت و مـردم، اولویـت یـافتن اسـتقالل       اسراف از الگوي مصرف، توجه به امر جهاد اقتصـادي توسـط  
از اندیشه مقام معظم رهبري، متون اقتصاد  اقتصادي بر تمامی مصالح و سایر موارد ذکر شده که برگرفته

دشـمنان علیـه   هـاي   میتحـر  نونکتـا  هکاسالمی و نظرات اندیشمدنان داخلی است، توجه کرد. همچنان 
 دهیبخش سرعت ییاکخودات و ییفاکخود ریمس در تکحر به موارد شتریب در و داده سکع جهینت کشورمان

 ،ياقتصـاد  جنـگ  يانـداز  راه در دشـمنان  قصد وها  میتحر دیتشد به توجه با هم ینونک طیشرا در ،است
اقتصـاد   الزامات راهبـردي  به دیبا مردم، آحاد تا گرفته، سطوح یتمام در دولتمردان و مسئوالن از همگان

ـ ا در خـود  فـه یوظ به دیبا سک هر و بوده بندیپا آنسازي  پیادهمقاومتی در مسیر تحقق و  بـر   طیشـرا  نی
  .تعهدات خود عمل کند

                                                        
1. Johnston 
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   اقتصاديالگوي مفهومی و راهبردهاي دفاع 
  (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابالغی مقام معظم رهبري)

 ***زاده یحیی نقی ،**زاده حسن عباس ،*حسین دري نوگورانی

  چکیده
 کشورهاي داراي توان اقتصـادي بـاال   و باشد می مهم قدرت، توان اقتصادي یک کشورهاي  مؤلفهیکی از 

  تاثیرگذار باشند.اي  همنطقی و الملل توانایی دارند در سایر معادالت بین
گـر بـوده اسـت. دشـمنان      هاز طرفی همواره استفاده از ابزارهاي اقتصادي مورد توجه کشورهاي سلط

زدن به این نظام، ازتحـریم، تهدیـد و جنـگ     سالمی ایران نیز همواره جهت ضربهنظام مقدس جمهوري ا
و یـا   واهی همچـون دفـاع ازحقـوق بشـر    اي ه بهانهها  اگرچه هدف این تحریم اند. اقتصادي استفاده کرده

اسـتکباري بـا   هاي  در واقع دشمنی این قدرت اما گردد، می عنواناي  هجلوگیري ازدستیابی به انرژي هست
اقتصـادي علیـه کشـور جمهـوري     هـاي   انقالب اسالمی ایران باعث وضع محـدودیت هاي  آرمان مردم و

  اسالمی ایران شده است.
شود جهـت   یبازدارندگی، قدرت مقابله و توانمندي اقتصادي را شامل ماي ه لفهؤدفاع اقتصادي که م
گردد و باعث ساختن بنیـانی قـوي بـراي مقاومـت درمقابـل       می دشمن طرح يمقابله با تهاجمات اقتصاد

  گردد. می اي خارجیه تکانه
سـند   خصوصاً اند، سوي ایشان ابالغ گردیده اسناد کالنی که از مجموعه بیانات مقام معظم رهبري و

گهربار از راهبردها و راهکارهاي ارزشمند براي دفاع اي  هعنوان گنجین تصاد مقاومتی و سند تولید ملی بهاق
  باشند. می اقتصادي

بنیاد  ر مقام معظم رهبري و با روش دادهاین تحقیق با هدف تدوین راهبردهاي دفاع اقتصادي از منظ
لـه   هبـري و اسـناد ابالغـی از سـوي معظـم     بیانات مقام معظم ر انجام شده است و با استفاده از مجموعه

از:  راهبردهـاي دفـاع اقتصـادي را کـه عبارتنـد      الگوي دفاع اقتصادي،ارائه  ضمن (جامعه ونمونه آماري)،
کفایی، گسترش اقتصاد  عوامل تولید، خودوري  بنیان، رشد بهره گسترش اقتصاد مردم تولید ملی، حمایت از

  وسعه صادرات تدوین کرده است.بنیان و ت دانش
  بنیاد، رهنمودهاي مقام معظم رهبري راهبرد، دفاع اقتصادي، رویکرد داده :ها کلیدواژه

                                                        
  علمی دانشگاه امام حسین (ع) هیئتعضو  *

 مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی ي،دکتردانشجوي  **
 مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی  ي،دکتردانشجوي  ***
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  مقدمه
ـ گ یل مـ ک، با مالحظه متغیرهاي اقتصـادي شـ  یاز محاسبات و معادالت جهان ياریامروزه بس ـ ی ۀ رد. مقول

اي مختلف تاریخی از جمله در جنـگ  ه در برههمنظور رسیدن به اهداف،  استفاده از ابزارهاي اقتصادي به
خواه فرانسـوي   جمهوري و دولتمرد( 1ژول فري شرق و غرب قابل مشاهده است. كن بلویسرد در تقابل ب

 1885وزیـر فرانسـه شـد، درسـال      ) که بعدها نخسـت استعمارگري وحامیان الئیسیته دهندگان توسعه از و
کشورها  کنند، اقتصاد و فرهنگ کنند، تفرقه ایجاد می ا را استعمار میه عنوان کرد ملل استعماري که ملت

  اندازند فقط سه هدف دارند که به شرح ذیل است: می ا را به راهه برند، و جنگ می را از بین
  الف) تحصیل مواد خام ارزان

  ب) گسترش بازار فروش انحصاري براي کاالهاي ساخته شده
  ).82:1390اضافی (ملکی،هاي  گذاري سرمایه هبراي سرمایهایی  ج) فراهم کردن زمینه

شی که قدرت اقتصادي در ایجاد سلطه و تهاجم به کشـورها دارد، افـزایش تـوان دفـاع و     در کنار نق
اي دینی نیز به ه گیرد. آموزه مقابله با تهدیدات و تهاجمات دشمنان نیز با همین قدرت مورد توجه قرار می

سـبیل   نمایند. قاعده نفی یمسلمین را گوشزد مۀ اي مختلف ضرورت افزایش توان اقتصادي جامعه روش
) بر عدم حاکمیت کافرین بر 40نساء،( »لَنْ یجعلَ اللّه للْکافرِینَ علَی الْموءمنینَ سبِیالو«که بر اساس آیه 

  یابد. مؤمنین داللت دارد در همین فضا اهمیت می
هاي اخیر، ناکامی دشمنان در استفاده از راهکارهـاي مختلـف نظـامی و سیاسـی در فشـار و       در سال

در جهت ایجاد تغییر در رفتار ـ و براندازي ـ جمهوري اسالمی، باعث گردیده اسـت تـا در رونـدي       تهدید
هـاي   حد که مقام معظم رهبري در نامه ابالغیه سیاسـت  آن ارهاي اقتصادي تمرکز یابند تا بهجدید، بر فش

 ذاري شـش سـال اخیـر نیـز    گـ  یاد کردند، و روند نام» عیار اقتصادي  جنگ تمام«ی اقتصاد مقاومتی، از کل
توانـد   هاي اقتصادي دارد که خود مـی   یها و کاست دادن به رفع نارسایی حکایت از تأکید ایشان بر محوریت

 دشـمنان «بخشی داخلی براي مقابله و دفاع اقتصادي بیانجامـد. بـه بیـان مقـام معظـم رهبـري،        به توان
 عزم شکستي برا ممکني اه راهۀ هم از السی س بیقري متمادي اه سال نیا طول دری اسالم قالبان
 هشـت  جنگ لیتحم ازی نظامي کودتا ازی اسیسۀ توطئ از شده عمل وارد و آمده شیپ رانیا ملتة اراد و

 ملـت  هیعلي استکبار وی ستیونیصهي بلندگوها از متصل روز  شبانه طور به کهي زهرآلود غاتیتبل از ساله
 بلکـه  کـه  انـد  دهیرسـ  جـه ینت نیا به ندا کرده را کارهاۀ هم شود یم پخشی اسالمي جمهور نظام و رانیا

 میتحـر  انقـالب  اول از نـدارد  هـم ی تـازگ  نیا. کنند گرفتاري اقتصادۀ توطئ کی در را رانیا ملت بتوانند
 ملـت  آوردنـد  فشـار . اسـت  داشته انیجر ما کشور در مختلفي اه شکل بهي اقتصادة محاصر وي اقتصاد

(مقام معظم رهبري  .»ستدیا یم ما ملت هم باز بدهند ادامه را نیهم خواهند یم اه آن حال نیع در ستادیا
  ). 15/2/1387مردم و عشایر شهرستان نورآباد ممسنی  با دیدار -

                                                        
1. Jules Ferry 
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م. یردکرا مطرح  "اقتصاد مقاومتى"ش یچند سال پ«همچنین چندي بعد، ایشان تصریح فرمودند که 
ه هدف دشمن، فشار اقتصادى بـر  کتوانستند حدس بزنند  یبودند، مه ناظر مسائل گوناگون کسانى کۀ هم
ز شـوند.  کـ شور متمرکخواهند برروى اقتصاد  ینها میه اکداد  یها نشان م شور است. معلوم بود و طراحىک

ز شـود، بـه   کـ ه بر روى اقتصاد متمرک ن بودیمهمى است. هدف دشمن اۀ شور ما براى آنها نقطکاقتصاد 
ل کد، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مـردم دچـار مشـ   رشد ملى لطمه بزن

ـ ن اسـت، و ا یشوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند، هدف فشار اقتصادى دشمن ا ن محسـوس  ی
  ).3/5/91 ارگزاران نظامکدر دیدار  -مقام معظم رهبري( »ندکتوانست مشاهده  ین را انسان میبود، ا

اگرچه به موازات تهدیدات و تهاجمات اقتصادي دشمنان که بـه دنبـال ایجـاد تغییـر رفتـار و حتـی       
ادي در برخی مجامع داخلی مطرح شـده  باشند، موضوع دفاع اقتص یبراندازي نظام اسالمی از این طریق م

هاي مختلـف، مسـیرهاي گونـاگونی طـی      ها و فهم است، اما به دلیل فقدان نگاه یکسان و وجود برداشت
هاي پراکنده موجود مورد تردید اسـت. همچنـین راهبردهـاي دفـاع      بودن دیدگاهرمؤث آنجاکه بهاند تا  شده

بر تولید ملی کـه بـا    تأکیدارچوب اقتصاد مقاومتی و با اقتصادي براي کشور جمهوري اسالمی ایران در چ
شد، ایجاد بازدارندگی، توانایی دفع تهدید و توانمندسازي درونی باعث پایداري و رشد اقتصاد کشور خواهد 

  طور رسمی تدوین نشده است. به
 تدوین راهبردهاي دفاعی پیشنهادي در عرصه اقتصاد ملی، ضمن کمک به تـوان دفـاعی کشـور در   

رایط عـادي  قبال تهدیدات و تهاجمات اقتصادي دشمن، به تولید علم و غناي توان اقتصادي کشور در شـ 
یـران  گ ثر بـه تصـمیم  اقتصـادي، کمکـی مـؤ   ابی به الگوهاي دفاع ی عالوه، دست نیز کمک خواهد کرد. به

  اي اقتصادي کشور در جهت مهار تهاجمات اقتصادي دشمن خواهد بود.ه عرصه
یق، تدوین راهبردهاي دفاع اقتصادي بر اساس رهنمودها و اسناد ابالغی مقام معظم هدف این تحق«

  ».رهبري است

  مبانی نظري
هـا و ملزومـات و مراحـل     تدوین راهبرد، مستلزم مالحظه برخی مباحث اساسی از جمله مفهوم و ویژگـی 
مستلزم آگاهی تخصصـی  طراحی راهبرد است. همچنین تدوین راهبرد دفاعی با تمرکز بر عرصه اقتصاد، 

توانند مفید باشـند. از   باشد. در این جهت، برخی مطالعات انجام شده می از ابعاد مختلف دفاع اقتصادي می
توسـط یعقـوب   » مقایسه سیاست دفاعی با راهبـرد دفـاعی و دکتـرین دفـاعی    « جمله، پژوهشی باعنوان:

 ،يا اسنادي انجام و با مطالعه کتابخانـه  به روش ،)1386 شماره هفدهم، امه راهبرد دفاعی،ن فصل(زهدي 
آن گردآوري شده است که هدف آن مقایسه سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و دکترین دفـاعی  هاي  داده

افزارهـایی   مثابـه نـرم   راهبرد دفاعی و دکترین دفاعی بـه  به این نتیجه رسیده که سیاست دفاعی، است و
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 ي هستند، با یکدیگرا اراي تعاریف، کارکردها و کاربردهاي ویژهکه د ا، ضمن آنه اثربخش در اختیار دولت
ن سیاست دفاعی از نوع تدبیر است و دکتـرین، محتـواي نظـري دارد و راهبـرد و دکتـری     . تعامل نیزدارند

  دهد. یثیرخود قرارمدفاعی را تحت تأ
ایرانـی   -سـالمی ا جانبـه و الگـوي   هرویکرد دفاع هم راهبرد دفاع ملی،« همچنین تحقیقی با عنوان:

، بـا  )1392 لمللی،ا سیاسی بینهاي  مجله رهیافت(محمد کشمیري و سهراب انعامی توسط سید» پیشرفت
گیري شـده اسـت کـه     هدف تبیین راهبرد دفاع ملی، به روش توصیفی انجام شده و بر این اساس نتیجه

تواند در دو حـوزه دفـاع    یپیشرفت ماي الگوي اسالمی ایرانی ه جانبه با توجه به شاخص هراهبرد دفاع هم
  فزارانه قرارگیرد.ا  فزارانه و دفاع نرما سخت

امـه مطالعـات   ن فصل) (مطالعه يبرا یچارچوب(» یاقتصاد و دفاع مل«حسن شکوه پژوهشی با عنوان: 
بـا دفـاع    یاسـ یوند اقتصـاد س یو پ یاسیبا این پرسش اصلی که: اقتصاد س ،)1391 راهبردي، شماره سوم،

تحقـق نخواهـد    یي انجام داده و دریافته است که دفاع ملا ملی چگونه است؟ به روش اسنادي وکتابخانه
بـا   يا ، تعامل سازندهیاجتماع ياز جمله نیروها یا وعناصر سازنده اقتصاد مله ه تمام بخشکافت مگر آنی

ت یجامعه شامل حفظ هو يازهاینن یتأم يمختلف برا ياه شور در حوزهکتوان  يریارگک ج و بهیهدف بس
د یـ ش رفـاه و تول ی، افـزا يش سالمت، مبارزه با فقـر، توسـعه آمـوزش، گسـترش فنـاور     ینظم، افزا ،یبوم

  .داشته باشند الملل نیب یاسیو همزمان حضور مقتدر در اقتصاد س ياقتصاد
توسـط  » 1391 برعملکـرد سـال   تأکیـد اقتصاد ایران همراه بـاتحریم بـا   «پژوهش دیگري باعنوان: 

کار اثرگذاري به سازو )2 اي مالی و اقتصادي، سال یکم، شمارهه امه سیاستن فصل(لدین حسینی ا سیدشمس
اي کالن ه ارزي و پولی و اثرات آن در بازار سرمایه و شاخص ،اي مالیه اي اخیر در حوزه سیاسته تحریم

ا همچون دیپلماسی ه مقابله با تحریماي کلی در ه این پژوهش به توصیه. چون بیکاري و تورم پرداخته است
 ،تـداوم اصـالحات سـاختاري    ،اي ارزي و بازار کاالهاي اساسیه ایجاد ثبات در حوزه ،سیاسی و اقتصادي

  .ذیر پرداخته استپ اي تولیدي آسیبه پشتیبانی از فعالیتو شفافیت و اشراف اطالعاتی 
 به نگارش ابراهیم گرجـی و » ادي در ایرانهاي امنیت اقتص تحلیل تطبیقی مؤلفه«ي باعنوان: ا مقاله

ین بعد امنیت ملی پس تر مهم، به )1386 ،29 مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره(مسعود هاشمیان 
  هاي محیطی  ی کالن اقتصادي و مؤلفهاز جنگ سرد ـ یعنی مؤلفه امنیت اقتصادي ـ در دو بعد مؤلفه کم

ـ   مقاله به ارزیابی هریک از مؤلفـه  این. هاي اقتصادي پرداخته است فعالیت ی و محیطـی ایـران   هـاي کم
مطلوب از جمهوري اسـالمی بـه    ينسبت به سایرکشورها و ارائه پیشنهادي مناسب همچون ارائه تصویر

  اقتصادي پرداخته است.هاي  جهانیان و ایجاد نهاد فراملی نظارت راهبردي بر مؤلفه
بر برخـی مطالعـات دیگـر نیـز بـراي واکـاوي مفـاهیم و        عالوه بر مطالعات داخلی یاد شده، مروري 

لملل و اقتصـاد  ا امنیت بین«گفته مفید خواهد بود. در این میان، تحقیقی با عنوان:  ها و جوانب پیش ویژگی
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 کارهـا و  هبه روش توصیفی با هـدف بیـان کـاربرد، را    1995در سال  2گوئایر توسط مارتین مک 1»دفاعی
ت اقتصادي را ارزیابی کند و دریابد که چگونه امنیت هرکشوري با سؤاالد تنوع اي اقتصادي سعی داره روش

لملل تعامل دارد. این تحقیق به این نتیجه رسیده که اقتصاد دفاعی از آرایش ا امنیت سایر ملل در نظام بین
چندبعدي مباحثی که هرکشوري بایستی هنگام آماده کردن براي امنیت ملی خـود داشـته باشـد حاصـل     

  .گردد و در تنظیم سند دفاعی یک کشور، مباحث مربوط به اقتصاد دفاعی بایستی لحاظ گردد یم
 2007گوئایر در سـال   توسط مک 3»شده اقتصاد دفاعی در دنیاي جهانی« همچنین تحقیقی با عنوان:

لمللـی اخیـر مـرتبط بـا ایـده      ا اي توسـعه اقتصـاد سیاسـی بـین    ه به روش توصیفی و با هدف تبیین مدل
ا و شرایط استراتژیک جهانی بسوي ثبات و امنیت انجام شده و به این ه شدن و چالش آفرین جهانی تحول

لمللـی و  ا و مخاصمات، امنیت بـین ها  نتیجه دست یافته که در طی دهه گذشته در دنیاي مملو از درگیري
 بخشی از علـت ایـن رونـد،   . سرعت توسعه پیدا کرده است هتنیده ب هم دفاعی و اقتصاد همانند یک نظم به

کـه اکنـون   چرا اي جدید آن در قبال ثبات و امنیـت ملـی اسـت   ه شدن و چالش ساز جهانی دگرگونتأثیر 
  کارهاي جدید دارند. هو را اي امنیتی تهدیدهاي جدیدي هستند و نیاز به ابزاره چالش

ـ « که دارند تأکیدمطالعات انجام شده در حوزه دفاع اقتصادي بر این نکته  یکـی از   »اع اقتصـادي دف
. اما در این مطالعات به راهبردهاي دفاعی جهت نیـل  4هستند» جانبه دفاع همه«رکان مهم دفاع جامع یا ا

 جانبـه  اي دفـاع همـه  ه لفهؤثر و توانایی دفع تهدید، با توجه به مؤبه اقتصادي پایدار با قدرت بازدارندگی م
  .توجه کافی نشده است

  برخی مفاهیم کلیدي
  راهبرد

نده، جهت یآ ییاقدامات اجرا يفرماندهان و مدیران و مبنا یشه و عمل ذهنیاندة ، ثمر5راهبرد (استراتژي)
ـ    یابیدسـت  يجهت سازمان برا و ریباشد. راهبرد، مس یتحقق اهداف م باشـد. راهبـرد، بـه     یبـه اهـداف م
به راهبـرد   یابیست. دستدام اکدن به اهداف یرس ين راه برایه بهترکدهد  یران نشان میفرماندهان و مد

ـ سازد و بر اساس راهبـرد، هـر    یدار م سازمان را هدفمند و جهت يها تیمناسب، فعال هـا و   از بخـش  کی
ر یات و تـداب یعمل یلکطرح  يد. استراتژینما ین میخود را مع يا فهیتابعه، اهداف و راهبرد وظ يها قسمت

                                                        
1. International Security and Defense Economics 
2. MartinMcGuire                        3. Economics of Defense in a Globalized World 
 

ایرانـی پیشـرفت،    دفاع ملی؛ رویکرد دفاع همه جانبـه والگـوي اسـالمی    راهبرد ]کاظمی، علی اصغر  [ ر.كدر این باره . 4
 .1372نشرقومس،

5. strategy  
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ـ  یاساس ياه تیل به مطلوبیالزم جهت ن ـ سـازمان را از طر  کی ار و کـ  وةین اهـداف، اتخـاذ شـ   یـی ق تعی
  ).13:1388(شهالیی،  ندک یص منابع مشخص میتخص

  امنیت
مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ خود گرفته است.  هاي مختلف به ومی متحول در دورانمفه» امنیت«
رفتـه اسـت.   خـود گ  اي به گستردهشدن، ابعاد تازه و  ماهوي شرایط و تفوق پدیده جهانی دلیل تغییر رد بهس

کنند اما این تعریف سنتی امروزه بـا ایـن    صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف می گرچه برخی امنیت را به
جانبه مسائل امنیتی جهان را ندارد، مـورد چـالش قـرار     رایانه توان تحلیل همهگ  نقد که این نگرش نظامی

شـود و امنیـت بـه مفهـومی      تعددي به مفهوم امنیت افزوده میگیرد. در مطالعات امنیتی جدید، ابعاد م می
محیطی و اقتصادي گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل   تبدیل شده است که از مباحث زیست »چند بعدي«

تنهـا بـه صـورت     بدین ترتیب، امنیت نه امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکري گره خورده است. شود. می
وجود شرایط مطلوب براي تحقق اهـداف و  «صورت ایجابی  شود، بلکه به  یریف نمتع» نبود تهدید« سلبی

شود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سـومی تحـت    تعریف می» منافع ملی
 1شود. یاد می »بخش امنیت اطمینان«عنوان 

  جنگ اقتصادي
سـر   عیـار اقتصـادي بـه    حاضر در شرایط یک جنـگ تمـام  ر حال بنا به نامه ابالغی مقام معظم رهبري، د

مقـام معظـم رهبـري، در شـرایط      ـ که بنا بـه نامـه ابالغـی     يدگاه، جنگ اقتصادید کیبریم. بنا به  می
منظـور   هنگـام جنـگ بـه    ه بـه کـ اسـت   ياقتصاد يها فعالیتاز  یـ نوع بریم  سر می عیاري از آن به تمام

 اند: ار بردهک به يف جنگ اقتصادیتعر يل را برایر ذین تعابی. همچنردیگ یساختن دشمن انجام م شانیپر
 نتواند به جنگ ادامه دهد. چنانکهدشمن،  يختن سازمان اقتصادیبهم ر -
ـ ه بـه فعال کرد یگ یانجام م یمیرمستقیا غیم یمستق ياقتصاد يها فعالیته یه علک یتمام اقدامات - ت ی

 ند.ک یم کمکطرف مقابل  یِجنگ
ـ  ،ینظـام  ،يگاه اقتصـاد یجا يمنظور ارتقا به ،المللی نیب يِدر روابط اقتصاد یدخالت دولت -  یاسـ یا سی

 .شورک کی
- رفتـار مطلـوب و    به انجام اقدام/شور کردن آن کمنظور مجبور شور بهک کیبه  يعمال فشار اقتصادا

 .شورک کینفوذ در رفتار  یعبارت به
                                                        

ها، ترجمه اصغر افتخاري،  امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ]آر. لیتل –مک کین الي .دي. رآ [ ك.ر.در این باره . 1
  .0138پژوهشکده مطالعات راهبردي، چاپ اول، تهران، 
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ماً بر ضد اقتصاد دشـمن  یمستق یاتیعمل ياجراعبارت است از  يگر، جنگ اقتصادید یدگاهیبنا به د
دگاه ید، در دیآ یماد شده بریدگاه یه از دقت بر دو دکگونه  همان نبرد بازدارد. ۀه دشمن را از ادامک يا گونه به

شور مـورد  ک کیدگاه دوم، اقتصاد یرد و در دیگ یمورد استفاده قرار م یعنوان ابزار جنگ نخست، اقتصاد به
  شود.  یقلمداد م يشور مورد هدف، جنگ اقتصادکه اقتصاد یعلرد و جنگ، یگ یقرار م یتهاجم نظام

بـه   یابیدسـت  يبرا ياقتصاد يسالحها يریارگک هب«را  يتوان جنگ اقتصاد ی، میقیتلف یدگاهیاز د
بـالقوه   ياهش تـوان اقتصـاد  کـ در جهـت   يحمله به اهداف اقتصاد ،حال همانو در  ،کیاهداف استراتژ

د بـه اسـتفاده از   یا تهدیاستفاده از «عبارت است از  يق حاضر، جنگ اقتصادیر نمود. در تحقیتعب» دشمن
و  یاسـ یاهش قـدرت س کـ جـه،  یف اقتصـاد آن و در نت یشور در جهت تضعک کیه یعل ياقتصاد يابزارها

ـ ردن طـرف مخـالف، بـه تغ   کـ مجبـور   يبـرا  ياقتصـاد  ين استفاده از ابزارهـا ی، و همچن»آن ینظام ر یی
 شورها.کر یانجام روابط معمول با سا يبردن توانش برا لیا تحلیا رفتار و ی ها سیاست

، يتجـار  يتهایانـد محـدود   ه از آن جملهکار متنوع هستند یبس ياقتصاد يجنگاور كمشتر يابزارها
ـ ، تعليا هیسـرما  يهـا  یـی ردن داراکـ ، مسـدود  يا تعرفه يها ضیوت، تبعکیبا هـا، ممانعـت از    کمـ کق ی

  ).1372مجازات (دري،م/یت)، و تحریک(سلب مال  ، مصادرهيا هیسرما هاي انیر جریو سا يگذار هیسرما
  ایم. عنوان یکی از بارزترین ابزارهاي جنگ اقتصادي متمرکز شده تحقیق حاضر، بر تحریم اقتصادي بهدر 

  دفاع
»Defence«  4بخشـیدن  اسـتحکام تجهیز و تقویـت و  ، 3، حمایت2، حفاظت1در برابر مقاومت«(دفاع) به، 

ـ » دفـع «کـه از واژه  » دفاع«معنا شده است. همچنین » 6، تبرئه و اثبات حقانیت5توجیه شـده، بـه     هگرفت
باشد که از سوي خداونـد بـه    می است و در اصطالح فقهی، تکلیف و حقوقی» دور نمودن چیزي«معناي 

برخـوردار اسـت تـا بـراي پیشـگیري از      گذار مطرح شده است. انسـان از ایـن حـق     نعنوان مالک و قانو
کند، دفاع و احتراز کرده و ایـن تکلیفـی اسـت     یایی که اعتقاد، مال، جان و آبروي وي را تهدید مه آسیب
تدابیري که «دیگري، دفاع عبارت است از  ). در تعریف12: 1390تواند از آن عدول نماید (دهقان، یکه نم

قابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی، روانی و یـا  توسط یک یا چند کشور براي مقاومت در م
کنـد و بازدارنـدگی نیـز بـه ایـن       یهاي دفاعی، بازدارنـدگی را تقویـت مـ    یشود و توانای یفناورانه اتخاذ م

  ). در تحقیق حاضر، بر تعریف اخیر تکیه شده است. 15: 1372،(کاظمی» بخشد یها نیرو م یتوانای
دفـاع  ، و اسالم و حوزه آن اصلدفاع از : استآمده دو قسم ن اسالم، دفاع بر اي دین مبیه در آموزه 

  که در نظریات حضرت امام(ره) توصیف مبسوطی در این زمینه آمده است.  ر متعلقات خودیسا از جان و
                                                        
1. Resistance against 2. Protection 
 

3. in Support of 4. Fortification 
 

5. Justification 6. Vindication 
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  دفاع اقتصادي
بـه  » اقتصـادي دفـاع  «عیار اقتصادي از جمله باید به دفاع اقتصـادي بپـردازیم.     براي مقابله با جنگ تمام

ـ  یدشمن اطالق م يمنظور مقابله با تهاجمات اقتصاد شور بهکا چند ی کیمجموعه اقدامات   یگردد (جالل
اي خـارجی را در بـر   ه ). دفاع اقتصادي، ساختن بنیانی قوي براي مقاومت در مقابل تکانه1390فراهانی، 

ازي منابع براي پشـتیبانی از  س پیشامدها و ذخیرهاین دفاع متضمن تعبیه برنامه براي رویارویی با . گیرد یم
شـده اسـت کـه     تأکیـد م یرکـ در قـرآن   .)25: 1387باشد (دري نوگـورانی،  یا مه اقتصاد در خالل بحران

نَ مـن دونهِـم الَ   یآخَـرِ م وکُلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللّه وعـدو یوأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن رباط الْخَ«
 اللّه مونَهلَمتَعیمهلَمدر این آیه، فراهم آوردن هر نیرویی در حد توان، ابتدا براي ترسـانیدن  )60،(انفال »ع .

بـراى  ، بایـد  ن اسـت کـ ه ممک توانیهرگونه  گیري شده است. بر این اساس، دشمن آشکار و پنهان هدف
تردیـد، نیـرو و قـدرت     گردد تا امنیت تضمین گردد. بیا یدشمنان آماده و مهمقابله با هجوم بازدارندگی و 

  هاي اصلی و بارز این توان جامع است. اقتصادي یکی از مصادیق و بخش
ـ    هبا توجه به آنچه گفته شد ب ۀ ویژه با توجه به ابعاد سلبی و ایجابی امنیت ملی، در دفاع بـه سـه مولف

رو، دفاع اقتصادي نیز هر سه  شود، و از این می توانمندي اقتصادي توجه، قدرت مقابله و 1مهم بازدارندگی
  گیرد. جنبه مزبور را در بر می

  اقتصاد مقاومتی
هـا نیـز قلمـداد     اي بر ایـن سیاسـت   عنوان مقدمه هاي کلی اقتصاد مقاومتی که به ستدر نامه ابالغی سیا

قلمـداد  » آمده از فرهنگ انقالبی و اسـالمی الگوي اقتصادي بومی و علمی بر«گردد، اقتصاد مقاومتی  می
آیـد و دشـمن را    مشکالت اقتصادي فائق مـی   تنها بر همه نهشده است، که ایران اسالمی با پیروي از آن 

آرایـی کـرده، بـه شکسـت و      عیار در برابر این ملـت بـزرگ صـف    که با تحمیل یک جنگ اقتصادي تمام
هاي ناشی از تحـوالت   اطمینانی در جهانی که مخاطرات و بیدارد، بلکه خواهد توانست  نشینی وا می عقب

.. در آن رو بـه افـزایش اسـت، بـا حفـظ      .هـاي مـالی، اقتصـادي، سیاسـی و     خارج از اختیار، مانند بحران
ها و اصول قانون اساسی و سند  هاي مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان دستاوردهاي کشور در زمینه

                                                        
) است. درمنابع مختلف، تعاریف متفاوتی از بازدارنـدگی ارائه شده است. در Deterrenceبازدارندگی (  . یکی از ابعاد دفاع،1

معناي کوشش یکی، براي اعمال نفوذ در دیگري است، تا او را از اقدام به عملی که متضمن  یک رابطۀ دوجانبه، بازدارندگی به
فوذ است ). از سوي دیگر، بازدارندگی نوع مشخصی ازاعمال ن263: 1369 بوفر،(است بازدارد ي براي اولی ا خسارت یا هزینه

 بیلـیس ودیگـران،  (مبناي تهدید به مجازات و یا محروم کردن طرف مقابل از منابع خود قـرار دارد.  که مستقیماً و آشکارا بر
هـا و خطـرات ناشـی از     ریف نسبت به اینکـه هزینـه  بازدارندگی عبارت است از متقاعدساختن ح به تعبیر دیگر،). 90: 1373

  .)153: 1385 فریدمن،(شود بیشتراست  مشی اتخاذي او، از منافعی که عایدش می خط
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ویـا و پیشـرو را   گرا، پ زا و برون بنیان، درون اد متکی به دانش و فناوري، عدالتتصانداز بیست ساله، اق چشم
 بعالوه، بنـا بـه رهنمودهـاي   » بخش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشد  ی الهامیمحقق سازد و الگو

 مطـرح نمودنـد، اقتصـاد    1389بار چنین اصطالحی را در نیمه سال  مقام معظم رهبري که براي نخستین
ـ       آرمانة مقاومتی در زمر هـاي اسـالمی کـه     آرمـان ۀ هاي نظام اسالمی ـ البتـه آرمـان خُـرد ـ در منظوم

  ). 6/5/1392بیانات ( گیرد یافتنی هستند، قرار می دست
اقتصـاد  «در یک تعریف جامع بنا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتی عبارت است از 

و  کارشکنى مقابل در مدبرانه مقاومت خاصیت داراي که کشور) و مستقلیکردن محصورآرمانیِ باز (بدون 
 هـا  دشـمنی  و فشار شرایط در و المللى باشد، نیب نوسانات و ها بحران برابر در ناپذیر آسیب و دشمن خباثت
 همیشگی کهـ   جهانی نوسانات دشمنان و ترفندهاي مقابل در کشور پذیري آسیب کاهش بر عالوه بتواند

 شیافـزا  متضـمن ( شـکوفایی کشـور   و رشـد  روبه روندة کنند تضمینـ   بود خواهد مختلف هاي شکل به و
  .)164: 1392(دري و صالح، » باشد) ملى ثروت

  هاي تحقیق و منابع اصلی استخراج دادهشناسی  روش
د هاي پژوهش حاضـر، رهنمودهـا و اسـنا    گونه که اشاره شد، مبناي استخراج اطالعات اصلی و داده همان

اي و گزینشی بـا   ابالغی مقام معظم رهبري است. با توجه به کثرت این رهنمودها و امکان برخورد سلیقه
  آنها، باید روشی در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد که کفایت الزم براي یک استنباط علمی را داشته باشد.

شده  یمک يها روش يو برتر ن تفوقیگزی، جایفیک یناسش د بر روشیکمرور تأ بهدر چند دهۀ گذشته، 
 و...شناسی  داری، پديگارن ، قومير مطالعه موردینظ یگوناگون يها ينیز استراتژ یفیک یناسش است. در روش

  ).70:1386فرد،  اد است (دانایییبن داده يپرداز هیها، نظر ين استراتژین ایتر مهماز یکیوجود دارد. 
ـ تجزمنـد   نظـام  ياهـ  روشتـرین   اربردکاز پر یکیبنیاد)  ه(داد ور هیه پایروش پژوهش نظر ـ تحلو هی ل ی

شـف روابـط   کرده و بـا  کا را استخراج ه داده يم نهفته در ورایه قادر است تا مفاهکاست  یفیک ياه داده
ـ یتوض ا راه  هدیپد ییچرا و یه چگونگک ییاه هین آنها به نظریب زاده و  ینقلیابـد (حسـ  یدهـد، دسـت    یح م

 ان).ینقل از غفار به 262، 1389همکاران، 
ـ ا هکـ  ه اسـت ینظرکشف » اییاستقر« یناسش روش کی بنیاد، داده يپرداز هینظر  يبـرا  را انکـ ام نی

 طور به هک یدرحال دهد، موضوع پرورش یعموم يها یژگیواز  ينظر یگزارش تا آورد یم فراهم پژوهشگر
 بنیاد داده يپرداز هینظر ،یجهت از. سازد یم مکمح اه داده یتجرب مشاهدات در را گزارش نیا هیپا همزمان،

ـ  انجام گذشته مرور هنگام در پژوهشگران، از ياریبس هک است یعمل همان دهندة نشان  اهـ  آن .دهنـد  یم
ـ بن داده يپـرداز  هینظر در حال، نیا با. دهند یم لکش يدیجد ياه  هیفرض ا،ه داده با شدن سازگار يبرا  اد،ی

 از ياهـ  هیفرض از پژوهشگرانرا یز، است ردهک نیتدو شیشاپیپ را اه هیفرض هک ندک ینم وانمود پژوهشگر
  ).76:1386فرد،  (دانایی شوند یم منع گرفته، لکش شیپ
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رود که قـبالً مطالعـۀ    یم کار پژوهش دربارة موضوعاتی به يبنیاد) معموالً برا (داده بنیانیۀ روش نظری
ـ  فهم عمیـق چندانی در مورد آنها انجام نشده و نیاز به بررسی و  ـ  ر آنهـا وجـود دارد (ادیـب حـاج    ت اقري، ب

بنیاد روشـی مناسـب     هاي بر شمرده شده، روش تحلیل داده رسد با توجه به ویژگی نظر می ). به17:1385
  براي انجام تحقیق حاضر باشد.

در این تحقیق هر یک از رهنمودها و اسناد ابالغـی مقـام معظـم رهبـري کـه دیـدگاهی در زمینـه        
دفاع، دفاع اقتصادي، راهبردهـاي اقتصـادي، جنـگ اقتصـادي، اقتصـاد مقـاومتی، در خـود        راهبردهاي 

ی، کـل رهنمودهـا و   اند. براي وارسی چنین ارتباط ها قرار گرفته اند، مبناي استخراج اطالعات و داده داشته
  اند. عنوان جامعه آماري مورد استفاده قرار گرفته اسناد مزبور به

ادن و د نظم ها، آوري داده فرایند جمع ،بنیاد هپردازي داد نظریه روشدر  عات:ل اطالیتحلو هیروش تجز
 این فرایند،  1وربینک  و  تراوسسبه عقیده ا شوند. زمان انجام می اند و هم هم وابسته ها به داده  وتحلیل تجزیه

این قسمت فرایند اصلی  شوند. ها ساخته می داده  ها بر پایه دهد که به وسیله آن نظریه اعمالی را نشان می
مـرز بـین انـواع    ، ایـن اسـت کـه    که در اینجـا شـایان ذکـر اسـت      نکته دیگري .باشد یمساختن نظریه 

 کدگـذاري بـه مرحلـه دیگـري وارد شـویم،      یعنی ممکن است از یک مرحله، است  ها مصنوعی کدگذاري
 افتـد  گذاري محـوري اتفـاق مـی   این اتفاق بیشتر در مراحل کدگذاري باز و کد بدون اینکه متوجه باشیم.

  .)36:1387(ایمان و محمدیان، 

  الگوي مفهومی دفاع اقتصادي جمهوري اسالمی ایران
 و اطالعات گردآوري شدهها  داده

 وهـا   ابالغیـه سیاسـت  «و  »هـا  یبیانات و سخنران«آماري تحقیق، اسناد در دو بخش   براي بررسی جامعه
  طور کامل بررسی گردید. بندي شدند و به تقسیم» باالدستی اسناد

  ها (بیانات) یسخنران )الف
از سایت رسمی دفتـر مقـام    1393تا خرداد ماه سال  1368هاي مقام معظم رهبري از سال  یسخنران

  سند) استخراج شدند.  1299معظم رهبري (مشتمل بر 
  و اسناد باالدستیها  ابالغیه سیاست )ب

ی به اسناد باالدستی به پایگاه اطالعاتی دفتر مقام معظـم رهبـري و همچنـین پایگـاه     جهت دسترس
  سند استخراج گردید. 50اطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه، و 

                                                        
1. Strauss and Corbin 
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  اه کدگذاري داده
  اه دادهپردازي  ذاري باز و مفهومگ کد

از جامعه آماري استخراج شـدند.  برداري کامل صورت گرفت و کدها  ا، ابتدا فیشه براي کدگذاري باز داده
(سه)  3ماره ش (یک) و براي ابالغیه اسناد از پیش1ماره ش ا از پیشه ها و مصاحبه یبراي کدگذاري سخنران

) مقـام معظـم   1( ) سـخنرانی 45( ) چهـل و پنجمـین  192045عنوان مثال سند شماره ( استفاده گردید. به
 1389) سـال  3) ابالغیـه ( 04( ) چهـارمین 38904د () بوده است. و شماره سن92( 1392رهبري در سال 

ـ ک يها تسیاس"گردد، عنوان دقیق آن  ی) مشخص م2) بوده است که با مراجعه به جدول شماره (89(  یل
  از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است.  29/11/1389 و در تاریخ "ينظام در بخش شهرساز

باشـد. منظـور از    یا مـ هـ  آنپـردازي   ا، مفهـوم ه تحلیل دادهو کدگذاري باز، اولین گام در تجزیهپس از 
یک از ایـن اجـزاء و   گذاري) هر  گذاري (عنوان تجزیه (شکستن) جمالت به اجزاء و برچسبپردازي  مفهوم

  توانند بیانگر مفاهیم باشند. هایی است که می به این طریق، دستیابی به نشانه
عنوان مثال بـه مفـاهیم    یک مفهوم کلی استنتاج گردید. به از کنار یکدیگر قرار دادن مفاهیم مرتبط،

  ید.اطالق گرد» مصرف«مصرف، اسراف و الگوي مصرف مفهوم کلی  رایی،گ ، مصرفجویی صرفه
مفهـوم کلـی    75پس از بررسی تمامی مفاهیم به دست آمده و کلیت بخشیدن به موارد مشابه، تعداد 

  ) احصاء شد. 1الفبایی جدول (ة به صورت مرتب شد
  

  جدول مفاهیم کلی .1جدول 
  مفهوم  ردیف  مفهوم  ردیف  مفهوم  ردیف

 کارآفرینی  51  جغرافیاي کشور  26  آموزش  1
  کارگر  52  فروشی خام  27  بخشی یآگاه  2
  کشاورزي  53  خالقیت  28 اي اسالمیه ارزش  3
  مصرف  54  اتکاییخود  29  بنیان اقتصاد دانش  4
  مهارت  55  دریا  30  اشتغال  5
  موقعیت استراتژیکی  56   ها دریاچه  31 اختالفات مسولین  6
  مشارکت مردم  57 رونق اقتصادي  32  امنیت غذایی  7
  منابع نفت وگاز  58 سرمایه  33  يت اقتصادیامن  8
  منابع طبیعی  59 هاي معدنی سرمایه  34  ایثارگران  9
  کاري موازي  60  ساختار اقتصاد  35   استقالل  10
  مدیریت  61  صنایع تکمیلی  36  اقتدار اقتصادي  11
  محاصره اقتصادي  62 صادرات  37  خصوصی  بخش  12
  مردم  63  طبقات ضعیف  38 وري بهره  13
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   .1ادامۀ جدول 
  مفهوم  ردیف  مفهوم  ردیف  مفهوم  ردیف
  مقاومت  64  علما و نخبگان  39 پدافند غیرعامل  14
  نیازهاي اساسی  65 علم  40  پژوهش  15
 نیروي جوان   66 عدالت  41  تنوع اقلیمی  16
  نظام اداري  67  عملیات روانی  42  ي و جهانیا تعامل منطقه  17
 ولیپ  نظام  68  فساد اقتصادي  43  تورم  18
  مالینظام   69  فقر  44 یريگ تصمیم  19
  نیروي کار  70  فرهنگ  45  تولید  20
  وابستگی  71  قوانین  46 تولیدات داخلی  21
  واردات  72  قدرت خرید  47  اي اقتصاديه تکانه  22
  وابستگی به نفت  73 کشورهاي مسلمان  48  تحریم نفتی  23
  وسعت جغرافیایی   74  کیفیت تولیدات داخلی  49  تهدیدات اقتصادي  24
   وحدت  75  کمیت تولیدات داخلی  50  ثبات اقتصادي  25

  اه پردازي داده هکدگذاري محوري و مقول
ـ    ه رسد به پدیده ینظر م بندي مفاهیمی را که به هروند طبق پـردازي   کننـد، مقولـه   یاي مشـابه ربـط پیـدا م

بندي مفاهیم، تعداد واحدهایی را کـه بایـد بـا آنهـا کـار کنـیم، کـاهش         هبندي و گرو هطبقنامند. روند  یم
ا از طریق مقایسه مفاهیم با یکدیگر، محورهـاي مشـترك، عنـوان    ه دادهپردازي  دهد. در هنگام مقوله یم

مصـرف،   ،گرایـی  جویی، مصرف هعنوان نمونه در تحقیق حاضر، به مفاهیم صرف هگیرند. ب مقوله به خود می
اصـالح  «اطالق گردید و مقوله مرتبط بـا آن بـا عنـوان    » مصرف«اسراف و الگوي مصرف، مفهوم کلی 

  در نظر گرفته شد.» الگوي مصرف
  ) حاصل گردید.2( مقوله به صورت مندرج درجدول 45پس از طی مراحل عملیاتی کدگذاري باز، 

  گیري الگوي مفهومی ها و شکل کدگذاري انتخابی داده
بنیاد، کدگذاري انتخابی است. همانطورکه دیدیم،   پردازي داده ها در نظریه وتحلیل داده بعدي تجزیه مرحله

هاي تحقیق در کدهاي مختلف احصـا شـدند و سـپس از طریـق محورهـاي       در مرحله کدگذاري باز داده
شناسـایی   هـا  مشترك کدها، مفاهیم و با کدگذاري محوري از طریق مقایسه مفاهیم بـا یکـدیگر، مقولـه   

اي جدید به یکـدیگر   ها به گونه ها، دوباره با ایجاد روابط بین مقوله شدند. در کدگذاري انتخابی همان داده
شوند. در واقع در این کدگذاري چهـار   بندي می هاي خاصی تقسیم ها، در دسته مرتبط و بنا به جنس مقوله

ها بـه وسـیله شـرایط     ی بین مفاهیم و مقولهزمان شامل ایجاد ارتباط فرض عمل تحلیلی مجزاي تقریبا هم
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هاي واقعی، تالش مداوم بـراي   اي، راهبردها و پیامدها، تأیید آنها با مراجعه به داده اي، زمینه علی، واسطه
، بوسیله مقایسه هر مقوله یا مفـاهیم بـراي همـه     ها، بررسی وجود تنوع در پدیده یافتن خصوصیات مقوله

  گیرد. ت میالگوهاي متفاوت حاصل صور
  

  اي تحقیقه مقوله .2جدول 
  نام مقوله  ردیف  نام مقوله  ردیف

  توسعه صادرات .24 وابستگی اقتصادي .1
  توسعه کشاورزي .25 زاي داخلی اقتصادي عوامل اختالل .2
  ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی .26 ضعف در ساختار اقتصادي .3
  ی تولیدات داخلیافزایش کم .27 ضعف قوانین .4
  وري عوامل تولید هارتقاي بهر .28 اجرایی اقتصاديضعف در مدیریت  .5
  ازي اقتصاد با استفاده از پدافند غیرعاملس مصون .29 اي اقتصاديه تکانه .6
  زایی اشتغال .30  ضعف در بازدارندگی .7
  حفظ استقالل .31  ضعف در قدرت مقابله (رفع و دفع) تهدید .8
  اقتدار اقتصادي .32  ضعف در توانمندي اقتصادي .9

  ثبات اقتصادي .33 اصالح الگوي مصرف .10
  امنیت اقتصادي .34 اصالح نظام اداري .11
  رشد و رونق اقتصادي .35 اصالح نظام پولی و نظام مالی .12
  عدالت .36 تکمیل زنجیره تولید .13
  ذیري اقتصاديپ انعطاف .37 بنیان کردن اقتصاد دانش .14
  اي اسالمیه ارزش .38 اقتصاديهاي  خالقیت و نوآوري در فعالیت ارتقاء .15
  جنگ روانی دشمن .39 داخلیحمایت از تولید  .16
  فرهنگ .40 گذاري حمایت از سرمایه .17
  شیوه دیپلماسی اقتصادي .41 جایگزینی واردات .18
  اي مردمیه ظرفیت .42 بنیان گسترش اقتصاد مردم .19
  وحدت و همبستگی .43 گري دولت يکاهش تصد .20
  هاي زاینده اقتصادي منابع و سرمایه .44 امنیت غذایی و نیازهاي اساسی مردم .21
  مزیت جغرافیایی .45 توان ایستادگی در مقابل فشارهاي اقتصاديارتقاي  .22
    توانمندسازي منابع انسانی تولید .23

  
عنوان مقوله محوري در نظـر   ي (وضعیت دفاع اقتصادي موجود) بهدر این تحقیق، مقوله دفاع اقتصاد

اي حاصل ه بنابراین مقولهاي پیرامون آن، در قالب الگوي پارادایمی قرار گرفت. ه گرفته شد و سایر مقوله
  شرح ذیل بیان نمود: هتوان ب یاز کدگذاري انتخابی در این تحقیق را م
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  هاي الگوي دفاع اقتصادي عوامل و مقوله .3جدول 
تعداد   نام مقوله  عوامل

  مفهوم
تعداد مفهوم 

  تعداد کد  کلی

  عوامل
  یعلّ

  37  1  7  وابستگی اقتصادي
  50  5  5 زاي داخلی اقتصادي عوامل اختالل

  9  1  4  ضعف در ساختار اقتصادي
  13  1  5  ضعف قوانین

  26  4  9  ضعف در مدیریت اجرایی اقتصادي
  4  2  2  اي اقتصاديه تکانه

عوامل 
  محوري

  59  4  4  ضعف در بازدارندگی 
  20  2  2  ضعف در قدرت مقابله (رفع و دفع) تهدید

  12  2  2  ضعف در توانمندي اقتصادي

  عوامل
  راهبردي

  34  1  5 اصالح الگوي مصرف
  10  1  2 اصالح نظام اداري

  19  2  8 اصالح نظام پولی و مالی
  5  2  2 تکمیل زنجیره تولید

  27  3  4 بنیان کردن اقتصاد دانش
  16  1  3 اقتصاديهاي  ارتقاء خالقیت و نوآوري در فعالیت
  16  2  3 حمایت از تولید داخلی

  20  1  3 گذاري  حمایت از سرمایه
  7  1  1 جایگزینی واردات

  15  1  3  گري دولت کاهش تصدي
  21  1  3 بنیان تصاد مردمگسترش اق

  44  1  5 ارتقاي توان ایستادگی در مقابل فشارهاي اقتصادي
  11  3  3 توانمندسازي منابع انسانی تولید

  12  1  2 توسعه صادرات
  16  1  2 توسعه کشاورزي

  21  1  1 کیفیت محصوالت داخلی يارتقا
10  1  1 ی تولیدات داخلیافزایش کم  

  9  1  1 عوامل تولیدوري  بهره يارتقا
  5  1  1 اقتصاد با استفاده از پدافند غیرعاملسازي  مصون

  20  2  2  زایی اشتغال
  عوامل

  اي زمینه
  23  3  4  هاي زاینده اقتصادي منابع و سرمایه

  23  6  6  مزیت جغرافیایی
  23  6  6 مردمیهاي  ظرفیت

  عوامل
  اي واسطه

  43  1  8  اسالمیهاي  ارزش
  20  1  2  جنگ روانی دشمن

  37  1  9  فرهنگ
  14  2  2  شیوه دیپلماسی اقتصادي

  26  1  4 وحدت و همبستگی
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   .3ادامۀ جدول 
تعداد   نام مقوله  عوامل

  مفهوم
تعداد مفهوم 

  تعداد کد  کلی

  عوامل
  پیامدي

  27  1  4 حفظ استقالل
  16  1  2 اقتدار اقتصادي 
  8  1  2 ثبات اقتصادي
  8  1  2 امنیت اقتصادي

  16  1  3 رشد و رونق اقتصادي
  82  1  4 عدالت

  8  1  2 ذیري اقتصاديپ انعطاف
  27  6  6 امنیت غذایی و نیازهاي اساسی مردم

  
استخراج شده حاصل از مرحله کدگـذاري محـوري و   هاي  بنیان و مقوله با استفاده از مدل علمی داده

بندي آنها در مرحله کدگذاري انتخابی، الگوي دفاع اقتصادي برگرفته از بیانات مقام معظم رهبري و  دسته
  گیرد. ) شکل می1صورت نمودار ( له به ناد باالدستی ابالغی از سوي معظماس

  
  نمودارالگوي دفاع اقتصادي بر اساس بیانات و اسناد باالدستی ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري
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  گیري نتیجه
) و همچنـین  3راهبردي شناسایی شدند که در جدول (هاي  عنوان مقوله مقوله به 20 در این تحقیق تعداد

   اند. ) آورده شده1الگوي دفاع اقتصادي نمودار (
ها و واکاوي الگوي مفهومی، شش راهبرد کالن دفـاع اقتصـادي بـه     با بررسی مجدد و ترکیب مقوله

  :شرح ذیل استخراج گردید
 حمایت از تولید ملی .1
 بنیان  گسترش اقتصاد مردم .2
 عوامل تولید وري  رشد بهره .3
 کفاییخود .4
 بنیان  گسترش اقتصاد دانش .5
 توسعه صادرات. .6

عوامـل  تـأثیر   شده است، راهبردهاي مذکور تحت تأکیدبنیان  ه که در الگو و روش دادهالبته همانگون
  نباید از آنها غفلت گردد. قرار دارند کهاي  هو همچنین عوامل واسطاي  هزمین

  پیشنهاد:
عملیـاتی و اجرایـی در راسـتاي    هـاي   و مسـوالن نسـبت بـه تـدوین برنامـه      ها سازمانگردد  می پیشنهاد

شده در الگوي دفاع اقتصادي، اقدام نموده و با اجراي این راهبردهـا باعـث بازدارنـدگی،    ارائه  راهبردهاي
همچنین ارتقاي توانمندي اقتصادي کشـور جمهـوري اسـالمی    تقویت قدرت مقابله (رفع و دفع تهدید) و 

گردد تحقیقات آتی هر یک از عوامـل الگـوي دفـاع اقتصـادي یعنـی       می ایران گردند. همچنین پیشنهاد
مـدي در  ي و عوامـل پیا ا عوامل واسـطه  اي، ی در دفاع اقتصادي، عوامل محوري، عوامل زمینهعوامل علّ

  مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند.تر  دقیق صورت الگوي دفاع اقتصادي را به

  منابع
وزارت  یآموزشـ ریـزي   برنامـه  انتشـارات سـازمان پـژوهش و    فوالدوند، يترجمه محمدمهد ،میقرآن کر

  .پرورش آموزش و
 دوم، ، سـال »مقـاومتی  اقتصـاد  ویژه«. فصلنامه سیاست کالن »مقاومتی اقتصاد«. )1392( احمدي، علی

 دوم. شماره
بـر اقتصـاد بازرگـانی ایـاالت متحـده و       آمریکـا یک جانبه هاي  اثرتحریم« .)1383( مرتضیبهروزي فر، 

 .33 فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره ،»جهانی انرژيهاي  بازار
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 .، تهراناول، انتشارات بشري چاپ .تئوري گراندد تحقیق روش. )1385( محسن باقري، حاج ادیب
ـ ش روش ،، منیژه)1378( ایمان، محمدتقی و محمدیان انتشـارات حـوزه و   ، پـردازي داده بنیـاد   هناسی نظری

  .دانشگاه، تهران
  .اهبردي، تهرانتشارات پژوهشکده مطالعات ر، انمردم، دولتها و هراس ،)1378( بوزان، باري
ـ  یاسیدفتر مطالعات سترجمه مسعود محمدي، ، اقدام ياستراتژ ،)1369( بوفر، آندره ـ  نیو ب ، چـاپ  یالملل
 .  تهراندوم، 

ترجمـه هوشـمند میرفخرایـی،    هـا،   یمش ات و خطیمعاصر، نظر ياستراتژ، )1373( بیلیس، جان و دیگران
 .  وزارت امورخارجه، چاپ دوم، تهران

بر مطالعات  تأکیدور با  همروري بر نظریه پای« ،)1389( لیال حبیبی و مرضیه عالیزاده، رضوان و  حسینقلی
 . 54شماره فصلنامه راهبرد، ، »سازمانی

ـ   « استراتژي پژوهش کیفی ، )1386( سیدمجتبی امامیفرد، حسن و  یدانای پـردازي داده   هتـاملی بـر نظری
 . 2. اندیشه مدیریت، شماره »نیادب 

، یاست دفاعیمجله س ،»امدهایت، عوامل مؤثر و پی؛ ماه جنگ اقتصادي« )،1372( دري نوگورانی، حسین
 . زییتابستان و پا ،4و 3شماره  1سال 

بـا  (جایگاه اقتصاد دردفاع همه جانبه ونقـش نیروهـاي مسـلح    : دفاع اقتصادي« )،1387( دري نوگورانی، حسین
 .  بهار و تابستان - فصلنامه آفاق امنیت شماره چهارم وپنجم ،»)بر سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید

مقـاومتی در جمهـوري اسـالمی ایـران:     اقتصـاد  ، )1392( و اصغر صالح اصـفهانی  دري نوگورانی، حسین
  . راه فردا، تهران، تحلیلی مبنایی و برخی اصول راهنماي کاربردي

  .  عالی دفاع ملی، تهران دانشگاه ،پدافندغیرعامل از دیدگاه مکتب اسالم )،1390( حسن، محمددهقان
 . نشر قطره، تهران، زنان ایرانهاي  توسعه وچالش )،1381( طلب، ژاله شادي

 . انتشارات دافوس اجا، تهران ،راهبرديهاي  نظریه ،)1388( لیوند زمانی و شهالیی، مهرنیا
، فراروي امنیت ملـی ج.ا.ا هاي  تهدیدات و چالش ها، ، فرصت3الملل امنیت بین ،)1384( خانی، علی عبداهللا

 .  ابرار معاصر، تهران الملل فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین مؤسسهانتشارات 
پژوهشـکده   اهللا طالبی آرانی، ترجمه عسگر قهرمانی پوربناب و روح ،یبازدارندگ ،)1385( من، الرنسفرید 

 . ، تهرانمطالعات راهبردي
ترجمـه احمـد   ، ینظـام  يو فنـاور  ياسـت، اسـتراتژ  یسـت، س یافـروز ن  سالح جنگ ،)1378( گري، کالین

 .، چاپ اول، تهرانیو ستاد سپاه پاسداران انقالب اسالم یفرماندهة دکدانش علیخانی،
، ایرانی پیشرفت -الگوي اسالمی راهبرد دفاع ملی، رویکرد دفاع همه جانبه و )،1372( اصغر کاظمی، علی

  .نشرقومس، تهران
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  ي ا الزامات راهبردي نهادي، زیرساختی و برنامه

   سازي و اجراي اقتصاد مقاومتی در پیاده
  سازي اقتصاد مقاومتی مند ذهنی به عنوان الزام پیاده اولویت مواجهه با خطاهاي نظامبررسی نقش و 

 *رضا نصرتی یعل

  چکیده
هـاي بیرونـی    زامات درونی و فشارکننده مسیر حرکت اقتصاد کشور با توجه به ال اقتصاد مقاومتی، تبیین

مرحلـه اول مسـتلزم عبـور از خطاهـاي     سازي راهبرد اقتصاد مقاومتی در  ثیرگذار بر کشور است. پیادهتأ
هاي ذهنی مـا را تشـکیل داده و رفتـار مـا در طـول زمـان را شـکل         مند ذهنی که بخشی از الگو نظام
 سـازي  ادهیثر در پؤم ذهنی مند نظام يخطاها نتری باشد. هدف اصلی تحقیق شناسایی مهم دهد، می می

هاي اختالل و شکسـت   مؤلفهرین ت  اسایی مهمبوده است که براي تحقق آن شن یراهبرد اقتصاد مقاومت
سازي راهبردهاي ملـی، چـارچوب مـدیریتی اقتصـاد مقـاومتی در منویـات مقـام معظـم رهبـري           پیاده

دف کـاربردي  جهـت هـ   ند ذهنی انجام شده است. تحقیق بهم ترین خطاهاي نظام لعالی) و مهما (مدظله
 9هاي  گرایی دیدگاه ایج اقدام گردیده است. همتوصیفی نسبت به استخراج نت –بوده و به روش تحلیلی

بندي خطاهاي شناسایی شده با استفاده از تکنیک تحلیـل   نفر از خبرگان بر اساس تکنیک دلفی و رتبه
ظر انجام شده اسـت. بـر اسـاس نتـایج تحقیـق، خطاهـاي       ن صاحب 19سلسله مراتبی با نظرخواهی از 

شـدند و متعاقـب آن   زي اقتصـاد مقـاومتی تعیـین    سـا  سوگیري بـه عنـوان خطاهـاي اصـلی در پیـاده     
  ثر ارائه گردید. ؤمنظور جلوگیري از خطاهاي معطوف به مدیریت نام پیشنهادهایی به

  مند ذهنی، اقتصاد مقاومتی. راهبرد، الگوي ذهنی، خطاي نظام سازي پیاده: ها کلیدواژه

  مقدمه   .1
بسیاري از آزاداندیشان جهـان اسـت، ناکارآمـدي     که انقالب اسالمی الگوي معنوي و ایدئولوژیک درحالی

از تبدیل به ضعفی فرسایشـی،  س تی مزیتمدیریتی و مشکالت اقتصادي کشور، در ابعاد داخلی به جاي قو
ـ    ه براي نشر آرمان  یو در ابعاد خارجی به جاي فرصت زنـی و   هاي انقالب اسالمی بـه تهدیـدي بـراي چان

شـده   راهبرد تبیین عنوان کالن ر این وضعیت، اقتصاد مقاومتی، بهاست. دخواهی استکبار تبدیل شده  زیاده
جانبه با محوریت اقتصاد ارائه گردیـده اسـت.    لعالی) براي پیشرفتی همها  هتوسط مقام معظم رهبري (مدظل

نـد  م ازي راهبرد اقتصاد مقاومتی، موضوع خطاهـاي نظـام  س مقاله با تمرکز بر یکی از الزامات مرحله پیاده
دهـد. یـادآور    دهد، مـورد بحـث قـرار مـی     مردان ما را تشکیل می تذهنی که بخشی از الگوي ذهنی دول

                                                        
 - az.nosrati@gmail.comپژوهی دانشکده مدیریت راهبردي دانشگاه عالی دفـاع ملـی،    آینده دکتريدانشجوي  *

09143512518  
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ثرتر از عقاید است ؤگردد نقش الگوهاي ذهنی در رفتار انسان، بیشتر از گفتار و حتی در بعضی مواقع م یم
ـ  ها به ها و برنامه نهادها، تصمیمشیاز پ ياری. بس]2[ ی، هرگـز بـه مـورد اجـرا     جهت تضاد با الگوهاي ذهن

. در واقع الگوي ذهنی مانند یک عینک رنگـی،  ]3:16[گردند  یهاي بنیادي م گذارده نشده و منشاء چالش
ا و خطاهـاي  هـ  تواند منشاء بسـیاري از تصـمیم   کند. این نگاه می ها را مشخص می رنگ نگاه ما به پدیده

  .]4:15[شود  یدار را سبب م هدامن فاقی وصورت غیرات ذهنی گردد که انحراف از حقیقت بهند م نظام
توان به صرف داشتن یک راهبـرد و یـا برنامـه خـوب بـه       یریزي و توسعه ملی نیز نم هدر بحث برنام

ازي و اجـرا و کنتـرل و   سـ  باید در هر سه مرحله تدوین و طراحی، پیـاده  یاجراي موفق آن مطمئن بود. م
را اتخـاذ نمـود. ضـمن     و راهکارهاي مناسب مواجهه با آنخت ارزیابی راهبرد، انواع خطاهاي ذهنی را شنا

و نرخ بـاالي شکسـت مرحلـه     ]6[، تعداد نسبتاً کم الگوي اجرا ]5:26[ که دشواري و پیچیدگی ذاتی این
تـر   ، توجه و مطالعه بیش از پیش در این مرحله از مدیریت راهبردي را ضروري]8 , 7[سازي راهبرد  پیاده
ت عملکرد عوامل انسـانی بـا   دانستن صح مند و مفروض رفع خطاهاي غیرنظام محض برنماید. تمرکز  می

ـ  ند ذهنی، عالوهم گرفتن خطاهاي نظام نادیده توانـد تعمیـق الگوهـاي ذهنـی ناسـاز و       یبر اتالف منابع، م
  در سطح ملی در آینده را سبب گردد. ویژه بهدشواري بیشتر امکان تحولی راهبردي، 

  باشد: یاصلی زیر م سؤالویی به گ دنبال پاسخ به قبر این اساس تحقی
 ازي راهبرد اقتصاد مقاومتی کدام است؟س ثر در پیادهؤند ذهنی مم رین خطاهاي نظامت مهم 

 شود: فرعی پاسخ داده  سؤالباید به سه  یاصلی، م سؤالگویی به  براي پاسخ
 کدامند؟سازي راهبردهاي ملی  اي اصلی اختالل و شکست پیادهه مؤلفه .1
 لعالی) کدام است؟ا  هچارچوب مدیریتی اقتصاد مقاومتی در منویات مقام معظم رهبري (مدظل .2
 مند ذهنی کدام است؟ ترین خطاهاي نظام مهم .3

  مبانی نظري .2
  راهبرد يساز ادهیپ .1.2

هاي متفاوتی وجود دارد. در این تحقیق مدیریت راهبـردي   در خصوص مراحل مدیریت راهبردي، دیدگاه
ازي و ارزیابی لحـاظ شـده و تمرکـز اصـلی     س ، مشتمل بر سه بخش تدوین، پیاده1بر اساس دیدگاه دیوید

   ).1باشد (شکل شماره  سازي راهبرد می تحقیق معطوف به پیاده
  
  
  
  

  ]5:42[یند مدیریت راهبردي افر .1شکل 
                                                        
1. David 

کردن  تدوین و فرموله
  راهبرد

  سازي راهبرد پیاده
 

  ارزیابی راهبرد
  (کنترل راهبرد)
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ـ 2و اجرا 1ازيس با وجود تعابیر مختلف از مفهوم پیاده ازي را فراتـر از اجـرا، بلکـه    سـ  تـوان پیـاده   ی، م
رزیابی راهبرد راهبرد و ا نیتدو نیحلقه ب ي،ساز ادهحال پیراي اجرا و اجرا در نظر گرفت. درهربسترسازي ب

ـ پباشـد. در   ترین مراحل مدیریت راهبـردي مـی   بوده و یکی از پیچیده  ي، بسترسـازي از جـنس  سـاز  ادهی
ـ چیپ يندیافر عنوان راهبرد، به يساز ادهیپ. است یاتیاقدام عمل از جنسو اجرا  یمقدمات يزیر برنامه و  دهی

ـ ز تعـداد  و اقدامات است که از ماتیاز تصم يا متشکل از مجموعه ،ایپو ـ   يادی  یو خـارج  یعوامـل داخل
ـ  دسـت  درآوردن و عمـل  بـه  يو کارکنان برا رانیمد يو از سو ردیپذ یمتأثیر  دهیتن درهم بـه اهـداف    یابی
سازي راهبردها  هاي پیاده . اصوالً، الگوها و چارچوب]9:19[ گردد یدنبال م راهبرديشده در برنامه  حیتصر

ـ پ بـر  رگـذار یثأعوامل تو پیچیدگی تعدد که ن این. ضم]11 , 10[باشند  بسیار معدود می  باعـث  يسـاز  ادهی
سـازي   ثر بـر پیـاده  ؤ. کاظمی، عوامل م]9[ دنبرخوردار نباش چندان باالیی ییاز کارااین الگوها شود تا  یم

. ]11:201[ارائـه نمـوده اسـت     3و  2ترتیب در شـکل   رو را به هاي اساسی پیش ی و چالشراهبردهاي مل
ا که ه زیادي در خصوص عوامل اختالل و شکست راهبردها انجام شده است که به بعضی از آنمطالعات 

  اشاره شده است. 1ازي دارد در جدول شماره س تمرکز بیشتري به مرحله پیاده
  

  
  ]11:201[سازي راهبردهاي ملی  عوامل موثر بر پیاده .2شکل 

  

                                                        
1. Implementation 2. Execution 
 

ش هاي اساسی پیاده سازي راهبرد ملی
چال

ساختار اداري و دیوانساالري حاکمیت

قوانین و مقررات الزم و مورد نیاز

تخصیص و اولویت بندي منابع و بودجه ریزي عملیاتی

هماهنگی بین ستاد و واحدهاي اجرایی

پرهیز از اجراي طرح هاي غیربرنامه اي

نظام نظارت عملیاتی و تبیین اثربخشی راهبردها

بازخورد اجراي راهبرد در جامعه

رویکردهاي تمرکزگرا

منابع انسانی کارآمد

مشارکت مردمی و بخش غیردولتی
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  ]11:201[ سازي راهبردهاي ملی هاي پیاده چالش .3شکل 

  
  ازيس عوامل اصلی اختالل و شکست راهبردها در مرحله پیاده .1جدول 

  عوامل  نظر نام صاحب
 1يریو ز يالمشار
]13:87[  

ت پـروژه،  یریو مد يزیر برنامه )4، یساختار سازمان )3ت، یریت مدیو حما یستگیشا )2ر، ییت تغیریمد )1
  .اطالعات يفناور يها رساختیز )5

غفاریان و 
  ]14[ احمدي علی

 دگاهید) 5ها،  قابلیت حداز شیب ییگرا تنوع) 4ی، فلج سازمان) 3، طیشرا عیسر رییتغ) 2، منابع تیمحدود) 1
) 9ي، ریـ گ میفقدان امکان تصـم ) 8، بازدارنده يندهایافر) 7 گیري ضعیف امور، ) پی6، حد گستردهاز شیب

هـاي   ) گـروه 12) بانـدبازي مـدیریتی؛   11ناکارآمد؛ ) فقدان امکان تعویض مدیران 10روي مدیریت؛  تک
  ) فقدان مدیران شایسته.15گیري،  ) بروکرواسی تصمیم14) ضعف مدیریتی، 13غیررسمی بازدارنده؛ 

هـاي   ) سـاختارها و سیسـتم  3) شناسایی و پشتیبانی بازیگران راهبردي، 2) ارتباطات و عمل راهبردي، 1  ]15[ 2 آلتونن
  همسو با راهبرد.

کریمی دستجردي و 
  ]16[همکاران 

) 5) ناهمـاهنگی،  4نی نـاتوان،  ) منـابع انسـا  3گیرنـدگان،   تعهد تصـمیم  ) عدم2) تیم مدیریت نامناسب، 1
د ) ناهمسـویی ابعـا  8) ارتباطـات ضـعیف و نامناسـب،    7) محدودیت منابع، 6پشتیبانی مدیران ارشد،  عدم

) 11هاي متعارض،  ) اهداف و اولویت10ازمانی ناهمسو، ) ساختار س9نظر، گوناگون سازمان با راهبرد مورد
ناپذیري تصمیم راهبردي اجـرا شـده،    ) ارزیابی13ریزي عملیاتی ناکارآمد،  ) برنامه12راهبرد غیرمشخص، 

  ) فرهنگ سازمانی ناپذیرنده.14
سرشت  رحمان

]17:435[  
) 3سازمانی،  هاي بسیار زیاد دگی) پیچی2وجود فرهنگ واقعی رشد در کلیه سطوح عوامل انسانی،  ) عدم1

) ناتوانی عمـومی  5) نبود سرعت عمل، 4شکستن شرایط قبلی،  تمایل مدیران به درهم توانایی یا عدم عدم
  مبناي هزینه کم.) نبود قابلیت مدیریت بر6قبلی،  در تغییر شرایط

 3تتاشا یزنآبیر و 
]18[  

ارشـد   تیریمد ) سبک3متعارض،  يها تیواضح و اولو ریغ ) راهبرد2 ن،ییاز باال به پا تیریسبک مد) 1
در  يضعف مهـارت رهبـر  ) 6 ،ها بخش انیم یضعف هماهنگ) 5، يعمودضعیف ارتباطات ) 4ثر، ؤمریغ

  اجرایی. نییسطوح پا
                                                        
1. Al-Mashari, & Zairi 2. Aaltonen 
 

3. Beer & Eisenstat 

چالش هاي  
اساسی 

پیاده سازي  
راهبردهاي  

ملی

منابع انسانی

ساختار 
سازمانی

فرآیندهاي 
سازمانی

تخصیص 
منابع مالی

نظارت و 
ارزش یابی

اولویت گذاري 
فعالیت ها
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   .1ادامۀ جدول 
  عوامل  نظر نام صاحب

و اکوموس  1اکوموس
]19 , 20[  

 ،یطیمح نانیاطم ، فرهنگ، ساختار و عدميرهبرشامل  :نهیزم) 2 ،راهبردي يریگ شامل جهت :محتوا) 1
  .جهینت) 4، ارتباطات، افراد و کنترل منابع، صیتخص ،یاتیعمل يزیر شامل برنامه :ندآیفر) 3

  طلبی. ) قدرت4گرایی،  ) مصلحت3) تمایالت سیاسی، 2هاي شخصیتی،  ) عوامل انسانی نظیر تفاوت1  ]21[ 2نوبل
به نقل از  3تان لو
  ]22[ گرو پتی

) محتوا (نظیـر  2) زمینه (درك موقعیت درونی و بیرونی حوزه مورد مطالعه در خصوص راهبرد انتخابی)، 1
  ) فرآیند اجراي راهبرد.3ها، کارکنان)،  منابع، ساختارها، سامانه

) بـروز اخـتالف ناشـی از    3) مناسـب نبـودن سـازوکارهاي اداري،    2) متفاوت بودن عقایـد و نظرهـا،   1  ]23[ کریمیان
  هاي متفاوت. گذاري هدف

) 2بـودن، پذیرنـدگی فرهنگـی، مسـاعدت)،      پـذیري، اختصاصـی   هـا (پشـتیبانی، ارزیـابی    بخش ) تحقق1  ]24[میلر 
  پذیري). ها (آشنایی، اولویت، وجود منابع، تسهیل ساختاري، انعطاف توانمندساز

) نارسایی در انتقال اطالعات میان واحدهاي 4) نبود تناسب، 3جلب اعتماد،  ) پیشینه براي2) نبود منابع، 1  ]25[ ورن هام
  یابی به اهداف متعارض. ) الزامات دست5سطوح مختلف، 

) 4گیـري،   ) کنـدي نظـام تصـمیم   3مراتب طـوالنی،   ) سلسله2نسبت به تحوالت بازار،  ماندگی ) عقب1  ]7[غفاریان 
 .4) اختالفات داخلی (دار وي.)6 ) تخصیص منابع ضعیف،5گریزي،  فرهنگ خطا

ـ از ) تکیه بیش4مشارکت مدیر ارشد،  ) عدم3) اهداف مبهم، 2برد، ) محوري نبودن راه1 ی، حد به ابزار کم
 .5) ناکافی بودن منابع (تیتی دي.)6حد، از ) تنوع بیش5
 .6(گودارت، ال.) دها) تغییر رون5) حاشیه سود کم، 4) هزینه زیاد، 3حد، از ) تعهد بیش2) مدیریت ضعیف، 1
) تحـوالت  5) تغییـرات اجتمـاعی،   4) تغییر محیط رقـابتی،  3) تغییرات اقتصادي، 2) تغییرات محیطی، 1

  .7بولت) هاي حکومتی (بی ) محدودیت6فناوري، 
 .8من تی.) ) فقدان نتایج قابل سنجش (ویر2) فقدان درك عمیق نسبت به راهبرد، 1
) روشـن نبـودن مسـئولیت    4) راهبرد ضـعیف،  3روزمرگی مدیریت،  ) سبک2) فقدان شفافیت راهبرد، 1

  .9) غفلت از امور روزمره (اکربی، دي.)5فردي، 
) فقـدان عوامـل جـذاب و    3) دربرنداشتن عوامل مورد نظر رئیس سازمان، 2) عدم حمایت مدیر ارشد، 1

) ضـعف  6کـار،  و در کسـب ؤثر ) در نظر نگرفتن عوامل مـ 5) تجاوز به حقوق دیگران، 4اصیل در راهبرد، 
 .10منطق راهبرد (لوکازوسکی، جی.)

تـرل بـر   ) فقـدان کن 4دادن تمرکـز،   ) ازدست3حمایت مدیریت،  ) عدم2ؤثر، اعتمادي بین اعضاي م ) بی1
) 8) از بـین بـردن خالقیـت،    7) عدم مشارکت همگـانی،  6بندي،  بودن زمان ) نامناسب5روي فرآیندها، 

  .11ارتباطات ضعیف (تیرل، آر.)
) ناتوانی در تبدیل محتواي راهبرد به 3) عدم شناخت و درك راهبرد، 2) متفاوت و خاص نبودن راهبرد، 1  ]26[ 12فکس

) پیوند نخوردن راهبرد 5) پیوند نخوردن راهبرد به اهداف عملیاتی سازمانی و فردي، 4هاي عملیاتی،  اقدام
  هاي مورد نیاز راهبرد. تبیین شاخص ) عدم6ها،  توزیع منابع و پاداش به ساختار، مراجع

                                                        
1. Okumus 2. Noble 
 

3. Tan Lau 4. Dar V. 
 

5. Tittey D. 6. Goddart L. 
 

7. Biebault 8. Wireman T. 
 

9. Occorrbui D. 10. Lukazweski J. 
 

11. Tearle R. 12. Fox 
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   .1ادامۀ جدول 
  عوامل  نظر نام صاحب

) عـدم تعریـف   3) مواجهه با مشکالت شناسـایی نشـده،   2) اجراي استراتژي بیش از زمان تخصیصی، 1  ]27[ 1القمدي
 هاي رقابتی ) گسترش افراطی فعالیت5ها،  کفایت هماهنگی ) عدم4هاي ضروري،  ظایف و فعالیتشفاف و

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات براي پشتیبانی راهبرد. توانمندي سامانه ) عدم6سازمانی،  درون
  .و نامناسب زهیانگ بی یمنابع انسان) 2 ،راهبرد يدر اجرا یتریمد يو رهبر یبانیپشت عدم) 1  ]28[ 2برنز

  تعهد آشکار مدیران به راهبرد  ]29[ 3ماکسول
 ها و عوامل حیاتی ) تحلیل گلوگاه (شناسایی گلوگاه2هاي راهبردي)،  یابی فرصت (موضوعیابی  ) فرصت1  ]7[غفاریان 

  یابی به منافع نهفته در فرصت). ) راهیابی راهبردي (قابلیت رفع گلوگاه و دست3راهبردي)، 
فر و همکاران  پیمان

]30[  
) موانـع تـدوین راهبـرد    2، هاي مدیریتی) ریزي و ضعف ) موانع زیربنایی (نظیر مشکالت فرهنگ برنامه1

انتقال راهبرد به عمل (نظیـر   ) موانع3نفعان)،  ها، ذي (نظیر مشکالت ناهماهنگی راهبرد با اهداف، قابلیت
) موانع اجـراي راهبـرد (نظیـر    4هاي عملیاتی با راهبرد)،  اعتقاد مدیران به راهبرد و ناهماهنگی برنامه عدم

بندي و  انسانی و مشکالت بودجه برد، تعارض نیروي انسانی منابعدانش کم منابع انسانی براي اجراي راه
   مین اعتبار).تأ

  اقتصاد مقاومتی  .2.2
توسـط مقـام معظـم رهبـري      28/11/1392بنـد در تـاریخ    24هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی در      سیاست

سـاز   جـام ابـالغ گردیـد.    مصلحت نظـام  صیمجمع تشخ سیگانه و رئ سه يقوا يرؤسالعالی) به ا  ه(مدظل
اصـالح   ،یبخش خصوص تیتقوشود:  یاي زیر مه ، معتقد است اصول اقتصاد مقاومتی باعث قابلیت]31[

فعـل   نهـان و بـه   ياهـ  تیمصرف، استفاده از حداکثر زمان و منابع و امکانات موجود، شناخت ظرف يالگو
بـه   دنیا، استقالل بخشـ ه و دستورالعمل نیمستمر قوان راتییاز تغ يریآشکار، جلوگ ياه تیدرآوردن ظرف

نفـت   دیبه نفت در بودجه، صرف عوا یتگکاهش وابس ،یمستقل پول ياه استیس يدر اجرا يبانک مرکز
 ياه هکه اقتصاد را از تکان يریعنوان ذخا به ینفت ياز درآمدها یا و حفظ بخشه رساختیز جادیدر جهت ا

هـاي   ، تحمـل شـوك  اقتصاد ثبات در و تیامناي ه بر جنبه، ]32[دارد. صدر  یممصون  ياقتصاد یناگهان
سـازي اقتصـاد    ، لـزوم مفهـوم  ]33[ غضـنفرنژاد کند.  یاشاره م تر منیا ياقتصاد ندهیآاقتصادي خارجی و 

ـ   تأکیـد راستاسازي تعابیر متفاوت هر مسئول از این مفهوم را مورد  مقاومتی و هم دهـد. در ایـن    یقـرار م
مهـم و   يها حرف"گوید  عنوان یک آسیب اساسی یاد کرده و می به مسئلهاین از  ]34[چهره  راستا خوش

انجـام   یافکـار عمـوم   ریتنـو  يبرا درك مفهوم آن و متعاقباً يمناسب برا يزده شده اما بسترساز يدیکل
  ."نشده است

ـ منظور استخراج محورهاي راهبردي اقتصاد مقاومتی به منویات مقام معظم رهبري  به لعـالی)  ا  ه(مدظل
  منعکس شده است.  2مراجعه شده که نتایج در جدول شماره 

                                                        
1. Al-Ghamdi 2. Brenes 
 

3. Maxwell 
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  در حوزه مدیریتی اقتصاد مقاومتی لعالی)ا  ه(مدظلمنویات مقام معظم رهبري  .2جدول 
  گیري کلی جهت  متن سند

است  رضرورىیغ ایداخلى و کاهش وارداتى که  دیتول تیاقتصاد مقاومتى عبارت است از تقو  هیپا"
  1."دمشابه داخلى دار ای

  مدیریت واردات

بشود و  بیبشود و تعق يزیر برنامه یستیبا ها میبراساس و با فرض ماندن تحر ياقتصاد يها برنامه"
  .2"دبکن دایتحقّق پ

فرض استمرار 
  تحریم

درونى اقتصاد است. رونق اقتصادى   هیداخلى است، بر استحکام بن دیبر تول هیدر اقتصاد مقاومتى تک"
ـ با فعال کردن ظرف شود، یحاصل م دیاست؛ رونق اقتصادى با تول نیهم ا درونـى کشـور    هـاى  تی

  .3"دشو یحاصل م

افزایش ظرفیت 
  تولید داخلی

چه مشکالت اقتصادى،  -عالج مشکالت کشور، اقتصاد مقاومتى است. عالج مشکالت کشور را "
  . 4"کرد دایپ شود میمرزها ن نیاز ا نرویب - اسىیچه مشکالت س

  هاي داخلی نسخه

را که در داخـل هسـت    انىیپا بى هاى تیظرف م،یاست که ما نگاه کن نیمعناى اقتصاد مقاومتى ا"
  .5"میرا فعال کن ها تیظرف نیا حیدرست و صح زىیر با برنامه م،یکن ىیشناسا م،یجستجو کن

شناخت ظرفیت 
  داخلی

 د،یبا ناًیقیبکند  دایاگر بخواهد رونق پ یداخل دیاست. تول یداخل دیتول یاقتصاد مقاومتستون فقرات "
  .6"بشود يریکه مانع رشد آن است جلوگ ییزهایبشود، هم از چ قیهم به آن کمک تزر

  تولید داخلی

ـ نتواند بـا   یکس ایکه از آن طرف دن میاوریدرب یشکل اقتصاد کشور را به میالزم است تا بتوان"  کی
ملّـت مـا اثـر     شـت یمع ياقتصاد کشور ما و بـر رو  يوبرخاست، بر رو نشست کیبا  ،يریگ میتصم

  .7"است یهمان اقتصاد مقاومت نیا م؛یبکن دیدست ما است، ما با نیبگذارد؛ ا

  استحکام درونی

معنـا   نیبه ا ،یاقتصاد مقاومت نیا یعنی ست؛یگرا ن درون حال نیمعنا است. اما درع نیزا به ا درون"
زا است،  در خود کشور؛ نه، درون کنیم میو محدود  کنیم میکه ما اقتصاد خودمان را محصور  ستین

با قدرت مواجه  گرید يکشورها يتعامل دارد، با اقتصادها یجهان يگرا است؛ با اقتصادها اما برون
  .8"شود می

  تعامل اقتصادي

بر محور دولـت   یعنیاست؛  ادیبن مردم ،شود میمطرح  یکه به عنوان اقتصاد مقاومت ياقتصاد نیا"
مردم، حضور مردم تحقّق ۀ یمردم، سرماة است؛ با اراد یاقتصاد مردم ست،ین یو اقتصاد دولت ستین
  .9"کند می دایپ

  اقتصاد مردمی

معناى  کیست؛ یخود رفتن ن كمعناى در ال ، بهستیاضت اقتصادى نیمعناى ر اقتصاد مقاومتى به"
د ین است؛ ما بایه قابل فهم و قابل دفاع است؛ و عالج هم همکترى دارد  قیتر و عم معقولامالً ک

المللـى   نیها و جزرومدهاى ب ه در مقابل بحرانکم یاوریوجود ب شور بهکاقتصادى را در  کیم یبتوان
  .10"ن الزم استیند؛ ایب نبیمقاوم باشد، آس

استحکام درونی 
  اقتصاد

                                                        
 6/9/1393، نیمستضعف جیاعضاى مجمع عالى بس داریدر د اناتیب .1
 همان .3  16/4/1393، مسئوالن نظام داریدر د اناتیب. 2

  

 4/3/1393، مجلس شوراى اسالمى ندگانینما داریدر د اناتیب .4
 23/2/1393، السالم هیعل نیرالمؤمنیدر سالروز والدت ام المیمردم استان ا داریدر د انات. بی5
 1/1/1393ي، در حرم مطهر رضو اناتیب .7  1393//10، کارگران در گروه صنعتى مپنا داریدر د اناتیب .6

 

 1/1/1393ي، در حرم مطهر رضو اناتیب .9  همان .8
  

 6/6/1392دولت،  هیئتجمهور و اعضاي  بیانات در دیدار رئیس .10
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   .2ادامۀ جدول 
  گیري کلی جهت  سندمتن 

جامعه عادالنه  جادی[ا م،یه گفتکه نسبت به آرمان قبلى کگر، اقتصاد مقاومتى است؛ یآرمان د کی"
  .1"آرمان خُرد است کیشرفته و معنوى] یو عادل و پ

راستا با جامعه  هم
  آرمانی

 - م، مضر است دائطور  هاى اقتصادى به استیر سییردن در مسائل اقتصادى، مضر است؛ تغکر کروزمرّه ف"
ردن کـ ارشناسى، مضر است؛ اعتماد کر یردن بر نظرات غکه یکت - خصوص در اقتصاد  ها، به بخش  در همه

هـاى   اسـت یس دیباهاى اقتصاد  استیلى شرق و غرب، مضر است. سیقىِ اقتصادهاى تحمیهاى تزر وهیش به
ه در ساخت درونىِ خود مقاوم باشـد،  کد اقتصادى باشد یبا - اقتصاد مقاوم  کی - باشد » اقتصاد مقاومتى«

  .2"ا متالطم نشودیدن  ا، آن گوشهیدن  ن گوشهیرات گوناگون در اییند؛ با تغکستادگى یبتواند ا

خروج از تفکر 
  روزمره

 ير از سویر قابل تأثیر قابل نفوذ، غیم، غکشور را مستحکم ینک یه سعکن است یهمه ما ا  فهیوظ"
م. یردکه ما مطرح کاست  »یاقتصاد مقاومت«از اقتضائات  یکین یم؛ ایم و نگه دارینکدشمن، حفظ 

د یبا اشد؛د مقاوم بیو مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد با ین اساسکر کی ،یدر اقتصاد مقاومت
  .3"ندکرد، مقاومت یدشمن قرار بگ  ن است در معرض توطئهکه ممکبتواند در مقابل آنچه 

استحکام درونی 
  قدرت

ن یبه مردم است؛ هم   هیکن تیش همیها بخشى از کیانى دارد؛ کى دارد، ارشرایطاقتصاد مقاومتى "
  .4"د دنبال شودیشتر باید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیکبا تأ 44هاى اصل  استیس

  محوري مردم

ه هـم رونـد رو بـه رشـد     کم یاقتصادى داشته باش کیه ما کن است یش ایاقتصاد مقاومتى معنا"
شور و کعنى وضع اقتصادى یند. کدا یاهش پکاش   رىیپذ  بیشور محفوظ بماند، هم آسکاقتصادى در 

هاى مختلـف   لکشگى و به شیه همکه در مقابل ترفندهاى دشمنان کنظام اقتصادى جورى باشد 
هـاى   تیـ ظرف   از همـه ش، استفاده شرایطى از کیند. کدا یند و اختالل پیب ببیمتر آسک د،خواهد بو

دهنـد، اسـتفاده    ینظران م ه صاحبکى یارهاکها و راه  شهیرها و اندکدولتى و مردمى است؛ هم از ف
  .5 "ها استفاده شود  هید، هم از سرماینک

  محوري مردم

  حمایت از تولید  .6"شاورزىکد ملى است؛ صنعت و یت از تولیگر اقتصاد مقاومتى، حماین دکر کی"
ن یـ ت شـود. ا یرید مـد یت مصرف است. مصرف هم بایریمسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مد کی"

  .7 "شور استکمهمى در ۀ یروى، قض  ادهیاسراف و ز   هیقض
  مدیریت مصرف

  بنیان اقتصاد دانش  .8 "ان استیبن  گر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانشیمسئله د کی"
ه حتّـى در  کـ دهد  یدهد و اجازه م یان مکملت ام کیه به کعنى آن اقتصادى یاقتصاد مقاومتى "

  .9"وفائى خودشان را داشته باشندکفشار هم رشد و ش شرایط
  رشد در حال فشار

ها    ن معارضهیهائى هم دارد. بعضى از ا   ها و معارضه شرفت، معارضیها و پ ن افقیت به سمت اکحر"
المللى    نیاى است، بعضى ب   اسى دارد؛ بعضى منطقهیهاى س   زهیبعضى انگهاى اقتصادى دارد،    زهیانگ

ه مشـاهده  کـ  ىن فشـارهاى گونـاگون  یبه همـ  شود میها در مواردى هم منتهى    ن معارضهیاست. ا
الى    ن در البهکیل -نها هست یا -غاتى یم، فشارهاى تبلیتحرریم، غیاسى، تحرید؛ فشارهاى سینک یم
ه بناست کى هم وجود دارد یها مین خارها، گامهاى استوار و همتها و تصمیوسط ا الت، درکن مشیا

  .10"نظر برساندى مورد   د و خودش را به آن نقطهنکن خارها عبور یاز وسط ا

هاي  معارضه
  خارجی

                                                        
 7/2/1392کشور،  دیکارگران و فعاالن بخش تول داریدر د اناتیب .2  6/5/1392 ان،یدر دیدار دانشجو بیانات .1

 

 2/6/1391و اعضاى هیئت دولت،  يجمهور بیانات در دیدار رئیس .4  1/1/1392 ،يدر حرم مطهر رضو اناتیب .3
  

  همان .6  همان .5
  

 همان .8  همان .7
  

 16/5/1391 ان،یدانشجو داریدر د اناتیب .9
 8/5/1391 ان،یبن دانش يها از پژوهشگران و مسئوالن شرکت یجمع داریبیانات در د .10
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   .2ادامۀ جدول 
  گیري کلی جهت  متن سند

ى ما، اقتصاد است و ها بخشى از کیم. ینکفاء یم و آن را ایدام نقش خودمان را بشناسکد هر یما با"
ه همـراه باشـد بـا    کعنى اقتصادى یى، اقتصاد مقاومتى است؛ شرایطن یچن کیت اقتصاد در یخاص

ى از کـ یم. بـه نظـر مـن    یـ ه ما دارکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى کارشکمقاومت در مقابل 
ن یار شماسـت؛ همـ  کـ ن ینـد، همـ  کدار یـ ن اقتصاد مقـاومتى را پا یا تواند میه کمهمى  ىها بخش

هـاى اقتصـاد      ن مؤلفـه یى از مؤثرترکین مظاهر و یى از بهترکین یان است؛ ایبن   ى دانشها شرکت
  (همان).1 "ردکد دنبال ین را بایمقاومتى است؛ ا

تعیین نقش در 
  اقتصاد مقاومتی

  فشار خارجی  .2"شور استکهدف دشمن، فشار اقتصادى بر "
کاهش وابستگی   .3"گر از الزامات اقتصاد مقاومتى استیدى کیاهش وابستگى به نفت ک"

  به نفت
ز از یـ عنـى مصـرف متعـادل و پره   یان اقتصاد مقاومتى است؛ کى از ارکیت مصرف، یریمدۀ مسئل"

د یها با ر دولتى، هم آحاد مردم و خانوادهیهاى غ هاى دولتى، هم دستگاه ر. هم دستگاهیاسراف و تبذ
  .4"ن واقعاً جهاد استیه اکنند؛ کن مسئله توجه یبه ا

  مدیریت مصرف

ـ الساعه و تغ مهاى خلقیارهاى اساسى است. تصمکى از کیت بر اساس برنامه، کحر" ر مقـررات،  یی
  .5"زندیو به مقاومت ملت ضربه م شود میوارد » اقتصاد مقاومتى«ه به کى است یها ضربه وجز

  مداري هبرنام

  سازي عملیاتی  .6"ن استیش اینى معنایارآفرکم. امروز یاوریوجود ب شور بهکاقتصاد مقاومتىِ واقعى در  کید یما با"
 يبـرا  یداخلـ  يکـنم مصـرف کاالهـا    مـی  حرام است امـا عـرض   یجنس خارج دیخر میگو ینم"

مسائل از جملـه اشـتغال و   ۀ ضرورت مهم است و بر هم کیکشور  شرفتیاقتصاد و پسازي  مقاوم
 نهیزم نیدر ا رانیمسئوالن و مد فهیگذارد که البته وظ می اثر مثبت یداخل داتیتول تیفیک شیافزا

  .7" گران استیاز د شتریب

مصرف کاالهاي 
  داخلی

سـازي   یدر سـاختارها، منطقـ   ید بر تحول اساسیکشور با تأک یعموم يها نهیدر هز جویی صرفه "
  "8دیزا يها نهیرضرور و هزیو غ يمواز يها اندازه دولت و حذف دستگاه

  جویی صرفه

  مند ذهنی  الگوي ذهنی و خطاهاي نظام .3.2
ا و نحوه یه بر فهم ما از دنکهستند  یالکر و اشیتصاو یا حتیق و یار عمیبس يها ، انگاشتیذهن يالگوها

ها بر  ه آنک يخود و اثر یذهن ياز مواقع ما نسبت به الگوها ياریگذارند. بس یعمل ما در مقابل آن اثر م
چـه   یتیریمختلف مد يها تیه در موقعکنی، ناظر بر ایذهن يم. الگوهایندار یگذارند، آگاه یرد ما مکعمل

ج عامـل  یتـدر  انـد. بـه   اعماق وجود ما پنهان شدهز در یتوان، ن یدام را نمکتوان انجام داد و  یرا م ییارهاک
ارآمد ک يروندها یاساسعنوان محور  ه بهکت یریمد یاصل يرهایاز متغ یکیل کش تنها به ر و تحول نهییتغ

                                                        
 3/5/1391کارگزاران نظام،  داریدر د اناتیب .2  همان .1

  

 همان .4  همان .3
  

  16/6/1389در دیدار جمعى از کارآفرینان سراسر کشور،  اناتیب .6  همان .5
  

 16هاي کلی اقتصاد مقاومتی، بند  سیاست .8  1/1/1393 ،يدر حرم مطهر رضو اناتیب .7
  



  ... و  یساختیرز ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               192

 

 روابط از ما ریتعب يمعنا به یذهن يهاالگو دمنیفر نظر بنابر. ]35:22[ن رشته از دانش مطرح شده است یا
ـ  ي. موضوع الگوها]36[ باشند یها م پدیده یومعلول علت ـ  یذهن ـ چیپ یوقت ـ  تـر  هدی ـ در هکـ  شـود  یم  میابی

 يرخدادها از رندگانیگ میتصم ریتعب نوع شان،یا یشناخت يمبنا عنوان به رندگانیگ میتصم یذهن الگوهاي
ـ  مختلـف  رانیمد نظر از مشابه، یکمحر نیبنابرا. ندک یم نییتع را یواقع ـ  در تیعضـو  بـاوجود  یحت  کی

ـ  روابـط  آنچـه  هکـ  اسـت  معنـا  دانب نیا. ]37[ شود ریتعب متفاوت کامالً صورت بهتواند  یم سازمان،  یعلّ
ـ آ یمـ  حسـاب  بـه  میتصـم  نـد یافر در نندهک همداخل ـ واقع در تاًضـرور  دی  ذهـن  در هکـ بل نـدارد،  وجـود  تی
 جهت در هک میشو یم مواجه زین یعوامل با ر،ییتغ كمحر عوامل درمقابل. ]38[ دارد قرار رندگانیگ میتصم
ـ تجرب از هکـ  ییهـا  وزنـه  ماننـد  به عوامل نیا. ]39[ ورندآ یم فشار موجود وضع حفظ و ثبات  گذشـته  اتی

ـ  قرار رییتغ كمحر راه سر بر هک ندیآ یم شمار هب یموانع ندا دهیرس ارث به  تکـ حر سـرعت  از و رنـد یگ یم
  .اهندک یم رییتغ

ـ چیپ اهشکـ  اگرچـه . اسـت  یدگیچیپ اهشک ،یذهن الگوهاي يها یژگیو نیرت مهم از  انکـ ام یدگی
 اطالعـات  اهشکـ  واسـطه  بـه  ینیب کینزد به تواند یماما از سوي دیگر  ند،ک یم فراهم را عملسرعت در 

 جاودانه ینونک يراهبرد ياه میپارادا هک است معنا دانب نیا ،يدر نگاه راهبرد. شود منجرولی مهم  ناجور
  .]40[ شود یم اجتناب راهبرد توسعه يبرا دیجد ياه دهیا و اه نهیگز يجستجو از و شده یتلق

 ریتفس و مشاهده يبرا سازمان ياعضا هک رندیگ یم نظر در ییلنزهامانند  به را یذهن الگوهاي ،یبرخ
ـ  ای و اه میتعم مفروضات، را یذهن الگوهاي ،سنگه. نندک یم استفاده ها آن از ایدن  یالکاشـ  و ریتصـاو  یحت
ـ دن از مـا  كدر یچگونگ بر و بوده یقیعم اریبس شهیر يدارا هک ـ تـأثیر   مـا  عمـل  نحـوه  و ای گذارنـد،   یم
  .]36[ داند یم

گیـرد و مراحـل مختلـف زنـدگی      یزمانی بسیار طوالنی شکل مساخت الگوهاي ذهنی، در یک دوره 
ثر هستند. در هر مرحلـه از  یري این الگوها مؤگ فرد، حتی مرحله پیش از تولد، به نحوي از انحاء در شکل

ن موارد شخصـیت و ذهنیـت   شود و فرد با استفاده از ای یزندگی، شرایط، منابع و مصالح مختلفی فراهم م
ا، تصـورات پیشـین و   ه سازد. پس اجزا و عناصري مانند باورها، ارزش ینسبتاً ناآگاهانه متدریج و  خود را به

ـ   اي بسـیار  هـ  سـتدها و انـدرکنش  دهنـد نتیجـه دادو   یاصول متافیزیکی که نظام ذهنی فرد را تشـکیل م
ـ  گمان ذهنیتی کـه ایـن   یمدت و گوناگون با دنیاي بیرون و دخالت متغیرهاي فراوان است. ب طوالنی ه گون

معتقـد   ]36[ وجود لـوزبی  نیا. با]4:18[شکل گرفته باشد، بسیار سخت، متصلب و غیرمنعطف خواهد بود 
ـ ن ]42[ است که الگوهاي ذهنی وابسته به زمینه و تغییرپذیر است. نـورث  اي هـ  ز عقیـده دارد، فرهنـگ  ی

تفـاوت شـکل   مختلف بر اساس توارث نسلی، رسوم و هنجارهاي غیررسمی را در قالب الگوهاي ذهنـی م 
ارائـه   4هاي اصلی الگوهاي ذهنی در قالب شکل شـماره   یدهند. از مجموع مباحث مطرح شده، ویژگ یم

  شده است.
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  هاي اصلی الگوهاي ذهنی ویژگی .4شکل 

  
 نـد نتوا یمـ خطاهـاي ذهنـی    مند ذهنـی هسـتند. اصـوالً    بخشی از الگوهاي ذهنی ما، خطاهاي نظام

نظم و روش،  يدار و دارا سازمانمفهوم  به ،1کیستماتیسند یا م باشند. خطاي نظاممند  ند یا غیرنظامم نظام
ن نـوع  یا .باشد ی، مافتد یم اتفاق ذهن در يساختار طور به که ییخطا ای تیواقع درك از انحراف صورت به

 را خطـا  نیا ،یادراک يندیفرا یر طد یعصب دستگاه و بوده یعصب ستمیس ساختار وجز قتیحق از انحراف
. خطاهـاي  ]4:15[و فاقد نظام است  یند اتفاقم رنظامیغ ياما خطا .شود یم مرتکب توجه بدون و دفعات به

  باشند: یا موارد زیر مه رین آنت ند بخش منفی الگوهاي ذهنی ما بوده و مهمم نظام
لنـد دوسـت   یما که باشند داشته اعتقاد يزیچ به دهند یم حیترج د، افراکنیبخطاي تمایل: به عقیده 

 آن شـواهد  یبررس و نقد در یکاف دقت که شود یم موجب باور ای نظر کی به لیتما و عالقه. دنباش داشته
ـ د«با عنـوان   یژگین ویبه موضوع نگاه شود. ا هداران طرف يدید با ومتر شده ک دهیعق  میلیمـا  آنچـه  دنی
ح را سـبب گـردد   یر صـح یانحراف از مسـ ز و یخطاآم يباورها تواند ین خطا میگردد. ا یمطرح م 2»مینیبب
 طـور  بـه  شانیباورها که ندکن  تصور و هستند گرا واقع که کنند  گمان افراد شود . این خطا باعث می]4:41[

 اهدافشـان  لهیوسـ  بـه  آنان استنباط ندآیفراد یبه احتمال ز که دانند ینم اما .است شواهد بر یمتک یکینزد
  .]43[ شود یم خطا دچار) اغراض و الیام(

مربوط  ندهیآرخدادهاي  مورد در 4یرواقعیغی و افراط ینیب خوشاین خطا باعث  :3مثبت توهمخطاي 
  شود.  یبه یک پدیده م

                                                        
1. Systematic 2. Seeing what we want to see 
 

3. Positive Illusion 4. Blind Optimism 
 

الگوي ذهنی

نظام مندي

منشاء ذهنی

انعکاس در  
رفتار

تفاوت 
انسان ها در  
درك واقعیت

تکرار پذیري  
رفتار

وابسته به 
محیط

ساده انگاري 
پدیده ها
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 يگـر ید نامطلوب عمل هر ای شکست احتمال افراد: در این نوع از خطا، 1يریناپذ بیآس توهمخطاي 
ـ احت یکـاف  اندازه به شود یم موجبن امر یه اک دانند می واقعحد  از کمتر خود يبرا را رده و دچـار  نکـ  اطی

  یري شوند.گ ب یا غافلیآس
 گرانید برداشتد نحوه کن یم یسعن حالت فرد یوضعیت: در ا 2دادن خطاي تمایل به نامناسب جلوه 

قرار دهد و یا آنان را معطوف به تأثیر  ت جلوه داده، آن را تحتیاهم مک راست خود کا شیو  خود ردکاز عمل
  .]4:62[د ینما بازدارنده عواملا یموانع 

فرد بـه   التیتما و نظراتد، یه عقاکنی: تالش و اصرار بر ا3)گرانید موافقت توهم( یاجتماع یفرافکن
  .]4:64[ن نسبت دادن، اغراق گردد یداده شود و در ا نسبت هم گرانید

ـ در دسترس نبودن  يمعنا : به4اطالعات به یدسترس يخطا ا مـورد توجـه قـرار نگـرفتن اطالعـات      ی
  .]4:111[یري و اقدام است گ موضوع در مرحله تصمیم کیمربوط به 
  .]44[ یموارد منف هاي اتفاقرخداد ان کمبالغه در ام: 5ینیبدب يریسوگ
ـ تحلو هیو تجز ینیب شیش از اندازه بر پینان بیطم: ا6نگارانه گذشته يریسوگ گذشـته و   يل رخـدادها ی
  .]44[ ندهیا در آه رار آنکانتظار ت

  .]44[ مثبت آن يها ند موضوع بدون توجه به جنبهیو ناخوشا یش به ابعاد منفیگرا: 7نگر یمنف يریسوگ
 يه در روال و حالت عادک یمواجهه با مسائل يبرا یو آمادگ يزیر عدم برنامه: 8ه روالیبر پا يریسوگ

  .]44[ اند ردهکل نکجاد مشیا اي مسئله
ـ م بر تحـوالت و رو که منطق حاک نیباور ا: 9ورک ۀنقط يریسوگ نـده مشـابه تحـوالت و    یآ يدادهای

  .]44[ گذشته است يدادهایرو
اولیه باعث سوگیري توالی تفکرات و تصمیمات  جزیی: وجود اطالعات 10سوگیري لنگري (اکتشافی)

  .]44[شود  یمرتبط م
 معـرض  دراز دیگـران   کمتـر  برسد که باور نیا به فرد شود یم باعث: سوگیري که 11سوگیري بهینه

  .]44[ قرار دارد یمنف دادیرو کی خطر

                                                        
1. Invulnerability Illusion 2. Self-handicapping 
 

3. Social Projection and the False Consensus Effect 
4. Availability bias 5. Pessimism bias 
 

6. Hindsight bias 7. Negativity bias 
 

8. Normally bias 9. Blind spot bias 
 

10. Anchoring bias (heuristic) 
11. Optimum bias (unrealistic or comparative optimism) 
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  مدل مفهومی .4.2
ن مدل که توسط کـرت  یبوده است. مطابق ا 1چارچوب پایه براي تحلیل موضوع، مدل تحلیل میدان نیرو

ستم احصاء و به دو گروه یوارد بر س يروهایها، ن دهیها و پد ستمیل سیمنظور تحل ارائه شده است، به 2لوین
گردند. نیروهـاي پیشـران بـه سیسـتم نیـرو وارد       یم میتقس 4بازدارنده يروهایو ن 3شرانیپ يروهاین یلک
کند تا ایجاد تغییر رو به جلو داشته باشد و نیروهاي بازدارنده با ممانعت از ایجاد تغییر، مایل بـه حفـظ    یم

نشان داده شده است، تغییـر وضـع    5که در شکل شماره گونه  ن. هما]45[باشند  یوضع موجود سیستم م
ریزي براي رفـع خطاهـاي    هموجود اقتصاد کشور منوط به درك الزامات درونی و فشارهاي بیرونی و برنام

ازي راهبرد اقتصاد مقـاومتی اسـت. سـاختار شناسـایی     س ند ذهنی و عوامل اختالل و شکست پیادهم نظام
عنوان مدل مفهومی تحقیـق در   مراتبی به در قالب تکنیک تحلیل سلسلهذهنی، ند م رین خطاي نظامت مهم

  نشان داده شده است. 6شکل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي اصلی)ه لفهچارچوب مفهومی (معیار شناسایی مؤ .5ل کش

  وتحلیل . روش تحقیق و تجزیه3
است. با توجـه بـه تعـدد عوامـل      یفتوصی –یلیتحلجهت روش،  جهت هدف، کاربردي و به این تحقیق به

نفـر از خبرگـان    9شناسایی شده، در ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی، طی چند مرحلـه بـا کسـب نظـر از     
قالـب تکنیـک   اي اصلی اقدام گردید. خالصه اقدامات انجام شـده در  ه ربط، نسبت به شناسایی مؤلفه ذي

ازي سـ  اي اصـلی اخـتالل و شکسـت پیـاده    هـ  ارائه شده است. در نهایت مؤلفـه  3دلفی در جدول شماره 
)، چارچوب مدیریتی اقتصاد مقـاومتی در منویـات مقـام معظـم رهبـري      7راهبردهاي ملی (شکل شماره 

اسـتخراج و بـا    )9نـد ذهنـی (شـکل شـماره     م رین خطاهاي نظامت ) و مهم8لعالی) (شکل شماره ا  (مدظله
                                                        
1. Force - field analysis 2. Kert Lewin 
 

3. driving forces 4. restraining forces 
 

  
وضع 

موجود اقتصاد 
 کشور 

  نیروهاي پیشران
 (نیروهاي ایجاد تغییر)

  نیروهاي بازدارنده
 (نیروهاي مانع تغییر)

ازي س الزامات درونی پیاده
 اقتصاد مقاومتی

ایجاب فشارهاي بیرونی 
 سازي اقتصاد مقاومتی پیاده

ند ذهنی م خطاهاي نظام
 ازي اقتصاد مقاومتیس پیاده

عوامل اختالل و شکست 
 سازي اقتصاد مقاومتی پیاده
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مراتبـی،   اي زوجی، با کمـک تکنیـک تحلیـل سلسـله    ه امهن نظر در قالب پرسش صاحب 19نظرخواهی از 
بوده است.  1افزار مورد استفاده براي تحلیل اکسپرت چویس بندي شدند. نرم ند ذهنی رتبهم خطاهاي نظام

  ارائه شده است. 4دهندگان در جدول شماره  شناختی پاسخ مشخصات جامعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق .6شکل 
  

  اي اصلی با استفاده از تکنیک دلفیه مؤلفهاستخراج  .3جدول  
دفعات اجراي   نام مرحله

  دلفی 
تعداد پایه 

  عوامل
تعداد نهایی 

  اه مؤلفه
  4  133  3  سازي هاي اصلی اختالل در پیاده لفهؤاستخراج م

  5  17  3  مند ذهنی ترین خطاهاي نظام استخراج مهم
استخراج چارچوب مدیریت اقتصاد مقاومتی در منویات 

  4  15  2  )لعالیا (مدظلهمقام معظم رهبري 

  
  دهندگان شناختی پاسخ تجمعی يها مشخصه .4جدول 

  تعداد  سطوح  متغیر  تعداد  سطوح  متغیر
    19  مرد  جنسیت

  التیتحص
  -  سانسیل

  3  فوق لیسانس  -  زن
  4  دکتريدانشجوي   -  متر از ده سالک  يارکسابقه 

  12  دکتري  7  بین ده تا بیست سال
  19  جمع  12  شتر از بیست سالیب

                                                        
1. Expert Choice 

 هدف

ثر بازخورد و مدیریت نامؤ ثر تغییرؤمدیریت نام ثر فرصتؤمدیریت نام
 همسوسازي

 گرين ضعف کل

 مدیریت مصرف مدیریت تولید و توزیع

نگري یخطاي منف گرين خطاي ساده خطاي سوگیري  خطاي اطالعاتی خطاي روندشناسی 

 سطح هدف

 معیارسطح 

 سطح زیرمعیار

 گزینهسطح 
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  سازي راهبردهاي ملی اي اصلی اختالل و شکست پیادهه لفهمؤ .7شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )لعالیا (مدظلهچارچوب مدیریتی اقتصاد مقاومتی در منویات مقام معظم رهبري  .8 شکل

  
  مند ذهنی ترین خطاهاي نظام مهم .9شکل 

اختالل و شکست  
پیاده سازي 

راهبردهاي ملی

مدیریت نامؤثر  
فرصت

مدیریت نامؤثر  
تغییر

مدیریت نامؤثر  
بازخورد و 
همسوسازي

ضعف کل نگري

خطاي سوگیري

خطاي تمایل

سوگیري تعصب انتظار

خطاي تمایل به  
نامناسب جلوه  دادن 

وضعیت

فرافکنی اجتماعی 
)توهم موافقت دیگران(

خطاي ساده نگري

خطاي توهم مثبت

خطاي توهم 
آسیب ناپذیري

سوگیري بهینه

خطاي اطالعاتی

خطاي دسترسی به 
اطالعات

سوگیري لنگري

خطاي منفی نگري

سوگیري بدبینی

سوگیري منفی نگر

خطاي روندشناسی

سوگیري گذشته نگارانه

سوگیري بر پایه روال

سوگیري نقطۀ کور

 سازي فرهنگ 

 کاالهاي داخلی  مصرف 

 جویی صرفه 

 امنیت غذایی 

 ذخایر راهبردي 

 گري روشن 

 

 درونی  استحکام 

 مداري برنامه 

 محوري مردم 

 کاهش وابستگی به نفت 

  اقتصاديهاي  سیاستثبات 

 مدیریت واردات  

 المللی بین تعامل 

 مداري دانش 

مدیریت 
  تولید

 و توزیع

مدیریت 
 مصرف

 درك الزامات محیط داخلی

 درك فشارهاي محیط خارجی
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  مند ذهنی بندي خطاهاي نظام رتبه .10شکل 

 گیري و پیشنهادها نتیجه .4
سـازي   مسـائل پیـاده  تـرین   ساز کشور در حوزه اقتصاد است. یکـی از مهـم   اقتصاد مقاومتی، راهبرد مزیت

دهنده الگوهاي ذهنی مـا اسـت.    مند تشکیل راهبرد اقتصاد مقاومتی، نحوه مواجهه با خطاهاي ذهنی نظام
منظور ایجـاد اقتصـاد    ي براي ایجاد تغییرات راهبردي بهیندسازتخصیص منابع، ایجاد ساختار و فرا صرف

کنـد کـه بخـش اول آن     راهبردي را مطالبه مـی نماید. اقتصاد مقاومتی، تغییر جهتی  مقاومتی کفایت نمی
تحول فکري است. طبیعی است تا نقش خطاهاي ذهنی در تفکر و اعمال ما به حداقل نرسیده و خود بـه  

ثر از این قالب فکري پیشین مان وارث و متأ یم، تمام رفتارهايا صورت آگاهانه در جهت تغییر آن نکوشیده
  اهبردها نیز با چالش جدي مواجه خواهد بود.ر  سازي مناسب بهترین بوده و پیاده

ـ  عنوان مهـم  )، خطاهاي سوگیري به10شکل شماره مطابق نتایج تحقیق ( منـد   رین خطاهـاي نظـام  ت
که خطاهاي اطالعاتی در رتبه دوم، مقاومتی تعیین شده است. ضمن این سازي اقتصاد منظور پیاده ذهنی به

نگـري در رتبـه    نگري در رتبه چهارم و خطاهاي منفـی  دهخطاهاي روندشناسی در رتبه سوم، خطاهاي سا
  ند.ا پنجم اهمیت بوده

با توجه به اهمیت خطاهاي سوگیري الزم است مسئوالن محترم در کسب دانـش مواجهـه بـا ایـن     
عنوان عوامـل اصـلی    به» سوگیري«ند ذهنی م ایی از خطاهاي نظامه نمونهخطاها تالش بیشتري نمایند. 

باید با  سازي راهبرد اقتصاد مقاومتی در ذیل ارائه شده است که می ل و شکست در پیادهامکان ایجاد اختال
  ریزان اقدام نمود:  ریزي فرهنگی نسبت به تعدیل و حذف آن از اذهان ناخودآگاه برنامه برنامه

 ا و هـ  در برنامـه  آن بودن نفت در اقتصاد کشور بایـد بـا جـدا شـدن از تفکـر محوریـت       با وجود فرصت
هاي حفظ آن براي آینده در  ها و الزام ها ابعاد مربوط به تکیه بر اقتصاد نفتی از جمله آسیب يریز برنامه

گـري شـود    مدت براي سطوح مختلـف نظـام اداري و مـردم روشـن     مند و میان هایی نظام الب فعالیتق
 .ثر فرصت)ؤي از خطاهاي معطوف به مدیریت ناما  ه(نمون
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 ـ  تغییر الزم است سازوکار مناسبی براي تحولی بنیادي جهت بهرهمنظور مدیریت مناسب  به ثر ؤمندي م
هـاي سـالم درونـی در سـطوح      از منابع درونی از جمله مالیات اتخاذ گـردد. تحریـک و تقویـت رقابـت    

پذیري تغییر  هاي مناسب جامعه ها از جمله اقدام سازي موفقیت ها و برجسته بنگاهی، استانی، ارائه مشوق
 .ثر تغییر)ؤي از خطاهاي معطوف به مدیریت ناما (نمونهباشد  یم
   هـاي متـولی واگـذار شـده و از      الزم است وظیفه ارزیابی، اخذ بازخورد و اصالح به دستگاه یـا دسـتگاه

هاي قانونی متولی موضوع خـودداري   اظهارنظرهاي غیرکارشناسی و یا مقاومت در پذیرش نظر دستگاه
و  یبـه بافتـار اجتمـاع    ياقتصـاد  هـاي  کاراییبه کشور و یا نسبت دادن ناناپذیري  گردد. انتصاب برنامه

ز خطاهاي معطـوف  ا ي ا باشد که باید از آن پرهیز کرد (نمونه نیز از جمله این خطاها می کشور یفرهنگ
 ي).ثر بازخورد و همسوسازؤنام تیریمدبه 

        ـ عال کردهـا، یرو نمـودن وارد الزم است بعـد از تـدوین عملیـاتی نقشـه راه اقتصـاد مقـاومتی، از و  قی
ـ پمرحلـه  در ویـژه   بـه  ...و يفرد ،یگروه ،یاسیس يها قهیسل ي از ا خـودداري شـود (نمونـه    يسـاز  ادهی

  .نگري) خطاهاي معطوف به ضعف کل
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کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با هاي  اجراي سیاستتأثیر  
  اقتصادي هاي  تحریم

  ****محمدرضا اصغري ،***، قاسم انوري**علی احمدي، *مرتضی عزتی 

  چکیده  
 سـایر  با تعامل هزینه افزایش کشور، توان کاهش محور و با هدف اقتصادي با رویکرد مردمهاي  تحریم

در چند سال اخیر دامنه آن گسترش یافته  شکل گرفته و کشور پیشرفت و رشد از جلوگیري و کشورها
بـر  هـا   باشد با هدف بررسـی میـزان تـاثیرات تحـریم     می است. این تحقیق که از نوع توصیفی تحلیلی

کلی اقتصاد مقاومتی هاي  اجراي سیاستتأثیر  متعاقب آن سنجش میزاناقتصادي کشور و هاي  فعالیت
جامعه مورد مطالعه نخبگـان علمـی و خبرگـان     .دشمنان صورت گرفته استهاي  بر تهدیدات و تحریم
ـ   ة اجرایی مرتبط با حوز صـورت   و بـه  نفـر  16متشـکل از  اي  هاقتصادي کشور است کـه در حجـم نمون

نامه بـا اسـتفاده    دست آمده از طریق دو پرسش بههاي  داده .انجام شده است اند، هدفمند انتخاب گردیده
دست آمده  نتایج به .آزمون شده است )تحلیل آماري پارامتري (ضریب همبستگی پیرسونهاي  از روش

کلی اقتصاد مقاومتی در مقایسه بـا میـانگین   هاي  سیاستهاي  نشان از باال بودن میانگین وزنی قابلیت
ثر ؤکـه بـین اجـراي مـ     نشـان از آن دارد  آزمون فرضیه نیز بر اقتصاد کشور دارد.ها  اثرات تحریموزنی 

مفهـوم کـه    ایـن  رد بـه دا معکـوس وجـود  ۀ رابطـ هـا   تحریمتأثیر  میزان اقتصاد مقاومتی وهاي  سیاست
خنثـی کـردن    و اثـر  بـی  کلی اقتصاد مقاومتی ضمنهاي  اجراي مناسب سیاست وسازي  صورت پیادهدر

  .حتی امکان پیشرفت در شرایط بحران وجود داردها  اثرات تحریم
  بازدارندگی ،اقتصاد مقاومتی ،تحریم اقتصادي ،تهدید :ها کلیدواژه

  مقدمه. 1
بعضـی از  عنوان ابزاري براي اعمال فشار اقتصادي بر کشـورها از سـوي    لی بهالمل هاي بین امروزه تحریم

. گـردد  مـی  اسـتفاده هـا و رفتـار آنهـا     در جهت تعـدیل در سیاسـت  و شوراي امنیت سازمان ملل  کشورها
ر به دفعات متعـدد از  یاخ يها ساله درکاست اي  هعمد ییاجرا يارهاکاز جمله سازو ياقتصادهاي  میتحر

                                                        
  عضو هیئت علمی داانشگاه تربیت مدرس  *

 رئیس کمیسیون مشترك مجمع تشخیص مصلحت نظام **
   ghasem30598@gmail.com مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی، دکتريدانشجوي  ***

 مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع ملی دکتريدانشجوي   ****
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 یهرچند مجمع عمـوم  .1شورها اعمال شده استکاز  ياریه بسیت علیامن يشورابعضی کشورها و  يسو
ـ  جهت دسـت اي  هلیعنوان وس را به يز اقتصادیاقدامات قهرآمرات ک سازمان ملل متحد به بـه اهـداف    یابی

له اعمـال فشـار   یعنوان وسـ  خواسته تا از موضع برتر خود به یصنعت يشورهاکرده و از کوم کمح یاسیس
رده اسـت از  کـ همواره تالش  آمریکاحال،  نیانند باکشورها استفاده نکر یر رفتار ساییبا هدف تغ ياقتصاد

  د.یشورها بهره جوکتحت فشار قراردادن  يبرا یاسیس يمنزله ابزار م بهیتحر ابزار
هـاي   تحـریم  جانبـه و چندهـاي   تحریم ،جانبه یکهاي  معموال به سه دسته تحریمها  که تحریمازآنجا

جمهوري اسـالمی ایـران از تحـریم    علیه ها  تحریم ،شود بندي می شوراي امنیت سازمان ملل متحد دسته
آن با هدف کاهش توان کشور، افـزایش هزینـه تعامـل بـا     ة مرور دامنه و گستر و به آغاز آمریکاجانبه  یک

   .سایر کشورها و جلوگیري از رشد و پیشرفت ملی، توسعه یافت
ـ   1389در سال  »اقتصاد مقاومتی« اصطالح اي  هبراي اولین بار توسط رهبر معظم انقالب امـام خامن

 24کلی اقتصاد مقـاومتی در  هاي  دنبال آن سیاست هب صادي کشور شده ووارد ادبیات سیاسی و اقت مدظله
  .و جنگ اقتصادي دشمنان ابالغ گردیدها  اثر کردن تحریم بی له باهدف بند توسط معظم

ایـن قـرار دارد کـه مشـخص      کلی اقتصاد مقاومتی دغدغه این تحقیق بـر هاي  نظر به ابالغ سیاست
  در چه حد است؟ها  در مقابله با تحریمها  در این سیاست موجودهاي  وقابلیتها  گردد، ظرفیت

اصلی اقتصاد مقـاومتی احصـا شـد، لـذا هـدف ایـن       هاي  لفهؤو مها  مبنا مفاهیم کلیدي تحریم براین
مـردم و همچنـین بررسـی میـزان      امـور  اقتصـادي و هاي  بر فعالیتها  تحریمتأثیر  تحقیق بررسی میزان

کلـی اقتصـاد   هاي  اقتصادي دشمنان با اجراي سیاستهاي  تهدیدات و تحریماثر کردن  بی وسازي  خنثی
ي اقتصادي ها بایست در این تحقیق به آن پاسخ داد این است که تحریم می تی کهسؤاالمقاومتی است و 

قتصـاد  کلـی ا هـاي   اجراي سیاسـت تأثیر  گذارده است؟ وتأثیر  مردمی اقتصادي و يها بر کدامین فعالیت
  به چه میزان است؟ ها مقابله با تحریممقاومتی در

میـزان   اقتصـاد مقـاومتی و  هـاي   بـین اجـراي سیاسـت    "همچنین فرضیه تحقیق با این عنوان که 
   .مورد آزمون قرار خواهد گرفت "داري وجود داردي اقتصادي ارتباط معناها تحریمگذاري  تاثیر

  مبانی نظري . 2
 تحریم اقتصادي شناسی  مفهوم

دالیـل    بـه ها  دولت منظور اجراي مقاصد سیاسی روش جدیدي نیست. هاي اقتصادي به تحریماستفاده از 
                                                        

تحریم کشورهاي آرژانتین، برزیل، شیلی، چین، کامرون، کلمبیا، کوبا، السالوادر، اتیوپی، گواتماال، هائیتی، هند، انـدونزي،   .1
آفریقـاي جنـوبی، سـریالنکا، سـودان،     عراق، لیبی، ماالوي، برمه، نیکارگوئه، نیجریه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، نیجریه، پرو، 

 هایی است که تا کنون صورت گرفته است. سوریه، تایوان، گامبیا، کره جنوبی، تایلند، اروگوئه و شوروي سابق از جمله تحریم
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استفاده از ایـن ابـزار براسـاس برخـی      .اند هاي اقتصادي متوسل گردیده مختلف در طول تاریخ به تحریم
 بـاز  قـدیم  یونان دوران به شده ثبت اقتصادي تحریم گردد. اولین می مستندات به قبل از میالد مسیح باز

 توجـه  .شـد  ممنـوع  آتن امپراتوري و میان مگاریا تجارت مگاریا، فرمان با م.ق 234سال  گردد که در می
 جنگ فاصله از .یافته است شروعی دوباره اول جهانی جنگ از معاصر دوران در اقتصادي تحریم جدي به

 هیعل اقتصادي میمورد تحر 115 درمجموع سال، 70به  کینزد طول در عنیی ،1990 سال تا اول جهانی
سال بوده  در میتحر 1.5 با برابر متوسط طور به شده است که گذاشته اجرا به و بیتصو مختلف کشورهاي

 اقتصـادي هـاي   میتحر زمان با فروپاشی شوروي سابق هم 1990دهه  ). درطی2003،(گري وباربارا است

 دولـت  نتونیکل است جمهوريیر اول دوره در تنها درصد رسید که 92افت و به ی شیافزا شدت به جهان

 % کـل 42عنـی  ی نفر، اردیلیم 2.3 بر بالغ تییبا جمع جهان، کشور 35ه یعل را اقتصادي میتحر 61 آمریکا

   .گذاشت اجرا به جهان، % صادرات19 عنیی دالر صادرات، اردیلیم 790و  جهان تیجمع
بر کشوري  الملل سیاستی در حوزه بین گذشته از فشارهاي نظامی براي تحمیلهاي  چنانچه درزمان 

مستقیم اقتصاد بر سیاست و فرهنگ یک تأثیر  با توجه به شد، امروزه به واسطه رشد صنعت و می استفاده
تحریم اقتصـادي   .شود می گزینه فشار اقتصادي در بسیاري موارد بر فشارهاي نظامی ترجیح داده ،جامعه

شود. مقصود از مناسـبات اقتصـادي نیـز همـه      می قهریه تلقی عنوان جایگزین جنگ واعمال قوه اغلب به
 ).1392:75،(احمدي مالی و خدمات است ،انواع روابط اقتصادي اعم از تجاري

 از بایـد  محـدودیت  گونـه  است که ایـن  اقتصادي فشار و محدودیت نوعی اقتصادي بنابرین تحریم

 تجـارت  سـازمان  نامـه  اسـاس  در مجاز تجاريهاي  محدودیت قبیل از فشارهاي نامطلوب، دیگر اشکال

 زنـدگی  برگذاري  ثیرتأ هدفش و باشد جزیی مورد یک شامل است که ممکن نمادینهاي  تحریم جهانی،

  شود.  متمایز نظامیهاي  تحریم و دیپلماتیک يها تحریمنیز  و نیست، اقتصادي عمومی
بـراي بیـان اعـالم نارضـایتی و      )Galtung, 1967: 378-416( فرضیه تحریم را اولین بار گالتونگ

بیان  نظریه تحریم را گسترش داد و )2000( بازداشتن برخی از رفتارهاي کشورها مطرح کرد وسپس چن
را باکشور هدف داشـته  اي  هکرد که تحریم یک روش ارسال پیام به دیگر کشورهاست که باید رفتار مشاب

  ).23: 1388(یاوري، محسنی،  باشند
ت ژپلپـین  بنا به تعریف رابر قدرت اقتصادي دارد وگیري  ارتباط مستقیم با بکار "تحریم"هاي  نظریه

هـاي   حتـی برخـی تحـریم   "منظور اهـداف سیاسـی   کاري روابط اقتصادي به دست"تحریم اقتصادي یعنی
هـاي   دیگـر تحـریم   عبارت ) به4: 1377(زهرانی، دانند می دیپلماتیکهاي  اقتصادي را نیز جزیی از مهارت

 سرمایه به یـک کشـور خـاص،    یا خدمات و انتقال کاال، نظامی است که برمعنی اقدامات غیر به اقتصادي
یا وادار سـاختن آن کشـور بـه تطبیـق      هدف از برقراري آن تنبیه یا مجازات و گذارد و می ثیر نامطلوبیتأ

رفتارهـاي   مات واز اقداکننده  و یا بیان ناخرسندي کشور تحریمکننده  خود با اهداف سیاسی دولت تحریم
  )195: 1388(بهروزیفر،  آن کشور است
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 روابط و مرسوم تجارت الغاي به تهدید یا دولتی، اجباري، الغاي از است عبارت تحریم تعریف دیگر در

 الملـل  از دیـدگاه حقـوق بـین    کشـور.  آن يهـا  سیاسـت  در تغییر منظور به شده تحریم کشور یک با مالی
 متخلف اتخاذهاي  عنوان واکنش علیه دولت تنبیهی هستند که شوراي امنیت به بخشی از تدابیرها  تحریم

 محـض تصـمیم شـورا ایجـاد     موردي هستند که به منزله هنجارهاي واکنشی و بهها  این تحریم نماید. می
به قوت خود بـاقی   درمورد آنها تصمیم نگرفته، را احراز نکرده و شوند و تاهنگامی که شورا خاتمه آنها می

بـه صـدور    استمرار هستند که توقف آنهـا منـوط   تابعی از ماندگاري وها  به تعبیردیگر تحریم ،خواهند ماند
  ). 29:1389 ،(ساعد ازشورا در همین خصوص خواهد بوداي  هقطعنام

ی از قبیل الملل یا یک سازمان بین و آمریکاممکن دولت یک یا چند کشور از قبیل 1کننده  نهاد تحریم
تحـریم واقـع شـده    هاي  مورد اعمال سیاست کشوري است که مستقیماً 2هدف کشور .باشد سازمان ملل

منظور از اهـداف سیاسـت خـارجی تغییـر در رفتارهـاي سیاسـی کشـور هـدف اسـت کـه کشـور             .است
  ).  44 و 3: 2007 ،دیگران و (هافبائر طور صریح یا ضمنی در پی آن است هبکننده  تحریم

شده یک یا چند دولت از طریق محدود کـردن  ریزي  تحریم اقتصادي اقدام برنامهتوان گفت  می در مجموع
  ).1392:75،هدف با مقاصد مختلف سیاسی است (احمدي مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار برکشور

  ها تحریمشناسی  نوع
هـاي   میتحـر  ،کلـی بندي  یک تقسم کرد دربندي  توان دسته می اقتصادي را ازجهات مختلفهاي  تحریم

  :کردبندي  گروه جنبه سه از توان می را اقتصادي
 ها میتحر اهداف .1
  کننده شرکت کشورهاي تعداد .2
 اقتصاديهاي  بخش پوشش دامنه .3

 خواهنـد  یین کارآیشتریب داراي هنگامی اقتصاديهاي  میتحر و متقابلند رابطه داراي فوقهاي  جنبه

 مـورد  ابزارهـاي  و پوشش دامنه م،یاهداف تحر نیب و شده تیرعا فوقهاي  جنبه آنها طراحی در که بود

 مهار نخست، :شوند یم برده کار هب منظور سه براي اساساً اقتصاديهاي  میتحر .باشد برقرار تناسب استفاده

تر  بلندپروازانه میتحر هدف هرچه طور طبیعی . بهحکومت رییتغ سوم، حکومت و رفتار رییتغ حکومت، دوم،
 هنگامی هستند بلندپروازانه اهداف داراي کههایی  میحرت .بود خواهدتر  نهیپرهز و دشوارتر آن اجراي باشد،

هدف  مستلزم امر نیا: کنند وارد میتحر تحت کشور بر نییسنگ اریبس نهیهز که بتوانند شد خواهند موفق
 بـاال  را میتحـر  و انسـانی  اقتصـادي  عاتیضـا  که است اقتصاد کیاستراتژ و متعددهاي  بخش دادن قرار
  برد. می

                                                        
1. Sender 2. Target 
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کـه هـدف از تحـریم جمهـوري اسـالمی ایـران       این اقتصادي وهاي  اهداف تحریم ،1جدول شماره  
  دهد. می کدامیک است را نشان

 
  ي اقتصاديها تحریمجدول تبیین اهداف  .1جدول 

  ي نوع هدفها ویژگی  دستیابی به هدفهاي  روش  نوع هدف
  

  حکومت رییتغ
 گاه و زمان نیتر در کوتاه نهیهز حداکثر کردن وارد

  کشور آن به نظامی حمله ط برايیشرا کردن آماده
 کیاسـتراتژ  و متعـدد هـاي   بخش دادن هدف قرار

  اقتصاد

 میتحـر  تحـت  کشور بر نییسنگ اریبس نهیهز
  .کند می وارد
 بـاال  را میتحـر  و انسـانی  اقتصـادي  عاتیضا

  برد. یم
  
  

  حکومت، مهار

 و قـدرت نظـامی   از طریـق کنتـرل   حکومت مهار
ـ  در قوا توازن حفظ حکومت و اسییس  منطقـه  کی

  .نیمع
 عمـل  عرصـه  دو در همزمـان هـا   میگونه تحـر  نیا

 زاتیو تجه وريفنا عرضه انیجر کسو،ی از .کنند می

  ،دهند می قرار هدف را نظر مورد به کشور نظامی
آن  درآمـد هـاي   سرچشـمه  و منـابع  گـر، ید سوي از

  دهند می قرار مورد هدف را کشور

 نظـامی  وريفنـا  و زاتیـ بـه تجه  ابییدست از

 مالی کشـور هـدف را   هیبن کند می ريیجلوگ

 اهیسـ  در بـازار  مربوطـه  زاتیتجه دیخر براي

  .کند می فیتضع

  
 رفتار رییتغ

  حکومت

 و اقتصادي موافقت با جلبها  میتحر نهیافزایش هز
  .متعدد کشورهاي اسییس

 کههایی  گروه و افراد قدرت گاهیاز تضعیف پا

 رییـ تغ خواهـان  میتحـر  تحت کشور در درون
  .کند می جلوگیري رفتارحکومت

 ازهـاي یامت بـا  هـی، یتنب اقـدامات  بـر  عـالوه 

 زهیـ انگ تا همراه است. زین اسییس و اقتصادي

  آورند. بوجود را رفتار رییتغ براي الزم
هدف از 

  ي ایرانها تحریم
امـا در   ،انـد  مختلف را آزمـوده ان ایرا ن تغییر حکومت است و اهداف کنندگ یمگرچه هدف اصلی تحر

  همخوانی دارد. "تغییر رفتار حکومت"ي ها ویژگیشرایط کنونی اهداف تحریم با 
  
هـاي   و تحریم چندجانبه جانبه، کی به توانند می اقتصاديهاي  میتحر کنندگان، شرکت تعداد لحاظ به

 جانبه، کی صورت هب و آمریکا توسط ستمیب اقتصادي سدههاي  میتحر اکثر شود.بندي  شوراي امنیت دسته

 بر آنها اعمال نهیهز آنکه لیدل به ها، میتحر گونه نیا اند. شده اجرا گذاشته به کشورها ریسا مشارکت بدون

 که گریکشورهاي د از را خود اقتصادي ازهايین تواند می میتحر تحت کشور و است ک کشوری تنها دوش

ـ شـانس موفق  و ییکـارآ  از معمـوال  سـازد،  بـرآورده اند  نکرده شرکت میتحر در . برخوردارانـد  کمتـري  تی
 اجـرا  به سرعت با را آنها توان می و ستین کشورها ریسا جلب موافقت مستلزمها  میتحر نیا اعمال گر،ید ازسوي

 وکننـده   میکشور تحر خارجی استیس و منافع نیب تناقض بروز احتمال و کشورها نیب رقابت اقتصادي .گذاشت
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هرچنـد کـه    .)18: 2007(زمـانی،  جانبه گـردد  کیهاي  میتحر ییکارآ فیتضع موجب تواند می زین کشورها ریسا
 توانند براي نشان دادن رهبـري وتعهـد،   می تنهایی قادر به ایجاد تغییر نیستند اما جانبه به یکهاي  تحریم

ـ  یک موضوع وکسب حمایت بـین  تمرکز توجه بر هـاي   یمتحـر  2جـدول شـماره   ی اسـتفاده شـوند.   الملل
  دهد. می نشانکنندگان  لحاظ شرکت اقتصادي را به

  
  کنندگان شرکت تعداد لحاظ ي اقتصادي بهها تحریمجدول  .2جدول 

  ي تحریمها ویژگی  نوع تحریم
  

  جانبه کیهاي  میتحر
  

برخـوردار   کمـی  تیشانس موفق و ییکارآ از .است ک کشوری تنها دوش بر آنها اعمال نهیهز
هـاي   میتحـر  ییکـارآ  فیتضـع  رقابت موجب .گذاشت اجرا به سرعت با را آنها توان می .است

بـراي هشـدار و بازدارنـدگی دیگـر      تنهایی قادر به ایجاد تغییر نیست. به .گردد می جانبه کی
  .شود می کشورها استفاده

  
  چندجانبههاي  میتحر

 تواند میمناسب  موارد در و است جانبه همه و جانبه کیهاي  میتحر انیم حد چندجانبه میتحر

  باشد برخوردار توجهی قابل سرعت و ییکارآ از
  

  شوراي امنیتهاي  میتحر
  

ـ ا .باشـند  مـی  ملـل  سازمان تیامن شوراي توسط صدور قطعنامه مستلزم هـا   میتحـر  گونـه  نی
 شـوراي  دائمـی  اعضاي هیکل موافقت جلب .باشند برخوردار ییباال اریبس ییکارآ از توانند می

  .است بر زمان و دشوار تیامن
  .باشند میعملی  خاصی طیشرا در تنها و بوده معدودها  میتحر نیا تعداد

رو بـوده   لف با همه نوع از اشکال فـوق روبـه  ي اقتصادي علیه ایران درمقاطع مختها تحریم  بندي جمع
  .است

  
 هوشـمند  و ریکلی، فراگ گونه دو بر توان می راها  میتحر اقتصادي،هاي  بخش پوشش دامنه لحاظ به

 کنتـرل  قابـل  آنهـا  آثار که شود می گفتههایی  میتحر به ریفراگهاي  میتحر .کردبندي  میتقس هدفمند) ای(

 بـر  در را تـی یجمع ،اجتماعیهاي  گروه و اقتصاديهاي  بخش هیکل آنها عاتیضا و خسارات دامنه و نبوده

م یتحـر  خسارات دامنه بتوانند تا ندارند را الزم دقت شده گرفته کار هب اقتصادي گر، ابزارید عبارت به. ردیبگ
 و دیشـد  انسـانی  عاتیبروز ضـا  از و سازند محدود نییمع تییجمعهاي  گروه و اقتصاديهاي  بخش به را
 کـه  شـود  مـی  گفتـه هـایی   میتحـر  بـه  هوشمند میتحر گر،ید ازسوي .کنند ريیجلوگ ناخواسته مدهايایپ

اجتماعی هاي  گروه به را میتحر خسارات دامنه و دهند قرار هدف را نییمع ي اقتصاديها فعالیت توانند می
  سازند. محدود نییمع

 کشـور  اسییس رهبران به ریفراگ اقتصاديهاي  میتحر هوشمند: فراگیر وهاي  ثیرات تحریمتفاوت تأ

 اسییستأثیر  خود، کشور مردم ملی غرور احساسات و برانگیختن با دهندتا می این فرصت را میتحر تحت

ـ فراگهاي  میتحر انسانی عاتیضا گر،ید ازسوي سازند و خنثی م رایتحر  افکـار  در تییجـاد نارضـا  یا بـا  ری
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هـاي   میتحـر  .سازند می دشوار را باشد می م الزمیتحر ادامه براي که یالملل نیب اجماع حفظ جهان عمومی
 رساندن حداقل به با و سازند می محروم فوق يها فرصت از را میتحت تحر کشور اسییس رهبران هوشمند،

هـاي   میتحـر  گـر، ید سـوي . ازکننـد  مـی  لیتسه را میتحر ادامه براي جهانی اجماع انسانی، حفظ عاتیضا
 بـراي  را میتحـر  نه اعمالیهز رضروري،یغ يها بخش زدن دور و میتحر دامنه کردن محدود با هوشمند

 زهیانگ و لیتسه را جهانی اجماع حفظ و جادیا امر مجدداً نیا. دهند می کاهش زینکننده  میتحر کشورهاي

 3جـدول شـماره    ).2007:22(زمـانی،  رسـاند  مـی  حـداقل  بـه  میتحر رپاگذاشتنیبر ز را کشورها اقتصادي
  .دهد می لحاظ دامنه پوشش نشان اقتصادي را بههاي  تحریم
  

  اقتصاديهاي  بخش پوشش دامنه لحاظ هي اقتصادي بها تحریمجدول  .3جدول 
  ثیرات تحریم تأ  ي تحریمها ویژگی  نوع تحریم

  
   هوشمندهاي  میتحر

  

 و دهند قرار هدف را نییمع ي اقتصاديها فعالیت
اجتمـاعی  هـاي   گـروه  به را میتحر خسارات دامنه

  سازند. می محدود نییمع
 زدن دور و میتحـر  دامنـه  کـردن  محـدود  بـا 

 را میتحـر  نه اعمـال یهز رضروري،یغ يها بخش

   د.دهن می کاهش زینکننده  میتحر کشورهاي براي

 کشور اسییس رهبران هوشمند،هاي  میتحر 

تـأثیر   سازي فرصت خنثی از را میتحت تحر
 بـا  و سـازند  مـی  محـروم  میتحـر  اسـی یس

 انسـانی، حفـظ   عاتیضـا  رسـاندن  حداقل به

 لیتسـه  را میتحـر  ادامه براي جهانی اجماع
  کنند می

  
  گیرفراهاي  میتحر

 دامنه و نبوده کنترل قابل ها تحریمآثار این نوع از 

 اقتصاديهاي  بخش هیکل آنها عاتیضا و خسارات

  .ردیگ می بر در را تییجمع/اجتماعیهاي  گروه و

 ملـی  غـرور  احساسـات و  برانگیختن امکان

تـأثیر   سـازي  و خنثـی  هـدف،  کشـور  مـردم 
 انسـانی  عاتیضا م وجود دارد.یتحر اسییس

 افکار در تییجاد نارضایا با ریفراگهاي  میتحر

ـ  اجماع حفظ جهان عمومی  کـه  یالمللـ  نیب

 دشـوار  را باشـد  مـی  م الزمیتحر ادامه براي

  سازند می
 "فراگیـر هـاي   میتحـر "اقتصـادي بـا   هـاي   بخش پوشش دامنه لحاظ علیه ایران به يها تحریم   بندي جمع

  همخوانی دارد.
  

اساس نیـات   که از آن جمله برکرد بندي  توان دسته می جهات دیگري نیز اقتصادي را ازهاي  تحریم
  کرد:بندي  را به دو نوع کلی تقسیم توان آن و می گان استکنند پنهان تحریم و آشکار

  اجباريهاي  تحریم )الف
  دستکاري یا اعمال نفوذهاي  تحریم )ب

) 9: 1377شیوه اجرا (زهرانـی،  -3مخاطب  -2هدف  -1در سه ویژگی استها  وجه تمایز این تحریم
  دهد. می وجوه تمایز را نشاناین  4 جدول شماره
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  ها تحریمهاي  ویژگی .4جدول 
  دستکاري یا اعمال نفوذهاي  تحریم  اجباريهاي  تحریم  
 شیوه و ،مخاطب حکومت ،تغییر رفتار  هدف

هـدف   مستقیم اسـت،  روش آشکار و
  شود می آشکارا اعالن

 شیوه پیچیده آشـکار و  ،مخاطب مردم سازي، ثبات بی
  ایجاد فاصله بین مردم و رهبرانشان است پنهان است،

  ماند. می هدف مبهم باقی
تغییر گذاري  ثیررهبري جامعه براي تأ  مخاطب

  رفتار حکومت است و ها سیاست
  عموم مردم

هدف منجر  وابستگی اقتصادي کشور  شیوه اجرا
  شود می به تغییر رفتار

ایجاد شرایطی است که جامعه ناگزیر به تغییر رهبري 
  شوداش  سیاسی

مد است که طبقه متوسط نسبت به دو ادر جوامعی کار    ها ویژگیسایر 
  استتر  غنی حجیم طبقه فقیر و

  دو نوع است. از هر ایران ي جمهوري اسالمیها تحریمنوع   ي ایرانها تحریمنوع 
  
  ي اعمال شده علیه ایران بعد از انقالب اسالمیها تحریم

بـه همـراه   هـا  که بسـیاري از آن  آمریکاهاي  کلی تحریمطور هب :آمریکااعمال شده توسط هاي  تحریم )الف
 .نمـود بنـدي   دوره اصـلی تقسـیم   6توان بـه   می ایران صورت گرفته است را علیه کشور کشورهاي دیگر

  .دهد می نشان راها  تاریخ شروع تحریم مفاد و 5جدول شماره 
  

  تحریم جمهوري اسالمی ایران هاي  دوره .5جدول 
  مفاد تحریم  بهانه تحریم  تاریخ  دوره

ابتداي انقالب 
  اسالمی

تسخیر   1979- 1981
سفارت 
  آمریکا

ممنوعیت  تجهیزات نظامی، رلغو قراداد فروش صدها میلیون دال
میلیـارد   12مسـدود نمـودن    ،فروش تجهیزات نظامی به ایران

عیت کلیه مبادالت تجاري ممنو ،آمریکاایران درهاي  دالردارایی
   آمریکابین ایران و 

جنگ ایران و 
  عراق

حمایت از   1981- 1988
  تروریسم

کنترل صادرات  ،منع صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران
قطع کلیـه   غیرنظامی، کاالهاي داراي مصارف دوگانه نظامی و

ممنوعیت ورود کلیه  ،یالملل مالی نهادهاي بینهاي  وکمکها  وام
  یی به ایرانآمریکاهاي  فرآورده و کاالها

  عراق  تصویب قانون منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و    1989- 1992  دوره بازسازي
(سیاست  کلینتون
  دوجانبه) مهار

حمایت از   1993- 2001
تروریسم 

ومخالفت با 
روند صلح 
  خاورمیانه

منـع   ،یی در توسعه نفت ایرانآمریکاهاي  منع مشارکت شرکت
 ،بـا ایـران  گـذاري   سـرمایه  تجـاري و  ،کلی مبادالت اقتصـادي 

هـاي   مجازات کلیه شرکت لیبی و تصویب قانون تحریم ایران و
میلیـون دالر در صـنعت نفـت     20گذار بیش از  خارجی سرمایه

  ایران 
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   .5ادامۀ جدول 
  مفاد تحریم  بهانه تحریم  تاریخ  دوره

پس از واقعه 
  سپتامبر

قراردادن   2002- 2003
 ایران در محور

  شرارت 

 طرف قراردادهاي  سابق جهت شرکتهاي  اجراي تحریم تشدید
  با ایران

پس از 
هاي  قطعنامه

 شوراي امنیت در
  اي  هبحث هست

تالش براي   تاکنون2003
تولید سالح 

  اي هسته

فـارغ التحصـیل دانشـگاه     10اخراج حداقل  :آمریکاهاي  تحریم
مایکروسـافت  هاي  توسط شرکتتحریم  ،2006شریف در سال 

داري  مـالی توسـط وزارت خزانـه   هـاي   تحـریم  ،2007در  ویاهو
توسط کنگـره،   2010جانبه در  یکهاي  تحریم ،2007در آمریکا

محصـوالت  کننـده   صادرهاي  قانون تحمیل مجازات به شرکت
 ،جدید علیه سپاه پاسدارانهاي  ، تحریم2010در  ننفتی به ایرا

تحریم  ،نیروي نظامی آن و فرماندهان آن ،نیروي مقاومت بسیج
  کردن تجارت نفتی با ایران نی براي متوقفتاجر چی
مشـترك بـا   گذاري  ممنوعیت سرمایه اتحادیه اروپا:هاي  تحریم

 ایـران در  شخص جدیـد از  280، تحریم 2010 حضور ایران در
یـا   واردات خریـد و  ممنوعیت عقد هرگونه قرارداد جدید ،2011
  نفتیهاي  فرآورده نفت خام ایران ونقل و حمل

  )20-41: 2007 همکاران، و (هافباورمنبع: 
  
ــنج قطعنامــه   هــاي  تحــریم )ب ــل: تــا کنــون شــوراي امنیــت ســازمان ملــل متحــد پ ســازمان مل

  ).77-78: 1392 ،احمدي( .) علیه ایران صادر کرده است1929و 1969،1737،1747،1803(

  اقتصاد مقاومتیشناسی  مفهوم
 آن از متفاوتیهاي  برداشت اخیر يها سال در و است اقتصادي ادبیات در جدید مفهومی ،1مقاومتی اقتصاد

 بـر  مبتنـی  ریاضـتی  اقتصـاد  اند. کرده تعبیر اقتصادي ریاضت به را مقاومتی اقتصاد برخی .است شده ارائه
 اقتصـاد « رویکـرد . گـردد  مـی  تحمیـل  مـردم  بـه  دولـت  سوي از که است مضاعفی هاي سختی پذیرش
 دیـون  پرداخـت  بـراي  ذخیره نیز و بودجه کسري کاهش - دولتی هاي هزینه کاهش براي که »ریاضتی
 افـزایش  دستمزد، و حقوق کاهش ها، مالیات افزایش چون وشامل اموري پذیرد، می انجام داخلی و خارجی

 نهایـت  در و.. .خـارجی  اسـتقراض  دولتـی،  خـدمات  کاهش بازنشستگی، حقوق کاهش بازنشستگی، سن
 مقـاومتی،  اقتصـاد  امـا  .اسـت ) دولـت  بگیران حقوق ویژه به( کارگران و کارمندان جمعی دسته هاي اخراج
 اقتصـادي  فشـارهاي  و هـا  تحـریم  بـا  مقابله در مبارزاتی رویکرد ست،ا پیدا مقاومت واژه از که طور همان

                                                        
1. Resilient Economy 
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 قبـال  در مقـاومتی  اسـت،  »فرصـت  به تهدید« تبدیل درواقع مقاومتی اقتصاد .دارد بیرون از شده تحمیل
 از .نمایـد  نمـی  ملـزم  را ریاضـتی  اقتصـاد  رویکردهـاي  وجهـی  هـیچ  بـه  لـذا  است، شده ایجاد تنگناهاي

 از حمایـت  نفتـی،  غیر صادرات افزایش کارآفرینی،: چون مواردي به توان می مقاومتی اقتصاد رویکردهاي
 علـم،  تولید وارداتی، محصوالت و کاالها داخلی تولید افزایش تولید، کیفیت و کمیت ارتقاي داخلی، تولید
 در فقـط  نـه  مقـاومتی،  اقتصـاد  .نمـود  اشاره.. .و بانکی امور اصالح تحریم، زدن دور متفاوت، صنایع رشد

 اقتصادي، ریاضت در .است کشور یک اقتصادي رشد و اصالح الزمه و خوب همیشه بلکه بحران، شرایط
  است. استیصال اوج ریاضت .نیابد بهبودي هم اقتصاد بسا چه و کنند می تحمل اقتصادي سختی مردم

 شـامل  زیرزمینـی  اقتصاد اند. نموده تعبیر زیرزمینی اقتصاد و بسته اقتصاد به را مقاومتی اقتصاد برخی
 .اسـت  نشـده  ثبـت  درجـایی  و شـده  انجـام  غیرقـانونی  یا قانونی طور به که استهایی  ازفعالیت دسته آن

 بـه  اقتصادي،هاي  فعالیت از بخشی کمابیش کشورها همه در که است اي گونه به اقتصاد، عمومی عملکرد
 و کاالهـا  تولیـد  .شود می انجام پنهانی کشور، مقررات و درقوانین شده وضعهاي  محدودیت از گریز خاطر

 چارچوب از خارج اندازه هر به نامیم، می زیرزمینی اقتصاد را آن که د،مولّهاي  ازفعالیت گروه دراین خدمات
 موجـب  توانند می د،ـدارن هـک حجمی نسبت به باشند، اقتصاد عمومی عملکرد به مربوط اطالعات مجموعه
 اســفندیاري وجمــال( باشــند نادرســتهــاي  سیاســت تجــویز و وضــعیت صــحیح تشــخیص از انحــراف

  .)82: 1381منش،
 داننـد.  مـی  اقتصـادي  فشارهاي و تحریم برابر در و تاکتیک یک عنوان به مقاومت اقتصادي را برخی

 اوالً کـه  معنـا  این به .است اقتصاديهاي  تحریم با مواجهه شود، می برداشت اقتصادمقاومتی از عموماً آنچه
 ملـی،  اقتصاد درون در فشار و سختی تحمل ظرفیت ثانیاً و شود جستجوها  تحریم زدن دور برايهایی  راه

 آنهـا  کـردن  جـایگزین  بـراي  و رصـد  شده تحریمهاي  حوزه مقطع، هر در بایست می مبنا، براین .یابد ارتقا
  :است ناکارآمد زیر دالیل به راهبرد این .گیرد صورت اقداماتی

 شده اتخاذهاي  تحریم به واکنشی کنشی، رویکرد و بودن انفعالی  
 ملی اقتصاد تدریجی تضعیف امکان  
 فرایند این در برکشور زیادهاي  هزینه تحمیل 

بار از سوي مقام معظـم رهبـري مدظلـه     اولین 1389صطالحی است که در سال ا» مقاومتیاقتصاد «
کـه   در شرایطی 1389شهریور  16تاریخ  ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در .مطرح شد

هـا را   جمهوري اسالمی ایران وضع شده بود، راهکـار مقابلـه بـا تحـریم    هاي اقتصادي جدید علیه  تحریم
 »وجـود بیـاوریم.   قتصاد مقـاومتىِ واقعـى در کشـور بـه    ما باید یک ا«اقتصاد مقاومتی دانستند و فرمودند: 

وارد شده بر اقتصـاد  هاي  کند که توانایی مقابله با شوك می اقتصاد مقاومتی در حقیقت اقتصادي را ترسیم
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ز بحـران را داشـته باشـد.    عبـور ا را دارد. چنین اقتصادي باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی 
اقتصادي وجود داشته باشد و هاي  یابی به چنین اقتصادي الزم است نگاه بلندمدت به سیاست براي دست
طراحی شوند تا در آینده چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع نامالیمـاتی  اي  هاقتصاد به گونهاي  زیرساخت

معنـایش حصـار   «این اقتصاد  ،د. طبق نظر معمار اقتصاد مقاومتیتوانایی مقابله داشته باشنها  نظیر تحریم
؛ اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یـک  فقط انجام یک کارهاى تدافعى نیستکشیدن دور خود و 

دهد که حتى در شرایط فشار هـم رشـد و شـکوفائى خودشـان را داشـته       می دهد و اجازه می ملت امکان
هـاي   هـا و خصـومت   تحریم، در شرایط دشـمنى  شرایطه در شرایط فشار، در باشند. یعنى آن اقتصادى ک

(بیانـات مقـام معظـم رهبـري مدظلـه در       »رشد و شکوفائى یک کشور باشد  کننده تواند تضمین می شدید
  .)17/5/91دیدار با دانشجویان

 اسـت  اقتصادي سازوکارهاي و شرایط ازاي  هویژسازي  مدل و طراحی »اقتصادمقاومتی« فضا این در
 و فعال صورت به فشارها، و ها تحریم حداکثر وجود فرض براساس کشور اقتصادي فضاي برآن، مبتنی که
اي  هویـژ  گونهسازي  مدل براي عملی و نظري بنیانی »اقتصادمقاومتی« درواقع .شود می طراحی منفعل، نه
هـاي   مکانیسم .است ساخته آماده ازپیش بیش ها، تحریم با مواجهه براي را خود فعاالنه که است اقتصاد از

 ایـن  بـر  مقـاومتی  اقتصاد در ...واي  هواسط و مالی نهادهاي خارجی، تجارت وکار، کسب فضاي اقتصادي،
 اقتصـادي  ضربه هر و است سلطه نظام با دائمی ایدئولوژیک تعارض در کشور که شوند می طراحی فرض

 تهدیـد،  نـه  اقتصـادي هاي  تحریم فضایی، درچنین .شود وارد کشور به لحظه هر در است ممکن غرب از
 اجمـاع  و قـدرت  بـا  را مقاومتی اقتصاد راهبردهاي توان می آنها فشار زیر که هستنداي  هویژ فرصت بلکه
 دنبـال  ازمسیرهایی ملی درآمد و ثروت کسب رویکرد، این در .کرد تسریع را آنهاسازي  پیاده و همراه ملی
 باشـد  ناگزیر کشور آنکه نه کند، می تقویت را یالملل بین سیاسی درفضاي کشور زنی چانه قدرت که شود می
 ).64: 1390پیغامی،( بکشد دست سیاسی فضاي در خود ایدئولوژیک اهداف از اقتصادي مسائل دلیل به

توان دید چگونـه اقتصـاد قـادر اسـت در      می اقتصاد مقاومتی مبحثی در اقتصاد است که براساس آن
 ،آسیب نبیند (کمیسیون اقتصاد کـالن ها  حال از این ضربه مختلف مقاومت کند و درعینهاي  مقابل ضربه

  ).141: 1392 ،بازرگانی ونظام اداري مجمع تشخیص مصلحت نظام
هـا   مدیریت سوء وها  تحریم از کشور نجات براي اقتصادي الگوي یک مقاومتی اقتصاد ایجابی، نگاه با
 تحـریم،  و فشـار  شـرایط  در حتـی  ملـت،  یک براي که است اقتصادي تیمقاوم اقتصاد. «شود می تعریف
 اقتصاد).05/1391/  16 دانشجویان دیدار ،مدظلهاي  هامام خامن( »کند می فراهم را شکوفایی و رشد زمینه

 همـه  تواند می و داشته شکنی تحریم توان ملی، اقتصادسازي  مقاوم ضمن که است الگویی و ایده مقاومتی
 اقتصـادمقاومتی، ). 4: 1392احمـدي، ( نمایـد  بسـیج  قوي اقتصادي نهاد یک ایجاد براي را کشور امکانات
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 تـوان  و تهدیـدات  برابـر  در ملـی  اقتصـاد سـازي   مقـاوم  ضـمن  کـه  اسـت  اقتصـادي  الگـویی  و گفتمان
). 5همـان، ( باشـد  می گرا برون و زا درون مولد، ساز، فرصت سلطه، نظام راندن عقب رویکرد با شکنی، تحریم

ـ جر یک تشکیل یمعن به اقتصادمقاومتی الگو، و ایده این اساس بر  بـا  مقابلـه  بـراي  فعـال  اقتصـادي  انی
 فشارها بر تواند و می دارد فعاالنه رویکردي اقتصادي هاي بحران برابر در که ییالگو. است بحران هرگونه

 را موانـع  بحرانی شرایط در و نموده غلبه شود، می وارد دشمن نیروهاي سوي از که اقتصادي هاي ضربه و
  : شود می تنظیم زیرهاي  شاخصه اساس بر کلیهاي  سیاست تعاریف، این براساس .ندک برطرف

 وهـا   تحـریم  مقابـل  در آفنـدي هـاي   توانمنـدي  داراي و هنگـام  بـه  و سریع ،فعال هوشمند، واکنش
 عوامـل  بـه  توجـه  -نفتی درآمدهاي به تجاري تراز و بودجه ياتکا حداکثري کاهش- اقصادي فشارهاي

 قیمـت  تنظـیم  -جامعـه  اساسـی  نیازهـاي  درتـامین  خوداتکایی -اقتصادي حوزه در ساز مصون و زا آسیب
 اقتصـاد  ،جـویی  صـرفه : نظیـر ( مقـاومتی  اقتصـاد  لـی ک يهـا  سیاسـت  اساس بر حرکت -داخلی تولیدات

 کـاهش ( همچـون  مقـاومتی  اقتصـاد  ارکـان  و الزامات به توجه -...)و جهادي فرهنگ تقویت بنیان، دانش
  ...)و اقتصاد کردن مردمی ،نفت به وابستگی

 و داشـته  را یخارجکننده  بیتخر ياقتصاد يشوکها از عیسر بهبود يبرا ییتوانا اقتصاد الگو، دراین 
 بسـتر  و زمینـه  اقتصـادي  شـکوفایی  و رشد و. داشت خواهد راها  كشو نیا آثار برابر در یستادگیا قدرت

وري  بهـره  بـودن  بـاال  ،يکـار یب نییپـا  نرخ .آورد می فراهم بشر تربیتی دیگرهاي  فعالیت براي را مناسبی
 رشـد  نـرخ  کشـور،  یصـادرات  يدرآمـدها  تنـوع  باال، یاجتماع هیسرما جامعه، نبودن یدوقطب کار، يروین

  .برشمرد مقاوم اقتصاد يبرقرار دهندة نشانهاي  شاخص از توان می را باال ياقتصاد
مـدیریت منـابع    ،حمایـت از تولیـد ملـی    ،کردن اقتصاد رکن، مردمی 8ه مقام معظم رهبري، در اندیش

بنیان، کاهش وابستگی به نفت، حرکت بر اساس برنامـه و پرهیـز از    اقتصاد دانش ،ارزي، مدیریت مصرف
 باشند. می عنوان ارکان اقتصاد مقاومتی برجسته به، الساعه، و اقتصاد کارآفرینی خلقهاي  سیاست

مروزه در مقابل فشار کشـورهاي بیگانـه و تحـریم اقتصـادي دیگـر جوامـع، تقویـت و حمایـت از         ا 
توان اقتصاد مقـاومتی   می گردد. در واقع اقتصادي کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میهاي   بنیان

ی تعریف نمود. عملی نمـودن  ها و فشارهاي خارجی و شکوفایی اقتصاد مل را تبلور اقتصاد در مقابل تحریم
دنبال دارد که در نهایـت رشـد تولیـد     اقتصادي به  نتایج مثبتی در عرصهو تأثیر  اقتصاد مقاومتی در جامعه

زند. از سوي دیگر این نوع اقتصاد بـا خودکفـایی و اسـتقالل اقتصـادي      می داخلی و اقتصاد بومی را رقم
تواند جامعه را از وابستگی برهاند  می کشورهاي بیگانههاي   ماي مستقیم دارد. مقاومت در برابر تحری رابطه
برگرفتـه از الگـوي اقتصـاد    هـاي   قابلیـت  1نمودار شـماره   اتکایی و استقالل اقتصادي را رقم زند. و خود

  .دهد می اقتصادي دشمنان را نشانهاي  مقاومتی در برابر با تحریم
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  اقتصاديهاي  برابر تحریماقتصادمقاومتی در هاي  قابلیت .1نمودار 

  روش تحقیق   .3
آوري  جمـع  جهـت کـه   ،باشـد  مـی  کیفیهاي  مبتنی بر داده این تحقیق از حیث روش توصیفی تحلیلی و

ـ  .اطالعات مورد نیاز از دو شیوه اسنادي و میدانی استفاده شده است  ،مبـانی نظـري  اي  هدر بخش کتابخان
هـاي   لفـه ؤاقتصاد مقـاومتی و همچنـین م  هاي  لفهؤاسناد و سوابق مورد مطالعه قرار گرفته و بر این مبنا م

نامه تنظیم و توسط نخبگـان علمـی و    اقتصادي احصا شده و براساس آن دو پرسشهاي  از تحریمپذیر  اثر
منظور تعیین  به .فته استخبرگان اجرایی براساس پنج گزینه خیلی کم تا خیلی زیاد مورد سنجش قرار گر

دست  به 6شرح جدول شماره  آلفاي کرانباخ محاسبه و نتیجه به spssنامه با کمک نرم افزار  پایایی پرسش
  .نامه از پایایی باالیی برخوردار است دهد پرسش می آمده نشان دست نتایج به .آمد
  

  نتایج محاسبه ضریب آلفاي کرانباخ  .6جدول 
  اقتصاديهاي  تحریم  اقتصاد مقاومتی سیاست کلی  نامه پرسش

  76/0  81/0  ضریب آلفاي کرانباخ
  

نظران و نخبگان مرتبط با مباحث اقتصـادي شـاغل در مجمـع تشـخیص      جامعه مورد مطالعه صاحب
باشد که از بین آنان  می اقتصادي و اساتید دانشگاههاي  وزارتخانه ،مجلس شوراي اسالمی ،مصلحت نظام
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هـا   تحلیل استنباطی دادهو جهت تجزیه .طور هدفمند انتخاب گردیدند نفر به 16مشتمل بر اي  هحجم نمون
   .آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است ،از روش آماري پارامتریک

  ها  تحلیل دادهو تجزیه .4
  :اقتصاديهاي  اثرات تحریم )الف

مختلفـی  هـاي   لفـه ؤبـر م هـا   تحـریم گـذاري   ثیرت کـه میـزان تـأ   این تحقیق حاکی از آن اسـ هاي  یافته
 ،31/4خـارجی بـا میـانگین    گذاري  سرمایه بر تاثیر ،ترتیب الویت بهها  آنترین  مشاهده است که مهم قابل

عمرانـی بـا   هـاي   کاهش فعالیت ،4صادرات نفت با میانگین  ،13/4با میانگین  مالیهاي  ایجاد محدودیت
بـا میـانگین   اي  هبیمـ هـاي   ایجاد محدوودیت ،57/3انگین صادرات کاالها و خدمات با می ،94/3میانگین 

هاي  لفهؤبین م میزان ضریب همبستگی پیرسون در .باشد می 56/3و میزان تولید داخلی با میانگین  75/3
هـاي   لفـه ؤشـدت همبسـتگی بـین م   ترین  نحوي که باال هدهد ب می فوق شدت باالي همبستگی را نشان

هـاي   ) با تحـریم 71/0( مالیهاي  و ایجاد محدودیت )72/0صادرات نفت ( ،)76/0( خارجیگذاري  سرمایه
  .آمده است 6لفه در جدول شماره ؤتفکیک هر م آمده به دست اقتصادي وجود دارد. نتایج به

و میزان همبستگی آن با استفاده از آزمون ها  از تحریم اثرپذیرهاي  لفهؤماي  همیانگین رتب ،درصد فراوانی .7جدول 
  همبستگی پیرسون 

میزان 
  معناداري

  میزان
  همبستگی

نمره   بندي اولویت
  میانگین

خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 اثرپذیرهاي  لفهؤم

000/0  57/0    3.69 12.5 50 31.3 6.3 12.5 
میزان دسترسی به 

فناوري  ،مواد ،کاالها
 و تجهیزات مورد نیاز

000/0  71/0    4.13 31.3 50 18.8 0 31.3 
هاي  ایجاد محدودیت

 مالی

011/0  53/0    3.75 12.5 56.3 25 6.3 12.5 
 صادرات کاالها و

 خدمات
000/0  23/0    3.31 6.3 43.8 31.3 12.5 6.3 ونقل حمل 

000/0  65/0    3.94 18.8 56.3 25.0 0 18.8 
کاهش فعالیت 

 عمرانیهاي  پروژه

000/0  35/0    3.75 18.8 43.8 31.3 6.3 18.8 
هاي  ایجاد محدودیت

 اي بیمه

000/0  29/0    2.88 6.3 18.8 43.8 18.8 6.3 
کشورهاي  در حضور

اشخاص  ،خارجی
 حقوقی حقیقی و
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  . 7جدول ادامۀ 
میزان 

  معناداري
  میزان

  همبستگی
نمره   بندي اولویت

  میانگین
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 هاي اثرپذیر مؤلفه

015/0  47/0    3.38 12.5 31.3 43.8 6.3 12.5 
میزان دسترسی به 
خدمات آموزشی 

 پیشرفته

000/0  41/0    3.56 12.5 43.8 31.3 12.5 12.5 

محدود شدن 
فنی هاي  همکاري

ی الملل آژانس بین
 اتمی با کشور

000/0  28/0    2.13 0 6.3 18.8 56.3 0 
تقویت پایگاه 

 مخالفین

000/0  29/0    1.69 0 0 18.8 31.3 0 
 –بر روابط بین دولت

 ملت

000/0  31/0    1.94 0 12.5 12.5 31.3 0 
میزان بازدارندگی 

 دفاعی کشور
000/0  72/0    4.00 31.3 43.8 18.8 6.3 31.3 صادرات نفت 

016/0  63/0    3.56 12.5 43.8 31.3 12.5 12.5 میزان تولید داخلی 

000/0  58/0    3.19 12.5 25.0 37.5 18.8 12.5 
کاهش کیفیت 
 کاالهاي داخلی

000/0  55/0    3.75 18.8 43.8 31.3 6.3 18.8 قدرت خرید مردم 

000/0  51/0    3.69 18.8 37.5 37.5 6.3 18.8 
دسترسی مردم به 

 خدمات
000/0  58/0    3.56 18.8 25.0 50 6.3 18.8 افزایش قاچاق کاال 

000/0  47/0    2.44 0 12.5 37.5 31.3 0 
 افزایش مشکالت و

هاي  ناهنجاري
 اجتماعی

023/0  76/0    4.31 50 31.3 18.8 0 50 
گذاري  سرمایه

 خارجی

000/0  51/0    3.38 12.5 31.3 43.8 6.3 12.5 
 علمی وهاي  پیشرفت

 پژوهشی
000/0  31/0    2.31 0 12.5 25 43.8 0 امنیتیهاي  لفهمؤ 

 معدل میانگین  3.29  

  
  :اثرات اقتصاد مقاومتی )ب

کلـی اقتصـاد مقـاومتی در    هـاي   یک از بندهاي سیاست دهد هر می نشان 7گونه که جدول شماره  همان
ـ  ،بخشی مشخصی اسـت داراي برد و اثر اقتصادي دشمنانهاي  مقابله با تهدیدات و تحریم کـه   نحـوي  هب
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) 44/4با کسب باالترین میـانگین ( وري  د ثروت، بهرهیتولجاد ارزش افزوده، یدر ا يت فرهنگ جهادیتقو
گذار که طبق نظر نخبگـان و  دیگر بندهاي اثر از .داراستها  اثرات تحریمسازي  را بر خنثیتأثیر  بیشترین

ـ یش تولیتوان به افزا اند می خود اختصاص داده هخبرگان امتیاز باالتري را ب  ياالهـا کو هـا   نهـاده  ید داخل
 مـدیریت  و تحـریم هـاي   برنامـه  رصـد  ها، ظرفیت کارگیري هب( دولتی )، تکالیف25/4با میانگین ( یاساس

بـا   یاتیمال يدرآمدها سهم شیافزا با دولت يدرآمد نظام )، اصالح25/4با میانگین ( )اقتصادي مخاطرات
  ) اشاره کرد.4(با میانگین  شورک اقتصادپذیري  بیآس اهشک و مقاومت قدرت شی) و افزا06/4میانگین (

  
  و میزان همبستگی آن ها  تحریم اقتصاد مقاومتی برهاي  سیاستتأثیر  اي همیانگین رتب ،درصد فراوانی .8 جدول

  با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 
میزان 

  معناداري 
  میزان 

  همبستگی
نمره   بندي اولویت

  میانگین 
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 نوع سیاست

 مشارکت مردمی 0 12.5 25 31.3 31.3 3.81  7  59/0  000/0

 بنیان  اقتصاد دانش 0 6.3 25 37.5 31.3 3.94  6  58/0  000/0

000/0  21/0  23  2.50 6.3 12.5 25 37.5 18.8 
وجود  هي بها ظرفیتاستفاده از 

اجراي طرح هدفمندي  آمده از
 ها  رایانه

 ارتقاي سرمایه انسانی 6.3 12.5 18.8 31.3 31.3 3.69  9  54/0  000/0

000/0  76/0  2  4.25 50 31.3 12.5 6.3 0 
و ها  نهاده ید داخلیش تولیافزا

 یاساس ياالهاک

 ير راهبردیجاد ذخایا 6.3 18.8 25 31.3 18.8 3.38  17  34/0  001/0

 ت مصرفیریمد 6.3 12.5 25 37.5 18.8 3.50  13  44/0  000/0

012/0  31/0  18  3.31 18.8 31.3 25 12.5 12.5 
جانبه نظام  ت همهیاصالح و تقو
 شورک یمال

000/0  48/0  8  3.81 37.5 25 18.8 18.8 0 
جانبه هدفمند از  ت همهیحما

 االها و خدماتکصادرات 

000/0  25/0  19  3.19 12.5 25 37.5 18.8 6.3 
حوزه عمل مناطق آزاد و  ۀتوسع

 يژه اقتصادیو

000/0  73/0  5  4.00 43.8 25 18.8 12.5 0 
ش قدرت مقاومت و یافزا

اقتصاد پذیري  بیاهش آسک
 شورک

000/0  61/0  10  3.63 31.3 25 18.8 25.0 0 
درآمد پذیري  مقابله با ضربه

 حاصل از صادرات نفت و گاز
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  . 8ادامۀ جدول 
میزان 

  معناداري 
  میزان 

  همبستگی
نمره   بندي اولویت

  میانگین 
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 سیاستنوع 

000/0  27/0  20  3.19 12.5 25 37.5 18.8 6.3 
گاز  نفت و ير راهبردیش ذخایافزا
در بازار  يمنظور اثرگذار شور بهک

 یجهان

009/0  41/0  12  3.56 25 31.3 25.0 12.5 6.3 

ق یش ارزش افزوده از طریافزا
ة ارزش صنعت نفت و ریل زنجیمکت

 يدارا ياالهاکد یتول گاز، توسعۀ
 نهیبه یبازده

000/0  30/0  15  
  3.44 18.8 31.3 31.3 12.5 6.3 

 یعمومهاي  نهیدر هز جویی صرفه
در  یساسد بر تحول ایکشور با تأک

 ساختارها

013/0  68/0  4  4.06 43.8 31.3 12.5 12.5 0 
دولت با  ياصالح نظام درآمد

 یاتیمال يش سهم درآمدهایافزا

000/0  32/0  16  3.44 25 31.3 18.8 12.5 12.5 

ش ساالنه سهم صندوق توسعه یافزا
از منابع حاصل از صادرات نفت  یمل

بودجه به  یو گاز تا قطع وابستگ
 نفت

 آنسازي  اقتصاد و سالمسازي  شفاف 6.3 12.5 25 25 31.3 3.63  11  43/0  000/0

000/0  84/0  1  
  4.44 56.3 31.3 12.5 0 0 

جاد یدر ا يت فرهنگ جهادیتقو
 وري ثروت، بهرهد یارزش افزوده، تول

000/0  31/0  14  3.50 31.3 25.0 18.8 12.5 12.5 
و  ین ابعاد اقتصاد مقاومتییتب

 آنسازي  گفتمان

016/0  69/0  3  4.25 50 31.3 12.5 6.3 0 
کارگیري  ه(ب تکالیف دولتی

تحریم و هاي  رصد برنامه ها، ظرفیت
 مدیریت مخاطرات اقتصادي)

000/0  21/0  21  2.94 6.3 25 31.3 31.3 6.3 
ع و ینظام توزسازي  شفاف و روان

 يگذار متیق

011/0  17/0  22  2.94 12.5 18.8 25 37.5 6.3 
ه یلک يش پوشش استاندارد برایافزا

 ج آنیو ترو یمحصوالت داخل
 معدل میانگین   3.58  

 
انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص میزان همبستگی هـر یـک از بنـدهاي اقتصـاد     

که بـاالترین میـزان    نحوي هآن دارد بگذاري  نیز نشان از شدت باالي اثرها  تحریمسازي  با خنثی مقاومتی
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 ،84/0میـزان   بهوري  بهره ثروت، دیتول افزوده، ارزش جادیا در يجهاد فرهنگ تیشدت همبستگی را تقو
پـذیري   بیآسـ  اهشک و مقاومت قدرت شی، افزا76/0با  یاساس ياالهاک وها  نهاده یداخل دیتول شیافزا

 مخاطرات مدیریت و تحریمهاي  برنامه رصد ها، ظرفیت کارگیري هب( دولتی تکالیف ،73/0با  شورک اقتصاد
  .دارا است 68/0 باضریب یاتیمال يدرآمدها سهم شیافزا با دولت يدرآمد نظام و اصالح 69/0با  )اقتصادي

  
  آزمون فرضیه پژوهش )ج

ي اقتصادي ارتباط ها تحریمگذاري  ثیرشدت تأ اقتصاد مقاومتی وهاي  بین اجراي سیاست :فرضیه تحقیق
  داري وجود دارد.نامع

درصـد و سـطح خطـاي     99با اطمینان  9با توجه به نتایج جدول شماره  با توجه به فرضیه تحقیق و
اقتصـادي  هـاي   کلی اقتصاد مقاومتی و تحریمهاي  توان گفت که بین اجراي سیاست می 01/0کوچکتراز 

به ایـن   ،است )صورت معکوس (منفی این رابطه به به اینکهاز طرفی با توجه  ،ارتباط معناداري وجود دارد
تـأثیر   کلی اقتصاد مقاومتی با اثربخشی باالتري اجرا شـود میـزان  هاي  باشد که هرچه سیاست می مفهوم
و هـا   تحـریم گـذاري   اثرازطرف دیگر مقایسه میانگین نمرات میزان  .یابد می اقتصادي کاهشهاي  تحریم

کلـی اقتصـاد   هاي  بخشی سیاستاین نمره معدل اثر دهد که می کلی اقتصاد مقاومتی نشانهاي  سیاست
آورده که این حکایت از قابلیـت بـاالي    دست به) 29/3را (ها  تحریمگذاري  ) و میزان اثر58/3مقاومتی را (

کـه اجـراي اثـربخش     نحـوي  هتصادي است باقهاي  اثرات تحریمسازي  ي کلی در خنثیها سیاستاجراي 
توان رشد و پیشرفت ها  تحریمسازي  یابی به مقابله و خنثی ن دستکلی اقتصاد مقاومتی ضمهاي  سیاست

  .در شرایط بحرانی را نیز داراست
  

همبستگی براساس آزمون ضریب ها  تحریمگذاري  اثر کلی اقتصاد مقاومتی وهاي  ارتباط بین اجراي سیاست .9جدول 
  پیرسون

 نوع آزمون  ضریب همبستگی  سطح معناداري نتیجه آزمون 

 همبستگی پیرسون -279/0 001/0 پذیرش فرضیه

  گیري   نتیجه .5
ي اسالمی، استفاده دشمنان از راهکارهاي مختلف نظامی و سیاسی در فشار و ایجاد تغییر در رفتار جمهور

اي اخیـر،  ه دیگر طی سالاي  هدر محاسب ،نتایج مورد انتظار دلیل عدم رسیدن به باعث گردیده است که به
یابی به اهداف خود در دسـتور کـار قـرار دهنـد.      منظور دست اقتصادي را بههاي  تمرکز بر استفاده از ابزار

لمللی در برخورد با کشـور ایـران توسـط آنـان     ا فشارهاي اقتصادي که فراتر از روال معمول در سطح بین
هـاي   خـود گرفتـه اسـت. بررسـی     اقتصـاد بـه  ۀ رار گرفته و شکل تهدید و تهاجم در عرصمورد استفاده ق
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توجه کشـور اسـت از جوانـب    اقتصادي که مهاي  آمده در این تحقیق نشان داد تهدیدات و تحریم عمل به
 خـود قـرار  تـأثیر   اقتصادي و اجتمـاعی جامعـه را تحـت   هاي  مستقیم فعالیتطور مستقیم و غیر مختلف به

محـدود   ،مـالی هـاي   شکل ایجاد محدودیت بـر فعالیـت   اقتصادي بههاي  اثرات تحریمترین  مهم .دهد می
شواهد  .یابد می عمرانی و صادرات کاالها و خدمات ظهورهاي  کاهش فعالیت پروژه ،نمودن صادرات نفت
ملـت را   –دولـت ور داشته و ایجاد فاصله بـین  مح دارد که این تهدیدات رویکرد مردمو قرائن نشان از آن 

ـ   کلی اقتصاد مقاومتی برگرفته از آرا وهاي  سیاست نماید. می دنبال مدظلـه و نظـر   اي  همنویات امـام خامن
توانـد   مـی  و اجـراي مناسـب  سازي  صورت پیادهو اثراتی است که درها  لفهؤکارشناسان متخصص داراي م

دنبال داشته  رفت اقتصادي را نیز بهپیش حتی در شرایط بحران رشد و ها، ضمن پاسخ به تهدیدات و تحریم
 افـزوده،  ارزش جادیا در يجهاد فرهنگ تیچون تقوهایی  دهد سیاست می آمده نشان دست نتایج به .باشد

 رصـد  هـا،  ظرفیـت  کـارگیري  هب ی،اساس ياالهاک وها  نهاده یداخل دیتول شیافزا وري، بهره ثروت و دیتول
 يدرآمـدها  سهم شیافزا با دولت يدرآمد نظام اصالح ،اقتصادي مخاطرات مدیریت و تحریمهاي  برنامه

ـ  ن و مردمیبنیان نمود دانش ،یاتیمال ثیرات را در ایجـاد مقابلـه و بازدارنـدگی در    أکردن اقتصاد بیشترین ت
 .ستا اقتصادي داراهاي  مقابل تهدیدات و تحریم

   منابع
 www.khamenie.irقابل دسترسی در سایت  ،مجموعه بیانات ،)1392( اي هامام خامن
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  اقتصاد مقاومتی

  ***سعید قربانی، **بهمن طاهري، *علی صیادزاده 

  چکیده
ه در کـ ن موضـوعاتی اسـت   یتـر  یکی از مهـم  ياقتصاد يها تین حدود دخالت دولت در حوزه فعالییتع

دولـت در مکاتـب    يقـرار داشـته اسـت. بـرا     يپردازان اقتصاد هینظر نظرمکاتب گوناگون اقتصادي مد
بـا    شده است. در چارچوب وظایف دولت، نقش دولت  نظر گرفتهمتفاوتی در يها مختلف اقتصادي نقش

 یبررسـ  مطالعـه حاضـر بـه    درشـود.   یف میتعر یتیو رویکرد امن یاسی، سيتوسعه اقتصاد يردهاکیرو
ازمنـد  ین امـر ن یـ پرداختن بـه ا  پرداخته شده است.ران یدر اقتصاد ا نقش و جایگاه دولتنه یت بهیریمد

ن یباشد. ا یک نقشه راه میداشتن اریاختازمند دریبلندمدت و ن يزیر ک و برنامهیاستراتژ يکردیاتخاذ رو
بـا   شـود  مـی تـالش   ،منظـور  ایـن  بـه باشد.  یحاضر م مقاله یک نقشه راه) موضوع اصلی یبحث (طراح

، ل شـکاف اسـتفاده شـود   یـ تحل از روش یفیتوص -یلیتحل يکردیرواي با  استفاده از مطالعات کتابخانه
ات یـ وضع مطلـوب بـا اسـتفاده از ادب    یل وضع موجود و طراحیو تحل ییصورت که پس از شناسا این به
ت یرینقشـه راه مـد   یاتیـ عمل يهـا و راهکارهـا   ياسـتراتژ ل شکاف پرداخته و با استخراج یج به تحلیرا

د که نت از آن داریج حکایاستخراج گردد. نتا هاي کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی، مبتنی بر سیاست
هـا و   اسـت یمنسـجم از س  يا مسـتلزم مجموعـه   نقش و جایگاه دولت در اقتصـاد ایـران  نه یت بهیریمد

کـه در قالـب نقشـه راه     اسـت در بسـتر زمـان   مدت و بلندمدت)  ک کوتاهی(به تفک یاتیعمل يراهکارها
  .اند د قرار گرفتهیمورد تأک يشنهادیپ

  نقشه راه. دولت، رویکرد توسعه اقتصادي، اقتصاد مقاومتی، تحلیل شکاف،: ها کلیدواژه

  مقدمه .1
ـ برخوردار است و م یاز چه نقش يه دولت در حوزه اقتصادکدر مورد این مطلب  زان دخالـت آن در چـه   ی

با تحـوالت   هجدهمه از قرن ک يا نمود. دوره کیکرا از هم تف یمختلف هاي دورهتوان  ید باشد میبا يحد
                                                        

  ali_sayyadzadeh59@yahoo.comعلوم اقتصادي  دکتري *
 ی دانشگاه هوایی شهید ستاريعلم ئتیهآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو   دانش **

Bahman.taheri@ymail.com  
  saeed.qorbani@modares.ac.irارشد علوم اقتصادي، دانشگاه تربیت مدرس کارشناس ***
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نظـام   یبـود. مشخصـه اساسـ    کیالسکاقتصاددانان  يها شهیدر انگلستان آغاز شد و همراه با اند یصنعت
ت بـه  یآن با آنچه آدام اسـم  فیوظاست و ا ين دوره، دخالت محدود دولت در امور اقتصادیدر ا ياقتصاد

ـ ، دفاع از تمامین عمومیتأم یعنیانطباق داشت؛   رده بود،کدولت مطرح  یف اساسیعنوان وظا  یت ارضـ ی
ـ پرورش. او ر آموزشیپردازند نظ یم یعموم ياالهاکد یه به تولک ییها در بخش يگذار هیشور و سرماک ن ی

مـه  یافـت. در ن یستم استمرار یتا قرن ب شد یم ين نظام اقتصادیه از چنک يدیشد يدوره با وجود انتقادها
) سـبب  1923-34( آمریکـا اروپـا و   يروسیه و بحران اقتصـاد  1917تبر کن قرن دو واقعه انقالب ایاول ا
 يشـه اقتصـاد  یه اندکـ  1917نـد. بـا انقـالب    کفـا  یا يشـتر ینقـش ب  يه دولت در حوزه اقتصادکد یگرد

 يامل زمام امور را در عرصه اقتصـاد کطور  اده شد، دولت بهیسال پ 70باً یتقر يدر عمل برا یستیالیسوس
  نگذاشت.  یباق یبخش خصوص يبرا یدست گرفت و مجال به

وارد  يگـذار  هیدر عرصـه سـرما   یمل بخش خصوصـ کعنوان م بحران بزرگ اقتصادي نیز دولت به با
آن دولـت   موجـب  ه بـه کـ افـت  یتبلور » دولت رفاه«در قالب  ينزیک يها شهیت اندیعمل گردید و در نها

ار ی، حجـم دولـت بسـ   يثرکن نقش حدایند. در اک یفا میا يبه توسعه اقتصاد یابیثر نقش را در دستکحدا
قرن  یانیاست، اما در ربع پا يبنگاه اقتصاد کیند و در واقع ک یها دخالت م گسترده است و در تمام حوزه

رد مرسـوم بـه   کـ یدوره اول بـه وجـود آمـد و رو    يهـا  شـه یاند يبه سـو  یبازگشت ستم دوباره رجعت ویب
ن یند. در اک.. را از صحنه خارج .و ينزیکو  یستیالیسوس ییگرا دولت يها شهیتوانست اند» سمیبرالینئول«

 یافراد، به عالوه ناتوان یمصرف يها و تقاضا به خواسته ییدر پاسخگو یستیالیسوس يها نظام یدوره ناتوان
ـ اح ينـه را بـرا  یزم يدار هیشـرفته سـرما  یپ يشورهاکدر  یود تورمکرفاه در حل معضل ر يها دولت  يای

م بـر جهـان،   کحا ير فضایتحت تأث حالهر رد. بهکد فراهم یجد يرکف يها در قالب» سمیبرالیل«رد کیرو
خـود فـرو رفتنـد و در موضـع      كبه ال يدولت در امور اقتصاد یاقتصاددانان معتقد به دخالت منطق یحت

شدت طـرح و   را به» دولت خالق«ده یا» سمیبرالینئول«رد کیه روک یطین شرایقرار گرفتند. در چن یانفعال
در گزارش  یجهان کداد، بان یپول پاسخ م یالملل نیچون صندوق ب ییآن را با مجازات نهادها يعدم اجرا

شـد کـه    تأکیدرد. بر همین اساس کد یکتأ ير و تحوالت اقتصادییمثبت دولت در تغبر نقش  1997سال 
ن یمحـدود اسـت و بنـابرا    يگرین نهاد مانند هر سازمان دیا يها يدارد و توانمند يف متعددیدولت وظا

ش یافـزا  يدارند. افزون بر این برا يشتریت بیه اولوکاختصاص دهد  یفیخود را به وظا يها تید ظرفیبا
اصـالح نظـام    يشـنهاد یپ يها استین سیتر شنهاد شد. عمدهیپ يمتعدد يها استیدولت س يها تیظرف
وسـتن بـه نظامـات    یي و پساالر ستهیشا، يا نظام بودجه يساز یی، مبارزه با فساد، شفافتمرکززدا، ییقضا

ـ  يتوانمندساز يها استیس یعنی يا موضوع تازه یجهان کبود. در واقع بان یالملل نیب ـ کا حیـ ت دول  یمران
  قرار دارد. يرشد اقتصاد يگذار استیس یخوب را موضوع اصل

ایی هـ  عهده آن قرار دارد نیازمند صرف هزینهرسانیدن وظایفی که بر انجام از طرفی دولت به منظور به
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وجود درآمدهاي کافی و مسـتمر اسـت.    اي مذکور نیاز بهه باشد، اما بدیهی است که براي تأمین هزینه یم
نمودن این مهم با توجه به اینکه عملکرد موجود در اقتصاد ایران حاکی از نوعی مشکل ساختاري و  دنبال

دیگـر نیازمنـد در    عبـارت  زي بلندمـدت و بـه  ری هباشد نیازمند اتخاذ رویکردي استراتژیک و برنام یمزمن م
اري خود را ملـزم بـه   گذ ا و نهادهاي ملی سیاسته باشد که همه دستگاه یم 1اختیار داشتن یک نقشه راه

ـ    باشـد.   یاجرا و هماهنگی با آن بدانند. این بحث (طراحی یک نقشه راه) موضوع اصلی مطالعـه حاضـر م
اي نسـبت   باشد که ابتدا با استفاده از روش اسنادي و مطالعات کتابخانـه  صورت می ي تحقیق بدینمتدلوژ

در ادامه با استفاده از روش تحلیل شـکاف  و مطلوب اقدام گردیده و  2به شناسایی و استخراج وضع موجود
) بـا اسـتفاده از ادبیـات    3(پس از تحلیل وضع موجود و طراحی وضع مطلـوب  گیري از نظر خبرگان و بهره

مـدت و   هها و راهکارهاي عملیاتی (به تفکیک کوتا يرایج به تحلیل شکاف پرداخته و با استخراج استراتژ
اقتصاد ایران استخراج گردد. بدین منظور بعـد از مقدمـه حاضـر در    بلندمدت)، نقشه راه مدیریت دولت در 

ی عملکرد دولت در اقتصاد ایران شناس بیآسقسمت دوم به ادبیات موضوع پرداخته شده و در قسمت سوم 
تـه  از رویکردهاي مختلف در دستور کار قرار خواهد گرفت. در قسمت چهارم به تبیین وضع مطلوب پرداخ

و تحلیل شکاف (اسـتخراج نقشـه    SWOTترتیب به تحلیل ماتریس  جم و ششم بهخواهد شد. قسمت پن
و در  افتـه ی اختصـاص راه براي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در مـدیریت بهینـه اقتصـاد دولتـی)     

  ي مطالعه پرداخته شده است.ریگ جهینتندي مطالب و ب قسمت هفتم و پایانی نیز به جمع

  مروري بر ادبیات موضوع .2
  وظایف دولت )الف

شده است، در حالت  جداي از وظایف گوناگونی که در مکاتب گوناگون اقتصادي براي دولت در نظر گرفته
از وظایف تـوزیعی، تخصیصـی،    اند عبارتوظیفه در اقتصاد برخوردار است که این وظایف  4کلی دولت از 

  .]1[ي که در بخش زیرین در مورد وظایف مذکور توضیحاتی ارائه خواهد شد گذار قانونو  تثبیتی
  وظایف توزیعی؛ -

نظام بازار آزاد اگرچه ممکن است منجر به ایجاد پیامدهاي کارا شود، اما معیار کارایی تنها معیار موجود 
زمینه معیارهاي آید و در این  یمناسب بودن تخصیص مناسب منابع به شمار نم دربارهدر مورد قضاوت 

آید بحث  یدیگري نیز مطرح است. یکی از معیارهاي مطرح در این زمینه که مبحثی ارزشی به شمار م
دهد. نظام بـازار تنهـا    یتر را بر وضع کارآمدتر ترجیح م هدیگر جامعه وضع عادالن عبارت به؛ عدالت است

رفاه اجتماعی یا عـدالت در توزیـع    قادر به تحقق بحث کارآمدي است، لذا هنگامی که الزم است معیار
                                                        
1. Road Map 2. As IS 
 

3. To Be 
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مند و منضـبط در اقتصـاد الزم اسـت،     نا مورد مالحظه قرار گیرد، دخالت دولت قانوه درآمدها و ثروت
  فصل توزیع ناعادالنه و یا تضمین رفاه را ندارند.و ي براي حلا زیرا نظام بازار و بخش خصوصی انگیزه

  وظایف تخصیصی؛ -
صرف به  هیتکمنابع است.  نهیبهمنظور تخصیص  ت در اقتصاد، تالش بهیل حضور دولیکی دیگر از دال

اندازد. یکی از ایـن   یشود و کارایی را به خطر م یهایی در اقتصاد م ینظام بازار آزاد منجر به بروز نارسای
ها ایجاد انحصار در بازار است. با توجه بـه اینکـه در حالـت رقابـت کامـل قیمـت دریـافتی از         ینارسای

 شـده  تمـام تنها هزینه  کننده مصرفاست، لذا در بلندمدت کننده  معادل هزینه نهایی تولید کننده مصرف
اما همواره شرایط تحقق وضـعیت  ؛ اي کارایی استه پردازد و چنین وضعیتی یکی از شاخص یکاال را م

ـ  ازار حـاکم  رقابت وجود نداشته و ممکن است انحصار جاي آن را بگیرد. در شرایط انحصار، قیمتی بر ب
دار خواهـد شـد. در چنـین     هنهایی است و در این شـرایط کـارایی خدشـ    نهیهزخواهد شد که بیشتر از 

  .]1[دولت است که به مقابله با انحصار بپردازد  فهیوظوضعیتی 
  وظایف تثبیتی؛ -

از نماید، یکی دیگر  یعالوه بر وظایف توزیعی و تخصیصی که لزوم دخالت دولت در اقتصاد را توجیه م
ثباتی در اقتصاد و پدیدار شـدن ادوار تجـاري اسـت. ماهیـت      یتوجیهات حضور دولت در اقتصاد بروز ب

اي متناوب رونق و رکود یـا نوسـانات در اقتصـاد    ه اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد وجود ادوار تجاري یا دوره
دارد، در دوران رونـق نیـز   و بیکاري در حد باالیی قـرار   افتهی کاهشاست. در دوران رکود میزان تولید 

طور همزمان است. در چنـین   تصاد شاهد تورم و بیکاري باال بهممکن است تورم باال باشد، گاهی نیز اق
ي براي حل چنین معضالتی ندارد و وجود دولت براي سوق دادن ا ایی بخش خصوصی انگیزهه وضعیت

 فـه یوظدولـت تحـت عنـوان     لکـرد عمرسد که این  ینظر م ضروري به باثباتاقتصاد به سمت وضعیت 
  .]1[شود  یتثبیت اقتصادي شناخته م

  ي؛گذار قانونوظایف  -
اجـراي ایـن    قوانین و مقـررات و نظـارت بـر حسـن     چهارمین محور براي حضور دولت در اقتصاد وضع

  .]1[ي است که نظام بازار توان اعمال آن را ندارد راقتصادیغقوانین در امور اقتصادي و 

  جایگاه دولت در نظریات اقتصادي )ب
هـا بـر    ندي نمود. با توجه بـه آنکـه دولـت   ب توان به انواع گوناگونی تقسیم یاز دیدگاه اقتصادي دولت را م

اي اقتصادي موجود در مورد حضـور  ه گیرند، در معرفی دیدگاه یحسب تاریخ اقتصادي مورد بررسی قرار م
اه دولت در اقتصاد در قالب نظریات ماقبل کالسیک و سپس و نقش دولت در اقتصاد، در این بخش، جایگ

  نظریات کالسیک و آنگاه پس از کالسیک مورد اشاره واقع خواهد شد.
   



  227                هاي کلی اقتصاد مقاومتی تبیین جایگاه دولت در اقتصاد ایران بر مبناي سیاست

 

  جایگاه دولت در نظریات اقتصادي .1جدول 
  نظریات اقتصادي در رابطه با جایگاه دولت  مکاتب اقتصادي

یک
الس

ل ک
ماقب

  

گاه 
دید

انتال
مرک

ی
 سم

ي)
داگر

(سو
  

سیونالیسم گر است که با تکیه بر نا هاقتصادي مرکانتیلیستی مبتنی بر دولتی قدرتمند و مداخل فلسفه
دارد که  تأکیدنماید و بر این نکته  یویژه در امر تجارت خارجی را تجویز م اقتصادي دخالت دولت به

اقتصادي و یـا  ممکنی از جمله استفاده از دیپلماسی، وضع مقررات  لهیوسا با استفاده از هر ه دولت
واردات باشند تا از طریق رشد تولیدات داخلـی و   دکنندهیتحدنظامی باید مشوق صادرات و  مداخله

  .]2[امکان برقراري تراز مثبت بازرگانی فراهم شود 

ت ها
وکرا

فیزی
گاه 

دید
  

اجتماعی هاي اقتصادي و  یعدالت یهاي سوداگران و ب يگر یی در برابر افراطالعمل عکساین دیدگاه 
حاکم بر اروپا بود. نظام فیزیوکراسی به کمال نظام طبیعی معتقد بود، هـر گونـه دخالـت در نظـم     

ي طبیعی است که مـانع  ا دانست. در این دیدگاه، نظام اقتصادي، جامعه طبیعی را سبب اختالل می
هـم چـون   ا در برابر احساس کسب منافع شخصی نشود، زیرا اگر در نظام اقتصادي ه آزادي انسان

ی که حداقلدهد. دولت  نظام طبیعی تکوینی، مداخله صورت نگیرد، رفتار متعادل آن خود را نشان می
را  المنفعه عامو رقابت باشد و از ناامنی داخلی و خارجی جلوگیري کند و امور  وکار کسبحامی آزادي 

  .]3و2[این مکتب است  مورد پسندپدید آورد، 

  کالسیک

پیگیري نفع شخصی، منافع جامعه را نیز با خود به همراه دارد و در ایـن میـان   در نظام کالسیک، 
تعادل بازار همراه با کارایی نمود خواهد یافت. در چنین نظامی حضور دولت در اقتصاد، موجب سلب 

کند که پیامد آن ایجاد اختالل در راه رسیدن اقتصاد بـه   هاي فردي شده و آن را محدود می يآزاد
یابد کـه   شدن کارایی است. دولت در نظام کالسیک فقط در مواردي حضور می دار خدشهتعادل و 

ر عملکرد مطلوب دست نامرئی مـورد  ت عبارت دقیق آن بخش حضور کارا ندارد و یا به نظام بازار در
مکتب کالسـیک   کننده ارائهاندیشمند  ترین مهمعنوان  اقع شود. در همین راستا اسمیت بهخدشه و
  ن نموده است:زیر معی فهیوظ اي دخالت دولت به عنوان حکومت را در قالب سهه  هزمین برخی از

 . ایجاد امنیت داخلی و دفاع خارجی1
  ي و نظارتی و تصویب قوانین مختلفگذار قانون. برقراري عدالت از طریق ایجاد نهادهاي 2
و یـا بخـش خصوصـی     یی که از توان اشخاص خارج استها تیفعال. ایجاد تأسیسات عمومی و 3

  .]4و2[ي براي انجام آن ندارد ا انگیزه

یک
الس

ز ک
س ا

پ
  

یک
الس

ئوک
ن

  

اي تولیدي، آزادي در مصرف را نیز مطرح نموده است. ه مکتب نئوکالسیک عالوه بر آزادي فعالیت
نمایـد. در   یدر این دیدگاه رقابت آزاد، رفاه اقتصادي جامعه را نیز در الگوي رقابت کامل حداکثر م

دیدگاه نئوکالسیکی، دولت در حالتی مجاز به دخالت در اقتصاد است که چنین اقـدامی منجـر بـه    
ایجاد انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادي نشود. بر همـین اسـاس وجـود دولـت در اقتصـاد در      

اي مخل ه صورتی سودمند خواهد بود که عالوه بر وظایف مورد اشاره در مکتب کالسیک با فعالیت
ی و ایجاد انحصار در اقتصاد مقابله نماید. در ررقابتیغاي ه ت نیز به مقابله پرداخته و با فعالیترقاب

آید  یحقیقت موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوز دخالت دولت در اقتصاد به شمار م
  .]5و2[
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  . 1جدول ادامۀ 
  دولتنظریات اقتصادي در رابطه با جایگاه   مکاتب اقتصادي

  

زي
کین

  

توان دستیابی به اشتغال کامل، کـاهش مـدت زمـان     یکینز را م دگاهیاز ددخالت دولت در اقتصاد 
ثر در نظر گرفت. مطابق با دیدگاه کینز در صورت عدم دخالت ؤدوران رکود و مدیریت اقتصادي م

حالت اگرچه اقتصاد در تر از اشتغال کامل قرار خواهد گرفت، در این  ندولت، اقتصاد در وضعیتی پایی
اي ه حالت تعادل قرار دارد، اما اشتغال کامل محقق نشده است. در این وضعیت با استفاده از سیاست

خواهد نمود. افزون بـر   پولی و مالی، بیکاري از میان رفته و اقتصاد به سمت اشتغال کامل حرکت
ثر افـزایش مخـارج   ؤرد، سیاست مگی یکه اقتصاد در دام نقدینگی و وضعیت رکود قرار م این زمانی

  دولت است که از طریق افزایش تقاضاي کل موجب خروج اقتصاد از وضعیت رکود خواهد شد.

سم
سیالی

سو
  

ا و دیدگاه کالسیک، اصالت با جمع بوده و در ه در دیدگاه سوسیالیستی بر خالف دیدگاه فیزیوکرات
شود. افزون بر این  یبه رسمیت شناخته م راستاي دستیابی به منافع جمعی دخالت دولت در اقتصاد
شود و مالکیت خصوصی ابزار تولیـد منشـأ    در این دیدگاه یگانه منشأ ارزش، کار در نظر گرفته می

آید، لذا در این دیدگاه مالکیت دولتی ابزار تولید پیشـنهاد   یها در اقتصاد به شمار م یعدالت یعمده ب
تأمین کاالها و خدمات مفید  باهدفع اقتصادي جامعه تولید شود. از طرفی دولت با توجه به مناب یم

ریزي  هنماید. در نظام سوسیالیست مدیریت دولتی اقتصاد، برنام یاجتماعی را سازماندهی و هدایت م
  .]6[آید  یگسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهاي اساسی به شمار م

 هینظر
ب 

مکت
 یا 

می
عمو

ب 
تخا

ان
ست

سیا
ي 

صاد
اقت

  

گیرد  یقرار م تأکیددر اتخاذ تصمیمات مورد  مردان دولتا و اهداف ه مطابق این دیدگاه، نقش انگیزه
 هیفرضپذیرد.  یي دولت بر اساس خیرخواهی، توانایی و ترجیح منافع اجتماعی شکل نمریگ میتصمو 

ر دارد که در سیاست نیز همانند اقتصاد هدف افراد بنیادین مکتب اقتصادي سیاست بر این اصل قرا
باشد. لذا دولت نه  حداکثر نمودن منافع خود با توجه به قیدهاي موجود می رندهیگ میتصمو واحدهاي 

طرفانه نخواهد بود  یکند، بلکه رفتار آن نیز ب یتنها هدف حداکثر نمودن منافع اجتماعی را دنبال نم
  .]7و5[هاي اقتصادي است  یز نابسامانکه پیامد چنین عملکردي برو

ادله
ه مب

هزین
ریه 

نظ
  

معامالتی است و علّت اساسی شکست بازار را  نهیهزدر این نظریه، دخالت دولت براي کاهش دادن 
بر چگونگی کارکرد عوامـل اقتصـادي    مقرراتداند. دولت با وضع  بر اقتصاد می شده لیتحم نهیهز

دولـت بـر    نهیبه اندازهنظارت دارد، بنابراین، نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و بازار باید وجود یابد و 
هاي معامالتی  ی و کارکرد نهادهاي بنگاه و بازار در حدي است که هزینهافتگی توسعه درجهحسب 

مکمل بازار و بنگـاه بـودن را بـه دوش     فهیوظرا باید برساند. دولت نهادگ حداقلی اقتصاد را به کل
  .]8و4و1[ممکن بسنده کند حداقلی جانشین بنگاه و بازار، به تیفعالهاي  بکشد و در زمینه
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  . 1جدول ادامۀ 
  نظریات اقتصادي در رابطه با جایگاه دولت  مکاتب اقتصادي

  

یان
دگرا

نها
  

مـورد   يع اقتصـاد ین وقاییرا در تع يو اقتصاد یاسی، سیاجتماع ينقش نهادها ییمکتب نهادگرا
 يتب نهادگرایی معتقد به وجود تضـاد در منـافع اسـت و انسـان را موجـود     کدهد. م ید قرار میکتأ

الت یکگران اقدام به ایجـاد تشـ  یخود با د كحفظ منافع مشتر يه براکداند  یم یو تعاون یاجتماع
ي بـزرگ در مقابـل   ها بنگاهر یي مختلف جامعه نظها گروهان منافع یوجود، م ند. بااینک یم یگروه
ارفرمـا در  کن و یشاورز در مقابـل شهرنشـ  کننده، کدیننده در مقابل تولک ، مصرفکوچکي ها بنگاه

و  یمربوط به رفاه عموم يد تضادهایصورت، دولت با نیاد. دریآ یوجود م به ییارگر تضادهاکمقابل 
تب، اقتصـاد  کن میدهد. ا یگر آشتیدکیرا با  يستم اقتصادیارآمد سکرد کمربوط به عمل يتضادها

مردم  یو اجتماع يار مهم دولت در امور اقتصادیند و به نقش بسک یوم مکرا مح يدار هیآزاد سرما
اسـت. اقتصـاد    یار اساسـ یرد مناسـب اقتصـاد بسـ   کارکتب نقش دولت در کن میاعتقاد دارد. در ا

ن دولت و اقتصاد تا یه تعامل بکدهد  یه نشان مکند، بلک ین نمییاندازه و نقش دولت را تع یینهادگرا
  .]5[دهد  ینقش دولت در موارد خاص ارائه م كدر يرا برا ییده است و ابزارهایچیچه اندازه پ

رفاه
ت 

دول
  

ن یه رفاه جامعه را تضمکفه و تعهدات دولت است ین وظیه اکند ک ین مفهوم را حمل میدولت رفاه ا
ا یـ  يانـداز  راه یعنـ یپوشـاند.   یشت را میباالتر از حداقل مع يه رفاه قدرکاست  ذکر قابلند. ک یم

پـردازان   ي. تئـور ]9[باشد  یمتعارف و شرافتمندانه از لوازم حضور دولت رفاه م یزندگ کین یتضم
 یل شهروندان و رفع معضالت اساسکحل مش يفه دارند برایها وظ ه دولتکده دارند یدولت رفاه عق

داننـد   یامالً موجـه مـ  کن امور را یاز درآمد دولت در ا یوشا باشند و صرف منابعکامالً ک يتصاداق
ع، بـه  یاس وسـ یـ ردن در مقکـ  یتوان بدون ترس به مل یه مک. طرفداران دولت رفاه معتقدند ]10[

  .]11[افت یامل دست کاشتغال 

نظریه حکمرانی 
  خوب

گسترش  یدر مبان کیدئولوژیاز تحول ا یتوان ناش یرا م يت نوسازیریاهش قدرت دولت در مدک
در  يا ژهیـ ن ارتباط، بازار از نقـش و یسم دانست. در ایبرالیو نئول يو اقتصاد یاسیفلسفه س یجهان
پول و  یالملل نیهمانند صندوق ب ییژه نهادهایار وک یبرخوردار است. حت يم معادالت اقتصادیتنظ
 .]12[رد یگ ید توسعه قرار میجد يردهاکیر رویز تحت تأثین یجهان کبان
و  یجهان کبان ياز سو يریصورت فراگ به يل ساختاریسازي و تعد ن مرحله بحث خصوصییدر ا 

اقتصاد  مؤسساتارشناسان کاز  ين راستا شمارید. در ایم گردکپول مطرح و حا یالملل نیصندوق ب
اجماع «ه به کرا  يل ساختاریتعد يها استیس 2003در سال  1امسونیلیالملل از جمله جان و نیب

، اجماع یاز اصطالح اجماع واشنگتن ها آن. منظور ]13[نمودند  یمعروف است را طراح» یواشنگتن
و  آمریکـا  يدار پـول، خزانـه   یالملل نی، صندوق بیجهان کدر واشنگتن (بان يگذار استیمحافل س

  از:  اند عبارت بود که ياصالحات اقتصاد ير برایگانه ز  9فدرال رزرو) بر اصول 
) 4ها،  ارانهیردن ک) هدفمند3بودجه،  يسرکنترل ک) 2ت، یکو احترام به حقوق مال ییزدا مقررات) 1

 يآزادساز )8، يتجار ي) آزادساز7، ی) نرخ ارز رقابت6نرخ بهره،  ي) آزادساز5، یاتیاصالح نظام مال
  .]14[سازي  ) خصوصی9، یم خارجیمستق

                                                        
1. Williamson 
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عالوه بر نظرات مطالعات و مکاتب مختلف در زمینه جایگاه و نقش دولت در اقتصاد کـه در قسـمت   
فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، در ارتباط با دولـت و نقـش آن در اقتصـاد ایـران نیـز مطالعـات       

ـ . انـد  پرداختـه با رویکردي خاص به موضوع  کیهر و  شده انجاممختلفی  مطالعـات   تـرین  مهـم  تـوان  یم
  زیر خالصه نمود.  به شرحو  2را در قالب جداول  شده انجام

  
 شده در زمینه نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران مروري بر مطالعات داخلی انجام. 2جدول 

  نتایج  سال  نویسنده/گان  ردیف

  1381  نصیري  1

عهـده دارنـد و    اقتصـاد جوامـع بـه    تینترل و هداکدر  یها نقش مهم دولت
ن منظور مورد اسـتفاده قـرار   یه بدکاست  یاز جمله ابزار مهم یمخارج دولت

دولت بر رشد اقتصاد  یلکدهد که اثر  دست آمده نشان می نتایج به رد.یگ یم
بـوده   یش از مخارج مصـرف یبر رشد ب يا هیر مخارج سـرمایمثبت بوده و تأث

ر را در شـو کی از رشد اقتصـاد  توجه قابلسهم  ین بخش دولتیاست. همچن
  .]15[ن دوره به عهده داشته است یطول ا

  1382  سامتی و همکاران  2

هاي جاري و عمرانی دولت بـر اقتصـادهاي در حـال گـذار و      ساختار هزینه
کشورهاي در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. وابستگی و ارتباط 

هاي جاري و عمرانی دولت با اجزاي تقاضاي کل قابل اغماض نیست  هزینه
هاي مختلف درآمـدي   و کلیه اجزاي تقاضاي کل و همچنین، مصرف دهک

دهنـد.   هاي جاري و عمرانی دولت از خود واکنش نشان می به هزینه نسبت
هـاي   هاي مختلف درآمدي، دهک هزینه جاري دولت متناسب با درآمد گروه

هـاي مختلـف    دهد. با تفکیک تـابع مصـرف بـه دهـک     مصرفی را تغییر می
از متغیرهاي  کیهر دست آمده و اثرات  ي بهتر بزرگدرآمدي ضریب فزاینده 

مخارج  تر بزرگشود. با توجه به ضریب فزاینده  اقتصادي بهتر نشان داده می
عمرانی نسبت به مخارج جاري، دولت براي کسب رشد اقتصادي باالتر باید 

هاي عمرانی سوق دهد  هاي خود را بیشتر به سمت هزینه گیري هزینه جهت
]16[.  

  1382  موسویان  3

از  ییها هدفو ف دولت در اقتصاد اسالمی پرداخته به بررسی اهدااین مقاله 
توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصـادي جامعـه    جمله

وظایف دولـت در تحقـق ایـن     ضمناً،شمارد.  میبر اسالمی را غایات دولت 
ریزي براي اشتغال، تأمین  ها، برنامه ترین آن کند که مهم اهداف را تبیین می

هـاي   تعالیـ توازن اقتصادي، تثبیت ارزش واقعی پول و تصـدي ف  اجتماعی،
منابع مالی و اختیارات قانونی دولـت در عرصـه   نیز خاص اقتصادي است و 

  .]6[د ده اقتصاد را توضیح می
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 . 2جدول ادامۀ 
  نتایج  سال  نویسنده/گان  ردیف

  1383  رضایی  4

ضـمن  مختلف اقتصادي هاي کلی دولت در مکاتب  مقاله با بیان ویژگی این
هـاي   بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسالمی، تفاوت

سازد. مقایسـه در مـوارد هـدف     ها روشن می دولت اسالمی را با دیگر دولت
 هنهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقالیی دخالت دولت، دیدگاه دربار

گذاري، تأمین اجتماعی و رفع  تدولت و بخش خصوصی، سیاس هدولت، رابط
دهد که دولت اسالمی مشترکاتی با برخـی   نشان می …و  عدالتی فقر و بی

هـا دانسـت؛ بلکـه     یکی از آن دیـدگاه  ءتوان آن را جز ها دارد؛ اما نمی دولت
هـا،   اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شـیوه  هدولت اسالمی در عرص هنظری

  .]17[د ابزارها استقالل کامل دار

  1385  یمؤمن  5

هاي دولت رو به افزایش و پیچیدگی  در شرایط جهانی شدن اقتصاد مسئولیت
هاي سنتی دولت به بازار  هایی از مسئولیت ، بخشحال نیدرعگذارد.  بیشتر می

نه به معناي زوال دولت ملی و نـه بـه    مسئلهشود. این  ها واگذار می و بنگاه
هـاي سـنتی و نادیـده گـرفتن      معناي ضرورت پافشاري بر انجام مسـئولیت 

  .]18[هاست  یی برخی از مسئولیتجا جابههاي بازار در زمینه  قابلیت

  1388  کمیجانی و نظري  6

ــا ــه دســت آمــده از اینت ــا اســتفاده از یــج ب ــه ب ــن مقال خــود  يک الگــوی
 ياست که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصاد ی) حاکVAR(برداري  ونیرگرس

ن مقاله مـالك  یکه در ا ينزیاقتصاد ک ينظر یمثبت برآورد شد که با مبان
  .]19[ ج اکثر مطالعات مشابه سازگار استین با نتایعمل قرارگرفته و همچن

  1388  نصیري  7

گر به  مداخلهی: دولت بزرگ و دمکراسهاي هوشمند و خارج از  جاد سازمانیا
استفاده  یتواند از توان رقابت یز قدرت نمکل به تمریاد و تمایالت زکل مشیدل
 یهوشـمند و گـاه   يزکمر یطراح نظران صاحبل ین دلینه ببرد. به همیبه
  نند.ک یز میرا تجو یراسکرون از بورویب

اهش کـ  ي: بـرا یامور به بخش خصوصـ  يوجود عزم راسخ دولت در واگذار
د یبا یژه در بخش دولتیراسخ وجود داشته باشد، به و یعزم دیحجم دولت با

  وجود داشته باشد. يسازي اعتقاد جد به خصوصی
ران حضـور  یـ مخارج دولـت: دولـت در اقتصـاد ا    يا لحاظ نمودن حد آستانه

دارد. دولـت بـا    یعیوسـ  يهـا  دارد. دخالت دولت در اقتصاد جنبه يا گسترده
ـ  ينه امـور جـار  یهز رد اقتصـاد و  کـ ر فـراوان بـر عمل  یخـود، تـأث   یو عمران

گذارد. دخالت  یم يارکی، تورم و بيچون رشد اقتصاد ياقتصاد يها شاخص
ت یـ ه رعاکـ دارد  یا تعـادل یـ  يا از امور ذکرشده حد آستانه کیدولت در هر 

گـر  یو د يبـر رشـد اقتصـاد    یمنفـ  ين حدود و عدول از آن آثـار یردن اکن
  .]20[رد گذا یها از جمله تورم م شاخص
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 . 2جدول ادامۀ 
  نتایج  سال  نویسنده/گان  ردیف

  1389  جهانیان  8

ـ ن مصـلحت  از است. مراد مصلحت اقتصاد، در یاسالم دولت دخالت يمبنا ز ی
اسـت.   ياخـرو  و يویـ دن منافع به مردم دنیرس منظور به شارع، تأمین هدف

 و یاسـالم  نظـام  از: حفـظ  اند عبارت ینید ومتکح کی مصلحت در ضوابط
 و اهم تیرعا ان،کام حد تا هیثانو و هیاول امکبا اح مخالفت عدم آن، يارآمدک

اسالم. توسـعه   متوسط و یینها اهداف تی، رعاباألخره و امکاح تزاحم در مهم
  .]21[ یاجتماع عدالت و شرفتیپ و يرشد اقتصاد ت،یامن بسط و جادیا ت،یمعنو

زاده و  زیدي  9
  1390  اخباري

 مخارج سهم نیب وارون Uدهد که یک رابطه  می نشان تحقیقهاي این  افتهی

 نـه یبه ریکـه مقـاد   يا گونـه  بـه  دارد؛ وجود ياقتصاد رشد و اقتصاد در دولت

 بـاالتر  از یحـاک  يا هیسرما و یمصرف مخارج سهم با ارتباط در شده استخراج

 سـهم  خصـوص  باشـد. در  مـی  نـه یبه سطح از يا هیسرما سهم مخارج بودن

و  .اسـت  آن بـودن  نـه یاز به یحـاک  برآوردهـا  جینتـا  دیتول از یمصرف مخارج
جـه،  ینت در و دولـت  يا هیسـرما  مخـارج  سـهم  کاهش اند که با پیشنهاد داده

 يور بهـره  و ییکـارا  به توجه با یخصوص بخش دولت، بودجه يکسر کاهش
 نیا از ياقتصاد رشد و افتهی تیفعال يبرا را يشتریب يفضا بتواند خود باالتر

 از که زین دولت بودجه يکسر یمال نیتأم گر،ید يسو از و ابدی شیافزا ریمس

 و تورم افتهی کاهش است، کشور اقتصاد در ینگینقد و یپول هیپا شیافزا منابع

  .]22[شود  تیتثب تر نییپا یسطوح در زین ها متیق

  1392  سیف و حافظیه  9
 يریکـارگ  به قیتواند از طر می رانیا یاسالم ياز آن است که جمهور یحاک جینتا
هـا و   آرمـان  شـبرد یبـا جهـان، ضـمن پ    يدر تعامل تجار یاقتصاد مقاومت کردیرو

  .]23[ دیمقابله نما یخوب به زین میموجود، از جمله تحر داتیاهداف، با تهد
  

نـه  دولت در نظام اقتصادي اسالم بیان کرد که  توان یم طور نیا شده انجامبر اساس بررسی مطالعات 
ه دولت بایستی نظـارت و کنتـرل امـور را در اختیـار     کباشد بل ها می ها و نه همانند کالسیک مانند کنیزین

در همین راستا؛ اسـالم طرفـدار    داشته باشد؛ و رفاه عموم جامعه همراه با عدالت اجتماعی را تأمین نماید.
و مبانی متعددي را براي آن بیان آن بدون دخالت دولت دشوار است  اجراياست که  ییها اهداف و آرمان

 تحقق قوانین اسالم) 2؛ گرایی در اسالم گرایی و ارزش هدف )1اند از:  عبارتنموده است که برخی از آنها 
  .نارسایی بازار )3و 

در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسالمی محقق ساختن نظام اقتصادي اسالم و حرکت به سـمت  
م است؛ بنابراین اهداف نظام اقتصادي اسالم همان اهداف دولت اسالمی اهداف اقتصادي مورد نظر اسال

 )3؛ توسـعه معنویـات   )2؛ توسـعه رفـاه و تـأمین اجتمـاعی     )1انـد از:   که عبـارت باشد  در حوزه اقتصاد می
  .قدرت اقتصادي جامعه اسالمی )4و  برپاداشتن عدالت اجتماعی
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قش و جایگاه دولت در اقتصـاد ایـران بـا اسـتفاده از     لذا در همین راستا، در مطالعه حاضر به بررسی ن
  رویکرد تحلیل شکاف خواهیم پرداخت.

  اقتصاد مقاومتی مروري بر مفهوم )ج
عنـوان راه   بـه  1389سـال   وریدر شـهر  يمقام معظم رهبرتوسط بار  نیاول يبرا »یاقتصاد مقاومت«واژه 
در متعاقبـا   شـان ی. اکشـور شـد   يو اقتصاد یاسیس اتی، وارد ادبشرایط وقت حاکم بر کشوررفت از  برون

ـ ه بـه  کـ عنـى آن اقتصـادى   ی: اقتصاد مقاومتى، فرمایند می یاقتصاد مقاومتتبیین ابعاد  ان کـ ملـت ام  کی
عنـى آن  ی ...خودشان را داشته باشند ییوفاکفشار هم رشد و ش طیه حتّى در شراکدهد  دهد و اجازه می می

توانـد   د مـی یهـاي شـد   ها و خصـومت  دشمنی طیم، در شرایتحر طیدر شرا فشار، طیه در شراکاقتصادى 
در ایـن چـارچوب برداشـتهایی از تعریـف     ). 16/5/1391شور باشد (ک کی ییوفاککننده رشد و ش تضمین

  توان به موارد زیر اشاره نمود. می صورت نمونه هاقتصاد مقاومتی مطرح گردیده که ب
 يبـا کشـورها   يت تعامل و ارتباط اقتصادیفیکه ک است یاسالم يک الگوی ،یاقتصاد مقاومت يلگوا
اقتصاد کشور و پوشش نقاط ضـعف   یناظر به اوضاع داخل ییکه از سو اي گونه کند؛ به ن میییرا تع یخارج

متجـاوز   يمال شده ملت را از کشورهای، حقوق پایگر با اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلید ياست و از سو
هاي فشار و متعاقباً  حوزه صیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت. ]24[بشر است  تیهداساز  فا کرده و زمینهیاست

به فرصت که قطعـاً بـاور و    ییفشارها نیچن لیتبد ،یآرمان طیاثر کردن و در شرا بی کنترل و يتالش برا
ـ    و مدبرانه، پـیش  ییهاي عقال و اعمال مدیریت یمشارکت همگان اسـت.   یموضـوع  نیشـرط و الـزام چن

اسـت   ییخوداتکـا  يداخل و تالش برا دیهاي تول مزیت يرو دیها و تأک کاهش وابستگی یقاومتم تصاداق
 یتیریمـد  ریتـداب از اي  همجموعـ  ی رااقتصـاد مقـاومت  تـوان   مـی  تعاریف مطرح شـده بندي  جمع در. ]23[

  : ]23[ هدانست ک ياقتصاد
  کند، کاهش دهد می دیرا تهد رانیکه اقتصاد ا يمتعدد يپذیري اقتصاد را در برابر خطرها آسیب  -
  ) در کشور را حفظ کند.یی(و شکوفا يفشار، روند رو به رشد اقتصاد طیدر شرا  -
به فرصت،  داتیتهد لیها و تبد اثر کردن آن بی ينموده و به دنبال آن، برا ییهاي فشار را شناسا حوزه  -

  داشته باشد. تیقابل
 يمال شده ملت را از کشورهایها پرداخته، حقوق پا به مقابله با ضعف یهاي اقتصاد داخل با اتکا بر قوت  -

  .دیفا نمایمتجاوز است
با عنایت به تعریف فوق و با توجه به نقش کلیدي بخش نفت در اقتصاد ایران بـدون شـک یکـی از    

بایسـت بخـش نفـت باشـد کـه ایـن        می ي اقتصاد مقاومتیها سیاستدر چارچوب  تأکیدمورد هاي  حوزه
هاي کلی اقتصاد مقـاومتی (بشـرح زیـر)     سیاست هیابالغاز  18الی  13وع به خوبی در قالب بندهاي موض

  قرار گرفته است. تأکیدمورد 
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  :قیپذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طر مقابله با ضربه .13
  .يراهبرد انیانتخاب مشتر -
  فروش. يها تنوع در روش جادیا -
  در فروش. یخصوصت دادن بخش کمشار -
  صادرات گاز. شیافزا -
  صادرات برق. شیافزا -
  .یمیصادرات پتروش شیافزا -
  .ینفت يها صادرات فرآورده شیافزا -

ـ کنفـت و گـاز و تأ   یدر بازار جهان يمنظور اثرگذار شور بهکنفت و گاز  يراهبرد ریذخا شیافزا .14  دی
  .كمشتر نیادیویژه در م نفت و گاز، به دیتول يها تیبر حفظ و توسعه ظرف

ـ ارزش صنعت نفت و گاز، توسـعه تول  رهیزنج لیمکت قیارزش افزوده از طر شیافزا .15  ياالهـا ک دی
) و بـاال بـردن صـادرات بـرق، محصـوالت      ي(بر اساس شاخص شدت مصرف انـرژ  نهیبه یبازده يدارا

  از منابع. یانتیبر برداشت ص دیکبا تأ ینفت يها و فرآورده یمیپتروش
ـ   یبر تحول اساس دیکشور با تأک یعموم يها نهیجویی در هز صرفه .16 سـازي   یدر سـاختارها، منطق

  زائد. يها نهیو غیرضروري و هز يمواز يها اندازه دولت و حذف دستگاه
  .یاتیمال يسهم درآمدها شیدولت با افزا ياصالح نظام درآمد .17
 یل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابسـتگ از منابع حاص یسهم صندوق توسعه مل  ساالنه شیافزا .18

  بودجه به نفت.
مفاد یکی از اسـناد   عنوان بهگردد در طراحی نقشه راه پیشنهادي، اصول کلی فوق  می در ادامه تالش

  باالدستی ملی مدنظر قرار گیرد.

  )As Isشناسی وضع موجود عملکرد دولت در اقتصاد ایران ( آسیب .3
هاي مذکور ي میان درآمدا درآمدهاي دولت و ترکیب آنها بحث شده و مقایسهدر این بخش ابتدا در مورد 

عنوان معیار مقایسه انجام خواهد پذیرفت و تحلیلی از  به افتهی توسعهتوسعه و  در برخی از کشورهاي درحال
اي دولت و ترکیـب آنهـا   ه وضع موجود درآمدهاي دولت بیان خواهد شد. در بخش بعدي نیز میزان هزینه

  رد اشاره قرار گرفته است. مو

  درآمدهاي دولت .1.3
شود. دسته اول درآمدهاي حاصل از فروش  یبندي درآمدهاي دولت به سه طبقه درآمدي اشاره م هدر طبق
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خـود اختصـاص داده اسـت. دومـین      ترین سهم از درآمدهاي دولت را بـه  هنفت و گاز است که عموماً عمد
آیند. از نظر اهمیت، درآمدهاي مالیاتی پـس از   یبه شمار م 1لیاتیبخش از درآمدهاي دولت، درآمدهاي ما
ـ       ا درآمدهاي نفتی در درجه دوم قرار داشته گیرنـد.   یند و در رتبه سـوم نیـز سـایر منـابع درآمـدي قـرار م

 1349-87لذکر را از کل درآمدهاي دولت طی دوره زمانی ا ) سهم هر یک از منابع درآمدي فوق1( نمودار
ترین سهم از درآمـدهاي   شده در نمودار درآمدهاي نفتی غالباً بزرگ دهد. مطابق با اطالعات ارائه ینشان م

دولت را به خود اختصاص داده است. نکته دیگر که از نمودار نیز مشخص است، تغییـر سـهم درآمـدهاي    
ایی ه در سال که طوري یش و کاهش درآمدهاي نفتی است، بهاي افزاه نفتی و درآمدهاي مالیاتی طی دوره

که درآمدهاي نفتی با افزایش مواجه بوده بر سهم آن در کل درآمدهاي دولت افزوده و از سهم درآمدهاي 
مالیاتی کاسته شده است و بالعکس. سهم سایر منابع درآمدي نیز از کل درآمدهاي دولت به نسبت سـایر  

  کمتري برخوردار بوده است.منابع درآمدي کمتر بوده و از نظر میزان اهمیت، از درجه اهمیت 

  
  ]25[سهم هر یک از منابع درآمدي از کل درآمدهاي دولت (درصد)  .1نمودار 

  درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز .1.1.3
گونه که مالحظه  همان .را به تصویر کشیده است 1361-87) روند درآمدهاي نفتی در دوره زمانی 2نمودار (

ا همواره در حال افـزایش و از رونـدي   ه درآمدهاي نفتی به استثناي برخی سالشود در دوره مورد نظر  یم
) نیز مشخص است اهمیت درآمدهاي 3گونه که در نمودار ( صعودي برخوردار بوده است. با این وجود همان

در حال کاهش و سـهم درآمـدهاي نفتـی از کـل      1344-87نفتی از کل درآمدهاي دولت در دوره زمانی 
  ولت طی دوره ذکرشده اگرچه با نوسان، اما در کل از روندي نزولی برخوردار بوده است.درآمدهاي د

                                                        
هاي مستقیم شامل مالیات بر  شوند. مالیات بندي می مستقیم تقسیمهاي مستقیم و غیر دو بخش مالیات درآمدهاي مالیاتی به .1

هـاي   ها (دولتی و خصوصی)، مالیات بر درآمد (حقوق، مشاغل و مستغالت) و مالیات بر ثروت (مالیات بر ارث، مالیات شرکت
مستقیم نیز شامل مالیات بر واردات (شامل حقـوق گمرکـی، سـود    هاي غیر باشند. مالیات بایر) می اتفاقی و مالیات بر اراضی

هـاي غیـر الکلـی،     هاي نفتـی، نوشـابه   بازرگانی و حق ثبت سفارش ورود کاال) و مالیات بر مصرف و فروش (شامل فرآورده
 گردد. اتوموبیل و نقل و انتقال آن و فروش سیگار) می
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    ]25[روند درآمدهاي نفتی (میلیارد ریال)  .2نمودار 

  
  ]25[سهم درآمدهاي نفتی از کل درآمد دولت و روند آن (درصد)  .3نمودار 

  درآمدهاي مالیاتی دولت  .2.1.3
خـود اختصـاص    هاي دولـت را درآمـدهاي مالیـاتی بـه    ترین بخش از درآمد هپس از درآمدهاي نفتی عمد

را بـه تصـویر کشـیده اسـت.      1361-90) روند درآمـدهاي مالیـاتی طـی دوره زمـانی     4دهد. نمودار ( یم
شود میزان درآمدهاي مالیاتی از رونـدي صـعودي برخـوردار بـوده و در حـال       یگونه که مالحظه م همان

) نیز سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي دولت و روند مربوط بـه آن را  5ر (نموداافزایش بوده است. 
ا از کل درآمدهاي دولـت در دوره  ه در این نمودار سهم مالیات شده ارائهدهد. مطابق با اطالعات  ینشان م

  مورد نظر با وجود نوسان از روندي صعودي برخوردار بوده است.
  

  
      ]25[ ال)یدرآمدهاي مالیاتی با احتساب مالیات عملکرد نفتی (میلیارد ر روند .4نمودار 
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  ]25[سهم درآمدهاي مالیاتی از کل درآمدهاي دولت و روند آن (درصد)  .5نمودار 

  
اسـاس سـه نـوع هـدف بـراي       شود و برهمین یا ذکر مه در ادبیات اقتصادي سه کارکرد براي مالیات

ا در هـ  معناي نقـش مالیـات   ي بها اند از اهداف بودجه گیرد. این اهداف عبارت می ا مورد اشاره قراره مالیات
ـ تثبتأمین بودجه دولت، اهداف اقتصادي ناظر بـه   نوسـانات اقتصـادي و تخصـیص منـابع و اهـداف       تی

اجتماعی ناظر بر توزیع درآمد و کاهش نابرابري درآمـدي. بـر مبنـاي سـه هـدف ذکرشـده در فـوق، در        
  نظام مالیاتی ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. اي بعديه بخش

  اه ي مالیاتا کارکرد بودجه )الف
شـود و از ایـن    یا تـأمین مـ  ه توجهی از مخارج دولت از محل مالیات بخش قابل افتهی توسعهدر کشورهاي 

مطلـب کـه   منظور بررسی این  ي به درآمدهاي مالیاتی دارند. بهنظر کشورهاي مذکور وابستگی بسیار زیاد
شده براي آن موفق بوده است یا خیر باید سهم  ي در نظر گرفتها آیا مالیات در ایران در زمینه هدف بودجه

اي دولت را مورد بررسی قرار داد. به همـین  ه ا در منابع درآمدي دولت و سهم آن در تأمین هزینهه مالیات
اي دولـت بـه   هـ  اقتصاد کالن و در تأمین هزینـه ا را در ه ایی که نقش مالیاته توان از شاخص یمنظور م
  کشد، اشاره نمود. یتصویر م

رود،  یکـار مـ   سه میان ظرفیت مالیـاتی کشـورها بـه   منظور مقای ایی که بهه رین شاخصت یکی از رایج
باشـد کـه بیـانگر عملکـرد کـالن نظـام        ی) مT/GDPنسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (

)، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهاي در حـال توسـعه از   4ول (مالیاتی است. جد
) و OECDاروپایی و کشورهاي عضو سـازمان همکـاري اقتصـادي (    افتهی توسعهجمله ایران، کشورهاي 

ـ   به تصویر کشیده است. همان 2010تا  2002جهان را طی دوره  شـود میـزان ایـن     یگونه که مالحظـه م
تـر   نو جهـان پـایی   OECDاروپایی، کشورهاي عضو سازمان  افتهی توسعهي ایران از کشورهاي نسبت برا

ي نظیر لبنان، مالزي، مصر و مراکش نیز جایگاه ایـران از  ا است و حتی در میان کشورهاي در حال توسعه
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ـ    8تا  5نظر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین بوده و بین  وده اسـت،  درصـد در نوسـان ب
نیـز بـراي کشـورهاي مـورد نظـر       2010تـا   2002افزون بر موارد فوق، میانگین نسبت مذکور طی دوره 

درصد  6/6شود، میانگین این نسبت براي ایران به میزان  یگونه که مالحظه م محاسبه شده است و همان
نسـبت نیـز برابـر بـا      دهد و حتی میانگین جهانی ایـن  یآمده است که کمترین میزان را نشان م به دست

  است که بیانگر عملکرد ضعیف نظام مالیاتی در ایران است. 7/14
  

  ]26[درصد) ( یداخلنسبت مالیات به تولید ناخالص  .3جدول 

 سال
 افتهی کشورهاي توسعه کشورهاي در حال توسعه

OECD جهان 
 فرانسه دانمارك نروژ ایتالیا انگلستان مراکش مصر مالزي لبنان ایران

2002  5.5 11.9 17.4 13.4 19.9 27.1 22.1 27.9 29.4 22.4 15.1 14.4 

2003 5.9 14.4 15.5 13.3 19.6 26.3 22.1 26.3 29.5 22 15.1 14.5 

2004 6 15.4 15.2 13.8 19.9 26.6 21.6 28 30.8 22.2 15.3 14.7 

2005 7.3 16.0 14.8 14.1 22.0 27.2 21.2 28.9 32.6 22.3 15.3 14.8 

2006 6.7 14.9 14.5 15.8 22.4 28 22.7 29.7 31.6 22.4 15.9 15.4 

2007 6.7 14.7 14.3 15.3 25.1 27.6 22.9 28.8 35.8 21.9 16.1 15.6 

2008 7.1 14.8 14.7 15.3 27.6 28.8 22.4 28.3 34.7 21.7 15.3 14.9 

2009 7.8 15.9 14.9 15.7 24.0 26 22.9 26.6 34.3 19.8 13.8 13.5 

2010 6.6 17.2 13.8 14.1 23.4  -  - 26.9  -  - 14.3 14.2 

 14.7 15.1 21.8 32.3 27.9 22.2 27.2 22.7 14.6 15 15 6.6 میانگین

  
اي دولـت از محـل درآمـدهاي مالیـاتی یکـی از اهـداف مـورد نظـر         هـ  از طرفی تأمین کامل هزینه

اي دولـت در ایـران و   ه مالیات به هزینه) نسبت 4اقتصادي در تمام کشورها است. جدول ( گذاران استیس
 شده ارائهبه تصویر کشیده است. مطابق با اطالعات  2010تا  2005کشورهاي منتخب را طی دوره زمانی 

درصـد از   50طـور میـانگین بـیش از     بـه  افتهی توسعهتوسعه و  تمامی کشورهاي ذکرشده اعم از درحال در
درصد در  50که این نسبت از  طوري از محل مالیات تأمین شده است به اي دولت طی دوره مذکوره هزینه

درصـد در   90درصـد در فرانسـه تـا     57درصد در مالزي در مورد کشورهاي در حال توسعه و  88لبنان و 
ـ   اما همان؛ در نوسان بوده است افتهی توسعهدانمارك در مورد کشورهاي  شـود ایـن    یگونه که مالحظـه م

کشـور بـا    فاصـله درصد اسـت کـه نشـانگر     43بسیار کمتر بوده و میانگین آن برابر با  نسبت براي ایران
  ا است. ه اي دولت از محل مالیاته جایگاه مطلوب در زمینه تأمین هزینه
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  ]26[اي دولت در ایران و کشورهاي منتخب (درصد) ه . نسبت مالیات به هزینه4جدول 
 ایتالیا انگلستان نروژ فرانسه دانمارك هند مصر اندونزي مالزي لبنان ایران سال

2005 40.6 56.5 96.2 76.8 66.3  66.4 98.8 74.1 67.8 66.1 78.8 
2006 36.5 47.3 81.5 81 59 73.2 97.5 74.1 67 69.6 83.4 
2007 45.6 47.3 87.5 77.9 63.8 75.9 94 51 84 67 62 
2008 42.5 - - - - - 91 50 83 64 60 
2009 50.5 - - - - - 81 45 69 54 56 
2010 43.2 - - - - - 81 46 72 57 57 

 66.2 63.0 73.8 56.7 90.6 71.8 63.0 78.6 88.4 50.4 43.2 میانگین

 
را به تصویر کشیده  1384-90اي ه اي جاري دولت طی ساله ) نیز نسبت مالیات به هزینه5جدول (
درصـد بـوده اسـت. همچنـین رشـد       40حدود شود این نسبت رقمی در  یگونه که مالحظه م است. همان

و  1385دهـد کـه بـه اسـتثناي دو سـال       یاي جاري دولت و رشد درآمدهاي مالیاتی نیز نشان مه هزینه
چنین رونـدي سـهم    ادامهاي جاري دولت بیشتر بوده که با ه رشد درآمدهاي مالیاتی از رشد هزینه 1387
  ش خواهد یافت.اي جاري دولت افزایه ا در تأمین هزینهه مالیات
  

  ]25[اي جاري دولت ه نسبت مالیات به هزینه .5جدول 
 رشد درآمدهاي مالیاتی اي جاري دولته رشد هزینه نسبت مالیات به هزینه جاري سال

1384 40.7 42.7 59.4 
1385 36.5 25.7 12.7 
1386 45.5 1.3 26.5 
1387 42.5 33.8 25  
1388 47.1 5.4 16.6 
1389 43.2 11 1.8 
1390 43.6 25 26.3 

  
جایگاه نظام مالیاتی در هر اقتصادي، نسـبت مالیـات بـه منـابع      دهندة نشاناي ه یکی دیگر از نسبت

) مقدار این نسبت را براي ایران و سایر کشـورهاي منتخـب در دوره   6جدول (بودجه عمومی دولت است. 
شود اگرچه این نسبت براي ایران از  یگونه که مالحظه م را به تصویر کشیده است. همان 2010تا  2005

روندي صعودي برخوردار است، اما میزان آن نسبت به سایر کشورهاي جهان بسیار اندك است و به طـور  
و هم در  توسعه الی چنین نسبتی هم در کشورهاي درحالدهد، در ح یدرصد را نشان م 4/28میانگین رقم 

  بسیار باال است. افتهی توسعهکشورهاي 
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  ]26[نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی دولت در ایران و کشورهاي منتخب (درصد)  .6جدول 
 ایتالیا انگلستان نروژ فنالند فرانسه دانمارك هند مصر اندونزي مالزي لبنان ایران سال

2005 18.2 71.7 74.6 72.2 68.3 81.2 86.3 83.2 86.4 64.1 72.9 93 
2006 26.4 64.1 77 73.1 64.6 84 84.6 81.8 85.3 63.5 73.8 93.2 
2007 30.5 66.7 74.2 70.7 63.4 85.1 86 54 58 59 71 64 
2008 29.4  -  -  -  -  - 85 54 57 57 72 63 
2009 36.8  -  -  -  -  - 85 52 56 57 69 62 
2010 29.3  -  -  -  -  - 85 52 56 58 71 63 

 73.0 71.6 59.8 66.5 62.8 85.3 83.4 65.4 72.0 75.3 67.5 28.4 میانگین

 
اي بیانگر وضعیت نظام مالیاتی که در فوق مورد اشاره واقع شـدند، آنچـه   ه با نگاهی گذرا به شاخص

که درآمـدهاي مالیـاتی    يا گونه مالیاتی در اقتصاد ایران است، بهکه مشهود است نقش کمرنگ درآمدهاي 
گیـري   هتوان نتیجـ  یم گونه نیااي دولت برخوردار نیستند. لذا ه توجهی در تأمین مالی هزینه از نقش قابل

شده براي آن ناکام بوده است و  ي در نظر گرفتها نمود که نظام مالیاتی ایران در دستیابی به اهداف بودجه
با توجه به اینکه درآمدهاي حاصل از صادرات و فروش نفت نیز تماماً در اختیـار دولـت قـرار دارد، توجـه     

گونـه کـه    بیشتر معطوف به تأمین مالی بودجه از طریق درآمدهاي نفتی بوده اسـت و همـان   دانمر دولت
ایی نظیر عدم تعادل تـراز عملیـاتی   ه پیشتر نیز ذکر شد، وابستگی بودجه دولت به درآمدهاي نفتی چالش

رآمد نفتـی را بـا   پذیري اقتصاد کشور در برابر با نوسانات در د بودجه، افزایش نقدینگی، بروز تورم و آسیب
  خود به همراه دارد. 

  ها کارکرد اقتصادي مالیات )ب
ـ  ا به استفاده از این ابزار بهه دومین کارکرد مالیات دد. در حقیقـت  گـر  یمنظور مدیریت بهتر اقتصادي باز م
 گذاري، افزایش تولید و اشتغال و حفظ هثر اقتصادي و بهبود سرمایمنظور مدیریت مؤ گاهی اوقات دولت به

اي مالیـاتی یـا   هـ  ایی نظیر کاهش نرخه کند. در همین راستا سیاست یا استفاده مه ا از ابزار مالیاته قیمت
ایر اقدامات از مواردي اسـت کـه   ا و انجام سه اي مالیاتی و یا در مواردي برقراري مالیاته اعطاي معافیت

تر منـابع بـه    هداخلی و تخصیص بهین ثرتر و در راستاي حمایت از تولیدؤمنظور اعمال مدیریت بهتر و م به
  :]27[اما بدیهی است که انجام چنین کارکردي با وجود شرایط زیر محقق خواهد شد ؛ رسد یانجام م
 سهم اندك مالیات در تولید ناخالص ملی؛ 
  ی؛نیرزمیزحجم باالي اقتصاد 
 اي مالیاتی تقریباً فاقد توجیه اقتصادي؛ه معافیت 
 ي هـا  رسـاخت یزاي الزم و همچنین عدم وجود ه ا و تخصصه کمبود مهارتایی از قبیل ه محدودیت
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اي هـ  گذاري، تولید و اشتغال به محـرك  هشود، سرمای یاقتصادي مناسب و بازارهاي کارا که موجب م
 مالی واکنش مناسبی نشان ندهند.

  مـراه تولیـد   اشتغال ممکن است به دلیل تغییرات در فناوري تولید و تغییر قیمت عوامل تولیدي بـه ه
 افزایش نیابد.

 دهـد، امـا در مقابـل تـورم      یاي انقباضی مالی هرچند تورم ناشی از فشار تقاضا را کاهش مه سیاست
  ناشی از فشار هزینه عاجز است.

ا بـه محـدود بـودن    هـ  ضعیف بودن کارکرد اقتصادي مالیات عمدهدر اقتصاد ایران نیز یکی از دالیل 
توجهی از عوامل دخیل در تولید ملـی از شـمول    که بخش قابل يا گونه ردد بهگ الیات باز میاي اخذ مه پایه

اي مالیـاتی و سـرعت عمـل اجـراي     هـ  ا خارج هستند. با توجه به اینکه گستردگی پایـه ه پرداخت مالیات
اي مالیاتی در کشـور اسـتفاده از چنـین    ه اي مالیاتی بستگی دارد و به علت عدم گستردگی پایهه سیاست

) ترکیب مالیات بر درآمـد وصـولی   6نمودار (ا در اقتصاد ایران عمومیت کمتري دارد. ه ز مالیاتکارکردي ا
شود مالیـات بـر اشـخاص     یگونه که مالحظه م را به تصویر کشیده است. همان 1384-89اي ه طی سال

را نشـان   اي دریافت مالیات در اقتصـاد ایـران  ه ترین پایه هحقوقی، مالیات حقوق و مالیات بر مشاغل عمد
) نیـز سـهم ارزش افـزوده    7توجه است. جدول ( دهند که در این میان سهم اندك مالیات مشاغل قابل یم

دهـد.   یهاي مستقیم را نشـان مـ   مشاغل و اشخاص حقوقی از تولید ناخالص داخلی و سهم آنها از مالیات
یـک چهـارم از تولیـد     شود با وجود آنکه بخش مشاغل در حدود یک سوم الی یگونه که مالحظه م همان

ـ آن چناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، سهم مالیات پرداختی توسط آن بسیار کمتـر از   ي زی
است که باید باشد و در طرف مقابل سهم مالیات اشـخاص حقـوقی بسـیار بیشـتر از سـهم آن در تولیـد       

  ناخالص داخلی است.
  

   
  

  ]25[(درصد)  1384-89ي ها سالی ترکیب مالیات بر درآمد وصولی ط .6نمودار 
  

اشخاص حقوقی 
73%

مشاغل 
10%

حقوق
16%

متفرقه درآمد
1%

مستغالت
0.001
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  ]25[مالیاتی و مالیات وصولی بخش مشاغل و اشخاص حقوقی (درصد)  هیپا .7جدول 

 سال

 میهاي مستق سهم از مالیات  GDP از سهم ارزش افزوده

  

  سال

 از سهم ارزش افزوده
GDP  

سهم از 
هاي  مالیات
 میمستق

غل
شا

م
قوق 

ص ح
خا

اش
 ی

)
ت)
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ص 
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1368  31.5 21.9 17.3 51.5 1379 26.1 27.1 14.9 57.7 
1369 30.7 25 16.9 53.7 1380 27.8 28.5 14.8 53.8 
1370 32.4 26.2 15.7 55.5 1381 25.1 25.5 14.6 63.4 
1371 31.9 26.8 14.7 65.1 1382 25.6 26.6 13 63.6 
1372 24.2 23.4 14.2 61.2 1383 25.9 25.4 12.6 62.1 
1373 24.4 23.4 14.5 62.2 1384 25.4 23.3 12.1 62.5 
1374 25.3 23.2 15 58.4 1385 25.3 24.6 10.5 65.3 
1375 27.5 24.9 13.4 60 1386 24 26.3 10 65.3 
1376 27.7 27.3 14.4 62 1387 24.9 27.8 8.3 69.8 
1377 28.7 28.3 14.2 62.5 1388 26.3 27.4 7.7 72.5 
1378 27.1 27.1 14.6 60.6 1389 28.7 23.7 8.2 69 

  
تـوان شـامل    یهاي مستقیم را مـ  عوامل موثر بر اندك بودن سهم مالیات مشاغل از مالیات ترین مهم

  موارد زیر در نظر گرفت:
 بخش مشاغلاي اقتصادي فعاالن اقتصادي ه عدم شفافیت فعالیت 
 سنتی انجام مبادالت به شکل نقدي وهیش 
    عدم دسترسی به اطالعات گردش مالی فعالیت بخش خدمات و مشاغل به علت عدم وجـود سیسـتم

 اطالعات مالی و بانکی یکپارچه
 اه عدم ثبت بسیاري از فعالیت 
  ی که اطالعات دقیقی از فعالیت آن وجود ندارد.ررسمیغوجود بخش 

اي هـ  ا به معافیته شده براي مالیات علل دستیابی به اهداف اقتصادي در نظر گرفتهبخش دیگري از 
منظور دستیابی به اهداف کـالن اقتصـادي نظیـر     که طی سالیان قبل توسط دولت و بهگردد  یممالیاتی بر

ت، شده اسـ  ي و سایر اهداف مرتبط در نظر گرفتها منطقه توسعهگذاري، اشتغال، صادرات،  هافزایش سرمای
شده عالوه بـر آنکـه موجـب کـاهش درآمـدهاي       اي در نظر گرفتهه اما بدیهی است که برخی از معافیت
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مالیاتی شده است، عوارض منفی اقتصادي نیز با خـود بـه همـراه داشـته اسـت و الزم اسـت کـه مـورد         
  قرار گیرد.  دنظریتجد

لیاتی کـه موجـب عـدم شـفافیت و     عالوه بر موارد فوق حجم نسبتاً باالي اقتصاد زیرزمینی و فرار ما
تـوجهی از اقتصـاد از شـمول     شود، موجب خارج از کنترل ماندن بخش قابل کاهش درآمدهاي مالیاتی می

اي ه منظور اجراي سیاست توجهی از اقتصاد به نسبتاً قابل نفوذ دولت خواهد گردید و در همین راستا بخش
  اقتصادي تحت نفوذ دولت قرار نخواهد داشت.

  ها کرد اجتماعی مالیاتکار )ج
ا ناظر بر توزیع درآمـد و کـاهش نـابرابري درآمـدي     ه شده براي مالیات یکی دیگر از اهداف در نظر گرفته

است. اصوالً حرکت در جهت توسعه بدون توجه به مباحث مربوط به نـابرابري درآمـدي و توزیـع درآمـد     
هاي عمیق در توزیـع ثـروت، درآمـد و مصـرف      يمعنا است. در اغلب کشورهاي در حال توسعه نابرابر یب

اي کاهش این نابرابري و جلوگیري از وقوع نارضایتی اعمـال مالیـات اسـت. در    ه وجود دارد و یکی از راه
کنـد.   یحقیقت دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزار مالیات استفاده م

ایی پرداخت یکسانی دارند عدالت افقی و برخورد مالیاتی متفاوت بـا  برخورد یکسان با تمام کسانی که توان
ـ      تـرین  مهـم  جملـه شـود کـه ایـن دو مـورد از      یدارندگان درآمدهاي متفاوت عـدالت عمـودي نامیـده م

تـرین مصـادیق    ود. از جمله مهـم ش یتوزیع درآمد محسوب ماجتماعی و باز عرصهاي مالیاتی در ه سیاست
  توان شامل موارد زیر در نظر گرفت: یر نظام مالیاتی کشور را مرعایت عدالت افقی د عدم
  ،اي مالیـاتی کـه در مـورد سـایرین چنـین      ه ا از معافیته و شرکت ها گروهبرخورداري برخی از افراد

 اي وجود ندارد.ه معافیت
 ات ي کـه مطـابق بـا اطالعـ    ا باال بودن سهم مالیات بر حقوق در مقایسه با مالیات بر مشاغل به گونه

هاي مستقیم توسـط حقـوق بگیـران     درصد از مالیات 16که در حدود  )، درحالی6در نمودار ( شده ارائه
کـه سـهم    درصـد اسـت درحـالی    10هاي مستقیم در حدود  شود، سهم مشاغل از مالیات یپرداخت م

 بخش مشاغل از تولید ناخالص داخلی کشور بسیار باال است.
 که بار مالیاتی مشاغل در مقایسه بسیار ناچیز است. رحالیا ده باال بودن بار مالیاتی شرکت 

  مخارج دولت. 2.3
شکل مخارج بودجـه   قالب بودجه سنواتی مخارج دولت بهي مخارج دولت در اقتصاد ایران در بند میتقسدر 

جاري، مخارج بودجه عمومی، مخارج عمرانـی دولـت و مخـارج دولـت از محـل درآمـدهاي اختصاصـی        
ندي بودجـه در  ب منظور بهتر نشان دادن ترکیب مخارج دولت از تقسیم شود. افزون بر این به یبندي م هطبق
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گـروه امـور اقتصـادي، امـور      4قالب امور و فصول نیز استفاده شده است. بر همین اساس کلیه امـور بـه   
شـده   گرفتهاي در نظر ه شوند. الزم به ذکر است که هزینه یاجتماعی، امور عمومی و امور دفاعی تقسیم م

  شوند.   یا نیز توزیع مه صورت عمرانی و جاري بین هر یک از فصل فوق به چهارگانهبراي هر یک از امور 
گونـه   دهد. همـان  ی) سهم هر یک از مخارج جاري و عمرانی از کل مخارج دولت را نشان م7نمودار (

ل مخـارج را بـه خـود    درصـد از کـ   60شود مخارج جاري دولت همواره سهمی در حـدود   یکه مشاهده م
اختصاص داده است و با وجود نوساناتی که در سهم آن به وجود آمده است، سهم آن هرگز از این میـزان  

 1380و  1367هاي  سهم مربوط به مخارج جاري دولت به سال نیتر شیبکمتر نشده است. افزون بر این 
ـ   بـه  ذکر قابلن زمینه ي که در ایا گردد. نکته یدرصد از کل مخارج باز م 80به میزان  رسـد رونـد    ینظـر م

ـ    اي جاري بهه افزایشی مربوط به سهم هزینه ثر در ایـن  ؤویژه پس از انقالب است که از جملـه عوامـل م
ا، وقـوع  ه ا و بانکه اي جدید، ملی شدن بسیاري از صنایع، کارخانهه توان ایجاد نهادها و ارگان یمورد را م

  آن، افزایش جمعیت و سایر موارد مرتبط در نظر گرفت. اي مرتبط باه جنگ تحمیلی و هزینه

  
  ]25[سهم مخارج جاري و عمرانی از کل مخارج دولت (درصد)  .7نمودار 

  
تصـویر   را به 1344-87اي ه ) نیز سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال8نمودار (

توجـه   اولـین شـوك نفتـی و افـزایش قابـل     شود پیش از وقـوع   یگونه که مالحظه م کشیده است. همان
داده  یدرصد را به خود اختصاص م 20، مخارج دولت رقمی کمتر از 1352درآمدهاي نفتی کشور در سال 

شـدت   ت نیز بـه هاي دول توجه درآمدهاي نفتی کشور، هزینه است، اما از این سال به بعد و با افزایش قابل
درصد افزایش یافت، اما از ایـن   50به حدود  1355در سال که سهم مخارج دولت  طوري افزایش یافت به

درصـد از   20خود گرفت و تا حدود  لید ناخالص داخلی روندي کاهشی بهسال بعد سهم مخارج دولت از تو
اخیر نیز سهم مخارج دولـت از تولیـد ناخـالص داخلـی      ساله ستیبتولید ناخالص داخلی تقلیل یافت. طی 

  ی مانده است.درصد باق 20کشور در حدود 
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    ]25[داخلی (درصد)  ناخالصسهم مخارج دولت از تولید  .8نمودار 

  

  
  ]25[سهم مخارج جاري و عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور (درصد)  .9نمودار 

  
از مخارج جـاري و عمرانـی را از تولیـد ناخـالص داخلـی کشـور نشـان         کیهر ) نیز سهم 9نمودار (

مخـارج   1353-65اي هـ  و سال 1340قابل مشاهده است، به استثناي اواخر دهه  گونه که دهد. همان یم
درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی را بـه خـود        5درصد و مخارج عمرانی نیز در حدود  15جاري در حدود 
  ند.ا اختصاص داده

  )  As Isشناسی وضع موجود اقتصاد دولتی ( بندي آسیب جمع .3.3
شناسی وضع موجود در  شناسانه در این قسمت به آسیب با رویکرد آسیب دولتبا بررسی درآمدها و مخارج 

)، ضـعف  Sنیاز به اسـتخراج نقـاط قـوت (    SWOTقالب جدول زیر خواهیم پرداخت. همچنین در تحلیل 
)W) فرصت ،(O) و تهدید (Tالذکر نیز بیان شده است. ) نقاط فوق9ا در ستون سوم جدول (باشد لذ ) می  
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  شناسی وضع موجود مدیریت اقتصاد دولتی یبآس .8جدول 
  As Is(  S.W.O.Tوضع موجود (  ردیف

 S  دسترسی به درآمدهاي حاصل از فروش نفت  1
 S  اي بالقوه نظام مالیاتی کشوره ظرفیت  2
 W  وابستگی منابع مالی بودجه دولت به درآمدهاي نفتی  3
 W  اندك دولت به درآمدهاي مالیاتیدلیل وابستگی بسیار  عدم توجه دولت به تولید داخلی به  4
  W  دلیل دسترسی به درآمدهاي نفتی گسترش بدون ضابطه دولت به  5

بروز پدیدة نفرین منابع و بیماري هلندي در نتیجۀ عدم مدیریت صحیح و مصـرف بـدون     6
 W  ضابطه درآمدهاي نفتی

پیامد استفاده از درآمدهاي بیشتر تولید به واردات که  تضعیف ساختار تولید و وابستگی هرچه  7
 W  نفتی است

 O  برخورداري از درآمدهاي فراوان حاصل از صادرات منافع نفت و گاز طبیعی  8

، موقعیت مناسب جغرافیـایی و  دیده نیروي کار آموزش( رانیااي بالقوة اقتصادي ه ظرفیت  9
  لمللی)ا دسترسی به آبهاي بین

O 

 T  حاصل از فروش نفت عدم کنترل دولت بر میزان درآمدهاي  10
 T  اي اقتصاديه نوسانات درآمدهاي نفتی، بروز نااطمینانی و ناکامی دولت در اجراي برنامه  11
 T  و یا نوسانات قیمت جهانی نفت ياقتصادهاي  میذیري از مواردي نظیر تحرپ آسیب  12

  )To Beتبیین وضع مطلوب ( .4
ارائه گردیـد. در ایـن بخـش در مـورد وضـع مطلـوب       ي ا در بخش قبلی در مورد وضعیت موجود خالصه

دسـتی،  د گردید و با توجـه بـه اسـناد باال   اي دولت بحث خواهه شناسایی شده در بخش درآمدها و هزینه
ارایۀ تحلیل و استدالل و نظر صاحبنظران و مستندات علمـی در مـورد وضـع مطلـوب توضـیحاتی ارائـه       

  خواهد گردید.

  هاي دولتتبیین وضع مطلوب درآمد .1.4
  درآمدهاي دولت )الف

طور تمـام و   ولت آن است که درآمدهاي مذکور بهبا توجه به اینکه وضعیت مطلوب در سمت درآمدهاي د
اي هـ  کمال جایگزین درآمدهاي نفتی در تأمین مخارج دولت شود، در ابتدا فارغ از این بحث که آیا هزینه

  اي مالیاتی کشور اشاره نمود. ه دولت در ایران باال است یا خیر باید به ظرفیت
اي دولـت از محـل   هـ  ا تأمین هزینهه گونه که قبالً نیز مورد اشاره واقع گردید، در بخش هزینه همان
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رآمدهاي نفتـی  اي جاري از ده درآمدهاي مالیاتی حالت بهینه است. حال چنانچه قطع اتکاي کامل هزینه
تـوان شـکاف    یعنوان حالتی بهینه در نظر گرفته شود، م منظور تأمین مخارج عمرانی به و استفاده از آن به

اي هـ  ) نسبت مطلوب مالیاتی را با فرض پوشـش هزینـه  9موجود تا وضعیت بهینه را تعیین نمود. جدول (
تـا   1384اي هـ  که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طـی سـال   تصویر کشیده است. درحالی جاري به

درصد بوده اسـت، میـزان مطلـوب ایـن نسـبت بـه منظـور پوشـش          9/6به طور میانگین برابر با  1390
  درصدي است. 2/9درصد باشد که این وضعیت بیانگر شکاف  16اي جاري دولت باید برابر با ه هزینه
  

  جاري دولت (درصد)هاي  نسبت مالیاتی مطلوب با فرض پوشش هزینه .9جدول 

 سال
نسبت مالیات به تولید 

  ناخالص داخلی
مالیات به تولید ناخالص داخلی  نسبت مطلوب

 اي جاريه به منظور پوشش هزینه
 شکاف

1384 7.1 17.4 10.3- 

1385 6.6 18 11.4- 

1386 6.5 14.2 7.7- 

1387 6.3 15.4 9.1- 

1388 8.4 16.7 8.3-  
1389 6.6 15.3 8.7- 

1390 6.7 15.3 8.6- 

 -9.2 16 6.9 میانگین 

  
ایی اسـت  ه موجود مورد اشاره قرار گرفت، بخش مشاغل یکی از بخشگونه که در بخش وضع  همان

که میزان مالیات دریافتی از آن در اقتصاد ایران با توجه به سهم آن از ارزش افزوده در سطح اندکی قـرار  
هاي مستقیم که باید توسط بخش مشاغل پرداخت شود با توجه  دارد. حال چنانچه سهم مطلوبی از مالیات

از تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، میزان شکاف با وضع مطلوب قابـل بیـان خواهـد بـود.     به سهم آن 
هاي پرداختی توسط بخش مشاغل، میزان مطلوب و شکاف میان ایـن دو   ) وضع موجود مالیات10جدول (

هاي مستقیم پرداختی توسط  شود میزان مالیات یگونه که مالحظه م وضع را به تصویر کشیده است. همان
صورت شکاف با اعـداد منفـی نشـان     ه باید باشد کمتر بوده است که بهبخش مشاغل همواره از میزانی ک

  داده شده است. 
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  (درصد) مشاغل و میزان شکاف آن با وضع موجودبخش هاي مستقیم پرداختی توسط  سهم مطلوب مالیات .10 جدول
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1368 31.5 17.3 59.0 41.7- 1379  26.1 14.9 49.1 34.2- 
1369 30.7 16.9 55.1 38.2- 1380 27.8 14.8 49.4 34.6- 
1370 32.4 15.7 55.3 39.6- 1381 25.1 14.6 49.6 35.0- 
1371 31.9 14.7 54.3 39.6- 1382 25.6 13.0 49.0 36.0- 
1372 24.2 14.2 50.8 36.6- 1383 25.9 12.6 50.5 37.9- 
1373 24.4 14.5 51.0 36.5- 1384 25.4 12.1 52.2 40.1- 
1374 25.3 15.0 52.2 37.2- 1385 25.3 10.5 50.7 40.2- 
1375 27.5 13.4 52.5 39.1- 1386 24.0 10.0 47.7 37.7- 
1376 27.7 14.4 50.4 36.0- 1387 24.9 8.3 47.2 38.9- 
1377 28.7 14.2 50.4 36.2- 1388 26.3 7.7 49.0 41.3- 
1378 27.1 14.6 50.0 35.4- 1389 28.7 8.2 54.8 46.6- 

  تبیین وضع مطلوب مخارج دولت .2.4
اي عمرانی و میانگین مربـوط  ه اي جاري و هزینهه اي کل، هزینهه ) دامنۀ بهینه نسبت هزینه11( جدول

اي دولـت در اکثـر   هـ  شـود هزینـه   یگونه که مالحظه م دهد. همان یبه آنها را براي اقتصاد ایران نشان م
ط به کل دوره بـراي  اي زمانی میزان مخارج دولت بیش از مقدار بهینه بوده است، اما میانگین مربوه دوره

اي عمرانـی بـیش از   هـ  اي جاري در حالت بهینه قرار داشته و براي هزینهه اي دولت و هزینهه کل هزینه
  حد بهینه بوده است.

  
  ا (درصد)ه ) در مطالعات گوناگون و میانگین آنGDPاي دولت (درصد از ه حد بهینه هزینه .11جدول 

 سال
 وضعیت بهینگی وضعیت موجود

 عمرانی جاري کل عمرانی جاري کل

 بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 13.50 29.39 42.89  1357
 بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 10.52 26.16 36.69 1358
 بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 8.85 26.81 35.66 1359
 بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 8.68 26.16 34.84 1360

 بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 8.92  21.94 30.86 1361

 بیشتر از حد بهینه بهینه بیشتر از حد بهینه 8.95 19.65 28.60 1362
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   . 11ادامۀ جدول 

 سال
 وضعیت بهینگی وضعیت موجود

 عمرانی جاري کل عمرانی جاري کل

 بهینه بهینه بهینه 6.24 17.60 23.84 1363
 بهینه بهینه بهینه 5.11 17.02 22.13 1364
 کمتر از حد بهینه بهینه بیشتر از حد بهینه 4.91 15.84 20.75 1365
 کمتر از حد بهینه بهینه بیشتر از حد بهینه 3.94 15.71 19.65 1366
 کمتر از حد بهینه بهینه بیشتر از حد بهینه 3.94 16.40 20.34 1367
 کمتر از حد بهینه کمتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 3.62 13.14 16.75 1368
 بهینه کمتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 5.00 12.13 17.13 1369
 بهینه بهینهکمتر از حد  بیشتر از حد بهینه 5.08 11.18 16.26 1370
 کمتر از حد بهینه کمتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 4.44 11.75 16.19 1371
 بهینه کمتر از حد بهینه بیشتر از حد بهینه 7.23 13.65 20.88 1372
 بهینه بهینه بهینه 6.95 15.20 22.14 1373
 بهینه بهینه بهینه 6.93 15.30 22.23 1374
 بهینه بهینه بهینه 7.74 15.13 22.86 1375
 بهینه بهینه بهینه 6.99 15.36 22.36 1376
 بهینه بهینه بهینه 5.29 16.19 21.49 1377
 بهینه بهینه بهینه 5.73 15.51 21.24 1378
 کمتر از حد بهینه بهینه کمتر از حد بهینه 3.87 14.23 18.10 1379
 از حد بهینهکمتر  بهینه کمتر از حد بهینه 3.63 15.02 18.65 1380
 بهینه بهینه بهینه 5.93 15.98 21.91 1381
 بهینه بهینه بهینه 6.48 15.66 22.14 1382
 کمتر از حد بهینه بهینه کمتر از حد بهینه 4.92 15.79 20.71 1383
 بهینه بهینه بهینه 6.42 18.06 24.49 1384
 بهینه بهینه بهینه 6.55 18.69 25.24 1385
 بهینه بهینه کمتر از حد بهینه 5.18 14.76 19.94 1386
 بهینه بهینه بهینه 6.64 17.36 24.01 1387

  بندي تبیین وضع مطلوب مدیریت اقتصاد دولتی جمع .3.4
 پس از تبیین وضع مطلوب درآمدها و مخارج دولت در این قیمت به بیان وضع مطلوب براي بهینه کـردن 

  باشد. ) می12به شرح جدول ( مدیریت اقتصاد دولتی بیان خواهد شد. نتایج
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  تبیین وضع مطلوب براي مدیریت بهینه اقتصاد دولتی .12جدول 

  وضع مطلوب نییتب  ردیف
  دوره

  بلندمدت  مدت هکوتا
    -  وابستگی بودجه جاري به نفت حداقل شود.  1
    -  ثباتی در بودجه دولت ناشی از نوسانات درآمدهاي نفتی بی از بروز يریجلوگ  2
    -  میاز اعمال تحر یناشپذیري  بیحداقل رساندن آسبه   3

د نفت و کاهش عوارض منفی یدولت به عوا يجارهاي  نهیهز یقطع وابستگ  4
    -  استفاده از درآمد نفت بر تولید ملی

  -    تأمین منابع بودجه جاري دولت از محل درآمدهاي مالیاتی  5
  -    براي امور جارينداز درآمدهاي نفتی و جلوگیري از مصرف آن ا پس  6

نـداز نفتـی و اسـتفاده از درآمـدهاي حاصـل از      ا گذاري منـابع پـس   هسرمای  7
  -    هاي انجام شده يگذار سرمایه

اي اقتصادي کشور و رفع کامل وابستگی تولید به ه استفاده کامل از ظرفیت  8
  -    درآمدهاي نفتی

کامل ارتبـاط   تأمین کامل بودجه دولت از طریق درآمدهاي مالیاتی و قطع  9
  -    بودجه با نفت

 SWOT1تحلیل ماتریس  .5
ـ  3متعـارف  تیریحوزه مطالعه در مد کیعنوان  آن به کیو تفک 2يراهبرد تیریاز زمان ظهور مد از  شیب

 یانـد کـه برخـ    شـده  ارائـه  یمتفـاوت  يراهبـرد  يلهایو تحل ها هیزمان، نظر نیکه در ا گذرد یشش دهه م
 1971). در سال 1390اسد،  یاند (بن رو به افول گذاشته زین یشده و برخ داریغالب پد يها هیعنوان نظر به

ـ کـرد. در ا  فیتـأل » 4مفهوم راهبرد سازمان«با عنوان  یکنت اندروز در حوزه راهبرد، کتاب ـ  نی  نیدوره، اول
 داتیها و تهد فرصت ییشناسا يشد که تمرکز آن رو يگذار هیپا یمکتب طراح ،يراهبرد تیریمکتب مد

دوره  نیدر ا زیمتما يها یستگیشا هیو نظر SWOT سیبود و ماتر یداخل يها ها و ضعف و قوت یخارج
 یطیروابط موجود مح صیو تشخ ییدر شناسا SWOT لیتحل قت،یدر حق. ]28[و استفاده شدند  یطراح

ـ ز اها کمک کند. با اسـتفاده ا  مانند سازمان زیبه کشورها ن تواند یمناسب م يرهایو توسعه مس ـ تحل نی  لی
کـرد و از   ییها مواجه است، شناسا کشور با آن کیرا که  یداتیتهد وها  ها، فرصت ها، ضعف قوت توان یم

ـ  طیعوامـل محـ   لیو تحل ی. بررسافتی یکشورها آگاه ریکشور نسبت به سا کی یرقابت يایمزا و  یداخل
 يهـا  هـا و ضـعف   قوت ییو شناسا الملل نیتعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد ب يمؤثر بر الگو یخارج طیمح

                                                        
1. S= Strength, W= Weakness, O= Opportunity, T= Threat  
2. Strategic management 3. Conventional Management 
 

4. Concept of Corporate Strategy 
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کشـور   یتیو امن يا توسعه يها بر جنبه یخارج طیکه مح یداتیها و تهد همراه با فرصت ،يا و منطقه یمل
ـ  تیمرتبط با توسعه و امن کیمسائل استراتژ نیتر تا محقق مهم شود یسبب م کند، یوارد م کشـور را   یمل
ـ   ياهداف راهبرد نیر مشکل، اقدام به تدوحل ه يبرا دیکند. پس از آن با ییشناسا آن  یمناسـب و در پ

  مناسب پرداخت.  يراهبردها نیبه تدو ،يبه منظور تحقق هر هدف راهبرد
نقاط قـوت، ضـعف،   با استفاده از  یاتین برنامه عملیه و تدویو ته انداز چشمن ییتب در این بخش جهت

ي پیشـنهادي  هـا  ياسـتراتژ پرداختـه و   SWOT یکتکن ياجراشده به استخراج ي ها ها و چالش فرصت
ی وضع شناس بیآسي پیشین به ها بخشکه پیش از این مشاهده گردید در  گونه همانگردند.  می استخراج

ي قبلـی و بـا   هـا  بخـش ي هـا  افتهموجود و بررسی وضع مطلوب پرداخته شد. در این قسمت با توجه به ی
ي عملیاتی براي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب ها ياستراتژبه استخراج  SWOTاستفاده از تحلیل 

پرداخته تا مبناي تدوین نقشه راه قرار گیرد. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است. الزم به ذکر اسـت  
  باشند. هاي کلی اقتصاد مقاومتی می هاي استخراج شده مبتنی بر سیاست که استراتژي

 
  براي مدیریت بهینه اقتصاد دولتی ها ها و چالش فرصتاستخراج نقاط قوت، ضعف،  .13جدول 

  براي: SWOTماتریس 
مدیریت جایگاه دولـت در اقتصـاد   

  ایران

  :(S)ها  قوت
ــل از    -  ــدهاي حاص ــه درآم ــی ب دسترس

  فروش نفت؛
  اي بالقوه نظام مالیاتی کشور.ه ظرفیت - 

  ):Wا (ه ضعف
ــه   -  ــت ب ــالی بودجــه دول ــابع م وابســتگی من

  درآمدهاي نفتی؛
عدم توجه دولت به تولیـد داخلـی بـه دلیـل      - 

وابستگی بسیار اندك دولت بـه درآمـدهاي   
  مالیاتی؛

گســترش بــدون ضــابطه دولــت بــه دلیــل   - 
  دسترسی به درآمدهاي نفتی؛

بروز پدیدة نفرین منابع و بیماري هلنـدي در   - 
نتیجۀ عدم مدیریت صحیح و مصرف بدون 

  ضابطه درآمدهاي نفتی؛
د و وابسـتگی هـر چـه    تضعیف ساختار تولیـ  - 

بیشتر تولید به واردات که پیامـد اسـتفاده از   
  درآمدهاي نفتی است.

  :(O)ها  فرصت
برخورداري از درآمـدهاي فـراوان    - 

حاصل از صادرات منافع نفـت و  
  گاز طبیعی؛

 رانیااي بالقوة اقتصادي ه ظرفیت - 
ــدة،   ( ــوزش دی ــار آم ــروي ک نی

ــایی و  موقعیــت مناســب جغرافی
  لمللی).ا آبهاي بیندسترسی به 

S.O.:  
ذخیرة مازاد درآمـدهاي نفتـی و انجـام     - 

  هاي مناسب (ب)؛ يگذار سرمایه
استفاده از درآمـدهاي نفتـی در توسـعه     - 

  اي اقتصادي کشور (ك)؛ه زیر ساخت
اي بالقوه اقتصـادي  ه استفاده از ظرفیت - 

  کشور و افزایش تولید (ب)

W.O: 
ویـژه   بهن بودجه و یکاهش تدریجی ارتباط ب - 

  بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتی (ك)؛
توسعه نظام مالیاتی کشور و جایگزینی کامل  - 

  مالیات با درآمدهاي نفتی (ب)؛
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   . 13ادامۀ جدول 
  :(T)دها یتهد

ــت بــر میــزان   -  عــدم کنتــرل دول
ــروش   ــل از ف ــدهاي حاص درآم

  نفت؛
نوسانات درآمـدهاي نفتـی، بـروز     - 

در نااطمینـانی و ناکــامی دولــت  
  اي اقتصادي؛ه اجراي برنامه

ذیري از مــواردي نظیــر پــ آســیب - 
ــر ــاي  میتح ــاده ــا  ياقتص و ی

  نوسانات قیمت جهانی نفت

S.T.:  
قطع کنترل دولت بر درآمدهاي نفتی و  - 

نگاه به درآمدهاي نفتی به عنوان منبع 
  تأمین بودجه (ب)؛

ثر منـابع ارزي حاصــل از  ؤت مـ یریمـد  - 
  درآمدهاي نفتی (ك)؛

اي اسـتفاده نشـده   ه استفاده از ظرفیت - 
ا و هـ  اقتصادي کشور در زمینه مالیات

جایگزین مالیات بـا درآمـدهاي نفتـی    
  (ك).

W.T.:  
ــاهش    -  ــب ک ــه موج ــدابیري ک ــتفاده از ت اس

عوارض نوسانات درآمدهاي نفتی بر اقتصاد 
 شود (ك)؛ یکشور م

  
  باشند. می مدت به ترتیب معرف بلندمدت و کوتاه »ك«و  »ب«نماد  .1مالحظات: 

امـا در مقالـه حاضـر    ؛ توان در جدول فوق استراتژیهاي متعددي را استخراج نمـود  می بدیهی است .2
تالش گردیده به مواردي پرداخته شود که ارتباط معناداري با موضـوع اصـلی مطالعـه (مـدیریت اقتصـاد      

  دولتی) دارند.

    2ی نقشه راهو طراح 1تحلیل شکاف. 6
ـ تحل شـود  یمـ  کـار تـالش  در ادامـه   SWOTها به روش تحلیل (ماتریس)  يبعد از استخراج استراتژ ل ی

ـ فاصـله م  یل شکاف را بررسـ یتوان تحل یم یکلطور بهرد. یشکاف صورت گ و وضـع   3ان وضـع موجـود  ی
پـس از  ن معنـا کـه   یدانسـت. بـد   جهت دستیابی به راهکارهایی جهت حصول به وضع مطلوب 4مطلوب
ـ و تعر یین بـه شناسـا  یمعـ  ياهـ  ارها و شاخصیت موجود در قالب معیوضع ییشناسا ف وضـع مطلـوب   ی

ـ گ مـی  قـرار  یابیو ارز یبه آن و کاهش فاصله موجود مورد بررس یابیو سپس نحوه دست شده پرداخته رد. ی
اقتصاد مقاومتی  کلی هاي سیاستمدت و بلندمدت و مبتنی بر  هو به تفکیک کوتا 14این فرایند در جدول 

  منعکس شده است.

                                                        
1. Gap Analysis 2. Road Map 
 

3. As IS 4. To Be 
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 چارچوب کلی براي گذار از وضع موجود به مطلوب مدیریت بهینه اقتصاد دولتی .14جدول 
  ها استراتژي راهکارهاي عملیاتی وضع مطلوب

 ردیف  وضع موجود
  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت مدت کوتاه  بلندمدت

حذف کامل ارتباط نفت با 
  بودجه جاري دولت

وابستگی بودجه جاري 
  شود.به نفت حداقل 

 1تصویب قانون مالی
منظور ایجاد  به

محدودیت در استفاده از 
منابع نفتی در تأمین 

  بودجه

  انضباط مالی دولت - 
کاهش مستمر نقش  - 

نفتی در بودجه  يدرآمدها
  جاري

قطع کنترل دولت بر درآمدهاي 
نفتی و نگاه به درآمدهاي نفتی 

  عنوان منبع تأمین بودجه به

کاهش تدریجی 
بودجه و وابستگی 

ویژه بودجه جاري  به
دولت به درآمدهاي 

  نفتی

وابستگی باالي بودجه 
دولت به درآمدهاي 

  1  نفتی

نداز درآمدهاي ا پس - 
نفتی و جلوگیري از 

مصرف آن براي امور 
  جاري

گذاري منابع  هسرمای - 
نداز نفتی و استفاده از ا پس

  درآمدهاي حاصل از آن

 از بروز يریجلوگ - 
بودجه دولت ثباتی در  بی

ناشی از نوسانات 
  درآمدهاي نفتی

رساندن  حداقل به - 
از  یناشپذیري  بیآس

  میاعمال تحر

استفاده گذاري  هدف - 
از درآمدهاي نفتی در 

  بودجه دولت
ذخیره مازاد درآمدهاي  - 

نفتی و ایجاد 
اي ثروت ملی ه صندوق

  دولتیبا مدیریت غیر

تصویب بودجه عملیاتی و 
شفافیت افزایش انضباط و 

  بودجه دولت

ذخیرة مازاد درآمدهاي نفتی و 
  هاي مناسب گذاري انجام سرمایه

  

ثر منابع ؤت میریمد - 
ارزي حاصل از 
  درآمدهاي نفتی

استفاده از تدابیري  - 
که موجب کاهش 
عوارض نوسان 

 درآمدهاي نفتی شود.

بودجه دولت و  یثبات یب
خارج از کنترل بودن 

  آن
2  

استفاده کامل از 
اي اقتصادي ه ظرفیت

کشور و رفع کامل 
وابستگی تولید به 
  درآمدهاي نفتی

 یقطع وابستگ
دولت  يجارهاي  نهیهز

د نفت و کاهش یبه عوا
عوارض منفی استفاده از 
  درآمد نفت بر تولید ملی

تالش در جهت بهبود 
  کارو فضاي کسب

اختصاص بخشی از 
درآمدهاي نفتی به 

گذاران بخش  هسرمای
  خصوصی

اي بالقوه ه ه از ظرفیتاستفاد
  اقتصادي کشور و افزایش تولید

استفاده از درآمدهاي 
نفتی در توسعه زیر 

 اي کشوره ساخت

عدم استفاده از 
اي تولیدي ه ظرفیت

دلیل اتکاي  کشور به
دولت به درآمدهاي 

  نفتی

3  

                                                        
1. Fiscal Rule اي سیاسی یا ه ت دخالتیا قانون مالی در بر دارندة مقدار عددي مشخصی براي یک یا چند شاخص کلیدي سیاست مالی و از جمله مخارج دولت است که هدف از آن محدودی

 عنوان ابزاري قانونی در جهت دستیابی به انضباط مالی دولت است. ا در تغییر مخارج دولت و بهه سایر رویه
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  . 14ادامۀ جدول 
  ها استراتژي راهکارهاي عملیاتی وضع مطلوب

 ردیف  وضع موجود
  مدت کوتاه  بلندمدت  مدت کوتاه  بلندمدت مدت کوتاه  بلندمدت

تأمین کامل بودجه دولت 
طریق درآمدهاي مالیاتی از

و قطع کامل ارتباط بودجه 
 با نفت

تأمین منابع بودجه 
جاري دولت از محل 

  درآمدهاي مالیاتی

ایجاد بانک اطالعاتی  - 
اقتصادي و مالی افراد و 

  ها شرکت
پذیري  افزایش رقابت - 

  اقتصاد
تجدید ساختار  - 

سازمانی و ارتقاي 
اي عملیاتی در ه روش

جهت بهبود عملکرد 
  سازمان وصول مالیات

توسعه منابع انسانی از  - 
اي ه طریق برنامه

   آموزشی جامع و مستمر

ساماندهی و تقویت  - 
نظارت بر جریان پول و 

کاال و الزام فعاالن 
اقتصادي به استفاده از 

  رونیکیمبادالت الکت
و شفافیت سازي  ساده - 

  قوانین مالیاتی
اي ه گسترش پایه - 

  مالیاتی موجود
رفع تبعیضات مالیاتی و  - 

اي ه اصالح برخی از نرخ
  مالیاتی

صالح و بهبود  - 
  هاي اجرایی  ضمانت

توسعه نظام مالیاتی کشور و 
جایگزینی کامل مالیات با 

  درآمدهاي نفتی

هاي  استفاده از ظرفیت
ده اقتصادي استفاده نش

کشور در زمینه 
ا و جایگزینی ه مالیات

تدریجی مالیات با 
  درآمدهاي نفتی.

عدم استفاده از 
اي مالیاتی ه ظرفیت

  موجود در کشور

4  
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  ي و پیشنهادات  ریگ جهینت .7
منظور حرکـت از وضـع موجـود بـه      شده به راهکارهاي عملیاتی ارائه ي ازا کلی خالصهبندي  در یک جمع

  سوي وضعیت مطلوب ارائه خواهد شد:

  الف) در زمینه مخارج دولت
ا بیشـتر از حـد مطلـوب آن بـوده     ه گونه که بیان گردید، حجم دولت در اقتصاد ایران در بیشتر سال همان
توجه بر کـل اقتصـاد خواهـد     چنین گسترشی عالوه بر آنکه موجب تحمیل ناکارایی و بار مالی قابل .است

منظـور جلـوگیري از    آید. لـذا بـه   یشمار م د کنندة فعالیت بخش خصوصی نیز بهعنوان عامل محدو شد، به
توجه نفتی  قابل يرویۀ حجم دولت که در اقتصاد ایران بیشتر در نتیجۀ برخورداري از درآمدها بی گسترش

توان با تصویب قانون مـالی یـا در نظـر گـرفتن درصـد اسـتفادة        یوقوع پیوسته است م در دست دولت به
اي دولت حکمفرما نمود و از این طریق ه مشخصی از درآمدهاي نفتی انضباط مالی مشخصی را بر فعالیت

 رویۀ حجم دولت ممانعت به عمل آورد. بی از گسترش

  دهاي مالیاتی ب) در زمینه درآم
آید. با توجه به نسبت مالیات بـه تولیـد ناخـالص     یشمار م عنوان هجدهمین اقتصاد دنیا به اقتصاد ایران به

درصـدي آن بـا متوسـط جهـانی و      8بـوده و شـکاف    6/6برابر بـا   2010داخلی براي ایران که در سال 
ـ   هدرصدي به منظور تأمین مخارج جاري دولت در کوتا 9همچنین شکاف  تـوان بـا اسـتفاده از     یمـدت م

اي تولیدي میزان ه اي فعلی نظام مالیاتی بدون ایجاد اختالل در کارکرد فعاالن اقتصادي و بنگاهه ظرفیت
توجهی از اقتصـاد کـه در تولیـد     درآمدهاي مالیاتی را افزایش داد. افزون بر این در حال حاضر بخش قابل

ایی هـ  هستند. افزون بر این بخش مشاغل یکی از بخـش  ملی نقش دارند از شمول پرداخت مالیات خارج
عنـوان مثـال بـا     آن از تولید بسیار اندك است. به است که میزان مالیات پرداختی توسط آن با توجه سهم

 7/28برابـر بـا    1389وجود آنکه سهم ارزش افزوده بخش مذکور از تولید ناخالص داخلی کشور در سـال  
که با توجـه بـه    درحالی ،درصد بوده 2/8هاي مستقیم توسط آن  از مالیاتدرصد بوده است، سهم پرداختی 

درصـدي بـا    6/46درصد باشـد کـه بیـانگر شـکاف      8/54سهم ارزش افزودة این بخش، این میزان باید 
اي مطلوب نظام مالیاتی در اقتصاد ایران و توسـعه  ه وضعیت مطلوب است. در راستاي دستیابی به ظرفیت

د مجموعه اقداماتی را در زمینه اصالح قوانین و مقررات مالیاتی، بهبود عملکـرد سـازمان   نظام مالیاتی بای
ید. انجام رسان نماید به یوصول مالیات و افزایش تولید ملی که زمینه افزایش درآمدهاي مالیاتی را فراهم م

ـ  مجموعۀ اقدامات مورد نیاز به لندمـدت  مـدت و ب  هامنظور دستیابی به این منظور در قالب راهکارهاي کوت
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سـوي دسـتیابی بـه     توان بـه  یمدت با انجام اقدامات زیر م منظور در کوتاه همین مورد اشاره قرار گرفت. به
  وضعیت مطلوب نظام مالیاتی گام برداشت:

        ساماندهی و تقویت نظارت بر جریان پول و کاال و الـزام فعـاالن اقتصـادي بـه اسـتفاده از مبـادالت
 الکترونیکی 

  اي غیررسمی اقتصاد ه اي فعالیته افزایش هزینه 
  و شفافیت قوانین مالیاتی سازي  ساده 
  اي مالیاتی موجود ه گسترش پایه 
  اي مالیاتی ه رفع تبعیضات مالیاتی و اصالح برخی از نرخ 
  اي اجراییه اصالح و بهبود ضمانت  

لـی و افـزایش درآمـدهاي مالیـاتی     منظور توسعه نظام مالیـاتی، افـزایش تولیـد م    در بلندمدت نیز به
  راهکارهاي زیر مورد نیاز خواهد بود:

 ا ه ایجاد بانک اطالعاتی اقتصادي و مالی افراد و شرکت 
 کار و اي فضاي کسبه تالش در جهت بهبود شاخص 
 اقتصاد پذیري  افزایش رقابت 
 اي عملیاتی در جهت بهبود عملکرد سازمان وصول مالیات ه تجدید ساختار سازمانی و ارتقاي روش 
 اي آموزشی جامع و مستمره توسعه منابع انسانی از طریق برنامه   

  منابع
 فرهنگ فصلنامه .»اقتصاد در دولت جایگاه و نقش ادبیات بر مروري« ،)1380( یداهللا دادگر، ]1[

  . تابستان دوم شماره اول، سال واندیشه،
 در دولـت  نقـش  مقـاالت  مجموعـه  در .»لیبرالیستی مکاتب در دولت جایگاه« ،)1381( الیاس نادران، ]2[

  .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران، اقتصاد،
  .  نشرنی، تهران .اقتصادي عقاید تاریخ ،)1381( فریدون تفضلی، ]3[
 دولـت  نقش مقاالت مجموعه در .»ایران در دولت ساختار و ماهیت« ،)1381( محسن رنانی، ]4[

  . اسالمی، تهران اندیشه و فرهنگ اقتصاد، پژوهشگاه در
-429د، ص یـ . انتشارات دانشـگاه مف يشه اقتصادیخ تحوالت اندیتار ،)1383( داهللایدادگر،  ]5[

427.  
فصلنامه اقتصـاد  . »جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسالم« ،)1382( عباسموسویان، سید ]6[

 .  10اسالمی، شماره 
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اقتصادي به منظور طراحی هاي  تحریمتحلیل نرخ موفقیت  و تجزیه
  ها بر انواع استراتژیک و تاکتیکی تحریم تأکیدبا  اقتصاد مقاومتیهاي  سیاست

  ***فر ، سیدامیرحسین علوي**اهللا سیاري حبیب ،*روزعباس اسد

 چکیده
اقتصادي که بـیش  هاي  درصد از تحریم 70دهد حدود  می میالدي نشان 1995نتایج مطالعاتی در سال 

با شکست مواجه شده است و در حصول اهداف از پیش تعیین شده خـود  اند  سال به طول انجامیده 3 از
انجام شـد  اي  همطالع 1997پس از آن در سال  اند. در تغییر رفتار یا تغییر رژیم کشور هدف، موفق نبوده

این از لحاظ اهـداف  بر % ارزیابی کرد. عالوه34را تنها  اقتصاديهاي  که در کل میزان اثر بخشی تحریم
 غالبا به دو منظـور اصـلی وضـع   ها  توان این تفکیک را قائل شد که تحریم می اعمال شده،هاي  تحریم

فراگیـر بـه   هـاي   تاکتیکی)، و تحریمهاي  تنبیهی براي تغییر رفتار دولتها (تحریمهاي  شوند، تحریم می
کـه یکـی از    استراتژیک). ازآنجـا هاي  ممورد هدف (تحریهاي  منظور تغییر رژیم یا نظام حاکم در کشور

شناسـی،   اقتصـاد دفـاعی اسـت کـه متوجـه هجمـه       پذیرفته شده براي اقتصـاد مقـاومتی؛  هاي  تعریف
تـوان بـا مطالعـه بـر      می اقتصادي دشمنان باشد. لذاهاي  ما در برابر هجمهشناسی  و پدافندشناسی  آفند

کشور هاي  استراتژیک و تاکتیکی، با افزایش هزینهاقتصادي در هر دو نوع هاي  عوامل شکست تحریم
اقتصـادي شـد. مقالـه     مقاومـت اقتصادي و به تبـع آن افـزایش   هاي  باعث شکست تحریمکننده  صادر
بـا   ،1995در سـال   Van Bergeijk, Van Marrewijk عنـوان مکمـل مطالعـه    رو سعی دارد به پیش

 "هـا  مدت زمان اعمال تحـریم "و  "ها تحریمت میزان موفقی"تحلیل رابطه همبستگی میان متغیرهاي 
اقتصادي پـس از جنـگ جهـانی    هاي  این فرضیه را بررسی کند که این دو متغیر در طول تاریخ تحریم

اسـتراتژیک اقتصـادي   هـاي   و نیز تحـریم اند  تا زمان حاضر، همواره با هم همبستگی منفی داشته دوم
از  %). و نهایتـاً 15دهـد (حـدود    مـی  به خود اختصـاص  مورد تحریم موفق را 13موفق تنها دو مورد از 

استراتژیک طـوالنی مـدت بـا احتمـال     هاي  شود که تحریم گیري می ترکیب این دو فرضیه مهم نتیجه
  باالیی محکوم به شکست هستند.

اقتصادي تاکتیکی، اقتصاد مقاومتی، میزان هاي  اقتصادي استراتژیک، تحریمهاي  تحریم :ها کلیدواژه
  ها. موفقیت تحریم

                                                        
  مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، رئیس پایانه نفتی خارگ  يدکتردانشجوي  *
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  مقدمه. 1
چـه از منظـر   هـا   اقتصادي براي کشـور هاي  میزان اطالع از احتمال موفقیت و کارایی و اثربخشی تحریم

تحریم و چه از منظر کشورهاي هدف، ایـن ویژگـی را دارد کـه هـر دو طـرف در      کننده  کشورهاي صادر
 تحریم و جنگ را که عمـدتاً هاي  و گزینه مسائل مورد مناقشه راه حل دیپلماسی را زودتر در پیش گرفته

کـه  اي  هی حـذف کننـد. فایـد   الملل حل مسائل بینهاي  تاثیرهاي سوء ماندگار در بر دارد را از میان گزینه
بر این نکته است که با ورود بـه عصـر اطالعـات و     تأکیدتواند داشته باشد  می مطالعات مشابه این مطالعه

سـخت   نگ سخت به صورت نظامی و جنگ نیمهبر حل مسائل از طریق ج تأکیدروشنگري عمومی دیگر 
ماتیسـم و  اقتصادي عالوه بر آنکه بر علیه موازین حقـوق بشـري اسـت از دیـد پراگ    هاي  با اعمال تحریم

برونـداد نتـایج حاصـل از     صرفه نبوده و اگر با یک نگـاه آمـاري بـه تحلیـل     به اثربخشی نیز هرگز مقرون
  آمیز بوده است.  ش از نکات و موارد مثبت و موفقیتبار بسیار بی شود نتایج فاجعهپرداخته  ها تحریم

 تصـمیمات  اتخـاذ  در امنیـت  شـوراي  عمدتاً دهد می) نشان 1391همانطور که مقاله محسن عمادي (
 و اسـت  توجه بی بشري حقوق هنجارهاي به و نداشته بشري حقوق رویکرد ها تحریم اعمال جمله از خود
 به تشویق و ارتقاء" به امنیت شوراي ملل، سازمان منشور براساس )4( کند می نقض را هنجارها این حتی

 قـدرت  الملـل،  بـین  حقوق اصول و منشور این مفاد براساس بنابراین،. است متعهد "بشر حقوق به احترام
 24 مـاده . اسـت  بشردوسـتانه  حقـوق  و يبشر حقوق هنجارهاي رعایت به محدود امنیت شوراي اجرایی
 اصـول  و اهـداف  براسـاس  امنیـت  و صـلح  حفظ براي خود قدرت از استفاده در خواهد می شورا از منشور

 يارتقـا  شـده  ذکـر  یـک  مـاده  در که منشور اهداف و اصول ترین مهم زمره در. نماید عمل ملل سازمان
 بـه  خـود  مـان یا مجـدد  اعـالم  با " شود می شروع عبارت این با منشور مقدمه واقع، در. است بشر حقوق
  ."یانسان تیشخص ارزش و تیثیح به و بشر یاساس حقوق

 حقـوق  بـه  احتـرام  تشویق و پیشبرد به روشنی به 56 و 55 مواد در ویژه به متحد ملل سازمان منشور
 احتـرام  و اجتماعی و اقتصادي توسعه و پیشرفت شرایط و کامل اشتغال زندگی، باالتر استانداردهاي بشر،

 به دستیابی براي اعضا همه تعهد به متحد ملل منشور 56 ماده. دارد اشاره بشر حقوق رعایت براي جهانی
 اجتمـاعی،  و اقتصـادي  شـوراي  بـه  متحـد  ملـل  منشور 62 ماده. کند می اشاره 55 ماده در مندرج اهداف

 ارائـه  همه براي اساسی هاي آزادي و بشر حقوق رعایت و احترام ترویج هدف با هایی توصیه داد مأموریت
 شـوراي  بـه  را خود جاي 2006 سال در درنهایت و گردید تأسیس بشر حقوق کمیسیون نتیجه در که کند

 درون در بشـري  حقـوق  معاهـدات  و هـا  کنوانسـیون  از بیشـماري  تعداد عالوه،  به. کرد واگذار بشر حقوق
 عضـو  ها دولت مانند امنیت شوراي فنی، نظر از. اند گرفته قرار تصویب و مذاکره مورد ملل سازمان سیستم

 منشور بشري حقوق هاي دیدگاه تبیین و تفسیر واقع در معاهدات این از یک هر ولی نیست معاهدات این
  . نماید می متعهد معاهدات این اصول به منشور 24 ماده طریق از را امنیت شوراي امر این که هستند
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 اصـلی  ارکان از یکی که امنیت شوراي که کند میوجود عمادي در مقاله خود به این نکته اشاره  بااین
 تحـت  کشـورهاي  شـهروندان  بشـر  حقوق اقتصادي، هاي تحریم اجراي با شود می محسوب ملل سازمان
اعمال اقتصادي، هاي  اگرچه باید به این نکته هم توجه شود که در تاریخ تحریم .نماید می نقض را تحریم
صـادره از جانـب   هـاي   ) بسیار بیش از تحـریم آمریکایک جانبه (غالبا از سوي ایاالت متحده هاي  تحریم

  ).2جامعه ملل و بعد از آن سازمان ملل بوده است (
در زمینه دموکراسـی، حقـوق بشـر و    ها  اقتصادي علیه کشورهاي  ثیرات منفی اعمال تحریمجدا از تأ

کشورهاي هدف، این مقاله در نظر دارد بـا نگـاهی عملگرایانـه بـه میـزان       تغییر و تحول ساختار سیاسی
را شناسـایی  هـا   ثر موفقیـت ؤموفق و ناموفق، عوامل مهاي  نظر کند و با بررسی تحریمها  موفقیت تحریم

اقتصـادي غـرب،   هاي  توان با اطمینان باال از شکست تحریم می نموده و این فرضیه را آزمون کند که آیا
 تأکیـد ی براي حل مسائل مورد مناقشه جهانی از موضـع برابـر در مـذاکرات،    الملل فرایند دیپلماسی بینبر 

ی مفاهیم مشـترك  بیشتري داشت؟ پاسخ این مقاله مثبت است و براي اثبات این ادعا ابتدا به تعریف برخ
  پرداخته خواهد شد.

  تعریف تحریم اقتصادي. 1.1
محدودیت تجارت جهت اجبار به انجام تغییري در سیاست یک دولت براي توصیف  Embargoاصطالح 

(به معنی امتناع از فروش کاالها به کشـور مـورد تحـریم) و     Sanction رود و خود شامل می دیگر به کار
Boycott 6( )5( شود می (به معنی امتناع از خرید کاالها از کشور مورد تحریم.( 

کـه   1940باشـد و از سـال    مـی  خـارجی هاي  تجاري ابزاري براي اعمال اجباري سیاستهاي  تحریم
شـکل  هـا   شوند. اغلب این تحریم می را علیه کشور ژاپن وضع کرد استفادههایی  فرانکلین روزولت تحریم

(سـازمان   94-1993گیرند؛ براي مثال علیه کوبا (ایاالت متحـده)، هـاییتی    خود می مبادالت دوجانبه را به
غربـی) و  آفریقـاي  (انجمن اقتصاد کشورهاي  1997ملل و ایاالت متحده)، عراق (سازمان ملل) سیرالئون 

  ).7بروندي (از سوي کشورهاي همسایه) (

  استراتژیک و تاکتیکیهاي  تحریم .2.1
یـر رژیـم و   تالش براي تغی -اقتصادي از دو حالت کلی خارج نیست؛ یکهاي  هدف از اعمال تحریم غالباً

و  ،شـود  مـی  جانبه) یـاد  استراتژیک (یا همههاي  عنوان تحریم نظام کشور مورد هدف که از آن به یا تغییر
دسـت عنـوان    سیاسی داخلی یا خارجی) که به ایـن دوم تالش براي تغییر رفتار سیاسی یک کشور (رفتار 

  ).8تاکتیکی داده شده است (هاي  تحریم
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 ها روش اعمال تحریم .3.1

هـاي   روش اعمـال تحـریم   "1اقتصادي؛ جهتی نوین در قرن بیست و یکمهاي  تحریم"توجه به کتاب  با
تحـریم صـادرات    ،مالی و پولی (مانند تحریم بانک مرکزي)هاي  بر چهار نوع است: تحریم اقتصادي غالباً

کنون بـه  اعمـال شـده تـا   هـاي   کشور، تحریم واردات کشور (بایکوت) و ترکیبی از این سه روش. نمونـه 
  .)9( باشد می 1صورت جدول شماره 

  
 اقتصاديهاي  در طول تاریخ تحریمها  روش اعمال تحریم .1 جدول

  درصد  ها تعداد نمونه  روش اعمال تحریم  ردیف
 %32.12  62  ترکیبی از هر سه تحریم صادرات، واردات، پولی و مالی  1
 %27.46  53  پولی و مالیهاي  تحریم  2
 %20.73  40  صادرات یا واردات یا هر دوهاي  تحریم  3
 %5.18  10  ي واردات و مالیها تحریم  4
 %14.51  28  صادرات و مالیهاي  تحریم  5

 %100  193  مجموع

  اقتصاد مقاومتی. 4.1
 :کـه عبارتنـد از   ندنک می) به چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی اشاره 1391پرویز رجبی کلوانی و همکاران (

  .)10( شود می اقتصاد موازي، اقتصاد ترمیمی، اقتصاد دفاعی و اقتصاد الگو، که درادامه به آن پرداخته

 موازي اقتصاد .1.4.1

 بـا  اسـالمی  انقـالب  کـه  طـور  همان یعنی است؛ »موازي اقتصاد«ۀ مثاب به مقاومتی اقتصاد از اول تعریف
ـ  مانند نهادهایی تأسیس به اقدام انقالبی، عملکرد و روحیه با نهادهایی به خود نیاز به توجه  امـداد، ۀ کمیت
 ایـن  انقـالب،  اهـداف  تـأمین  بـراي  بایستی نیز امروز نمود، مسکن بنیاد و پاسداران سپاه سازندگی، جهاد
 مقـاومتی  هاي نهادسازي به و مقاومتی اقتصاد به اسالمی انقالب چراکه کند؛ تکمیل و داده ادامه را پروژه

 نهادهـایی  بایـد  پـس . آیـد  برنمی اقتصادي رسمی نهادهاية عهد از ماهیتاً بسا چه که دارد نیاز اقتصاد در
 .)11( داریم نیاز »پریم اقتصاد« به کشورمان در ما یعنی کند؛ ایجاد ویژه کار این براي موازي

 ترمیمی اقتصاد .2.4.1
 ،»زدایـی  آسـیب « ،»سـازي  مقـاوم « پـی  در کـه  اسـت  اقتصادي از عبارت مقاومتی اقتصاد از دوم تعریف

                                                        
1. Economic Sanctions; New Direction to 21st Century 
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 در اگـر  یعنـی . اسـت  اقتصـادي  موجود ناکارآمد و فرسوده نهادهاي و ساختارها »ترمیم« و »گیري خلل«
 آن دنبـال  بـه  جدید رویکرد در کند، برآورده را ما انتظارات تواند نمی نهاد فالن که گفتیم می قبلی رویکرد
 ایـن  در مـثالً . برآورند را ما انتظارات که کنیم کاري موجود، نهادهاي هاي سیاست بازتعریف با که هستیم
 نظـام  در را بحـران  و ضـعف  هـاي  کـانون  کـه  خـواهیم  می بازرگانی وزارت یا مرکزي بانک از ما تعریف،

 انقـالب  نیازهـاي  یـا  هـا  تحریم اقتصادي، جدید شرایط براساس را خود و کنند شناسایی کشور اقتصادي
 . )10( دهند ارائه جهادي عملکردي نتیجه در و نمایند بازتعریف اسالمی

 دفاعی اقتصاد .3.4.1
 آن برابر در ما »پدافندشناسی« و »آفندشناسی»  ،»شناسی هجمه« متوجه مقاومتی، اقتصاد از سوم تعریف
 را آن در اخـالل  و ایـران  اقتصـاد  بـه  حملـه  مـا  مخالفان که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی. است هجمه
 و ابزارهـا  کـه  ایم یافته دست مقاومتی اقتصاد به وقتی بنابراین. دهند می صورت ابزارهایی چه با و چگونه
 آنـان  علیـه  را خود مقاومت استراتژي آنها اساس بر و باشیم شناخته پیشاپیش را دشمنۀ هجم هاي شیوه

 اجـرا  و طراحـی  نیـز  آن با متناسب مقاومت نشود، شناخته دشمن آفند تا است بدیهی. کنیم اجرا و تدوین
 .)10( شد نخواهد

 الگو اقتصاد .4.4.1

 صـرفاً  اقـدامی  و سـلبی  مـدت  کوتاه رویکرد یک مقاومتی اقتصاد اساساً که است این نیز تعریف چهارمین
 دانسـتند،  مـی  مـدت  کوتاه یا پدافندي یا را مقاومتی اقتصاد که قبلی تعریف سه خالف بر نیست؛ پدافندي

 شـامل  را بلندمـدت  اقـدام  یـک  و دارد ایران اسالمی جمهوري اقتصاد به کالن اندازي چشم رویکرد این
 ایجابی رویکردي نیست، انقالب معظم رهبر هاي دیدگاه از دور رسد می نظر به که هم تعریف این. شود می

 را مـا  هـم  و باشد اسالمی هم که هستیم »آلی ایده اقتصاد« پی در ما رویکرد، این در. دارد دوراندیشانه و
 ساز زمینه و بوده کارآمد و بخش الهام اسالم جهان براي که اقتصادي برساند؛ منطقه اول اقتصاد جایگاه به

 از یکـی   پیشـرفت،  ایرانـی  ـ  اسـالمی  الگـوي  در اساسـاً  معنا بدین. باشد »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل
 مقـاومتی  اقتصـاد  کـه  است مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید می الگو مهم هاي مؤلفه

  .)11( شود می نوآوري و پذیري ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل
ی تـاکنون ارائـه شـده    الذکر، مقاالت ارزشمند دیگري در زمینه اقتصاد مقاومت عالوه بر مقاالت ارزشمند فوق

نیل بـه تحقـق اهـداف اقتصـاد     اي  هتوان به مقاله شیخ االسالمی در ارائه مدل سه مرحل می جمله است که از آن
) 1391الزم براي استقرار نظـام اقتصـاد مقـاومتی در کشـور نوشـته مجتبـی قیاسـی (       هاي  مقاومتی، مقاله بستر

  .)12( ) اشاره نمود1391مروري بر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ایران نوشته محمد بحرینی و همکاران (
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پژوهش بیشتر بر تعریف سوم (اقتصاد دفاعی) از مفهوم اقتصاد مقاومتی اسـتوار اسـت. بـا    مبناي این 
اقتصادي دشمن براي ما روشن شـود و ایـن بـاور    هاي  این توضیح که اگر انتها و افق تهدیدات و تحریم

ـ اردرا از ادامـه راه و فعالیـت خـود بـازد    هـا   تواند سیستم می دار چندین ساله مدتهاي  تحریمغلط که  ه ، ب
اقتصادي و مطلع ساختن افکار هاي  ساختن آثار ضد حقوق بشري تحریم چالش کشیده شود. لذا با برجسته

(خصوصا از نوع استراتژیک و فراگیر آن) کمتـر از آثـار سـوء    ها  عمومی از اینکه تبعات سوء اعمال تحریم
یم براي همیشه از میز بـازیگران  جنگ و تحرۀ توان امیدوار بود تا هردو گزین می نظامی نیست،هاي  جنگ

و احتـرام متقابـل ملتهـا، از دیپلماسـی      الملل قدرت در عصر حاضر کنار رفته و با قبول ضوابط جهان بین
 ی براي حل مسائل مورد مناقشه سود جست.الملل فعال بین

  پیشینه تحقیق. 2
  کارایی سیاست تحریم اقتصادي. 1.2

اقتصادي برابر بـا  هاي  که نرخ موفقیت تحریم دهد مینشان اي  هدر مطالع Robert Pape 1997در سال 
. شـایان توجـه   )2( % موارد موفق بـوده انـد  34اقتصادي تنها در هاي  % است. به عبارت دیگر، تحریم34

دنـد. بـر   اقتصادي از شانس موفقیت بیشتري برخـوردار بو هاي  است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم
که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنـگ  هایی  اساس اطالعات موجود، نرخ موفقیت تحریم

، 1970ویژه پس از دهـه   سو، به این % است. از جنگ جهانی دوم به50با جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر 
  . )13( شدت کاهش یافته است اقتصادي بههاي  نرخ موفقیت تحریم

بـه اجـرا گذاشـته شـدند      1990تا  1970که در فاصله هایی  براي مثال، میانگین نرخ موففیت تحریم
شدن و  جستجو کرد. نخست آنکه روند جهانیتوان در سه پدیده  می % است. دلیل این امر را20نزدیک به 

صـادي خـود را از   ور بتوانـد نیازهـاي اقت  ی موجب شده اسـت کـه هـر کشـ    الملل رشد فزاینده تجارت بین
هـاي   مین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشـد. در نتیجـه کـارایی تحـریم    کشورهاي متعددي تأ

مین اسـت. دلیـل دوم، چیـره    شدت کاهش تأ شوند به می جانبه که توسط یک کشور اعمال اقتصادي یک
است کـه کسـب اجمـاع و توافـق الزم      1990 -1945ی طی دوره الملل شدن جنگ سرد بر مناسبات بین

همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده هاي  براي اعمال تحریم
است. این امر موجب گشت که در گزینش، طراحـی و   1990کاربرد سیاست تحریم اقتصادي پس از دهه 

 90که پس از دهه هایی  . در نتیجه بسیاري از تحریماقتصادي دقت الزم انجام نپذیردهاي  اجراي تحریم
  .)13( کار گرفته شدند براي اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارایی الزم بودند هتدوین و ب

 دانان دنیا واقع%) نیز تاکنون مورد انتقاد و اعتراض شمار زیادي از اقتصا34اما همین میزان موفقیت (
 کنـد  مـی منتشـر   2014در واشنگتن پست در سال  Adam Taylorکه اي  هکه در مقال شده است تا جایی
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دانـد، یعنـی نـرخ     می را کامال موفقیت آمیز 2002تا  1925وضع شده از سال هاي  مورد از تحریم 13تنها 
توان به این نکتـه اشـاره کـرد کـه تحلیـل میـزان        می چه. اگر)3( کند می % عنوان6را ها  موفقیت تحریم
یـک   تـوان  میدیگر ن عبارت ناممکن است، به بله یا خیرهاي  با گزارهصرفاً  اقتصادي،هاي  موفقیت تحریم

ـ  درصد ناموفق خواند، از ایـن  100درصد موفق یا  100تحریم را  در  2007کـه در سـال   اي  هرو در مطالع
ي اقتصـادي بـه   هـا  تحـریم انجام گرفت درجـه موفقیـت    1قتصادي پترسونی االملل مطالعات بین مؤسسه

که نتایج حاصل از همین مطالعـه، مبنـاي تحلیـل    )9( ارزیابی شد 16-1ی (فازي) در مقیاس صورت کم ،
پترسون در ضمیمه این مقاله به عنـوان ورودي   مؤسسهدهد. نتایج کامل مطالعه  می مقاله حاضر را شکل

  تحقیق حاضر آمده است.

  اقتصاديهاي  و کارایی تحریمتأثیر  مطالعاتی در زمینه. 2.2
تجـاري  هـاي   جانبه ایاالت متحده بر جریان یکهاي  تحریمتأثیر  به بررسیاي  ه) در مقال2006( 2سندرسان پک

 1975- 2000پـانلی طـی دوره   هاي  با استفاده از مدل جاذبه و دادهبین کشور هدف و کشور ثالث در دو دیدگاه، 
ایـاالت متحـده منجـر بـه کـاهش      هاي  کلی گویاي آن است که تحریمطور مطالعه بههاي  پرداخته است. یافته

شود؛ نتایج همچنین اشـاره بـه تفـاوت قابـل توجـه بـین        می جریان تجارت بین کشور هدف و کشورهاي ثالث
کـم   نسـبتاً  OECDدارد، اختالل در تجارب بـراي کشـورهاي    OECDکشورهاي غیر و  OECDکشورهاي 

  ).14توجه است ( قابل OECDبر کشوهاي غیر ها  منفی تحریمتأثیر  که است درحالی
اقتصـادي در  هـاي   منفـی تحـریم  تـأثیر   )، در مطالعه خود با دو روش به برآورد2000رائول کاروسو (

جانبـه بـین   ک الگوي جاذبه بـه بررسـی تجـارت دو   ن پروژه با استفاده از یپردازد. ای الملل می تجارت بین
دارد کـه   مـی  پـردازد. نتـایج روش اول بیـان    می 1960-2000کشور دیگر طی دوره  49ایاالت متحده و 

حالیکـه بـراي   گـذارد، در  مـی  منفی بسزایی بر تجارت دو جانبه کشورهاتأثیر  گسترده و جامعهاي  تحریم
ه ایاالت متحده روي حجم تجارت جانب تحریم یکتأثیر  گونه نیست. برآورد دوم به محدود اینهاي  تحریم

حـاکی از آن  هـا   کند. یافته می در همان دوره توجه G-7هاي  جانبه بین کشورهاي هدف و دیگر کشوردو
مثبـت   محـدود، اثـر  هاي  منفی عظیمی دارد در حالیکه تحریمتأثیر  جانبه بزرگ یکهاي  است که تحریم

کـه  انـد   گذارد. در حالت کلی، هر دو برآورد گویاي آن می G-7اندکی بر تجارت دو جانبه دیگر کشورهاي 
  ).15گذارد ( می منفی زیادي بر جریانات تجاري بر جايتأثیر  چند جانبههاي  تحریم

ـ   هـاي   به بررسی تحریماي  ه)، در مطالع2010فرد، اعالیی و جاللی ( اکبري ت در جـامع شـوراي امنی
با اسـتفاده از   D8و گروه  (ECO)ایران در دو بلوك سازمان همکاري اقتصادي اي  همنطقسازي  یکپارچه

                                                        
1. Peterson Institute for International Economics  
2. Dursan Peksen 
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آن اسـت کـه   کننـده   . نتایج حاصـل بیـان  اند پرداخته 1995-2010پانل طی دوره هاي  مدل جاذبه و داده
لوك اکو نـدارد، همچنـین   ایران و اعضاي باي  همنطقسازي  ایران اثر قابل توجهی در یکپارچههاي  تحریم
  ).16شده است ( D8، سبب شدت گرفتن واگرایی D8ایران بر گروه هاي  تحریم

اقتصادي بر هاي  به بررسی اثرات مستقیم تحریماي  ه)، در مقال2010نژاد، محمدي و شیرخانی ( هادي
کشـور از منتخـب    42نمونه مورد برآورد شامل  اند. پرداخته 1977-2006نفتی ایران طی دوره تجارت غیر

گسـترده و  هـاي   شرکاي تجاري ایران است. نتایج حاصل بیانگر آن است کـه طـی دوره مـذکور تحـریم    
  ).17نفتی ایران داشته است (جارت غیرتوجهی بر ت متوسط اثرات قابل

ـ   اي  ه)، در مطالعـ 1388ضیائی بیگدلی، غالمی و طهماسـبی بلـداجی (   هـاي   ر تحـریم بـه بررسـی اث
منظـور، از   بـدین  اند. ، پرداخته1352-1386شریک در طی دوره  30اقتصادي بر تجارت دو جانبه ایران با 

نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن  اند. تابلویی استفاده کردههاي  یافته با روش داده مدل جاذبه تعمیم
  .)19( )18( کاي تجاري آن دارداست که تحریم اثري منفی اما کوچک بر تجارت ایران و شر

  موفق تحریم اقتصاديهاي  نمونه. 3.2
عنوان شد، یعنی تغییر نظام سیاسی حـاکم  تر  اقتصادي که پیشهاي  با توجه به اهداف اولیه وضع تحریم

استراتژیک و یا تغییر رفتار سیاسی داخلی یا خارجی نظـام حـاکم   فراگیر هاي  (و یا رژیم حاکم) در تحریم
 200نمونه موفق از حدود  13تاکتیکی، با توجه به مقاله آدام تیلور در واشنگتن پست، تنها هاي  در تحریم

). یعنـی  3تـوان برشـمرد (   مـی  بر علیه کشورها وضع شده است 2002تا سال  1925تحریمی که از سال 
 97و  95ي ها سالچیزي است که در مطالعات  درصد است (که بسیار کمتر از آن 6د درصد موفقیت حدو

هاي  اطالعات کاملی از این تحریم 2عنوان شد). جدول شماره  Van Bergejikو  Robert Papeتوسط 
  دهد.  می موفق نشان

  
 موفق جهانهاي  نمونه از تحریمسیزده  .2 جدول

  سال  ردیف
کشور (یا مرجع) 

  صادرکننده
  کشور هدف

مدت زمان 
  اعمال تحریم

  نوع (هدف) تحریم
هزینه تحریم 
براي کشور 
هدف، درصد 

 GDPاز 

  کمتر از یک  یوگوسالوي  جامعه ملل  1921  1
  مشخصان  نشینی از آلبانی تاکتیکی، عقب  سال

  کمتر از یک  یونان  جامعه ملل  1925  2
  مشخصنا  بلغارستاننشینین از  تاکتیکی، عقب  سال

نشینی از اندونزي و  تاکتیکی، عقب  یک سال  هلند  آمریکاایاالت متحده   1948  3
  %1.1  شناختن استقالل این کشور رسمیت به
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 . 2 ادامۀ جدول

  سال  ردیف
کشور (یا مرجع) 

  صادرکننده
  کشور هدف

مدت زمان 
  اعمال تحریم

  نوع (هدف) تحریم
هزینه تحریم 
براي کشور 
هدف، درصد 

 GDPاز 
  %1.1  تاکتیکی، تغییر سیاست داخلی  ماه 5  فنالند  اتحاد جماهیر شوروي  1958  4

  آمریکاایاالت متحده   1961  5
سیالن 

(سریالنکاي 
  فعلی)

  %0.6  داخلیهاي  تاکتیکی، تغییر سیاست  سال 4

  %0.08  داخلیهاي  تغییر سیاستتاکتیکی،   سال 2  هندوستان  آمریکاایاالت متحده   1965  6

هاي  تاکتیکی، اجبار در رها کردن برنامه  سال  یک  کره جنوبی  آمریکاایاالت متحده   1975  7
  نامشخص  اي هسته

هاي  تاکتیکی، اجبار در رها کردن برنامه  سال یک  تایوان  آمریکاایاالت متحده   1976  8
  % 0.1  اي هسته

  % 0.1  داخلیهاي  تاکتیکی، تغییر در سیاست  سال 4  لسوتو  آفریقاي جنوبی  1982  9
  نامشخص  داخلیهاي  تاکتیکی، تغییر در سیاست  سال یک  السالوادور  آمریکاایاالت متحده   1987  10
  نا مشخص  استراتژیک، تغییر رژیم یا نظام سیاسی  سال یک  ماالوي  آمریکاایاالت متحده   1992  11

 کمتر از یک  گواتماال  آمریکاایاالت متحده   1993  12
  %1.3  استراتژیک، تغییر رژیم یا نظام سیاسی  سال

  %2.9  داخلیهاي  تاکتیکی، تغییر در سیاست  سال یک  آلبانی  یونان  1994  13

 فراگیر اقتصاديهاي  تبعات منفی تحریم. 4.2

دامنه شمول فراگیري در کشور و جامعه دارا هستند، که تاکنون در چنـد   استراتژیک مشخصاًهاي  تحریم
. از این )9( اند گرفته شده کار علیه کشورها بهمتفاوت هاي  تحریمی با درجه موفقیتهاي  مجموعه و سري

د کـه موجبـات تنبیـه و رنـج     شـو  مـی  یاد "2ابزار نافذ"و یا  "1کشندههاي  سالح"عنوان  بهها  نوع تحریم
کنند.  می که در کشورهاي تحت تحریم اقتصادي زندگی کند می) شهروندان عادي را فراهم 20همگانی (

ترتیـب   به کند که مشخصاً می جامعه واردپذیر  ابتدا بر اقشار آسیب بیشترین اثر خود را 3فراگیرهاي  تحریم
هـا   گونـه تحـریم   ) همچنین این21( ومین جامعه هستندبعدي بیماران و محرهاي  کودکان، زنان و در رده

 ).22برداشته باشد (براي مردم کشورهاي همسایه نیز در یئسوتواند پیامدهاي  می
شـود کـه    مـی  فراگیر استراتژیک مالحظـه هاي  با توجه به جمیع جهات و بررسی تبعات منفی تحریم

بـارتر از اقـدامات    بسـا فاجعـه   هـدف چـه  هاي  براي مردم عادي در کشورها  گاهی نتایج حاصل از تحریم
و تـر   قبح اقدامات نظامی از لحاظ اخالقی و قانونی بسیار آشـکار  ،اوصاف . بااین)22( خصمانه نظامی باشد

  .)20( جانبه است همههاي  از تحمیل تحریمتر  شده شناخته
                                                        
1. Deadly Weapon  2. Blunt Instrument 
 

3. Comprehensive Sanctions 
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 فراگیـر اسـتراتژیک متحمـل   هـاي   جهت هزینه فراوانی که مردم عادي در جریان تحریم بهرو  ازاین 
) 23کننـد (  مـی  هوشمند و تاکتیکی را جایگزین مناسـبی معرفـی  هاي  شوند امروزه دانشمندان تحریم می
گسترش ي هوشمند پس از دهه نود توسط اتحادیه اروپا و سامان ملل ها تحریمکه استفاده از این نوع چرا

فراگیر در زمان جنـگ  هاي  ثیرات و صدمات انسانی تحریمعمومی از تأهاي  یافت به این دلیل که نگرانی
جانبـه توسـط    استراتژیک و همههاي  جانبه تحریم اما همچنان شاهد تحمیل یک )9( سرد گسترش یافت

  هستیم. آمریکاویژه ایاالت متحده  کشورها، به
 اقتصـادي را بـا توجـه بـه نـوع اهـداف سیاسـی مالحظـه        هـاي   ، فراوانی تحریم3در جدول شماره 

که نظر به تغییرات بنیادین هایی  توان تحریم می فرمایید. همانطور که در تعاریف اولیه به آن اشاره شد، می
اسـتراتژیک و   هـاي  هـدف دارنـد را در عـداد تحـریم    هاي  نظیر تغییر نظام حاکم یا رژیم حاکم در کشور

 ۀدسـت  ورفتار کشـورهاي داخلـی هسـتند را جـز    دنبال تغییر  بهصرفاً  کههایی  شمرد و تحریمجانبه بر همه
قابل دریافـت   هدفمند و تاکتیکی دانست. اگرچه گاه نوع تحریم از هدف اعالم شده مستقیماًهاي  تحریم
اي  هتغییر رفتار حکومت ایران در مسئله هستمنظور  علیه ایران بههاي  عنوان مثال اگرچه تحریم ، بهنیست
اسـت امـا در اصـل بـه جهـت فشـار        شود که نوعی تحریم تـاکتیکی  می بیانی وانمود شود یا به می عنوان
جانبـه   اسـتراتژیک همـه  هـاي   دسـته تحـریم   وتحریمـی جـز  هاي  جانبه و بهره جستن از تمامی ابزار همه

  شود. بندي می دسته
 

 بر اساس تفکیک اهدافها  تحریمتحلیل کارایی  .3 جدول

  اهداف سیاسی تحریم
هاي  نمونه

  موفق
هاي  نمونه

  ناموفق
  مجموع

درصد 
  موفقیت

  51  43  21  22  تغییرات نسبی در سیاست داخلی
  30  33  23  10  تغییرات عمده سیاسی در کشور هدف

  31  29  20  9  جلوگیري از توسعه نظامی
  21  19  15  4  نظامیهاي  جلوگیري از ماجراجویی
  31  80  55  25  تغییر رژیم

  34  204  134  70  مجموع موارد

  روش تحقیق. 3
حل یک مسـئله   یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه شی سیستماتیک و روشمند براي دستهر پژوهشی، تال

تحلیـل اطالعـات   و آوري و تجزیـه  تحقیق را کار عملی و چگـونگی جمـع   ین بخش هرتر مهم. )24( است
اطالعـات  هـاي   این، انتخاب روشـی کـه بتوانـد بـه بهتـرین وجـه ممکـن ویژگـی        دهد. بنابر می تشکیل

  شده را تحلیل و گزارش کند، بسیار حائز اهمیت است.  آوري جمع
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مطالعه نظري و کاربردي حاضر در نظر دارد تا با روش شناخت فلسفی مبتنـی بـر اسـتدالل و روش    
هـاي   در یک جامعه آماري (کلیـه تحـریم  ها  متغییرهاي  شنایی از مشخصات و ویژگیتحقیق توصیفی با آ

اقتصادي با هاي  نرخ موفقیت تحریم :) این فرضیه را تحلیل کند که2002تا سال  1990اقتصادي از سال 
یک همبسـتگی منفـی دارد. بـدین منظـور از روش ضـریب همبسـتگی       ها  مدت زمان اعمال این تحریم

 کـه اسـت   معیارهـاي آنهـا   بر کوواریانس دو متغیر و انحـراف  شود، این ضریب مبتنی می ادهپیرسون استف
توان از برآوردهاي آنها براي محاسبه ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده کـرد. فرمـول ایـن ضـریب       می

  نشان داده شده است: 1همبستگی در رابطه شماره 
)1  (  rxy=

	( , )
б б

=
∑ ( ̅)( )

∑ ( ) ∑ ( )
  

 "گـی بزر"و  "جهت"+) خواهد بود که 1) تا مثبت یک (-1مقدار ضریب همبستگی بین منفی یک (
  :)25( حسب مقدار و عالمت به شرح جدول زیر استرابطه بر

  
 rحاالت مختلف رابطه همبستگی بین دو متغیر و مقدار .4 جدول

 rمقدار ضریب   نوع همبستگی

  - 1  همبستگی کامل معکوس
  -r<1>=  -0.3  همبستگی متوسط معکوس
  - r<0.3>0  همبستگی ضعیف معکوس

  0  همبستهنا
  r<0>+ 0.3  همبستگی ضعیف مستقیم
  +r<0.3>=+ 1  همبستگی متوسط مستقیم

  +1  مستقیمهمبستگی کامل 
  

است که در هایی  توضیح داده شد جامعه آماري تحلیل این مقاله دادهتر  همانطور که پیش: جامعه آماري
سوي کشورها و صادرشده ازهاي  صورت فازي تحریم به 2007اقتصادي پترسون در سال  مؤسسهمطالعه 

گرایانه با شرایط اقتصـادي روز،   منظور دستیابی به یک تفسیر واقع به اند. ی را ارزیابی کردهالملل مجامع بین
 66که مشتمل بـر   ،از این مجموعه انتخاب شد 2002تا سال  1990بعد از سال ها  آماري تحریمهاي  داده

 گذرد.  می آماري قرار گرفت که نتایج آن در بخش بعدي از نظرهاي  مورد تحریم است، مورد تحلیل

 ها یافتهنتایج و . 4
  شود. ها می باعث کاهش نرخ موفقیت تحریمها  افزایش مدت زمان اعمال تحریم: بررسی فرضیه
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تحلیل فرضیه و توانایی قبول یا رد فرض، ابتدا باید مشخص گردد بین متغیرهـا رابطـه   و براي تجزیه
دار بین دو متغیر مورد بررسـی   وجود رابطه خطی معنی خیر؟ لذا در ابتدا وجود و یا عدمخطی وجود دارد یا 

  .گیرد میقرار 
 1بین مدت زمان اعمال تحریم ها :فرض صفر (SD) 2و نرخ موفقیت تحریم ها (SSR)    رابطـه خطـی

  معنی دار وجود ندارد.
H0:훽 = 0 

  ها  بین مدت زمان اعمال تحریم :1فرض(SD) ها  و میزان موفقیت تحریم(SS)     رابطـه خطـی معنـی
  دار وجود دارد.

H1:훽 ≠ 0 
  آمده است: دست به 6درصد در جدول شماره  95نتایج آزمون در سطح اطمینان 

 ها  متغیر ثابت: مدت زمان اعمال تحریمSD 
 ها  متغیر وابسته: نرخ موفقیت تحریمSSR 
 

 از اطالعات آماري دو متغیراي  هخالص .5 جدول
SUMMARY 

Groups Count Sum Average Variance 

SSR 65 461 7.092308 14.86635 

SD 65 323 4.969231 26.21779 

  
 وتحلیل واریانس متغیرها تجزیه .6جدول 

ANOVA 
      Source of Variation SS Df MS F P-value F crit 

Between Groups 146.4923 1 146.4923 7.131332 0.008558 3.915138 

Within Groups 2629.385 128 20.54207  
   Total 2775.877 129          

 
شود چون سطح خطاي  می مالحظه 6با توجه به نتایج تحلیل واریانس، همانطور که در جدول شماره 

داري میان ایـن دو   یعنی رابطه خطی معنی شود. می % است، لذا فرض صفر رد5کمتر از  P-valueآزمون 
  متغیر وجود دارد.

ضریب همبستگی پیرسون  توان میدار بین دو متغیر،  معنی طمئن شدن از وجود رابطه خطیپس از م
دهد تا بتوان در مورد قبـول یـا    می نمود. ضریب همبستگی پیرسون این امکان راگیري  را براي آنها اندازه

  انجام شده است. 7نظر نمود. این تحلیل در جدول شماره اظهاررد فرضیه اصلی مقاله 
                                                        
1. Sanction Duration 2. Sanction Success Rate 
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 :اقتصـادي  هـاي   اقتصـادي و نـرخ موفقیـت تحـریم    هـاي   تحـریم بین مدت زمان اعمـال   فرض صفر
H0:휌همبستگی وجود ندارد.  = 0 

 :اقتصادي همبستگی هاي  اقتصادي و نرخ موفقیت تحریمهاي  بین مدت زمان اعمال تحریم فرض یک
H1:휌 وجود دارد. ≠ 0 

  
 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون .7جدول 

  Success rate Duration 

Success rate 1 0.280910945 -  

p-value   0.022785 

Qty 66 66 

Duration 0.280910945 -  1 

p-value 0.022785   
Qty 66 66 

 
% کمتر بوده لذا فرض صـفر  5از  P-valueقابل مالحظه است میزان  7همانطور که در جدول شماره 

متغیر مدت زمان اعمال  که بین دو شود می دیگر ثابت عبارت شود. به می تأییدمسئله رد شده و فرض یک 
اقتصادي رابطه همبسـتگی منفـی وجـود دارد و هرچـه     هاي  اقتصادي و نرخ موفقیت تحریمهاي  تحریم

شود. پراکنـدگی ایـن متغیرهـا را در     می بیشتر شود احتمال موفقیت آنها کمترها  مدت زمان اعمال تحریم
  د. اییفرم می نمودار شماره یک مالحظه

  

 
  ها دوره اعمال تحریم xو محور ها  نرخ موفقیت تحریم Yنمودار پراکندگی متغیرها، محور  .1 شکل
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  گیري بحث و نتیجه. 5
هـاي   جهت جلوگیري از دسترسی به سـالح  تحریم اقتصادي به مورد 20بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون 

ي هـا  فعالیتمورد فقط دو مورد منجر به انصراف کامل کشورهاي هدف از  20اتمی وضع شده که از این 
و  1975ي ها سالاین دو مورد کشورهاي کره جنوبی و تایوان بودند که به ترتیب در  است. شدهاي  ههست
% از تولیـد  0.1 بـراي هـر دو کشـور بـه میـزان      آمریکـا هاي  تحریم. قرار گرفتند آمریکامورد تحریم  76

. از ایـن  )9( نشینی هر دو کشـور شـد   و در کمتر از یکسال منجر به عقب هناخالصی ملی هزینه در برداشت
  دیگر بوده است.هاي  بر علیه کشور آمریکامستقیما توسط ها  مورد تحریم 14مورد، در  20

مورد  19وضع شده، ها  بر علیه کشور 2002تا سال  1925تحریمی که از سال  200همچنین از میان 
%) که تنها در یک مـورد در کشـور   9اعمال شده (ها  در رابطه با تغییر نظام و یا تغییر رژیم حاکم بر کشور

 16از  7هـا   گواتماال با موفقیت کامل روبرو بوده است. در سایر موارد متوسط نرخ موفقیت اعمـال تحـریم  
  .  )9( باشد می

سعی داشت با مرور ادبیات تاریخ تحریم اقتصادي از بین دو جنگ جهانی اول و دوم و پس این مقاله 
اساس اهداف سیاسی به دو دسته استراتژیک و تـاکتیکی تقسـیم   را برها  از جنگ جهانی دوم، ابتدا تحریم

جانبه به آن جهـت کـه بیشـترین     استراتژیک و همههاي  نماید. در مرحله بعدي نشان داده شد که تحریم
قـبح   ،کنـد  می جامعه مورد هدف نظیر کودکان، زنان، بیماران و محرومین واردپذیر  فشار را بر قشر آسیب

مانـدگارتري را بـر جامعـه    بیشـتر و  هـاي   بسا هزینه اقدامات خصمانه نظامی نبوده و چهآن هرگز کمتر از 
  گذارد.   می جاي جهانی به

، اثبات شـد میـان ایـن متغیـر و     "اقتصاديهاي  نرخ موفقیت تحریم"با توجه به ارزیابی  ،دیگر سو از
با گـذر زمـان احتمـال     ،دیگر عبارت یک همبستگی منفی وجود دارد به "مطول زمان اعمال تحری"متغیر 

دو رهیافـت  یابـد. و تلفیـق ایـن     می اقتصادي (اعم از استراتژیک و تاکتیکی) کاهشهاي  موفقیت تحریم
اعمال شده بر هاي  مدت (مشخصا تحریماقتصادي استراتژیک بلندهاي  بیانگر این مسئله است که تحریم

شده، با احتمال باالیی محکوم بـه شکسـت اسـت و    بینی  پیشضد ایران) از منظر نیل به اهداف سیاسی 
  تنها تبعات منفی گسترده انسانی در بر خواهد داشت. 

با افزایش آگاهی و انزجار عمومی از این اقدامات بیرحمانه، جنگ و تحـریم بـراي   رو امید است  از این
روي میز سیاستمداران جهان حذف شده و در عوض بر دیپلماسی فعـال مبتنـی بـر    هاي  همیشه از گزینه

  شود.   تأکیدی، الملل احترام متقابل و از یک موضع برابر براي حل مناقشات سیاسی بین
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  )26( 2002تا سال  1925اقتصادي از سال هاي  جامعه آماري تحریمهاي  داده .1پیوست 

Year Year Principal Target Policy Success Cost 
Duration  

(Year) 
imposed ended sendera country  goal  

scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1925 1925 League of 
Nations 

Greece Withdraw from 
Bulgaria  

16 – 0 

1932 1935 League of 
Nations 

Paraguay Settle the Chaco 
War 

6 negligible 3 

1932 1935 League of 
Nations 

Bolivia Settle the Chaco 
War 

6 2.6 3 

1933 1933 United 
Kingdom 

USSR Release British 
citizens 

12 0.02 0 

1935 1936 League of 
Nations 

Italy  Withdraw from 
Abyssinia 

2 1.7 1 

1938 1947 United States Mexico Expropriation 
dispute 

9 0.2 9 

1939 1945 United States Germany Regime change 8 1.4 6 
1939 1945 United States Germany Military victory 12 1.4 6 
1940 1941 United States Japan Withdraw from 

Southeast Asia 
1 0.9 1 

1941 1945 United States Japan Regime change 8 1.9 4 
1941 1945 United States Japan Military victory 12 1.9 4 
1944 1947 United States Argentina Destabilize Perón  4 0.8 3 
1946 2014 Arab League Israel Create Palestinian 

homeland  
4 1.7 68 

1948 1994 United States USSR, 
Comecom 

Impair military 
potential  

6 0.2 46 

1948 1955 USSR Yugoslavia Destabilize Tito 
government 

1 –2.5 7 

1948 1949 United States Netherlands Recognize Indonesia 16 0.2 1 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1948 1949 USSR France Berlin blockade  2 negligible 1 
1948 1949 USSR United 

Kingdom 
Berlin blockade 2 0.1 1 

1948 1949 USSR United 
States 

Berlin blockade 2 0.1 1 

1948 1948 India Hyderabad Assimilate 
Hyderabad 

8 2 0 

1949 1970 United States China Impair military 
potential 

2 0.5 21 

1950 2014 United States North Korea Regime change  1 1.2 64 
1950 2014 United States North Korea Military impairment 4 1.2 64 
1950 1953 United States China Military disruption, 

Korea 
2 0.5 3 

1951 1953 United States Iran Destabilize 
Mossadegh 

12 14.3 2 

1954 1984 Spain United 
Kingdom 

Sovereignty over 
Gibraltar 

6 0.009 30 

1954 1974 United States North 
Vietnam 

Military impairment 1 1.6 20 

1954 1961 India Portugal Assimilate Goa into 
India 

8 negligible 7 

1954 1954 USSR Australia Repatriate Soviet 
defector 

2 0.5 0 

1956 1983 United States Israel Intermittent, various 4 0.1 27 
1956 1962 United States Laos Destabilization 9 4.2 6 
1956 1956 United States Egypt Suez nationalization 9 3.4 0 
1956 1956 United States United 

Kingdom 
End Suez 

intervention 
12 0.3 0 

1957 1963 France Tunisia Assistance to 
Algerian rebels 

2 0.9 6 

1957 1962 Indonesia Netherlands Control of West 
Irian 

8 0.7 5 

1958 1959 USSR Finland Adopt pro-USSR 
policies 

16 1.1 1 

1960 1989 United States Cuba Destabilize Castro 1 3.9 29 
1960 1989 United States Cuba Disruption of 

military adventures 
8 3.9 29 

1960 1970 USSR China Military impairment 4 0.5 10 
1960 1962 United States Dominican 

Republic 
Destabilize Trujillo 12 1.9 2 

1961 1965 United States Ceylon Expropriation 
dispute  

16 0.6 4 

1961 1965 USSR Albania Destabilize Hoxha  1 0.6 4 
1961 1962 United States German 

Democratic 
Republic 

Berlin Wall 2 – 1 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1962 1994 United Nations South 
Africa 

End apartheid, 
Namibia 

8 1.2 32 

1962 1964 United States Brazil Expropriation, 
destabilization 

12 0.6 2 

1962 1963 USSR Romania Limit economic 
independence 

2 – 1 

1963 1974 Organization of 
African Unity 

Portugal Free African 
colonies 

8 0.3 11 

1963 1966 Indonesia Malaysia "Crush Malaysia" 2 1 3 
1963 1966 United States Indonesia Regime change  8 2 3 
1963 1966 United States Indonesia End "Crush 

Malaysia" 
8 2 3 

1963 1965 United States Egypt Military disruption, 
Yemen, Congo 

12 1.4 2 

1963 1963 United States South 
Vietnam 

Destabilize Diem 12 0.3 0 

1964 1966 France Tunisia Expropriation 6 1.5 2 
1965 1979 United Nations Rhodesia Majority rule  12 13 14 
1965 1967 United States India Agriculture policy 16 0.08 2 
1965 1966 United States Chile Reduce copper price 9 – 1 
1967 1970 Nigeria Biafra End civil war 12 15.2 3 
1968 1974 United States Peru Expropriation 12 0.7 6 
1968 1968 United States Peru French fighter jets 1 0.7 0 
1970 1973 United States Chile Destabilize Allende 12 1.5 3 
1971 1971 United States Pakistan Military disruption 4 0.3 0 
1971 1971 United States India Military disruption 4 0.1 0 
1971 1971 United 

Kingdom 
Malta Defense agreement 6 4.4 0 

1972 1979 United States Uganda Destabilize Amin 12 2.6 7 
1973 1977 United States South Korea Human rights 4 1.8 4 
1973 1974 Arab League Netherlands Support for Israel 9 4 1 
1973 1974 Arab League United 

States 
Support for Israel 9 0.2 1 

1974 1978 United States Turkey Military disruption, 
Cyprus 

1 0.2 4 

1974 1976 Canada India Nuclear proliferation 4 0.04 2 
1974 1976 Canada Pakistan Nuclear proliferation 4 0.1 2 
1975 1998 United States North 

Vietnam 
Account for MIAs, 
withdrawal from 

Cambodia 

6 1.2 23 

1975 1994 United States USSR Freer emigration 8 0.01 19 
1975 1990 United States Chile Human rights, 

democracy 
8 0.7 15 

1975 1982 United States South 
Africa 

Nuclear policy 4 0.005 7 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1975 1979 United States Kampuchea Human rights, deter 
Vietnamese 

2 6.4 4 

1975 1976 United States South Korea Nuclear proliferation 16 – 1 
1976 2014 United States Arab 

League 
Antiboycott 6 0.04 38 

1976 1981 United States Uruguay Human rights 6 0.3 5 
1976 1977 United States Taiwan Nuclear policy 16 0.1 1 
1977 2005 United States Guatemala Human rights 9 0.2 28 
1977 1992 United States Ethiopia Human rights, 

expropriation 
6 –6.3 15 

1977 1984 United States Brazil Human rights 6 0.1 7 
1977 1983 United States Argentina Human rights 6 0.1 6 
1977 1981 United States Paraguay Human rights 6 0.1 4 
1977 1981 United States El Salvador Human rights 6 0.5 4 
1977 1979 United States Nicaragua Destabilize Somoza 12 1 2 
1977 1978 Canada European 

Community 
Nuclear safeguards 9 0.002 1 

1977 1978 Canada Japan Nuclear safeguards 9 0.01 1 
1978 2004 United States Libya Destabilize Gadhafi 12 1.7 26 
1978 2004 United States Libya Nuclear proliferation 12 1.7 26 
1978 1988 China Vietnam Withdraw from 

Kampuchea 
6 3.5 10 

1978 1983 China Albania Anti-Chinese 
rhetoric 

2 3.3 5 

1978 1983 Arab League Egypt Camp David 
Accords 

2 –0.4 5 

1978 1982 United States Argentina Nuclear policy 4 negligible 4 
1978 1982 United States India Nuclear policy 4 0.01 4 
1978 1981 United States Brazil Nuclear policy 4 0.002 3 
1978 1980 United States USSR Human rights 

(dissidents) 
2 0.003 2 

1979 1997 United States Pakistan Nuclear policy 1 1 18 
1979 1990 United States Chile Assassination of 

Letelier 
12 0.7 11 

1979 1982 United States Bolivia Human rights, drugs 6 1.7 3 
1979 1981 United States Iran Return hostages 12 3.8 2 
1979 1979 Arab League Canada Planned embassy 

move 
12 0.003 0 

1980 2003 United States Iraq Terrorism 4 0.1 23 
1980 1981 United States USSR Invasion of 

Afghanistan 
2 0.04 1 

1980 1981 United States USSR Impairment, 
Afghanistan 

2 0.04 1 

1981 1990 United States Nicaragua Destabilize 
Sandinistas 

8 3.2 9 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1981 1987 United States Poland Various, solidarity 9 0.1 6 
1981 1986 European 

Community 
Turkey Restore democracy 6 0.2 5 

1981 1982 United States USSR Impairment, Poland 1 0.03 1 
1982 1991 Netherlands Suriname Human rights, Cuba-

Libya influence 
9 6.2 9 

1982 1986 South Africa Lesotho Return South 
African refugees 

16 5.1 4 

1982 1982 United 
Kingdom 

Argentina Withdraw from 
Falklands 

12 0.6 0 

1983 1989 United States Romania Human rights, 
emigration 

6 0.4 6 

1983 1988 United States Zimbabwe Foreign policy 4 0.4 5 
1983 1986 Australia France Nuclear testing 2 negligible 3 
1983 1983 United States USSR KAL 007 shooting 

down 
2 negligible 0 

1983 1983 United States Grenada Destabilize 
Communist 

sympathizers 

8 negligible 0 

1984 2014 United States Iran Nuclear 
proliferation, 

terrorism 

4 0.4 30 

1984 1997 United States Lebanon Hostage taking, 
Hezbollah activities 

6 1 13 

1985 1991 United States South 
Africa 

Apartheid 12 1.9 6 

1986 2014 United States Syria Terrorism 6 0.02 28 
1986 1999 Greece Turkey Aegean Island, 

Cyprus, human 
rights 

4 0.1 13 

1986 1992 United States Angola Cuban troops, 
Marxism 

6 0.04 6 

1986 1986 France New 
Zealand 

Repatriation of 
French agents 

12 0.005 0 

1987 2001 India Fiji Restore democracy, 
modify Constitution 

4 0.9 14 

1987 1990 United States Panama Destabilize Noriega 8 6 3 
1987 1990 United States Haiti Human rights, drugs, 

elections 
6 2.9 3 

1987 1988 United States El Salvador Amnesty 16 – 1 
1988 2014 United States Burma Human rights, 

elections 
4 1.7 26 

1988 2014 United Nations Somalia Human rights, civil 
war 

2 7.5 26 

1989 2014 United States China Human rights 
(Tiananmen Square) 

2 negligible 25 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1989 2014 United States Sudan Human rights, 
democracy 

4 3.7 25 

1989 2014 Turkey, 
Azerbijan 

Armenia Withdraw from 
Nagorno-Karabakh 

2 4 25 

1989 1990 India Nepal Relations with China 9 4.6 1 
1990 2014 United States Cuba Destabilize Castro 4 14 24 
1990 1997 United States Zaire Democracy 4 3.8 7 
1990 1997 United States Yemen et 

al. 
Enforce UN 

embargo vs. Iraq 
9 5.2 7 

1990 1994 United States Jordan Enforce UN 
embargo vs. Iraq 

6 5.6 4 

1990 1993 United States Romania Democracy, 
elections 

6 0.4 3 

1990 1993 United States El Salvador Human rights, end 
civil war 

9 1.3 3 

1990 1993 United States Kenya Political repression, 
human rights, 
democracy 

6 2.3 3 

1990 1991 United Nations Iraq, prewar Military disruption, 
free Kuwait, 

hostages 

2 30 1 

1990 1990 USSR Lithuania Revoke 
Independence 
Declaration 

6 1.5 0 

1991 2014 United States China Nuclear proliferation 4 negligible 23 
1991 2003 United Nations Iraq, 

postwar 
Destabilization 1 54 12 

1991 2003 United Nations Iraq, 
postwar 

Military impairment 9 54 12 

1991 2001 United Nations Yugoslavia Civil war in Bosnia 9 13.3 10 
1991 1997 United States Indonesia Human rights in 

East Timor 
2 0.1 6 

1991 1995 USSR/Russia Turkmenist
an 

Human rights for 
Russians 

12 19.8 4 

1991 1995 United States Peru Democracy, human 
rights 

12 0.5 4 

1991 1994 United Nations Haiti Democracy 4 14.2 3 
1991 1992 United States Thailand Coup 6 0.04 1 
1991 1991 United States USSR Coup 8 negligible 0 
1992 2014 European 

Union 
Togo Democracy, human 

rights 
4 3.4 22 

1992 2003 United Nations Libya Extradite Pan Am 
suspects 

12 0.9 11 

1992 2002 United States Azerbaijan End Armenia 
embargo 

1 0.7 10 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1992 2000 European 
Union 

Equatorial 
Guinea 

Democracy, human 
rights 

6 15 8 

1992 1999 USSR/Russia Estonia Human rights for 
Russians 

4 1 7 

1992 1998 Economic 
Community of 
West African 

States 

Liberia Civil war 12 10.2 6 

1992 1998 USSR/Russia Latvia Human rights for 
Russians 

4 1 6 

1992 1998 United States Cameroon Human rights, 
democracy 

4 0.2 6 

1992 1997 United Nations Cambodia, 
Khmer 
Rouge 

Ban Khmer Rouge 6 negligible 5 

1992 1995 United States Nicaragua Civil control over 
military, 

expropriation claims 

12 2.4 3 

1992 1994 China France Arms sales to 
Taiwan 

12 0.01 2 

1992 1994 European 
Union 

Algeria Democracy 4 –0.1 2 

1992 1993 United States Malawi Democracy, human 
rights 

16 6.6 1 

1993 2014 United States Sudan Terrorism, religious 
persecution 

6 0.4 21 

1993 2002 United Nations Angola, 
Unita 

Civil war, 
democracy 

12 7.5 9 

1993 1998 United States Nigeria Human rights, 
democracy, 
narcotics 

4 0.4 5 

1993 1997 USSR/Russia Ukraine Control over Black 
Sea fleet, nuclear 

weapons 

6 7.1 4 

1993 1996 USSR/Russia Kazakhstan Independence issues, 
energy resources 

9 4.6 3 

1993 1994 United States North Korea Nuclear proliferation 9 – 1 
1993 1993 United States Guatemala Coup 16 1.3 0 
1994 1998 United States Gambia Democracy 6 –0.02 4 
1994 1995 Greece Macedonia National identity 9 3.2 1 
1994 1995 Greece Albania Release of jailed 

ethnic Greek leaders 
16 2.9 1 

1994 1995 United Nations Rwanda Civil violence 2 –5.6 1 
1995 1998 United States Peru Border conflict 8 negligible 3 
1995 1998 United States Ecuador Border conflict 8 negligible 3 
1995 1996 Australia France Nuclear testing 4 negligible 1 
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   .1ادامۀ پیوست 
Year Year Principal Target Policy Success Cost 

Duration  
(Year) 

imposed ended sendera country  goal  
scoreb to 
(scale  target 

1 to 16) (percent 
  of GNP)   

1995 1995 European 
Union 

Turkey Human rights 9 negligible 0 

1996 2000 United States Nigeria Democracy 9 4.9 4 
1996 1999 East African 

members of 
Organization of 
African Unity 

Burundi Democracy 6 10.4 3 

1996 1998 United States Zambia Human rights, 
constitutional reform 

4 2.9 2 

1996 1998 United States Colombia Narcotics, human 
rights 

6 0.2 2 

1996 1996 United States, 
Mercosur 
members 

Paraguay Possible coup 
attempt 

12 – 0 

1997 2014 United Nations Cambodia, 
Khmer 
Rouge 

Democracy 4 2.6 17 

1997 2003 United Nations Sierra 
Leone 

Democracy 8 5.8 6 

1998 2001 United States Pakistan Nuclear policy 4 1 3 
1998 2001 United States India Nuclear proliferation 2 0.2 3 
1998 2001 United States Yugoslavia, 

Serbia 
Destabilize 
Milošević 

12 8.3 3 

1998 1999 United States Yugoslavia, 
Serbia 

Kosovo 6 8.3 1 

1998 1999 Turkey Italy Kurdish leader 9 – 1 
1999 2002 United States Indonesia Independence for 

East Timor 
12 0.2 3 

1999 2002 United Nations Afghanistan Extradite Osama bin 
Laden 

2 1.1 3 

1999 2002 United States Ivory Coast Coup, democracy 6 0.3 3 
1991 2001 United States Pakistan Coup, democracy 2 negligible 10 
2000 2006 Economic 

Community of 
West African 

States 

Liberia Support for RUF 8 18.8 6 

2000 2000 United States Ecuador Coup 12 – 0 
2002 2006 United States North Korea Nuclear proliferation 1   4 
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  اقتصادي دفاع در ملی تولید راهبردهاي
  ***کائینی محمدرضا، **ارشادمنش حمیدرضا، *چهره محمد خوش

  چکیده
سـت  یده نیس پوشکچ ی، بر هیآرمان يا ت قدرت اقتصادي و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهیامروزه اهم

از محاسبات  ياریه بر اساس آن بسک یتیامروز دانست، اولو يایدن ياه تیاولورا از  توان آن یه مکتا آنجا 
با تحول در مفهوم تهدید، تهدید اقتصادي و جنگ اقتصادي را یکـی از  . ردیگ یل مکش یو معادالت جهان

کـه   بنـدي ابزارهـایی   هدر نتیجه دفاع اقتصادي نیز معنا یافته است. در دست اند، ا قلمداد نمودهه ابعاد جنگ
اي مختلفی در دفـاع اقتصـادي قابـل    ه بخشد، ابزارها و روش یاقتصادي را ارتقا م ۀاقتدار دفاعی در عرص

اهمیـت و   از سبب ضریب اثرگـذاري بـاالتري کـه دراقتصـاد ملـی دارد      بندي است که تولید ملی به هدست
 همچنین و ایران در اقتصادي رشد نرخ و سرانه تولید تاریخی روند بررسی .ي برخوردار استا مفهوم ویژه

 است. ایران اقتصاد در مهمی معضالت بیانگر کشورها، ایرس با آن مقایسه
بنیان بـا هـدف تـدوین راهبردهـاي تولیـد ملـی در دفـاع اقتصـادي در          این تحقیق که با روش تئوري داده

کلی نظام جمهوري اسالمی ایران و بیانات مقام معظم رهبري که فرمودند سـتون فقـرات   هاي  چارچوب سیاست
باید هم به آن کمک تزریق شود، و از چیزهایی که مانع رشـد آن اسـت    یقیناً واقتصاد مقاومتی تولید داخلی است 

ریـزي   نظـام برنامـه   سـاختار و سازي  دهد بهینه می آمده نشان دست بهجلوگیري شود، نگاشته شده است و نتایج 
ره ارزش تولیـد، گسـترش   تولید، مدیریت هدفمند واردات و توسعه صادرات، اصالح الگوي مصرف، تکمیل زنجی

بنیـان از راهبردهـاي تولیـد     الهاي راهبردي، گسترش تولید مردمبنیان، خودکفایی و خوداتکایی در کا تولید دانش
  و ایجاد اقتصاد مقاومتی است.ها  مملی در دفاع اقتصادي کشور براي مقابله با تحری

  تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، دفاع اقتصادي، تحریم اقتصادي :ها کلیدواژه

  مقدمه
 هـم  و بـود  مردمـی  هـم  که شد پدیدار دنیا در حکومت از جدیدي ایران، شکل اسالمی انقالب ظهور با

 جز قدرتی هیچ به و نداشت را غرب و شرق ابرقدرتهاي از یک هیچ با سازگاري بناي که اسالمی. حکومتی

                                                        
  دانشگاه تهراناستاد  *

 رایانامه:  09107171715ملی تلفن:  دفاع عالی دانشگاه غیرعامل پدافند راهبردي مدیریت دکتري دانشجوي **
Hamid77777reza@gmail.com 

: رایانامـه  09121151583: ملـی، تلفـن   دفـاع  عـالی  دانشـگاه  غیرعامـل  پدافنـد  راهبـردي  مـدیریت  دکتري دانشجوي ***
mohammadreza.kaeeni@ chmail.ir  
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 ماننداي  همنطق در هم حکومتی، آن جدید نوع این نبود. ظهور وابسته خویش مردم پشتوانه و ایمان قدرت

هست.  و بوده ناخوشایند مستکبرین مذاق دنیاست، به انرژي قطب و ارتباطی حیاتی شاهراه که خاورمیانه
 در را خـود  تـازگی  به که است ملل سایر و نمسلمی قلوب و دلها به انقالب این ناخوشایندتر، صدور آن از

 اسـتکبار، خطـري   اردوگـاه  بـراي  نظامی چنین وجود است. ذات ساخته نمودار همنطق اسالمی انقالبهاي

 بنا گوناگون اشکال در را دشمنی مقدس، بناي مولود این آغازین روزهاي از دارد. لذا دنبال به را همیشگی

عیارنظامی.  تمام جنگ سپس و گوناگونهاي  داخلی، قائله خونین اقدامات و ترورها صورت به نهادند. ابتدا
 دشمنیها این بماند باقی خود يها ارزش حفظ با ایران اسالمی جمهوري تا که است ذکر قابل نیز نکته این

 یافت. خواهد ادامه
 را خود نظامی، تهاجمات تهاجم جاي به و کرد تغییر نیز دشمن یافت، تاکتیک پایان که نظامی جنگ

 از پس اقتصادي نظیر بی گاه و گسترده يها تحریم کشاند. وجود اقتصادي عرصه جمله ازها  عرصه سایر به
 در مدعاست این بر گواهی ، خودها تحریم محاصره حلقه این روزه هر شدن تر تنگ و نظامی جنگ دوران

 با مبارزه و مستضعفین از آن، حمایت يها آرمان جمله از که ایران اسالمی میدان، جمهوي این دیگر سوي
 موفقیتهـاي  و شـد  مبـارزه  صـحنه  وارد خویش يها ارزش و اهداف به نیل راه است، در عالم مستکبرین

 آورد.  دست به ...و فناوري و نظامی، علم نبردهاي در اي عمده
 به مبارزه و جنگ شرایط در را ما کشور بتواند که است اقتصادي مدلی ما کشور براي بهینه حل راه اما

 مدل این دارد. در دائمی حالت و نیست گذرا شرایط ما براي کشورها سایر خالف بر که برد. شرایطی پیش

 کارانمودن برايها  فرصت این از تواند می که شود می نگریسته ییها فرصت عنوان به ها تحریم به اقتصادي

 درآمدهاي سنگین سایه زیر که شود. مشکالتی استفاده کشور اقتصادي يها سیستم ضعف نقاط اصالح و

ـ  تعریـف  هکـ بدیهی است  .شدند میتر  گسترده وزر روزبه و بودند پوشیده نفتی کالن  کـالن  راهبـرد  کی

 و تقابل و سویی از جهانی اقتصادي نظام با اسالمی نظام اقتصاد مقاومتی به نسبت تعامل نام به اقتصادي
 آنان، مـرتبط  سلطه پذیرش عدم و جهانی بارکاستهاي  خواسته برابر در مقاومت بهتر عبارت به یا رویارویی

 در دنیا روزهاي  ابرقدرت منافع با بینی جهان این و است خاصی بینی جهان داراي هک شوريک است. اقتصاد

اي  هدور هـر  در و بـوده  پایـدار  شـوري ک چنـین  بـا  دشـمنی  هکبود، چرا خواهد خاصی است، اقتصاد تضاد
 طراحـی اي  هگون به ایران مثل شوريکهاي  سیاست و راهبردها همه باید روي یابد. ازاین می بروز لیکش به

 سـازد. وقتـی   هموار را شورک اهداف به رسیدن مسیر و ندک حفاظت تهدیدها برابر در آن یانک از هک شود

 امنیت و است جهانی صهیونیسم و بارکاست برابر در مقاومت جبهه در اسالمی جمهوري نظام مانند نظامی

 نظـام هـاي   زیرمجموعه دیگر باید شود می تعریف سلطه نظام برابر در مقاومت چارچوب در اسالمی نظام

 و فـرض  همـین  با ضرورتاً اسالمی نظام اقتصادي حتی و سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ساختارهاي :مانند
  ند. ک عمل و گیرد لکش جهانی بارکاست برابر در مقاومت شرایط
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توانـد مـا را    می باشد، توجه به آن یاي رشد اقتصادي مه لفهین مؤتر مهماز آنجا که تولید ملی یکی از 
زاي  نبخـش درو «و مقام معظم رهبري نیز کـه آن را  ، در مسیر استقالل و شکوفایی اقتصادي پیش ببرد

به سمت اهداف واال و امکانـات و  حرکت خوب کشور "فرمایند: می خوانند، در این خصوص یم »اقتصاد ما
دهد که حمایت از تولید ملی یک نیـاز   یشرایط موجود و همچنین تمرکز بدخواهان نظام اسالمی، نشان م

  ) 1391(مقام معظم رهبري، » ضروري در شرایط کنونی است.
فـزایش  ا با هدف اختالل در توان تولید ملی کشور و اه شواهد و قرائن ازجمله تشدید تحریم ۀمجموع

در چنـد سـال اخیـر نشـان از اسـتفاده هدفمنـد        ..اي پولی و مالی و.ه تهاجمات در عرصهة گستر عمق و
منظـور   اقتصـادي دارد، و در ایـن راسـتا بـه    دشمنان از ابزارهاي اقتصادي و وجود تهدیدات و تهاجمـات  

تولیـد ملـی    د خصوصـاً اقتصـا  اي اثرگـذار در ه لفهؤمدیریت وضع موجود، توجه به واژه دفاع اقتصادي و م
ي که در این راستا قابل بررسی و توجـه  ا گردد. اما نکته می عنوان سپر مقاومت در دفاع اقتصادي مطرح به

جود نگاه یکسان و تعابیر مختلف، مسـیرهاي گونـاگونی را   دلیل عدم و ، اینکه راهبردهاي موجود، بهاست
ردهـاي دفـاع اقتصـادي بـراي کشـور جمهـوري       ثر بودن آن محل تردید است، لذا راهبؤطی نموده لذا م

بر تولید ملی که به ایجاد بازدارنـدگی، توانـایی دفـع     تأکیداسالمی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با 
  تهدید و توانمندي درونی که باعث پایداري و رشد اقتصاد کشور شود، تدوین نشده است.

جانبه، همراه بـا میزانـی    هاي اقتصادي همه حریموجود روشن تهدیدات و تهاجمات دشمنان از قبیل ت
هـاي اقتصـادي، عـدم درك روشـن از موضـوع جنـگ        یتولید ملـی و وابسـتگ  ۀ از ضعف کشور در عرص

نـد در موضـوع   م اقتصادي، دفاع اقتصادي، تهدیدات اقتصادي، ناکافی بودن راهبردهاي مشخص و نظـام 
ا، در خصـوص  هـ  سازد به موازات بیان ضـرورت  یاي موضوع تحقیق را آشکار مه ضرورت ،دفاع اقتصادي

ـ  دسـت  .این نکته اشاره کرد توان به یاین تحقیق م رین دالیل اهمیت پرداختن بهت مهم ابی بـه الگوهـاي   ی
اي اقتصادي کشور در قبال مهار تهاجمات اقتصادي ه یران عرصهگ ثر به تصمیمؤدفاع اقتصادي، کمکی م

بخش ن عوامـل بازدارنـده تهـاجم و ارتقـا    تری یعنوان یکی از اساس بود. و نقش تولید ملی به دشمن خواهد
  توان دفاعی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. 

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 گرفته در خصوص تولید ملی صورتهاي  پژوهش )الف

بابک چوبینه به  ی توسط داود غفارپور ونپژوهشی با عنوان الزامات تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرا
سال گذشته به نام جهاد اقتصادي، مقابله بـا  گذاري  از نام هدف مقام معظم رهبري ،بیان موضوعاتی چون

کفایی و تقویت تولیـد ملـی پرداختـه    و رسیدن به جهاد اقتصادي، خودها  دشمنان مانند تحریمهاي  توطئه
مفهوم پیام مقـام معظـم رهبـري در    ترین  از تولید ملی که اصلیشده و راهکارهاي اجرایی براي حمایت 

  اقتصادي بوده است ارائه گردیده است. هاي  سیاست
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در کتابی با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که توسط عادل پیغامی به رشـته تحریـر   
اقتصادي توجه شـده اسـت. ایـن     استقالل درآمده به فرمایشات مقام مظم رهبري در اهمیت تولید ملی و

سرمایه ایرانی را همچون ابزار تعرفه، حمایت ازکارگر آمـوزش   نویسنده راهکارهاي کالن توجه به تولید و
    .نماید می تبیین را ..خلق ارزش و. ووري  و پژوهش، بهره

سـط رضـا   تو کننـدگان  سرمایه ایرانی از منظـر تولیـد   در تحقیقی با عنوان حمایت از تولید ملی، کار و
مسایل کالن یـا   اي، محور مسائل پایدار تاریخی یا توسعه 3بر کنندگان  ) به نظرات تولید1391زاده (مجید

به دشـواري واردات مـواد اولیـه، چسـبندگی      مسائل خرد طرح و مدت و مدت و کوتاه میانگذاري  سیاست
تولیـد   فاصله بـا دانـش روز   و اندكوري  تولیدي، بهرههاي  کوچک بودن اراضی، تقویت تشکل ها، قیمت

معطـوف بـه   اي  هتواند با اتخـاذ رویکـرد توسـع    می دارد که دولت تأکیدبررسی  نتایجاشاره گردیده است. 
ویـژه   ماري هلندي از وقوع این عوارض بـه مبادله و پیشگیري از ابتالي اقتصاد ایران به بی ۀکاهش هزین

  . تورم، واردات و توان رقابتی اندك کمک کند
کل عوامل تولید، وضعیت  نیروي کار سرمایه ووري  عنوان بهره) در پژوهشی با1388زاده ( پروین ولی

هـاي   تفکیـک بخـش   عوامـل تولیـد در کـل اقتصـاد و بـه     وري  کل عوامل تولید وشاخص بهرهوري  بهره
 هش حاکی ازپردازد. نتایج این پژو می آسیاییوري  عضو سازمان بهرههاي  مقایسه آن با کشور اقتصادي و

عدم تحقق اهـداف برنامـه چهـارم     و 85-68هاي  اقتصاد در ایران طی سالوري  بودن شاخص بهره پایین
  .تولید بوده استهاي  اتکا به رشد اقتصادي صرفاٌ نهاد محور مدیریت استفاده از منابع و ،توسعه

 اقتصاديهاي  گرفته در خصوص تحریم صورتهاي  پژوهش )ب
ه توسط داوود منـت و  عنوان تحقیقی است ک ،اهداف و اقدامات ها، ناعادالنه، ویژگی هاي بازخوانی تحریم

جنـوب  هـاي   در این مقاله به بررسی تحـریم علیـه کشـور    است. ) انجام شده1392پور ( منوچهر مصطفی
 مـوج و  5ارانیـوم در قالـب   سـازي   بعد از جنگ جهانی دوم و تحریم ایران بـه بهانـه غنـی    آمریکاتوسط 

هـا   مدیریت انواع تحریم توسط مقامات ایران پرداخته است. نتایج حاصله از این مقاله بیانگر اثرات تحریم
از گیـري   جلو وادراتی وهاي  مین کاالتأ محدودیت در خرید و ،بر تضعیف ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز

  باشد.  می بر بنگاهاي اقتصادي ثیرمنفیتأ صادرات و
الـدین   توسـط سیدشـمس   1391بـر عملکـرد سـال     تأکیدقتصاد ایران همراه با تحریم با تحقیقی با عنوان ا

اثـرات آن در بـازار    ارزي و پـولی و  ،مـالی هـاي   اخیر در حوزه سیاستهاي  وکار اثرگذاري تحریمحسینی به ساز
ابلـه بـا   کلـی در مق هاي  تورم پرداخته است. این پژوهش به توصیه کالن چون بیکاري وهاي  شاخص سرمایه و

تـداوم   ،بازار کاالهـاي اساسـی   ارزي وهاي  اقتصادي ایجاد ثبات در حوزه همچون دیپلماسی سیاسی وها  تحریم
  پرداخته است.  پذیر  تولیدي آسیبهاي  پشتیبانی از فعالیت ،اشراف اطالعاتی شفافیت و ،اصالحات ساختاري
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   اقتصادي دفاع گرفته در خصوص صورتهاي  پژوهش )ج
 آن ابعـاد  و دفاع مسئله مورد در امامهاي  دیدگاه تشریح به شده ) درتحقیقات انجام1379سهرابی (محمد 

 ایشـان  مـدنظر  دفاعی راهبردهاي بیان با واند  پرداخته شده تعبیر جانبه همه دفاع به آنها از مجموع در که
 انـد.  نمـوده  اشـاره  گرایـی  مـردم  و) کلمه وحدت( اتحاد و محوري، خودباوري محوري، فرهنگخدا ابعاد به

 خودکفـایی  و سیاسـی  اسـتقالل  براي  همقدم اقتصادي استقالل که استناد این با اقتصادي دفاع همچنین
 در اسـالمی  نظام و اسالم از جانبه همه تهدید دفع و مستضعفین دنیاي در خودباوري بر بستري اقتصادي

  است.  گرفته قرار تأکید مورد بوضوح موارد اکثر
 بـر  آنهـا  تأکیـد  کشورهاي دیگـر، و  دفاعی اسناد و تحقیقات به اجمالی نگاه ) در1391شکوه (حسن 

 کـه  دریافتـه اسـت   غیرنظـامی  و روانی، سیاسی از اعمها  جنبه سایر بین در امنیت و دفاع اقتصادي جنبه
 در اقتصـادي سـازي   مقـاوم  جنگ، نفـس  واژه درنظرگرفتن از فارغ اقتصادي دفاع مقوله به توجه موضوع

 اسـناد  در. اسـت  بـوده  دنیـا  ملـل  و سایرکشورها توجه مورد همواره، اقتصادي بحرانهاي و چالشها مقابل
 مـورد ) اقتصادي دفاع جمله از( جامع دفاع موضوع به توجه کشورها از برخی شده بررسی دفاعی راهبردي

 در امکانـات  و منـابع  بسـیج  گرفتن درنظر به منوط ملی دفاع راهبردهاي تحقق و است گرفته قرار تأکید
  . باشد می اقتصاد حوزه در دفاعی توان به دستیابی ازجملهها  حوزه تمامی
 از نارضـایتی  ایجـاد  و مردم بر فشار اعمال هدف با و باشد می محور مردم اقتصادي جنگ که آنجاییاز
 بـر  تکیـه  با نیز اقتصادي دفاع گردد، راهبردهاي می حاکمیت از مردم حمایت تضعیف باعث موجود وضع

 مختلف کشورهاي اقتصادي عرصه در تهدیدمحوري، تمرکززدایی دیدگاه از و یابد می معنا مردم مشارکت
  . است یتؤر قابل غیرعامل پدافند اصول از یکی عنوان به

 نکتـه  ایـن  بر اقتصادي دفاع حوزه در داده انجام مطالعات درودي با مسعود و حسینی کیوان سیداصغر
 مفهـوم  ایـن  به بوده "جانبه همه دفاع" یا جامع دفاع مهم ارکان از یکی »اقتصادي دفاع« که دارند تأکید

 در دخیـل  عناصـر  نیز و دهنده شکل ياجزا و ها بخش تمامی هکآن مگر یافت نخواهد تحقق ملی دفاع هک
 تـأمین  بـراي  مختلـف هاي  حوزه در شورک توان ارگیريک به و بسیج هدف بااي  هسازند تعامل ملی اقتصاد

 آمـوزش، گسـترش   فقـر، توسـعه   با سالمت، مبارزه ملی، نظم، افزایش هویت حفظ شامل جامعه نیازهاي
. باشـند  داشـته  الملل بین اقتصاد صحنه در مقتدر حضور همزمان و اقتصادي تولید و رفاه فناوري، افزایش

 توانایی و ثرؤم بازدارندگی قدرت با پایدار اقتصادي به نیل جهت دفاعی راهبردهاي به مطالعات این در اما
  . است نشده کافی جانبه، توجه همه دفاعهاي  لفهؤم به توجه تهدید، با دفع

 و منـابع  بسیج( اقتصادي، سیاسی، فرهنگی کارهاي راه وها  مشی خط بر ناظر اقتصادي دفاع بنابراین
 اقتصـادي  تهاجمـات  و تهدیـدات  دفـع  بـراي  ملی قدرت عناصر بکارگیري منظور به دولت یک) امکانات
 برابـر  در منـابع  سـایر  و اقتصـادي  قـدرت  از اسـتفاده  کالنهاي  شیوه وها  راهکننده  بیان و بوده دشمنان
  .  باشد می خارجی دشمنان تهاجمات و تهدیدات
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   اقتصاد مقاومتی صورت گرفته در خصوصهاي  پژوهش )د
) باعنوان اقتصاد مقاومتی 1392محسن میرمعزي (مقاومتی توسط سید اقتصاد حوزه در گرفته انجام مطالعه

 و مقاومتی، چشم اندازي کالن به اقتصـاد دارد  اقتصاد«که الگوي  دارند تأکید نکته این بر نآملزومات  و
 بـراي  را خـود  فعاالنـه  کـه  است اقتصاد ازاي  هویژ گونهسازي  مدل براي عملی و نظري این الگو، بنیانی

اقتصـادي   نیسـت، بلکـه   انفعـالی  مقاومتی، حرکتی اقتصاد .کند می آماده ازپیش بیش ها، تحریم با مواجهه
 موجـود  مـد اکارنا نهادهـاي فرسـوده و   ، ترمیم ساختارها و»زدایی آسیب«، »سازي مقاوم«است که در پی 

 اقتصـادي  برابـرحمالت  در مقاومت براي و عملی روحی آمادگی معناي اقتصادي است. اقتصاد مقاومتی به
 الگـوي  چهـارچوب  در اقتصـادي  الگـوي  طراحـی  سمت به حرکت و مدت کوتاه در آن به پاسخ دشمن، و

 نیسـت، بلکـه   و جنـگ  تحریم زمان مختص مقاومتی اقتصاد. است درازمدت در پیشرفت ایرانی-اسالمی
  . است ایران اقتصاد روي پیش بلندمدت انداز چشم یک

 تأکید »الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی ایران«پژوهشی باعنوان  ) در1391(مراد سیف  همچنین اهللا
 مشـکالت  رفـع  و اقتصـاد  شـکوفایی  مفهوم نیست، بلکه اقتصادي ریاضت معناي به مقاومتی اقتصاد دارد

است.  مردم رفاه سطح بهبود و دشمنان به امتیازدهی از جلوگیري براي اقتصاديهاي  زیربخش موجود در
 مبتنی که است اقتصادي کارهايوساز و شرایط ازاي  هویژسازي  مدل و طراحی »مقاومتی اقتصاد« درواقع

 نـه  و فعـال  صـورت  فشـارها، بـه   وهـا   تحریم حداکثر وجود فرض براساس کشور اقتصادي آن، فضاي بر
 اقتصـاد  و کارآفرینانه گرایش بین معناداري وجود رابطهها  پژوهش براساس نتایج. شود می منفعل، طراحی

 فرهنگـی هـاي   یافتـه  تقویـت  کارآفرینانه، و گرایش و ملی تولید از حمایت بین باال همبستگی و مقاومتی
تقویت نقاط قوت این زمینه  نقاط ضعف و این است که بایستی براي برطرف نمودن دهندة نشاندرکشور، 

  تالش مداوم صورت گیرد. 
اقتصـادي،   فساد با نفت، مبارزه به وابستگی کاهششده به عوامل مهمی نظیر:  انجامهاي  در پژوهش

 انداز و پس بین همچنین توجه به ارتباط خصوصی، و بخشگذاري  جذب سرمایه، اقتصادي امنیت افزایش
 کشور، توجه به رشد در قانون، مبارزه با فساد و نظم اقتصادي، تالش براي حاکمیت با رشدگذاري  سرمایه

دانـش،   اقتصـاد مقـاومتی بـا مـدیریت     بـاالي  کـارآفرینی، همبسـتگی   نبی رابطه در فرهنگی متغیرهاي
گیـري   شـکل  سازمان، در در کارکنان خالقیت و رشد فرایند جهادي، تسهیل اشاعه فرهنگ وسازي  بومی

  .اقتصاد مقاومتی اشاره شده است
 دفـاعی و رویکـرد   ن بـا آراهکارهاي عملیاتی  موضوع تولید ملی و الذکر محققین به در تحقیقات فوق

هـاي   لفـه ؤجهت الزم است تحقیقاتی در راسـتاي نهادینـه کـردن م    همین به ،اند اقتصاد مقاومتی نپرداخته
با الهام از فرمایشات مقـام معظـم    ویژه بهکشور  مذکور براي طراحی راهبردهاي تقویت تولید ملی اقتصاد
تحریم بیرونی نیست بلکـه   ایران دردراقتصاد ها  رهبري انجام شود. بایدخاطرنشان کنیم که ریشه بیماري
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 اقتصاد ما نیستند، بلکه عامـل ظهـور بیماریهـاي اقتصـاد مـا     هاي  عامل بیماريها  در درون است. تحریم
نمایـد. بـراي    آفرینـی ایجـاد   ارزش پایدارهاي  و چرخهها  الزم است اقتصاد در درون خود خوشه هستند. و
 یافـت  نخواهـد  مقاومتی تحقق را به فرصت نماید. اقتصاد تهدیدهارا به دارایی و ها  باشد دانایی مثال قادر

  در راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی همکاري نمایند.  مردم و دستگاهها تمام هکمگرآن

  تولید ملیشناسی  مفهوم
(تـاج المصـادر بیهقـی) (زوزنـی). زاینـده       نامه دهخدا یعنی: از گوسـفند بچـه گـرفتن.    لغت منظر از تولید

(از اقرب الموارد). زایانیدن (منتهی االرب) (ناظم االطباء) (از اقرب الموارد). پرورش کردن. پدید  گردانیدن.
  معنی پیدا کردن). از اصل چیزي پدید آوردن.  به(از اقرب الموارد).  آوردن چیزي از چیزي.

ه تعـاریف تولیـد دیـده    نحوى در کلی عبارت بهاست. این  1ضمناً تولید عبارت از یک جریان یا پروسه
هاى تولید به کاالها و خدماتى است کـه بـراى    توان گفت تولید عمل تبدیل نهاده طورکلى مى شود. به مى

 ،2شود که عوامل تولیـد  دیگر تولید به جریانى اطالق مى عبارت  ز است. بهگذارى مورد نیا مصرف یا سرمایه
تـر بـه هـر      تعبیر کلىشوند. به  تبدیل مى ،5ها ستادهیا ، 4نام محصوالت کاالهاى دیگرى بهبه  ،3ها نهادهیا 

مـل تبـدیل   شود. بنابراین ع  زمان حال یا آینده شود، تولید گفته مىدر  ،6فعالیتى که باعث ایجاد مطلوبیت
ى مثل زمین، کود، آب و سرمایه به محصوالتى مثل گندم یا جـو را تولیـد گوینـد. بـا توجـه بـه       های نهاده

 تعاریف فوق، بدیهى است مفهوم تولید با مفاهیم دیگرى مثل محصول یا تابع تولید متفاوت است. 
تولیـد  در لغت به معانی استخراج، فرآورده، محصول، کار، عمـل، نتیجـه، ارائـه و     7تولید در واقع واژه

توان گفت  می وطریق فعالیت انسانی است. و در اقتصاد، خلق مطلوبیت از )526: 1386حییم، آمده است (
هـاي   تولید از نظر علم اقتصاد، دربردارنده خلق اشیا توسط انسان نیز هسـت؛ ولـی شـامل دیگـر فعالیـت     

 تعریف کی در )1373زي، نورو و شود (مریدي هم می ..سازي و. حفاظت و نگهداري، پاکیزهچون  خدماتی
 بـه  را طبیعـت  از عناصـري  یا عنصر هک )انرژي صرف( ارک و فعالیت هرگونه از است عبارت تر، تولید لیک

 آورد؛ مـی  وجـود  به ده دانه چندین گندم دانه کی از هک گندم شتک مثال براي ند؛ک کنزدی انسان مصرف
   ).817 :1385فرد،  دانایی( سازد می کنزدی مصرف به را كخا یعنی

  تولید ملی )الف
د موجود در یک کشـور طـی یـک زمـان     سوي عوامل مولّ شده از خدمات نهایی تولید مجموعه کاالها و

                                                        
1. Process 2. Factors 
 

3. Inputs 4. Products 
 

5. Outputs 6. Utility 
 

7. Production 
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شـود.   مـی  نامیـده » تولیـدملی «ساله اسـت بـا معیـار دارا بـودن تابعیـت آن کشـور        یک ن که معموالًمعی
انجام شده توسـط  هاي  گذاري از سرمایهز عایدات حاصل ترتیب همه کاالها و خدمات تولید شده و نی بدین

    .)25، 1391جمعه،  شود (امام می ایرانیان مقیم داخل وخارج از کشور در تولید ملی محاسبه
بـه  هـا   شود یک کشور از استعدادهاي خود براي تبـدیل بـالقوه   می است که باعثها  مجموعه توانایی

باشد که ارزش افزوده کشور را ارتقا دهد. جهـت  اي  هونگ نیز باید بهدر این بین واردات  بالفعل بهره ببرد و
مـدیریت شـود تـا    اي  هگون ات قطع شود. بلکه واردات باید بهحمایت از تولیدات داخلی قرار نیست که وارد

  سایت پایداري). ، وب1391اسحاق،  تولیدات داخلی افزایش یابد (آل ارزش افزوده
خـواه   اند، تولید کرده» ملت«خدماتی است که اعضاي یک  منظور از تولید خالص ملّی، کلیه کاالها و
    .)60، 1382، دورنبوش و استانلی فیشر( در داخل کشور باشد و خواه در خارج از کشور

 عناصر اصلی در تولید )ب
 انسان در منابع و تبدیل و تغییر در آن موجب آن چیزيهاي  یند است و فعالیتاکه تولید، یک فر از آنجایی

الزم است که به دو عنصر اساسـی در تولیـد و فـرآوري     ،شود می که از آن به تولید و فرآوري یادشود  می
اشد. اختالل و یا فقدان هر بایست وجود داشته ب می عناصر اصلی تولید، کار و سرمایه است که توجه شود.

  معناي فقدان تولید خواهد بود.  یک به
تصادي و فرآوري محصوالت و کاال، منابع انسانی است. گمان عنصر اصلی و اساسی در تولیدات اق بی

شـود،   مـی  از آن چیزي که به آن منابع مـادي، سـرمایه و ثـروت گفتـه    گیري  این انسان است که با بهره
نیست کـه  اي  هاما هیچ شک و شبه .بخشد می دهد و تولید و فرآوري را تحقق می تغییراتی در منابع مادي

هـاي   زیرا ساخت همان ماشـین  ،بر کارهاي فکري و بدنی انسان بوده است تولید اقتصادي همواره متکی
رو، آنچه بـیش از هـر    ازاین .کار، نیازمند گام نخست در تولید ماشین با کارهاي فکري و بدنی انسان است

اخیر در کشورهاي پیشرفته مورد توجه قرار گرفته، سرمایه انسـانی بـوده اسـت. منـابع     هاي  چیز در سال
 :عهده دارند اصلی در تولید و رشد اقتصادي به دو نقش انسانی

ح نیست بلکـه توجـه بـه کیفیـت و     ی در تولید و توسعه مطرعنوان یک عامل کم امروزه دیگر کار به
طـور مثـال    باشـد. بـه   می دلیل آثار و نتایج سودمند آن بسیار زیاد بهوري  یی نیروي کار و افزایش بهرهاکار

اتکاي سرمایه انسانی گسترده آن کشور بـود   به بعد از جنگ دوم جهانی عمدتاًهاي  بازسازي ژاپن در سال
   .)1368، وارداتی از خارج یا منابع مادي آن کشور (مردوخیهاي  نه سرمایه

هـاي اصـلی و    و راههـا   در نیروي انسانی و اعتالي کیفیت نیروي کـار یکـی از زمینـه   گذاري  سرمایه
توان گفت کـه   می اقتصاديهاي  سریع رشد اقتصادي جامعه است. در بررسیو توري  اساسی افزایش بهره

 واقع خصوصیات کیفی انسان، نوعی سرمایه اسـت در .است» اقتصادي«سرمایه انسانی یک مفهوم کامال 
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سرمایه ها  و تولید بیشتر و درآمد و رفاه بیشتر شود. برخیوري  تواند موجب بهره می که این خصوصیاتچرا
   .)1362(عمادزاده،  اند دانسته بهبود تولیدي افراد يارتقا انسانی را

سرمایه و منابع مادي اسـت. سـرمایه    ها، در تولید اقتصادي و فرآوري دیگرکننده  دومین عامل تعیین
معنـاي   . سـرمایه بـه  2روت و پشتوانه کار؛ عنوان ث سرمایه به. 1کند:  می نیز به دو شکل در تولید نقش ایفا

انسانی به دو شکل سرمایه فکـري و سـرمایه   اي  هگونه که به سرمای تولید و مواد خام. تولیدگر همان منابع
کـار گیـرد و    شد تا بتواند منابع انسانی را بهفیزیکی و بدنی نیاز دارد؛ الزم است تا ثروتی در اختیار داشته با
ـ   ا فعالیـت و کـار انسـانی در منـابع مـادي      آن را فعال سازد و یا منابع مادي را تهیه و در اختیار گیرد تـا ب

تغییرات مطلوب و مناسبی را انجام دهد. بنابراین، همان اندازه که به منابع انسانی و سـرمایه انسـانی نیـاز    
اندازي آن در حوزه اقتصادي، فرآوري و تولیدات کار و ثروتی در اختیار باشد تا با بهاست، الزم است تا مال 
 گیرد.  در کاال و خدمات انجام

عنوان نمونه کشورهاي آفریقایی  مواد خام و منابع مادي هستند. بهبسیاري از کشورهاي جهان داراي 
باشـند،   مـی  منابع مادي را در اختیار دارند و با آنکه حتی نیروي انسانی در حد مطلوبی را نیز داراترین  غنی

تواننـد از منـابع خـام خـود      نمـی  تولیـد، سبب فقدان سرمایه نخستین یعنی ثروت و پشتوانه کـار و   ولی به
استفاده کرده و آن را فراوري نمایند و به تولید محصوالت برسـانند. در برخـی دیگـر از کشـورها، منـابع      

و انسانی و حتی ثروت و سرمایه در اختیار است، ولی فاقد منابع مادي و خام است تا بر آن، کار اقتصـادي  
وان نمونه ژاپن و بسیاري از کشورهاي اروپایی فاقـد منـابع خـام مـادي     عن تولید و فرآوري انجام گیرد. به

توانند سخن از استقالل همه جانبه بزننـد کـه از نظـر اقتصـادي داراي اسـتقالل       می هستند. کشورهایی
  اقتصادي باشند و از سرمایه انسانی (فکري و بدنی) و سرمایه مادي (ثروت و منابع خام) برخوردار باشند. 

  تصادي دراندیشه امام خمینی (ره)  دفاع اق
خود اختصاص داده است.  سیاسی حضرت امام را به –فقهیهاي  مباحث اقتصادي بخش خاصی از اندیشه

توان از اولین آثار مکتوب حضرتش در فضاي هدایت حرکت انقالب  می دلیل قابل طرح براي این مهم را
مزبور در مـواردي مباحـث اقتصـادي را در چـارچوب     اسالمی استخراج کرد. حضرت امام در مقطع زمانی 

هاي  استعمارگر علیه ایران اسالمی و ملل مسلمان و حتی ملتهاي  قدرتهاي  و توطئهها  افشاي سیاست
کشند. و در برخی از موارد در جهت اثبات جامعیت قوانین اسالم و توجه خاص این آیین  می محروم پیش

  نمایند. می ي جامعه اسالمی، به این مطلب (اقتصادي) توجهالهی نسبت به امور مادي و اقتصاد
بعـد از پیـروزي انقـالب اسـالمی) در      ویـژه  بـه یکی از فرازهاي نگرش اقتصادي حضرت امام (ره) (

چارچوب اهتمام خاص ایشان نسبت به اصل پویایی و توجه به تحوالت زمـانی و مکـانی قابـل مشـاهده     
ه کرد که بر اساس مطالب مطروحه در فصل مربوط به اصول حـاکم  است. در توضیح این مطلب باید اشار
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د به بسـیاري  رغم تقی ورد تأکید قرار گرفت که ایشان بهسیاسی حضرت امام (ره) م –فقهیهاي  بر اندیشه
از مبانی سنتی همواره نسبت به مقتضیات زمانی و مکانی و تجربیات حاصله نـوعی حساسـیت و اهتمـام    

خـورد. ایشـان در مـواردي     مـی  چشـم  ر رابطه با مباحث اقتصادي نیـز بـه  این مسائل د اند. داشتهاي  هویژ
ضـرورت حصـول بـه    «چـون   انـد،  را در چارچوب مدیریت کالن اقتصادي کشور ارائه نمودههایی  توصیه

، در »ضرورت مشارکت گسـترده مردمـی در صـحنه مـدیریت کـالن اقتصـادي      «و » استقالل اقتصادي
حتی در مـواردي   ..چون کشاورزان و.اند  صی را در این مورد مخاطب خویش قرار دادهمواقعی نیز اقشار خا

الزم هـاي   ایشان روحانیون و علماي اسالم را نیز در این زمینه مورد خطاب خویش ساخته و ایجاد زمینـه 
  کنند: می اقتصادي را از این طیف طلبپردازي  براي نوآوري در نظریه

ه عهده علما و فقهـا و روحانیـت اسـت، مقابلـه جـدي بـا دو فرهنـگ        و یکی از مسائل مهمی که ب«
داري و اشتراکی در جامعه  اقتصاد سرمایههاي  ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سیاست

  .)339 :20(صحیفه امام، ج » جهان گردیده استهاي  است، هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملت
اقتصـادي حضـرت    ه این نکته محوري توجـه داشـت کـه در چـارچوب تفکـر     اما با این وصف باید ب

و اهتمام خاص به چگونگی روابط انسان با مضامین معنوي و الهی از نقـش و  » گرایی معنویت«(ره)  امام
مکتب اسالم یک مکتب مادي نیست، مکتـب مـادي معنـوي اسـت.     « موقعیتی محوري برخوردار است:

  ).531 :7ج  ،(صحیفۀ امام» الم قبول داردمادیت را در پایه معنویت اس
 عنوان هدف نهایی نظام اقتصـادي اسـالم تصـریح    آن بههاي  و بر همین اساس بر انسان و نیازمندي

 (صـحیفۀ » اقتصادي حکومت اسـالمی، انسـان اسـت   گذاري  هدف اصلی و زیربنایی سیاست« نمایند: می
  ).458-457 :9 جلد امام،

معنوي و انسانیت، باعث شده است که تأکید بر خودباوري و پرهیـز  هاي  آرماناین شیوه پرداختن به 
ـ  ی محوري در عرصه تفکر دفاعی و بهاز انفعال در برابر بیگانگان به اصل دیل ویژه دفاع اقتصادي ایشان تب

د با اراده مصمم و فعالیت و پشـتکار خـو  « نمایند: می الهی خویش تأکید –شود، لذا در وصیت نامه سیاسی
» و شـوروي کـم نـدارد    آمریکـا قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نـژاد اروپـا و   ها  به رفع وابستگی

  ).417 :21ج  امام، (صحیفه
سیاسی حضرت امام (ره) نیازمنـد فرصـت    –فقهیهاي  مسلماً بحث در مورد اصول اقتصادي اندیشه

عنـوان یکـی    جانبه و دفاع اقتصـادي بـه   ع همهموضوع محوري این پژوهش دفا فراوانی است. از آنجا که
  باشد، در ادامه به اصول قابل استخراج در این چارچوب خواهیم پرداخت: می دیگر از سطوح راهبرد مزبور

  دستیناد باالاس
  تولید ملی ي ابالغی اقتصاد مقاومتی مرتبط باها سیاست )الف

انـداز   هاي مقاومت اقتصادي و دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـم      با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص
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سـاز، مولـد،    پـذیر، فرصـت   قاومتی با رویکـردي جهـادي، انعطـاف   هاي کلی اقتصاد م ساله، سیاست بیست
  :گردد گرا ابالغ می و برون زا، پیشرو درون

نظـام ملـی    کشـور و سـاماندهی   نقشه جامع علمـی  اجرايسازي و  بنیان، پیاده اقتصاد دانش پیشتازي .1
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صـادرات محصـوالت و خـدمات     يمنظور ارتقا به نوآوري
 در منطقه بنیان بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش دانش

 تقویـت  دسـازي نیـروي کـار،   وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولیـد، توانمن  محور قراردادن رشد بهره .2
هـاي   کـارگیري ظرفیـت و قابلیـت    رقابت بین مناطق و استانها و بـه  اقتصاد، ایجاد بستر پذیري رقابت

 هاي مناطق کشور متنوع در جغرافیاي مزیت
وري، کـاهش    رهدر جهت افزایش تولید، اشتغال و بهـ  ها سازي یارانه هدفمند استفاده از ظرفیت اجراي .3

 عدالت اجتماعی هاي شاخص يتقاشدت انرژي و ار
بـا   ویـژه  بـه تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش،   بري عادالنه عوامل در زنجیره سهم .4

 آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.   يافزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقا
دادن بـه تولیـد    و اولویـت  ،ر اقالم وارداتـی) د ویژه بهها و کاالهاي اساسی ( افزایش تولید داخلی نهاده .5

بـا هـدف کـاهش     کاالهـاي وارداتـی   محصوالت و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبـادي تـأمین  
 وابستگی به کشورهاي محدود و خاص. 

 )ی و کیفی تولید (مواد اولیه و کاالو درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کم امنیت غذا تأمین .6
مصرف کاالهاي  و ترویج اصالح الگوي مصرف هاي کلی مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست  .7

 در تولید. پذیري  و رقابت کیفیت يبراي ارتقاریزي  همراه با برنامه داخلی
 دهـی بازارهـاي جدیـد، و تنـوع بخشـی      تولید ملی متناسب با نیازهاي صـادراتی، شـکل  ریزي  برنامه  .8

 ویژه با کشورهاي منطقه.  هاي اقتصادي با کشورها به پیوند

  سرمایه ایرانی و ملی، حمایت ازکار هاي کلی تولید سیاست )ب
بند ازسوي مقام معظـم رهبـري ابـالغ     23 ایرانی با سرمایه و کار از ملی، حمایت تولید کلی هاي  سیاست

 باشد. میبرداري  گردیده است که از طریق سایت ایشان قابل بهره

  مفهوم دفاع اقتصادي. 1
منظور مقابله با تهاجمات اقتصادي دشمن اطالق  شور بهکیا چند  کدفاع اقتصادي به مجموعه اقدامات ی

هـاي   تکانـه  مقابل در مقاومت براي قوي بنیانی اقتصادي، ساختن . دفاع)1390گردد (جاللی فراهانی،  یم
 منـابع سـازي   ذخیـره  و پیشـامدها  با رویارویی براي برنامه تعبیه متضمن دفاع این. گیرد میدربر را خارجی

 ).  1387باشد (دري نوگورانی،  ها می بحران خالل در اقتصاد از پشتیبانی براي
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اقتصادي به مجموعه رویکردها، تدابیر و اقداماتی  است که دفاع برداشت پژوهشگران این در مجموع
با تهدیدات و تهاجمات اقتصـادي دشـمنان، باعـث افـزایش     موجب آن ضمن مقابله  که به شود یاطالق م

ي اقتصادي، تسهیل مـدیریت بحرانهـاي   ها فعالیتاقتصادي، تداوم هاي  ذیريپ بازدارندگی، کاهش آسیب
  گردد.  یاقتصادي مسازي  اقتصادي، ارتقاي پایداري ملی و مصون

 هـاي  آسیب تهدیدات و قدرت مقابله با مهم توانایی، بازداندگی وهاي  لفهؤبا توجه به ادبیات تحقیق م
ضـعف در   باشـند و  می دهنده دفاع اقتصادي عنوان اجزاي اصلی تشکیل توانمندي اقتصادي به اقتصادي و

  ي درونی خواهد شد.ها آسیبگسترش  نها باعث هجوم دشمن وآ

  ضعف در بازدارندگى )الف
مشـی   ها و خطـرات ناشـی از خـط    هزینهه کز متقاعد ساختن حریف نسبت به اینبازدارندگی عبارت است ا

    .)153: 1385شود بیشتر است (فریدمن،  ه عایدش میکاتخاذي او، از منافعی 
جستن از اقـدامات خصـمانه    ه براي پیشىکاى از اقدامات  بازدارندگى عبارت است از اقدام یا مجموعه

در دیگرى تا او را از اقدام  ى براى اعمال نفوذکوشش یکگیرد. تئورى بازدارندگى یعنى  دشمن صورت مى
    .)1378:370اى براى اولى است باز دارد (رئیس زاده،  ه متضمن خسارت یا هزینهکبه عملى 

 گفتنـد بنـزین را تحـریم   « :فرماینـد  مـی مقام معظم رهبري درخصوص یکی از مصادیق بازدارندگی 
نفت، مبالغ زیـادى  ة نندکتولید شورکار ما در طول زمان همین بوده است؛ ما کالت کى از مشکنیم. یک می

ردیم. اینها گفتند این نقطه ضعف جمهورى اسالمى است، ک ه بنزین است، از خارج وارد میکنفت را ة فرآورد
مقـدمات  ۀ ار شوند، مشغول تهیک به ه آنها دستکشور ما، قبل از آنکگذاریم بنزین وارد شود. مسئولین  نمی

   .)1/1/90(مقام معظم رهبري  »فا شدکشور عزیز ما خودکبنزین، ه در تولید کى رسید ار به جایکشدند. 
تحـریم مـال   « :فرماینـد  مـی ي اقتصادي ها تحریم همچنین ایشان درخصوص بازدارندگی درمقابله با

آنجایی است که دست شما بسته است. در هر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّك و پیشرفت نشـان  
(مقام » اي است اي است، کار ابلهانه تحریم یک کار لَغوي است، کار بیهوده کند میبدهید، طرف احساس 

   .)10/2/93معظم رهبري 
باشـد   مـی  گانه نشان از ضعف دفاع اقتصـادي در مقولـه بازدارنـدگی   مختلف و چندهاي  وجود تحریم

تحـریم و تهدیـد   ، دشمن از اعمال نمایدکه اگر در هر بخشی از اقتصاد کشور بتوان بازدارندگی ایجاد چرا
  اقتصادي منصرف خواهد شد. 

ننـد و از هرگونـه   که استقالل اقتصادى خـویش را حفـظ   کمسلمانان موظّفند  قران کریم اشاره دارد:
شـورهاى  که با کشود، بپرهیزند. البته این بدان معنا نیست  ستگى آنان مىکه مایه ذلّت و سرشکوابستگى 

ه کـ ننـد، چنان که بیگانگان بر مسلمانان تسلّط پیدا نکآنى این است ه دستور قرکنند، بلکبیگانه قطع رابطه 
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بـر مؤمنـان تسـلّطى     افران راکخداوند هرگز  »افرینَ علَى الْمؤْمنینَ سبیلًاکو لَنْ یجعلَ اللَّه للْ« فرماید: مى
رده، بـا اتخـاذ   کع ها دفا استقالل خویش در همه صحنه اساس این دستور قرآنى آنها باید ازنداده است. بر

هاى اصولى در روابط خود با بیگانگان راه هرگونه نفوذ و تسلّط را بر آنان ببندند و پاسدار عـزّت و   سیاست
ضعف در «وضعیت دفاع اقتصادي موجود کشور، هاي  بنابراین یکی از مقولهشرف اسالمى خویش باشند. 

  است.  »بازدارندگی

  ضعف در قدرت مقابله (رفع و دفع) تهدید  )ب
خنثی یا ناچیز باشـند. همچنـین ایـن    ها  هنگامی متصور است که شوكها  توانایی ایستادن در برابر شوك

را کـاهش  هـا   برخوردار باشد که آثار شـوك هایی  نوع فنریت هنگامی ممکن است که اقتصاد از مکانیسم
تواند بـه   میپذیر  شود. براي مثال وجود بازاري انعطاف می ردهاز آن نام ب“ جذب شوك”دهد که به عنوان 

  .، به نقل از سیف)2011عمل کند (بریگاگلیو، ها  عنوان ابزاري براي جذب شوك
قـدرت  «اقتصادي در کشـور باعـث ضـعف در    هاي  توسعه زیرساخت اتکاي به درآمدهاي نفتی و عدم

درخصوص ایجـاد زیرسـاختهاي مقابلـه بـا تهدیـدات       شده است. رهبرانقالب »مقابله (رفع و دفع) تهدید
ـ   اییِاي است. کارهاي زیربن یک سال برجسته 91سال « :فرمایند می راه، ۀ انبوهی صورت گرفـت؛ در زمین

ـ ۀ کشف منابع جدید نفت، در زمینۀ انرژي، در زمینۀ در زمین ایجـاد و  ۀ کشف منابع جدید اورانیوم، در زمین
کشـور  ة ها کار صنعتی بزرگ؛ که اینها همه زیرساختهاي اقتصـادي آینـد   و دهنیروگاه و پاالیشگاه ۀ توسع

است. بله، ما اگر چنانچه این زیرساختها را از قبل فراهم کرده بودیم، تحریم دشمن همین مقدار اثر منفی 
ضـعف قـدرت مقابلـه (رفـع و دفـع)      «بنـابراین   .)1/1/92(مقام معظم رهبـري  » کرد را هم که کرد، نمی

  باشد.  می وضعیت دفاع اقتصادي موجود کشورهاي  یکی دیگر از مقوله» تهدید

  ضعف در توانمندي اقتصادي )ج
وابستگی در کاالهاي اساسی، وابستگی در زمینه محصوالت کشاورزي، عدم امنیت کامل غـذایی و عـدم   

انقـالب درخصـوص    توجه به ساخت درونی اقتصاد، نشان از ضعف در توانمندي اقتصادي ما دارند. رهبـر 
یک اقتصاد مقاوم باید اقتصادي باشد کـه  «: فرمایند میایجاد توانمندي اقتصادي براي مقابله با تهدیدات 

ى باشـیم؛ بـه   کـ ما باید به خودمـان متّ « .)1392(مقام معظم رهبري، » در ساخت درونیِ خود مقاوم باشد
ـ     خودمان، به علم خودمان، به استعداد خودمـان، بـه  هاي  سرمایه ه ذخـایر  تواناییهـاى مـادى خودمـان، ب

(مقـام  » ستد را ببندیم. اما نباید تسلیم و مقهور قدرت دشـمن شـویم  ه راه دادوکزیرزمینى خودمان. نه این
   .)1371معظم رهبري، 
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  روش تحقیق
  باشد.  یم» بنیاد) ا (دادهه بر پایه دادهپردازي  نظریه«روش تحقیق در این پژوهش 

اي استقرایی  براي توسعه نظریهها  اي از شیوه مجموعه بنیاد هپردازي داد نظریه« نیومن معتقد است که
صـورت اسـتقرایی    ن نظریه نوعی از نظریه است که بهای). 324، 1997نیومن، ( »در مورد یک پدیده است

 دهد که تئوري حاکم بر آن یشود. در این روش مطالعه یک پدیده اجازه م یاز مطالعه یک پدیده حاصل م
ي از کدها، کدها به مقوالت ا در طول زمان پدیدار شود. در این روش اطالعات گردآوري شده به مجموعه

  ).  58: 1384فرد،  ی(دانای» شوند یو مقوالت به تئوري تبدیل م
هـاي یـک    یابی به پیچیدگی هدف از بررسی دست بنیاد زمانی است که یکی از کاربردهاي روش داده

بـدون   کردن و مدیریت داده نیاز دارد همحقق به روشی از ساد .باشد هاي متعدد ینهدر زم پدیده و درك آن
ت. با عنایت به مفید اس  روش در چنین مواردي این آنکه این پیچیدگی و زمینه دستکاري شود. استفاده از

 از قبیل پیچیدگی، تنوع، فراگیري و شدت اثرگذاري تهدیـدات و تهاجمـات اقتصـادي   هایی  وجود شاخص
بنیـاد جهـت درك و    هکه در تدوین راهبردهاي دفاع اقتصادي تاثیرگذار خواهند بود، اسـتفاده از روش داد 

اي نظري و کشف راهبردهـا  ه باشد. کاربردهاي دیگر آن تدوین مدل یکارها مناسب م ها و راه تحلیل داده
ف راهبردهـا از  از منابعی مشخص در همین چارچوب است. ما در این پـژوهش از ایـن روش بـراي کشـ    

  گیریم.  یدیدگاه مقام معظم رهبري یاري م
ادن و د هـا، نظـم   آوري داده ، فراینـد جمـع  بنیـاد  هپردازي داد نظریه روشدر  ا.ه روش تحلیل داده )الف

این فراینـد،    وربینک  و  تراوسسشوند. به عقیده ا زمان انجام می اند و هم هم وابسته ها به داده  وتحلیل تجزیه
شوند. این قسمت فرایند اصـلی   ها ساخته می داده  ها بر پایه وسیله آن نظریه دهد که به را نشان می اعمالی

مـرز بـین انـواع    ، ایـن اسـت کـه    که در اینجـا شـایان ذکـر اسـت      . نکته دیگريباشد یمساختن نظریه 
شـویم،  کدگـذاري بـه مرحلـه دیگـري وارد      یعنی ممکن است از یک مرحله، است  ها مصنوعی کدگذاري

 افتـد  بدون اینکه متوجه باشیم. این اتفاق بیشتر در مراحل کدگذاري باز و کدگذاري محـوري اتفـاق مـی   
). با توجه به اینکه در این تحقیق جامعه آماري مجموعـه بیانـات مقـام معظـم     1387(ایمان و محمدیان، 

ها  ي، استخراج شده و این دادهمنظور تدوین راهبردهاي دفاع اقتصاد ا و مقوالت بهه باشد، داده یرهبري م
  مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.  "ا (داده بنیاد)ه تحلیل منطقی بر پایه داده"با روش 

اشـتراوس در سـال   گـالزر و  . تئوري بنیـادي سازي  الگوسازي مفهومی بر اساس روش مفهوم )ب
به جامعه علمی معرفی کردنـد.  تئوري بنیادي را سازي  بار رویکرد یا استراتژي مفهوم براي نخستین 1967

هدف این استراتژي پررنگ کردن رویکرد استقرایی در پژوهش بود زیرا در پـی ایجـاد تئـوري از طریـق     
و آنگاه آزمون تئوري تدوین شده کـه در   ،شده بود نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش آوري جمعهاي  داده

است. محورهاي کلیدي در این استراتژي کـدها   رویکرد غالبها  شرکت و ها مجامع دانشگاهی و سازمان
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حاصـل از  هـاي   ها) اعم از اصلی و فرعی هستند. ایـن اسـتراتژي داده   (مؤلفههاي  (قضایا) مفاهیم و مقوله
را به نوعی تئـوري  ها  کدهاي مشترك را به مقوله و آنگاه مقوله ،از کدهااي  همنابع اطالعاتی را به مجموع

  بنیادي به شرح ذیل هستند:سازي  عمده استراتژي مفهومهاي  کند. رویه می تبدیل
  هستند. ها  پدیدههاي  مفاهیمی که بیانگر رویدادهاي قطعی و دیگر نمونهگذاري  باز: نامگذاري  کد

شـوند تـا    می هم مقایسهدر فرایندي مستمر باها  دادهها  که از طریق آنهایی  کدگذاري محوري: رویه
  مشخص شود.ها  بین مقولهپیوند بعد از کدگذاري باز 

ها  آن با دیگر مقولهمند  پیوند نظام ،به فرایند انتخاب مقوله محوري :شده) کدگذاري انتخابی (گزینش 
 کند.  می که نیاز به تأیید و توسعه بیشتري دارند اشارههایی  روابط آنها و درج مقولهگذاري  ارزش

شود و آنگاه براي پاسخ بـه ایـن    می پژوهش مطرح در این استراتژي ابتدا سؤالها  بر اساس این رویه
که از منبع اطالعاتی (مصاحبه، بررسـی  هایی  گردند. داده می اطالعاتی گردآوري و تحلیلهاي  سؤال داده

کنند. بنـابراین ابتـدا    می سیر تکاملی خود را طیهایی  در قالب جدول ،آید می دست ) به..اسناد و مدارك و.
شود و سپس با مقایسه کدها چنـد کـد کـه     می نحصا و براي هر نکته یک کد معیاها  نکات کلیدي داده

گیرنـد. آنگـاه چنـد     مـی  خـود  بـه » مفهوم«بررسی را دارند عنوان اشاره به یک جنبه مشترك پدیده مورد 
ها  گردد. براي تحکیم تئوري حاصل تفاوت می مفهوم یک مقوله و چند مقوله در قالب یک تئوري متجلی

گیـرد.   مـی  دیگر در قالب بررسـی ادبیـات تحقیـق مـورد بررسـی قـرار      هاي  آن با پژوهشهاي  و شباهت
بیشتر اجزاي آن تئوري را تأیید کنند، تئـوري از اسـتحکام بیشـتري برخـوردار     هاي  که پژوهش درصورتی

  ترسیم شده است 1تئوري بنیادي در شکل سازي  فرایند مفهوم. )59 – 57است (دانایی فرد، 

  ها آوري داده جمعج) 
در محـدوده   www.khamenei.irنشـانی اینترنتـی    لـه بـه   در این تحقیق از پایگاه اطالع رسانی معظـم 

ها صـورت   آوري داده له جمع هاي کالن ابالغی توسط معظم و همچنین سیاست 1393تا  1368هاي  سال
  گرفته است. 

  ها د) کدگذاري بازداده
ابالغیـه اسـناد   "و  "سـخنرانی و مصـاحبه  "گذاري اسناد تحقیق ابتدا اسناد بـه دو دسـته کلـی     جهت کد
تقسیم گردیدند براي هر سند مورد مطالعه یک شناسنامه سند تنظـیم گردیـد سـپس هنگـام      "باالدستی

درج گردیـده  مطالعه اسناد، آن بخشی از متن که با مفاهیم این تحقیق مرتبط بود را استخراج و در فـیش  
ها که درواقع مطالب برگرفتـه از مـتن اسـناد و مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق         است. پس از استخراج نشانه

  گردد.  دقت مورد مطالعه قرار گرفته و یک مفهوم از آنها استنتاج می باشند هریک از آنها به می
  



  ... و  زیرساختی ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               298

 

  
  سازي تئوري بنیادي فرایند مفهوم .1شکل 
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  ها دادهپردازي  مفهوم )ه
یعنـی اینکـه مـورد    پـردازي   باشـد. منظـور از مفهـوم    یا مه آنپردازي  مفهوم ها، تحلیل دادهو اولین گام در تجزیه

ا یا رخـدادها نـام   ه کنیم و به هر کدام از پدیده یداریم و به اجزایی تقسیم م ییا پاراگراف را برم  هي، جملا مشاهده
جاي آن بنشیند. در طول تحقیق ممکن اسـت بـه    هتواند ب ییا مدهیم که یا نشانه آن پدیده است  ییا برچسبی م

اي مشابه بـا یکـدیگر   ه ا و یا صدها برچسب مفهومی دست یابیم. این مفاهیم باید مبنایی باشند، یعنی پدیدهه ده
ا در این تحقیق ابتـدا بـراي یـافتن محورهـاي     ه ردازي دادهپ مفاهیم و مفهومگیري  شوند. براي شکلبندي  طبقه

شـده انجـام شـده اسـت و از      اي منتخـب کدگـذاري  ه ترك بین آنها یک مقایسه یا تطبیق مستمر بین گزارهمش
مقایسـه شـده و    ي نظیر چـه، کـه، چگونـه، چقـدر، تجزیـه و تفکیـک و متعاقبـاً       ا ت سادهسؤاالطریق پرسیدن 

  فته است.  به خود گر "مفهومی مشابه"شده است و عنوان بندي  یکدیگر گروه رویدادهاي مشابه به
  

  ساله دوم، سوم، چهارم و پنجم کلی برنامه پنجهاي  درسیاست مفاهیم اقتصادي .1جدول 
  اهمیت دادن به تولید کاالهاي اساسی  8  جلوگیري از اسراف  1
  پرهیز از اسراف  9  افزایش خوداتکایی اقتصاد  2
  افزایش تولید داخلی  10  افزایش کارآفرینی  3
  عوامل تولیدوري  بهره رشد  11  کاهش مصارف دولتی  4
  اهمیت دادن به کارآفرینی  12  وري بهرهافزایش   5
  خودکفایی کاالهاي اساسی  13  کارو اهمیت دادن به فضاي کسب  6
  ها بهبود کیفیت فراورده  14  افزایش تولید  7

  
  44کلی اصل  هاي کلی انرژي و نفت و گاز، امنیت اقتصادي و سیاستهاي  در سیاست مفاهیم اقتصادي .2جدول 

  شده نفت تولید صیانت  1
  دادن به کارآفرینی اهمیت  2
  اقتصاديوري  افزایش بهره  3
  و جغرافیایی کشوراي  هتولید نفت با دید موقعیت منطق  4
  مصرفسازي  بهینه  5

  
  بخش صنعتکلی هاي  کلی بخش مالی و سیاستهاي  گذاري، سیاست تشویق سرمایههاي  درسیاست مفاهیم اقتصادي .3جدول 

  وري بهرهافزایش   1
  دادن به تولید ملی و قطع وابستگی به نفت اهمیت  2
  دادن به کارآفرینی اهمیت  3
  اقتصاديوري  دادن به بهره اهمیت  4
  وري بهرهافزایش   5
  کارو دادن به فضاي کسب اهمیت  6
  دادن به کیفیت در اقتصاد اهمیت  7
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  کلی اشتغالهاي  کلی اصالح الگوي مصرف و سیاستهاي  درسیاست مفاهیم اقتصادي .4جدول 
  ارتقاي تولیدات داخلی  4  دادن به فرهنگ کار اهمیت  1
  کارو بهبود محیط کسب  5  ارتقاي تولید  2
  وري بهرهافزایش   6  ارتقاي کارآفرینی  3
  

  کلی اقتصاد مقاومتیهاي  کلی تولید ملی و سیاستهاي  مفاهیم اقتصادي در سیاست .5جدول 
  تقویت عوامل تولید  12  عوامل تولیدوري  ارتقاي بهره  1
  دادن به تجربه در کار اهمیت  13  ارتقاي کیفیت تولید  2
  اصالح الگوي مصرف  14  ارتقاي کارآفرینی  3
  مصرف کاالهاي داخلی  15  کارو بهبود فضاي کسب  4
  در تولیدپذیري  رقابت  16  نیروي کاروري  افزایش بهره  5
  دادن به تولید ملی اهمیت  17  کار و سرمایه ایرانیدادن به  اهمیت  6
  افزایش کمی و کیفی تولید  18  دادن به بخش تولید اهمیت  7
  مدیریت مصرف  19  زایی اقتصاد درون  8
  دادن به تولید ثروت اهمیت  20  ها افزایش تولید داخلی نهاده  9
  کارآفرینیدادن به  اهمیت  21  دادن به تولید کاالهاي اساسی اهمیت  10
    22  وري بهرهرشد   11
 

  بیانات مقام معظم رهبري درمورد تولید ملی و مقاومت اقتصادي مفاهیم اقتصادي در .6جدول 
  جویی صرفه  38  وابستگی اقتصادي  1
 مصرف بهینه  39 وابستگی در نیازهاي اساسی  2
  مصرف الگوي اصالح  40 فساد اقتصادي  3
 پولی اصالح نظام  41 ساختار اقتصاد بودن معیوب  4
  مالیاتی نظام اصالح  42 ثبات درقوانین عدم  5
 ىکاصالح نظام بان  43 ها گیري ضغف در تصمیم  6
  فروشی کاهش خام  44  مدیریت اجرایی نامناسب  7
 توسعه صنایع تکمیلی  45 ریزي عدم برنامه  8
  بنیان دانش اقتصاد  46 ضعف در بازدارندگی  9
  در اقتصاد و نوآوري خالقیت  47 اتکاییعدم خود  10
  ابتکار در اقتصاد  48  ضعف در توانمندي اقتصادي  11
  اقتصادي جهاد  49 تولیدهاي  تقویت زیرساخت  12
  اقتصاد مقاوم  کننده تضمین مقاومتی اقتصاد  50 حمایت از تولید ملی  13
  نیروي کارهاي  ارتقاي مهارت  51  داخلی کاالي مصرف  14
  آموزش و تربیت نیروي کار  52 گذاري حمایت سرمایه  15
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   .6ادامۀ جدول 
 افزایش صادرات غیرنفتی  53 گذاري ت سرمایهمین امنیأت  16
 حمایت از صادرات  54  گذارى توسعه سرمایه  17
  حمایت از گسترش کشاورزي  55  کنترل واردات  18
  کشاورزي  تولیدات  افزایش  56 مدیریت واردات  19
  داخلی تولیدات کیفیت ارتقاء  57 خصوصی  حمایت از بخش  20
  داخلی تولید افزایش  58 مشارکت فعال مردم در امر اقتصاد  21
 وري عوامل تولید ارتقاء بهره  59 تهدیدات مقابل در مقاومت  22
 اسالمیهاي  ارزش  60  حمایت از کارآفرینی  23
 کار  61  زایی اشتغال  24
 خودباوري  62  اقتصادي  استقالل  25
 وجدان کاري  63  خودکفایی  26
  روحیه قناعت  64 خوداتکایی  27
  فرهنگ کار  65 اقتدار اقتصادي  28
  تقویت فرهنگ تولید  66 اقتصادي ثبات  29
 روحیه و فکر جهاديِ  67 رونق اقتصادي  30
  معدنی هاي سرمایه  68  اقتصادي پیشرفت  31
  منابع طبیعی  69  عدالت اقتصادي  32
  استراتژیکی و جغرافیاییمزیت   70 پذیري انعطاف  33
  اقلیمی تنوع  71  تهدید اقتصادي  34
 همکاري اقتصادي با دنیاي اسالم  72  تحریم اقتصادي  35
  ي بالقوه مردمیها ظرفیتاستفاده از   73  جنگ اقتصادي  36
 محاصره اقتصادي  74  گاز و نفت  37
 

قرار گرفته و از کنـار هـم قـرار     استنتاج شده بود مورد بررسیها  در این تحقیق مفاهیمی که از نشانه
  مفهوم کلی در جدول ذیل استنتاج گردید. 40دادن مفاهیم مرتبط، 

 
  اولیه برگرفته از بیانات مقام معظم رهبريهاي  مفهوم مفاهیم کلی مستخرجه از .7جدول 

  مفاهیم کلی
  استقرار نظام ملی نوآوري  21  زایی اقتصاد درون 1
  در تولید کاالهاي اساسیخودکفایی   22  اقتصاد مولد  2
  اصالح الگوي مصرف  23  مصرف کاالهاي داخلی  3
  کاهش مصارف دولتی  24  فرهنگ جهادي کار  4
  بهبود استانداردها  25  انقالبی و ارزشی بودن نیروي کار  5
  سازي اقتصاد و مبارزه با فساد شفاف  26  مقابله با تحریم اقتصادي  6

  مدیریت مخاطرات اقتصادي  7
  گذاري امنیت سرمایه  27  آوري اقتصاد)  (تاب 
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   .7ادامۀ جدول 
  مفاهیم کلی

  خارجیگذاري  سرمایه  28  مقاوم بودن اقتصاد  8
  گذاري اصالح نظام قیمت  29  اصالح نظام توزیع  9
  استفاده بهینه از منابع  30  گرایی اقتصاد برون  10
  برداشت صیانتی از منابع  31  بنیان اقتصاد دانش  11
  متوسط و کوچکهاي  کارگاه  32  سرمایه انسانی  12
  کارآفرینی  33  خالقیت  13
  کارو ببهبود محیط کس  34  تقویت عوامل تولید  14
  اقتصاد مشارکت احاد مردم در  35  ارتقاي مدیریتی  15
  قطع وابستگی به نفت  36  ت عادالنه اقتصاديفعالی  16
  اقتصادپذیري  رقابت  37  دستیابی به بازارهاي جدید  17
  ثبات در اقتصاد ملی  38  ورود بخش خصوصی به افتصاد  18
  تکمیل رنجیره ارزش  39  ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی  19
  کاهش اندازه دولت  40  اصالح نظام پولی و مالی  20

  مرحله کدگذاري محوري
نامنـد.   یمپردازي  مقولهکند،  یاي مشابه ربط پیدا مه رسد به پدیده ینظر م مفاهیم را که بهبندي  روند طبقه

مرحلـه قبـل، بـا توجـه بـه چـارچوب        ةمفهوم کلی شناسایی شد 40دراین مرحله، با کدگذاري محوري، 
  نماییم.  می جدول ذیل تبدیل مقوله مندرج در 13تعاریف اقتصادي مشخص، به  تحقیق و

  
  هاي مستخرجه از مفاهیم کلی مقوله .8جدول 

  ها مقوله    بازمفاهیم مطرح درمرحله کدگذاري   

1 
اقتصاد مولد و مصرف کاالهاي  زایی اقتصاد، تکمیل زنجیره ارزش، درون

  زاي داخلی تقویت تولید درون 13  و ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی تقویت عوامل تولید، داخلی،

  استقالل اقتصادي  14  خودکفایی در تولید کاالهاي اساسی، قطع وابستگی به نفت  2
  مدیریت بهینه تولید ومصرف   15  مصرف، کاهش مصارف دولتی و بهبود استانداردهااصالح الگوي   3

4  
فرهنگ جهادي کار، انقالبی و ارزشی بودن نیروي کار، مقابله با 

آوري اقتصاد) و  تحریم اقتصادي، مدیریت مخاطرات اقتصادي (تاب
  بودن اقتصاد مقاوم

  جهاد و مقاومت اقتصادي  16

  سالمت اقتصادي 17  و مبارزه با فسادسازي اقتصادي  شفاف  5
  برقراري عدالت اقتصادي  18  اصالح نظام پولی و مالی و نظام توزیع و فعالیت عادالنه اقتصادي  6

ري اقتصاد و ورود بخش پذی مشارکت احاد مردم در اقتصاد، رقابت  7
  کردن اقتصاد مردمی  19  تصادخصوصی به اق
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 یعوامل علّ
وابستگی اقتصادي، ضعف در مدیریت و ساختار اقتصادي، 

 زاي اقتصادي، تکانه هاي اقتصاديعوامل اختالل

 عوامل راهبردي
زاي داخلی، مدیریت بهینۀ تولید و تقویت تولید درون

و اشتغال،  کردن اقتصاد، حمایت از کارآفرینیمصرف، مردمی
 مدیریت واردات و توسعه صادرات، دانش بنیان کردن اقتصاد

 عوامل محوري
ضعف در بازدارندگی، ضعف در قدرت 

 مقابله، ضعف در توانمندي تولیدي

 ايعوامل زمینه
موقعیت جغرافیایی، 
 منابع زایندة اقتصادي

 عوامل پیامدي
 پایدار و ثبات اقتصادي استقالل اقتصادي، برقراري عدالت اقتصادي، امنیت

 ايعوامل واسطه
سالمت اقتصاد، 
 حکمرانی خوب

   .8ادامۀ جدول 
  ها مقوله    درمرحله کدگذاري بازمفاهیم مطرح   
  حمایت از کارآفرینی و اشتغال  20  وکار هاي متوسط و کوچک و بهبود محیط کسب کارآفرینی کارگاه  8
  امنیت پایدار و ثبات اقتصادي  21  گذاري خارجی گذاري و سرمایه ثبات در اقتصاد ملی و امنیت سرمایه  9

بازارهاي جدید و تنوع بخشی در گرایی اقتصاد، دستیابی به  برون  10
  مدیریت واردات و توسعه صادرات  22  مبادي واردات

  بنیان کردن اقتصاد دانش  23  بنیان، سرمایه انسانی، خالقیت، و استقرار نظام ملی نوآوري اقتصاد دانش  11

برداشت صیانتی از منابع، اصالح نظام  استفاده بهینه از منابع،  12
  حکمرانی خوب  24  زه دولت و ارتقاي مدیریتیگذاري، کاهش اندا قیمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  مدل مفهومی راهبردهاي تولید ملی در دفاع اقتصادي .3شکل 

 پیشنهادات گیري و نتیجه
منظور نقش راهبردهاي تولید ملی در دفاع اقتصـادي بـا تمرکـز بـر      پژوهش حاضر تالش کرده است، به

صورت یکپارچـه   اي اقتصاد مقاومتی، بهه ویژه مؤلفه کلی نظام و بیانات مقام معظم رهبري بههاي  سیاست
به بررسی و احصاي عوامل تهدیدزاي خارجی بر اقتصاد کشور، پیامد این عوامل بر تولید ملی، راهبردهاي 

جهت رسـیدن بـه   ي، ا ي و شرایط واسطها مطروحه تولید ملی به شرح ذیل همراه با توجه به عوامل زمینه
فزایـی بـاال نقـش    ا اي بازدارندگی، پایداري و ارزشه یک شرایط مطلوب که در آن تولید ملی با مشخصه
  بسزایی در اقتصاد مقاوم کشور خواهد داشت، بپردازد.
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  بندي: . جمع1
هـاي   هاي تحقیق بـا سیاسـت   جهت بررسی نقش راهبردهاي مطروحه تولید ملی دردفاع اقتصادي مقوله

مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده شدند این راهبردها همراه بـا شـماره بنـدهاي مـرتبط از اسـناد       اقتصاد
  اند.  ارائه گردیده 9مذکور در جدول 

  
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی هاي تحقیق با سیاست جدول تطابق مقوله .9جدول 

بندهاي سند 
 تولید ملی

بندهاي سند 
اقتصاد 
 مقاومتی

 هاي مرتبط مقوله
راهبردهاي کالن تولید ملی در دفاع 
 اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتی

 ردیف

16،14،12،11 ،
8،4،21 ،18 ،17 ،

22 

سالمت  حکمرانی خوب، 23، 19، 16، 8
اقتصادي و مدیریت بهینه تولید و 

 مصرف

ریزي  سازي ساختار و نظام برنامه بهینه
 1 تولید و استفاده بهینه از منابع

6  11،13،18 ،
14 ،2 ،6 ،10 ،

15  

بخشی در مبادي  مدیریت هدفمند و تنوع  مدیریت واردات، توسعه صادرات
واردات و حمایت از توسعه صادرات 

  بنیان کاالهاي نهایی و خدمات دانش
2 

19 ،12 ،1 ،6 ،2 ،
13 ،4 ،7 ،15 ،

19 ،20  

3 ،24 ،20 ،4 ،
15 ،5 ،1 ،6 ،

8 ،21  

  اصالح الگوي مصرف دولت و خانوار  مصرفمدیریت بهینه تولید و 
3 

2 ،4 ،5 ،1 ،3 ،6 ،
10 ،9 ،14 ،19 ،
7 ،22 ،15 ،20  

5 ،15 ،1 ،2 ،
3 ،4 ،7 ،24 ،

8 ،11 ،6  

زاي داخلی،  تقویت تولید درون
  ارتقاي کیفیت محصوالت داخلی

تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از ارتقاي 
کیفی و افزایش کمی تولید ملی با تمرکز 

  محصوالت راهبرديبر 
4 

2 ،3 ،12 ،1 ،3 ،
4 ،6 ،9 ،10 ،14 ،

19 ،22  

2 ،11 ،5 ،6 ،
8 ،3 ،1 ،24 ،4  

کردن اقتصاد، تقویت  بنیان دانش
  زاي داخلی تولید درون

دهی  بنیان و سامان گسترش تولید دانش
نظام خالقیت و نوآوري در حمایت از 

  تولید ملی
5 

سالمت اقتصادي، جهاد و   22، 20، 12  11
قاومت اقتصادي و امنیت پایدار م

و ثبات اقتصادي و تقویت تولید 
  زاي داخلی درون

مصونیت و پایدارسازي تولید ملی با بهبود 
 6  شاخصهاي مقاومت اقتصادي

برقراري عدالت اقتصادي،    14، 11، 7، 6  4
  استقالل اقتصادي

خودکفایی و خوداتکایی در نظام تأمین و 
و ارتقاي  سازي کاالهاي راهبردي ذخیره

  معیشت مردم
7 

حمایت از کارآفرینی و اشتغال،   22، 20، 1  17، 14، 11، 9
کردن اقتصاد، تقویت تولید  مردمی

  زاي داخلی درون

بنیان با توسعه بازار  گسترش تولید مردم
سرمایه و حمایت از کارآفرینی و 

  گذاري بخش غیردولتی سرمایه
8 

7 ،19 ،20 ،22 ،
2 ،4 ،7 ،15 ،19 ،

20  

10 ،19 ،11 ،
9 ،17 ،4 ،8 ،

18 ،6 ،15 ،9  

امنیت پایدار و ثبات اقتصادي، 
حکمرانی خوب و برقراري عدالت 

  اقتصادي

ثبات در اقتصاد و تقویت تولید ملی با 
 9  اصالح نظام پولی و مالی 
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  . پیشنهادات:  2
  شود:  ارائه کلی و پیشنهاداتهاي  توصیه از برخی که است انتها، مناسب در
 . شود تقویتها  تحریم با مقابله در اقتصادي و سیاسی، حقوقی دیپلماسی -
دولت،  ارزي، مالیهاي  حوزه در ویژه به ثبات ایجاد وها  تعادل عدم کاهش هدف با اقتصاديهاي  سیاست -

 . شوند اجراگیري  جهت این با اجراییهاي  بسته و دنبال اساسی بازارکاالهاي و پول بازار
 تحـول  و طـرح  اساسـی  قـانون  44 اصل کلیهاي  سیاست اجراي همچون ساختاري اصالحات تداوم -

 . شود دنبال مالی تأمین و مالیاتی نظام اصالح ها، یارانه اقتصادي، هدفمندي
 الیحـه  و تصویب رسیدگی در، شود دنبال رانت حذف و اقتصادي اطالعات اشراف افزایش و شفافیت -

 . شود تسریع مالیاتی اصالح
 هدفمندسـازي  درچارچوب درآمدي متوسط و پایینهاي  و گروهپذیر  آسیب اقشار براي جبرانی اقدامات -

 . شود دنبالها  یارانه
 کوچکهاي  ویژه بنگاه به تحریم ازپذیر  آسیب تولیدي و اقتصاديهاي  فعالیت از پشتیبانی وسازي  مقاوم -

 . شود انجام همگانی صورت به نه و هدفمند صورت به متوسط و
 تمـام  یابد که اهمیت می آنجا از امر این. شود مقابله جامعه در یأس فضاي تعمیم و تورمی انتظارات با -

 است. پذیرفته انجام انتظارات مهندسی اي و رسانه فضاسازي با بیرونی اقتصاديهاي  هجمه

  منابع
  417، ص 21جلد  امام خمینی، ۀصحیف

 531، ص 7صحیفۀ امام خمینی جلد 
 339ص  20خمینی، جلد صحیفۀ امام 

 458 - 457، صص 9امام خمینی، جلد  ۀصحیف
، حـوزه و دانشـگاه،   »پـردازي بنیـادي   شناسی نظریه روش«، )1387( ایمان، محمدتقی، و منیژه محمدیان

  .  36، ص 56شماره 
، مؤسسـه فرهنگـی سـدید، مرکـز     »تولید ملی حمایت از کـار و سـرمایه ایرانـی   «، )1391( پیغامی، عادل

 ات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).تحقیق
، فصـلنامه  »1391اقتصاد ایران همراه با تحریم بـا تأکیـد بـر عملکـرد سـال      «الدین،  حسینی، سیدشمس

 .2هاي مالی و اقتصادي، سال یکم، شماره  سیاست
سـازي تئـوري    مفهومپردازي با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژي  تئوري«، )1384( فرد، حسن دانایی

 .58، ص 11، دانشور، شماره »بنیادي
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 بـا ( مسـلح  نیروهـاي  نقـش  و جانبه همه دفاع در اقتصاد جایگاه: اقتصادي دفاع«نوگورانی، حسین،  دري
  .1387پنجم،  و چهارم شماره امنیت، افاق فصلنامه ،»اسالمی انقالب پاسداران سپاه بر تأکید
سـروش،  ، تیزهوش تابـان محمدحسین مترجم ، اقتصاد کالن، )1392( نلی فیشرت، و اسرودیگر ،دورنبوش

 .  تهران
، مجلـه  »هاي کالن اقتصادي یک دهه عملکرد اقتصاد ایران در آئینه شاخص«، )1392( زاده، حمید زمان

 .129هاي اقتصاد، سال هشتم، شماره  تازه
، دانشگاه تربیـت  »خمینی (ره)استراتژي دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام «، )1379( سهرابی، محمد

 مدرس.
، فصـلنامه آفـاق   »الگوي پیشنهادي اقتصاد مقاومتی جمهـوري اسـالمی ایـران   «، )1391( مراد سیف، اهللا
 .16شماره  ،سال پنجم ،امنیت

، فصلنامه مطالعات راهبردي، شـماره  »اقتصاد ودفاع ملی (چارچوبی براي مطالعه)«، )1391( شکوه، حسن
 سوم.

 .16، ص اصفهان، جهاددانشگاهی، اقتصاد آموزش و پرورش، )1362( صطفیعمادزاده، م
رویکرد دفاع همه جانبه درچـارچوب تفکـر دفـاعی    «)، 1387کیوان حسینی، سیداصغر، و مسعود درودي (

 .66، مجله سیاست دفاعی، شماره »(ره) امام
هاي  ، معاونت پژوهش»ید کنندگانحمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی از منظر تول«مجیدزاده، رضا، 

 .1391، 158اقتصادي مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 
، مجله اطالعات سیاسـی اقتصـادي،   »نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادي«، )1368( مردوخی، بایزید

 .3شماره 
 .29ص  تهران،، پیشبرد و نگاه، فرهنگ اقتصادي، )1373( مریدي، سیاوش و علیرضا نوروزي

هـا، اهـداف و    هـاي ناعادالنـه، ویژگـی    بـازخوانی تحـریم  «، )1392( پـور  منت، داوود و منوچهر مصـطفی 
 .  2، شماره 1هاي مالی و اقتصادي، سال  ، فصلنامه سیاست»اقدامات

، »اقتصاد مقاومتی وملزومات آن (با تأکید بردیدگاه مقام معظم رهبـري) «، )1392( میرمعزي، سیدمحسن
 .47وهشی اقتصاد اسالمی، سال دوازدهم شماره نامه علمی پژ فصل

هـاي   ها و سیاسـت  اداره بررسی وري نیروي کار سرمایه و کل عوامل تولید، بهره، )1388( زاده، پروین ولی
 اقتصادي بانک مرکزي.

Newman, W. L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 
USA: Allen & Bacon, p. 324, 1997 
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ریزي پابرجا در  ریزي و نقش برنامه پژوهانه به برنامه رویکرد آینده
  قطعیت باال شرایط عدم

 **پور قدیر نظامی، *نژاد سهراب هاشمی

  

  چکیده  
واحـد   اي آینـده یـک فـرد، گـروه،    ه گیري در مورد اهداف و فعالیت یند آگاهانه تصمیماریزي، فر برنامه
تـر شـدن فرآینـدها و تعـامالت بشـري، افـزایش        امـروزه بـا پیچیـده    اسـت.  یا جامعـه  سازمان ،کاري
ریزي نیز دچار تغییر و تحوالت شگرفی شده است. در  هاي محیطی و افزایش رقابت، برنامه قطعیت عدم

شوند، آینده ابهام بیشتري دارد. یکی از رویکردهایی که  هایی که مورد تحریم واقع می جوامع یا سازمان
کـارگیري   خـود جلـب نمـوده اسـت، بـه      ریزان را بـه  ها توجه برنامه ریزي پیش در برنامهامروزه بیش از 

هاي بلندمدت (چند ده ساله) که در فضاي  ریزي باشد. از طرفی برنامه ها می ریزي پژوهی در برنامه آینده
این تحقیق به  سادگی دچار تزلزل نشود. در اي دارند که به شوند نیاز به برنامه قطعیت باال نوشته می عدم

عنوان رویکردي در فضـاي   ریزي پابرجا به ریزي پرداخته شده و برنامه پژوهی و برنامه ارتباط میان آینده
هاي یک نهاد مورد بررسی قـرار   قطعیت باال و گستره زمانی طوالنی در جهت مقاوم نمودن برنامه عدم

  گرفته است. 
  . پژوهی پابرجا، آیندهریزي  ریزي، برنامه برنامه :ها کلیدواژه

  مقدمه. 1
انـد، چنانکـه    ریزي و تدبیر امور در نظـر گرفتـه   در تعالیم اسالمی، پیشوایان ما نقش مهمی را براي برنامه

هرگاه کاري را انجام دادي، از روي علم و عقل انجام بـده و  "فرمایند:  پیامبر اکرم (ص) به ابن مسعود می
و در بیانی دیگـر از امیرالمـؤمنین    1"ریزي و آگاهی انجام دهی ون برنامهبر حذر باش از اینکه کاري را بد

 2."سـازد  نگـري قبـل از شـروع کـار تـو را از پشـیمانی ایمـن مـی         ریزي و آینـده  برنامه"علی (ع) داریم: 

                                                        
  Sohrab.iut@gmail.com المللی امام خمینی (ره)، ایران پژوهی، دانشگاه بین ندهدانشجوي دکتري آی *

  Dr.ghn38@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی، ایران **
  »مسعود اذا عملت عمال فاعمل بعلم و عقل و ایاك ان تعمل عمال بغیر تدبیر و علمیابن « .1
  »التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم« .2
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باشـد. از آن   ریزي و تدبیر امور در زندگی و سیره پرچمداران انقالب اسالمی نیز بسیار مشـهود مـی   برنامه
برنامـه زنـدگی نکردنـد.     نگـري و بـی   خاستند هیچ وقت بـدون آینـده   یم ت که امام از بستر خواب برساع

). 476نمودند (مجله سروش، شـماره   اي خود را منظم میه اطرافیان نیز بر اساس دقت و نظم امام، برنامه
... اگـر بخواهیـد   "اند فرمودنـد:   هایی که در جمع مسئولین داشته مقام معظم رهبري در یکی از سخنرانی
طورکه عرض کردم، یک برنامه بلندمدت، یک راهبرد، یک راهبرد  این مسائل انجام بگیرد، بایستی همین

ي از زمان، پیشـرفت  ا کلی، یک استراتژي باید وجود داشته باشد و تدوین شده، تا شما بتوانید در هر برهه
 ."خودتان را با آن بسنجید

از تغییرات در عرصه علم و فناوري است و براي رسیدن  یزمند درك عمیقریزي براي آینده، نیا برنامه
به این درك عمیق به ابزارهایی نیاز داریم که بتوانند مـا را از تحـوالت علـوم آگـاه سـاخته و در ترسـیم       

سو گذار اقتصاد کشـورها بـه    یري در مورد آنها یاري دهند. ازیکگ هاي آینده و تصمیم درست افق فناوري
دیگر رشد و  ازپیش مشهود است و ازسوي هاي نو بیش وابستگی به نوآوري و فناوري و محور د داناییاقتصا

از  .هاي علم و فناوري گردیـده اسـت   ها و شایستگی علم و فناوري منجر به توسعه ظرفیت هتوسعۀ فزایند
از  انی یافتـه اسـت.  علم و فناوري اهمیت و پیچیدگی دوچنـد در حوزه گذاري  سیاستریزي و  برنامهرو  این
هاي نوینی پدیـد   یندي پویا است، با گذشت زمان، مفاهیم و حوزهاکه تحقیقات، علم و فناوري فر جایی آن
رو نگـاه رو بـه جلـو و     هاي نوظهور اهمیت دوچندانی بیابند. از این گردد که حوزه این امر باعث می .آید می

ها یا جوامعی که دائماً مورد تهدیـد و   سازمان به یک ضرورت تبدیل شده است. ریزي برنامهمحور در  آینده
هـایی   گیرند و قدرت تأثیرگذاري کمتري نسبت به رقبایشان دارند، نیاز بـه برنامـه   تهاجم دیگران قرار می

اقتصاد راحتی کارایی خود را ازدست ندهند.  ها بگذارد و به دارند که هجمه رقبا تأثیر مخرب کمتري در آن
سازي آن در این چند سال اخیر توسط مقام معظم رهبري و با توجه به تحوالت منطقه و  مقاومتی که فضا

دهـد کـه    ها و اقداماتی نشان مـی  هاي مستکبران شکل گرفت درواقع نیاز جامعه ما را به برنامه ییگو یاوه
 -ن مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصـیفی    ها ایجاد نماید. در ای رویدادهاي آینده کمترین انحرافات را در آن

بررسی و تبیین این نکته پرداخته شده کـه بـراي    اي به تحلیلی و با استفاده از گردآوري اطالعات کتابخانه
ریزي پابرجا  پژوهی ضروري و استفاده از برنامه دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، استفاده از رویکردهاي آینده

اي هـ  ریـزي، گـرایش   باشد. در ادامه پس از مروري بر سیر تکامل برنامه را میها بسیار کا گیري در تصمیم 
ریـزي، بـه تبیـین جایگـاه و      ها و اهداف برنامـه  ریزي، ویژگی اي برنامهه ریزي، سیر تحول در روش برنامه

لندمـدت  هاي ب در برنامه 2ریزي پابرجا ریزي پرداخته شده و نهایتاً نقش برنامه در برنامه 1پژوهی نقش آینده
 در سطوح کالن بیان گردیده است.

                                                        
1. Futures Studies 2. Robust Planning 
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  . مروري بر ادبیات موضوع2
 ریزي . سیر تکامل برنامه1.2

گرایـی بـود کـه شـروع آن بـه       ریزي ذکر شده است. دوره اول، دوره محصـول  سه دوره کلی براي برنامه
ـ هرچـه تول  ،تأکید بر محصول بودگردد. در این دوره  برمی 1830-1820هاي  سال ـ گرد یمـ  دی فـروش   دی

 ،زد کننده حرف اول را می دیتولبود،  توجه عمده به درون سازمان ،محدود بود یرونیتأثیر عوامل ب ،رفت یم
شـکل   یهـاي درون سـازمان   تیها براسـاس محـدود   ، برنامهبود به گذشته شیگرا وصورت انبوه  به دیتول
  رفتند. شمار می هاي متداول به از برنامه انهیریزي سال برنامه وبندي  بودجه ند،گرفت یم

محصوالت متنوع  گردد. در این دوره برمی 1900دوره دوم، دوره بازارگرایی بود که شروع آن به سال 
حرف اول را  يمشتر ،شدت گرفت یطیتأثیر عوامل مح ،تمرکز بر بازار مصرف بود ند،شد یو بازارها رقابت

 شیگـرا  ،بود تیفیو ک تیکم مت،یق یرقابت تیمز ،افتیتحول  یازمانس به برون یسازمان درون دید ،زد یم
 ،طبق روند گذشـته شـکل گرفـت    ندهیآ میترس يبرا ییعنوان مبنا ریزي به و برنامه ستایا ندهیبه حال و آ

در  کیریـزي اسـتراتژ   برنامـه  و ریزي بلندمدت غلتان برنامه ،مدت و بلندمدت انیمدت، م ریزي کوتاه برنامه
 رفتند. هاي متداول به شمار می از برنامه سطح شرکت

ـ پو طیمحـ گردد. در ایـن دوره   برمی 1950دوره سوم، دوره فراصنعتی است که شروع آن به سال  و  ای
ـ جد ياهـ  چالش باشد، میعنوان مسئله غالب مطرح  به یدگیچیپ است. رییپرتغ ـ و غ دی منتظـره شـکل    رهی
 ،یتمرکز بر آگـاه  ه،شد یشدت رقابت بازارها به ه،از رقبا شد عتریر و سرزودت يریادگی یرقابت تیمز ه،گرفت

ـ  بینی که اعتبار توابع پیش هافتیآنچنان شدت  راتییتغ ه،دانش و اطالعات معطوف شد ـ  نیکننده از ب ه رفت
ـ  يبـرا  ییعنـوان مبنـا   ریـزي بـه   و برنامه یتعامل شیگرا است. ـ    يریادگی  ه اسـت و سـازمان شـکل گرفت
ـ د ،کیو تفکـر اسـتراتژ   رتیبصـ  ،کیاسـتراتژ  تیریمـد  ی،و تعـامل  یریزي مشـارکت  برنامه ـ یتلف دگاهی  یق
 سـت ی/سازمان استراتژرندهیادگیسازمان  ،دانش تیریمد ،رییتغ تیریمد ،کیاستراتژ رتیریزي و بص برنامه

  آید. ریزي در این دوره به شمار می از مباحث مهم برنامه

  ریزيهاي برنامه  . گرایش2.2
 الف) گرایش ارتجاعی (گرایش به گذشته) 

هـا   ها رضایت کافی دارند و نه از مسیري که این پدیـده  نه از شکل موجود پدیدهافرادي که چنین تفکري دارند،  
 کننـد.  دهند و در مقابـل هرگونـه تغییـر مقاومـت مـی      وضعیت گذشته را نسبت به حال ترجیح می کنند. طی می

کننـد، لـیکن    پـایین اسـتفاده مـی    اعتقاد راسخ به تجربه و جریانات تاریخی دارند. اگرچه از روش مدیریتی باالبـه 
  کنند، نه سیستمی. صورت جداگانه برخورد می با مسائل به و ستا باال به ریزیشان از پایین مکانیزم برنامه

ري از تغییر ناگهانی و ایجاد حـس  داشتن احساس و احترام نسبت به تاریخ، احساس مداومت و جلوگی
  امنیت سه جاذبه اساسی این گرایش است.



  ... و  زیرساختی ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               310

 

 ب) گرایش غیرفعال (گرایش به حال)
اي به بازگشت به وضـعیت   ریزان متمایل به این گرایش از آنچه که وجود دارد راضی هستند، عالقه برنامه

که هر گونه مداخله در جریان امـور و رونـد   گذشته ندارند و از تغییر امور نیز دلخوش نیستند. اعتقاد دارند 
 بخشد و نهایتاً هدف آنها بقا و ثبات است. ندرت نتایج را بهبود می وقایع، به

 اند. سوارانی هستند که سرنوشت خود را به جریان باد و تالطم امواج سپرده ها موج گونه سازمان مدیران این

 گرایی) ج) گرایش فعال (آینده

کنند از بازگشت به وضع سابق یـا رضـایت دادن بـه حـال، خشـنود       ن طرز فکر عمل میمدیرانی که با ای
نیستند. شدیداً معتقد هستند که آینده از حال و گذشته بهتر خواهد بود، لذا دوست دارنـد تغییـر را شـتاب    

ت بـه  ها معتقدند که تکنولوژي عامل تغییر است و نسـب  هاي ناشی از آن بهره گیرند. آن دهند و از فرصت
کنند نسبت به تجربه. هدف اصلی آنها رشد، یعنـی بزرگتـر    آن نظر مثبت دارند، بیشتر به آزمایش اتکا می

ها، از باال به پایین است. لذا  ریزیشان برخالف ارتجاعی شدن و داشتن سهم بیشتر بازار است. سبک برنامه
 بینی آینده و آماده شدن براي آن. ریزي در یک سازمان فعال، عبارت است از پیش توان گفت برنامه می

 د) گرایش تعاملی

هـا   کننـد. آن  ریزي مـی  ریزان متفکرینی هستند که به صورت تعاملی برنامه نهایتاً چهارمین گروه از برنامه
رو دارند،  اي را که پیش پسندند، با وضعیت موجود موافق نیستند و آینده بازگشت به وضعیت گذشته را نمی

ریـزي را   تأثیر آفرینندگی است و باید آینده را ساخت. برنامـه  قاد دارند که آینده عمدتاً تحتپذیرند. اعت نمی
دانند. براي خالقیت و کارآفرینی بیشترین نقش را  هاي پدیدآوردن آن می طراحی آینده دلخواه و ابداع راه

دنبـال   با آن بپردازنـد. بـه   یري کنند، نه اینکه فقط به مقابلهگ کنند از تهدیدها پیش قائل هستند. سعی می
خواهند در برابر موج مقاومـت کننـد، سـوار بـر      ایجاد فرصت هستند، نه فقط استفاده از آن. این گروه نمی

(راسـل،  ست که جهت موج را تغییـر دهنـد   ا  شان بر این موج شوند و یا بر قله موج خودنمایی کنند، سعی
  .)1380ایکاف، ترجمه خلیلی شورینی،

هاي ذکر  ها یکی از پارادایم هاي کنونی متوجه خواهیم شد که هر کدام از سازمان سازمان با نگاهی به
هایی که تمایل بـه گـرایش اول و دوم    هایشان حاکم است. سازمان ریزي ها بر برنامه شده یا ترکیبی از آن

دهنـد.   مـی  انـد و یـا بـه پشـتوانه دولـت بـه فعالیـت خـود ادامـه          اند یا از صحنه رقابت حذف شده داشته
اند، لـیکن بایـد توجـه     اند تا حدودي موفق عمل کرده ریزي داشته هایی که گرایش فعال به برنامه سازمان

کنند و  ریزي نمی کنند، ولی آینده را برنامه ریزي می گرایان براي آینده برنامه نمود که این گروه یعنی آینده
هایی آینده را از آن خود خواهند نمـود کـه    سازمان اطمینان محیطی، ها و افزایش عدم لذا با تشدید رقابت

 صورت تعاملی عمل نمایند.   به
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  ریزي هاي برنامه . سیر تحول روش3.2
o بندي بودجه 

ابتدا بر اساس میزان فروش محصول در مقاطع زمانی گذشته، تعداد محصول مورد نیاز بـراي تولیـد در   
به این تعـداد تولیـد، بـرآورد مـواد اولیـه، نیـروي       مقطع زمانی حال مدنظر قرار گرفته و براي دستیابی 

هاي عوامل تولید محاسبه شده و با توجه به قیمت تمام شده و سود مـورد   انسانی مورد نیاز و... و هزینه
گردیـد و بـا تنظـیم صـورت سـود و زیـان تخمینـی، بـراي منـابع مـالی            نظر، قیمت فروش تعیین می

 شد. ریزي می برنامه
o اتیریزي عملی برنامه 

اي شرکت است کـه بـا نگـاهی    ه هدف از ایجاد آن، عمدتاً دستیابی به هماهنگی و کنترل بهتر فعالیت
پـردازد   یزي سالیانه اقـدامات مـالی سـازمان مـی    ر نحوي دقیق و کمی به طرح مبتنی بر ارزش پول، به

 ها وجود دارد. برنامهگونه  ازحد در این بینی بیش نگري و نزدیک ). خطر خرد1377(حسین احمدي، 
o مدت و بلندمدت مدت، میان ریزي کوتاه برنامه 

ریزي بوجود آمـد. بـر مبنـاي آن     ریزي در ارائه یک افق بلندمدت در برنامه دلیل ضعف برنامه به 1950در دهه 
مدت (یک تا سه سال) و بلندمدت (سه تا پنج سـال) بـر اسـاس     مدت (زیر یک سال)، میان هاي کوتاه در دوره

شـد. ایـن نـوع     شد. در آن زمـان، آینـده، امتـداد گذشـته تلقـی مـی       بینی می حلیل روند گذشته، آینده پیشت
 دنبال تغییر و تحوالت محیطی، اعتبار خود را تا حدودي از دست دادند. ها نیز با گذشت زمان و به ریزي برنامه

o ریزي غلتان برنامه 

ثیرگـذار داخلـی و خـارجی ضـرورت بـازنگري،      ضرورت توجه به تغییرات محیطی و تحوالت عوامل تأ
هایی با افق بلندمدت نیز هر از چند  ها را فراهم ساخت، تا جاییکه امروزه برنامه چرخش و غلتش برنامه

اي هستند، شرایطی را  صورت پله ها که به گیرند. این گونه برنامه گاهی مورد ارزیابی و بازنگري قرار می
اره متناسب با شـرایط روز و بـا آگـاهی کامـل از تغییـرات پیرامـونی بـه        سازند تا بتوان همو فراهم می

 هاي اصولی پرداخت. سازي و اتخاذ استراتژي تصمیم
o ریزي براي  برنامهSBU1 ها 

گیري، پیچیدگی عملیـات   دالیلی از قبیل: کندي عملیات تصمیم در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به
هـاي   هاي بزرگ بـه سـازمان   تغییرات محیطی و... شکستن سازمانکارایی در پاسخ به  هماهنگی، عدم

ریـزي در   ریزي راهبردي در سطوح واحدهاي کوچکتر مطرح گردیـد (ایـده برنامـه    کوچک و نیز برنامه
 الکتریک مطرح گردید). در شرکت جنرال 1970 سطح واحد استراتژیک اولین بار در سال

    SBUهـاي   دالیل پیچیدگی ختار و مستقل تعریف شدند که بههایی نسبتاً کوچک، خودم ها مجموعه

                                                        
1. Strategic Business Unit 
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ریزي کاراتر در آنها بیشتر بود. افزایش سرعت عمـل سـازمانی،    کمتر سازمانی و مدیریتی، امکان برنامه
تر، افزایش تحرك سازمان  سازمانی، تفویض مسئولیت سوددهی به سطوح پایین سهولت هماهنگی درون

 باشد. ا میه ترین منافع این سازمان افزایش توان رقابت از مهمدر پاسخگویی به تحوالت محیط و 
o ریزي مشارکتی و تعاملی برنامه 

وابسـته اسـت. در   “ نگري مشارکت، مداومت، هماهنگی و کل“ریزي به اصول عملیاتی روش این برنامه
یکـی از   ریـزي  ریزي شـرکت دارنـد و برنامـه    ریزي مدیران بصورت مستقیم در فرایند برنامه این برنامه
ي هرقدر هم بادقـت  ا بینی، هیچ برنامه پیش به رویدادهاي غیرقابل هاي اصلی آنهاست. باتوجه مسئولیت

ا و مفروضـات  هـ  تهیه شود، مطابق انتظار پیش نخواهد رفت، لذا نتایج مـورد انتظـار از اجـراي برنامـه    
 طور مداوم بررسی گردد. بنیادي این انتظارات، باید به

هاي مختلف سازمان، بدون ارتباط و هماهنگی با سـایر واحـدها    اهنگی، براي بخشطبق اصل هم     
هـم   زمان و وابسته به ها و سطوح یک سیستم هم توان برنامه اثربخشی تدوین نمود. هرچقدر بخش نمی

 ریزي ترتیبی صـرفاً از بـاال   آید (این مفهوم مخالف با برنامه دست می ریزي کنند، نتیجه بهتري به برنامه
 به پایین یا بالعکس است).

o ریزي راهبردي برنامه 

اي هـ  بیشـتر در اهـداف و برنامـه    و با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام هرچه 1980این دیدگاه در دهه 
 ).1377ها ظهور کرد (حسین احمدي،  سازي طرح سازمانی و نیز اطمینان از اجرا و پیاده

گیـري بـراي    اي تعریف راهبـرد سـازمان و تصـمیم   ریزي راهبردي، فرآیندي است سازمانی بر برنامه
ریزي راهبـردي، پاسـخ    چگونگی یافتن منابع مورد نیاز براي رسیدن به مقصود استراتژیک. در واقع برنامه

 به چهار پرسش اساسی زیر است:
 رویم؟ (فلسفه وجودي) به کجا می -
 خواهیم به مقصد برسیم؟ (راهبردها) چگونه می -
 اقدام چیست؟ (بودجه) امکانات ما براي -

 شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل) چگونه آگاه می
 )1980لورنچ، (
o بصیرت و تفکر استراتژیک 

دیگـر بیـان    عبـارت  الوقوع و جذاب براي سازمان و بـه  گرایانه، محقق اي واقع بصیرت، عبارتست از آینده
 ).1377نوس، ترجمه ازگلی،  (برت، نیصریحی از سرنوشتی که سازمان باید به سمت آن حرکت کند 

بنـدي محققـین    هرچند تعریف روشن و واضحی از بصیرت و تفکر استراتژیک وجود ندارد، لیکن آنچه در جمع
اي  ریزي استراتژیک بدون وجـود تفکـر و بصـیرت، برنامـه     توان نتیجه گرفت این است که خروجی برنامه می
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 .)1390هاي خالقانه و اثربخش باشد (احمدي، علی،  يتواند استراتژ بیش نیست و با وجود آن می
o مدیریت تغییر 

ذر گ براساس این نظریه، یافت. جهتسوي مدیریت تغییر  ي از تحقیقات بها ، بخش عمده1990در دهه 
نفعان مواجه است و لذا تغییر از سیسـتمی بـه    از حالتی به حالت دیگر همواره با مقاومت کارکنان و ذي

آمیـز خواهـد بـود (کـالیف،      هایی براي انتقـال موفقیـت   زمند اتخاذ تمهیدات و تکنیکسیستم دیگر نیا
   .)1376اهللا علوي،  کارنال، ترجمه امین

یند است. در یک نگـرش کلـی   انگرش به تغییر در دنیاي مدیریت، نگرشی سیستمی و مبتنی بر فر    
 که عبارتند از:شود  توان گفت فرآیند مدیریت تغییر از هفت مرحله تشکیل می می
 ) مرحله تدوین راهبرد و طرح1
 ) تغییر مستندات و مدارك در هسته مرکزي سازمان2
 بندي تغییرات ) تشخیص جدول3
 بندي ) برپایی ساختار و ترکیب4
 ) آزمایش در محیط قابل کنترل5
 بندي تغییر ) گسترش ترکیب6
 ) نمایش پایداري و عملکرد7

o مدیریت دانش 

مند  معناي در دسترس قرار دادن نظام هاي علمی، به مدیریت دانایی یا مدیریت اندوختهمدیریت دانش، 
هنگام نیـاز در اختیـار افـرادي کـه نیازمنـد آنهـا        که به اي گونه هاي علمی است، به اطالعات و اندوخته

نـد. مـدیریت   هستند قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشـتر و مـؤثرتر انجـام ده   
هـا و   سري استراتژي و راهکار براي شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش دانش شامل یک

  باشد. تجارب در سازمان می
پـذیري و مـدیریت تغییـرات محـیط      بیشـتري جهـت درك، انطبـاق     هاي امروزي، اهمیت سازمان     

منظور بهبـود عملیـات و ارائـه     عات روزآمد بهدانش و اطال  کارگیري پیرامون قائل شده و در کسب و به
هـایی نیازمنـد    انـد. چنـین سـازمان    پیشـی گرفتـه    رجوعـان  تر بـه اربـاب   خدمات و محصوالت مطلوب

 .)1388(مجله کار و جامعه، باشند  می» مدیریت دانش«نام  کارگیري سبک جدیدي از مدیریت به به
o سازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرنده 

ها نیست، بلکه مسـئولیتی جمعـی    این تئوري، یادگیري تنها یک مسئولیت فردي در سازمانبر اساس 
 .)1378است که به کلیه سازمان تسري یافته است (باب، گانز، ترجمه خدایار ابیلی، 

o ریزي مبتنی بر ارزش برنامه 

با محیط، بلکه  ها و نه صرفاً تمایالت محیطی و ساختن ریزي و مدیریت بر مبناي ارزش نگرش برنامه 
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گـردد. در   باشد، مطرح مـی  گونه که مطلوب نظام ارزشی حاکم می در راستاي ساختن محیط و آینده، آن
بینـی و ایـدئولوژي مـورد پـذیرش آنـان       نفعان متأثر از باورها، جهان ا از نگاه ذيه چنین نظامی، ارزش

 گیرد. شکل می
o اي مجازيه ران و مکتب سازمانیري استراتژي مبتنی بر استفاده از منابع دیگگ شکل 

سـرعت و بـدون نیـاز بـه طـی       گیري از منابع، دیگـران بـه   با گسترش فناوري اطالعات و امکان بهره 
ها در قالب یک سازمان مجازي فراهم  مسافت، امکان همکاري و مشارکت گروهی از افراد و یا سازمان

جـازي یکـی از مسـائل مبـتال بـه      هـاي م  گیـري اسـتراتژي در سـازمان    شده است. لذا رویکرد شـکل 
 باشد.   ریزي می برنامه

o ریزي راهبردي سازي دستاوردهاي مدیریت و برنامه بومی 

ازآنجاکه علوم اجتماعی منبعث از دستاوردهاي اندیشمندان و مدیرانی است که بـراي پاسـخگویی بـه     
سـازي دسـتاوردهاي    یاند، لـذا لـزوم بـوم    سازي و حل مسئله پرداخته نیازهاي جامعه خویش به نظریه

  مدیریتی براي هر کشوري وجود دارد.

  ریزي . رویکردهاي برنامه4.2
o ریزي از باال به پایین برنامه 

تـر ابـالغ    شـود و سـپس بـه سـطوح پـایین      هاي کلی بوسیله مدیران عالی تعیین مـی  اهداف و جهت گیري 
 شود. می

o ریزي از پایین به باال برنامه 

 شود. سازي پیشنهاد می سطوح عملیاتی به سطوح باالتر براي تصویب و هماهنگترین  ها از پایین برنامه 
o ریزي  برنامهMBO )Management by objective( 

ریزي مشارکتی است که در آن همه اعضاي سازمان در تعیین اهداف حوزه کاري خـود   رویکرد برنامه 
سطح، تعیین شاخص دستیابی به هر مشارکت دارند. بحث بین فرادست و زیردست درباره هدف در هر 

اي دوباره براي بررسی میـزان دسـتیابی بـه     هدف، شیوه رفع موانع، دوره زمانی رسیدن به هدف، جلسه
 عنوان مراحل این رویکرد برشمرد. توان به اهداف را می

o ریزي  برنامهMBE)Management by exception ( 

اي عملیاتی و واگذاري امـور بـه ابتکـار    ه شاخصست از تعیین هدف، تخصیص منابع و تعیین ا عبارت
کـه انحرافـات عملکـرد واحـدي از برنامـه       عمل مسئوالن واحدها. مدیریت عالی سازمان، تنها هنگامی

 بینی شده، از حد معینی تجاوز کند در امور آن واحد دخالت خواهد کرد.  پیش
هـاي اسـتاندارد و حسـابداري     هزینـه  ابزارهاي اساسی و متداول در ایـن روش عبارتنـد از: بودجـه        

 مدیریت یا حسابداري مراکز مسئولیت.
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o ریزي اقتضایی برنامه 

کـه اعتبـار برنامـه     شـوند و درصـورتی   شناسایی می» هاي گوناگون قابل اجرا گزینه«ریزي اقتضایی  در برنامه 
   جرا خواهند بود.ها قابل ا ازحد کاهش یابد، یکی از آن گزینه دلیل تغییرات محیطی، بیش اصلی به

o ریزي اضطراري برنامه 

ها و پاسخ مناسب به حوادث یا شرایط جدیدي که در اوضـاع و   العمل ساختن عکس نبینی و معی پیش  
  احوال سازمان ممکن است اتفاق بیفتد.

o ریزي از داخل به خارج برنامه 

شـود تـا    دهد و تالش مـی  نجام میشود که سازمان در حال حاضر ا ریزي بر کارهایی تمرکز می در این برنامه 
 ریزي یافتن بهترین شیوه اجراي کار است. بهترین صورت اجرا شوند. هدف این برنامه آنها به

o ریزي از خارج به داخل برنامه 

رسـاندن   حـداقل  هـا و بـه   شود و سپس براي استفاده از فرصت ابتدا محیط خارجی بررسی و تحلیل می 
اي محیطـی و اسـتفاده   ه ریزي یافتن فرصت شود. هدف این برنامه ي میریز مسائل ناشی از آن، برنامه

 بهینه از آنهاست.

  ریزي هاي برنامه . ویژگی5.2
 ریزي یک فرآیند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است: برنامه

 تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه −
 آوري اطالعات جمع −
 مرتبط ساختن اطالعات و عقاید −
 تعریف اهداف −
 مقدمات تأمین −
 بینی شرایط آینده پیش −
 هاي متفاوتی از اقدامات مبتنی بر تصمیمات متوالی ساخت زنجیره −
 ها بندي و انتخاب گزینه رتبه −
 ها تعریف سیاست −
 تعریف معیارهاي ارزیابی برنامه −

 ریزي  . اهداف برنامه6.2

  ریزي در یک سازمان عبارتند از: ترین اهداف برنامه مهم
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  وضع مطلوببه  افزایش احتمال رسیدن −
 افزایش منفعت اقتصادي  −
 تمرکز بر طرق دستیابی به مقاصد و اهداف  −
 ها ابزاري براي کنترل، نظارت و ارزیابی فعالیت −
   منظور تخصیص بهینۀ منابع ها به گذاري فعالیت اولویت −
 تجمیع انرژي و قواي سازمان و تقویت روحیۀ همکاري  −

 )وحیدسیاستگذاري و فرهنگ در ایران، مجید (

  ریزي با برنامه پژوهی آینده . ارتباط3
هـایی   ي دربرگیرنـده رویکردهـا و روش  ا عنوان مجموعه مطالعات سیستماتیک و فرارشـته  پژوهی به آینده

رو،   پـیش  4سـازهاي  و شـگفتی  3رویـدادها ، 2اهـ  ، پیشـران 1است که با بررسـی تغییـرات محیطـی رونـدها    
اي ممکـن، بـاورکردنی و محتمـل پـیش رو     ه جامعه نسبت به آیندها و ه هاي راهبردي در سازمان آگاهی

ثر اسـت. درواقـع   ؤا بسیار مـ ه دهی به آینده ا و شکله سازي سازمان گاهی در آمادهآکند که این  ایجاد می
سـازد کـه    مـی  طور سیستماتیک، این امکـان را فـراهم   هگرا ب پژوهی با پیگیري تفکر آینده مطالعات آینده
ـ  جاي برخود منفعالنه و یا متعصبانه نسبت به فقط یک آینده، تفکـر انعطـاف   ا بهه نجامعه و سازما ذیر و پ

و آمـاده سـازند.   ر  اي بدیل و متکثر بیابند و خود را بـراي تغییـرات پـیش   ه ي نسبت به آیندها یافته سازمان
صـورت   هکه بی کم 5هاي ینیب اي کالسیک پیشه اي روشه پژوهی با درنظرداشتن، ضعف مطالعات آینده

ی و کیفـی را در چهـارچوب تعـاملی، ابتکـاري،     هاي کم کردند، انواعی از روش خطی آینده را توصیف می
هـاي بـدیل و غیرخطـی کـه      نفعان را نسبت به آینده بندد تا ادرك مدیران و ذي کار می هعینی و نخبگی ب

نگر  و تفکر استراتژیک و آیندهاي اجتماعی، اقتصادي و فناوري است، وسعت بخشد ه قطعیت ناشی از عدم
  هد. درا گسترش 

یافته  که در کشورهاي توسعه یایه دلیل موفقیت هب 6نگاري در میان انواع مطالعات آینده پژوهی، آینده
کشورهاي شرق آسیا و کشورهاي مسلمان  ،توسعه مانند ژاپن، کشورهاي اتحادیه اروپا، انگلستان و درحال

یکـی از  بـه   7عنوان مجموعه ابزارهـاي هوشـمند اسـتراتژیک    است، به نمودهکسب مانند ترکیه و مالزي 
ریـزي تبـدیل شـده اسـت و امـروزه در گـام        گذاري عمومی و برنامه اساسی پارادایم نوین سیاست ايجزا

                                                        
1. Trends 2. Driving forces 
 

3. Events 4. Wild Cards 
 

5. Forecasting 6. Foresight 
 

7. Intelligent Strategic 



  317               ...  ریزي پابرجا در ریزي و نقش برنامه پژوهانه به برنامه رویکرد آینده

 

پـذیرد.   نگـاري انجـام مـی    هریزي بلندمـدتی، مطالعـات آینـد    گذاري عمومی و برنامه نخستین هر سیاست
گـذاري و   و سیاسـت  1ازيسـ  دهـی و شـبکه   پژوهی، مشـارکت  اري داراي سه رکن آیندهمطالعات آینده نگ

  وابط آن نشان داده شده است.رباشد که در شکل زیر  ریزي می برنامه
  

  

  نگاري ارکان مطالعات آینده .1شکل
  

اي هـ  هـاي رسـمی شـامل گـزارش     این نوع مطالعات داراي دو نوع خروجی است: یک دسته خروجی
هاي غیررسمی  پذیرد، و دسته دوم خروجی آمده از مجموعه تحقیقاتی است که انجام می دست همطالعاتی ب

اندازسـازي اجمـاعی در میـان     هاي خبرگان و نخبگـان اسـت کـه در چشـم     گیري شبکه مربوط به شکل
  هاي مطلوب بسیار تأثیرگذار است. دهی آینده گران و شکلیباز

گـذاري عمـومی و    ینـد سیاسـت  انگـاري در فر  اهمیت آینـده  با درنظرداشتن این مقدمات و باتوجه به
آیـد.   حسـاب مـی   بـه ریزي راهبردي  برنامه یکی از ارکان پژوهی هاي بلندمدت، مطالعات آینده ریزي برنامه

کـردن   گیرد که آینده مورد رصد واقع شده باشد و براي خنثی همچنین یک اقتصاد مقاوم زمانی شکل می
  ها موجود باشد.  مالی در آینده، سناریوهاي برخورد با آنهاي احت تهدیدات و تحریم

  قطعیت ریزي در شرایط عدم . برنامه4
ها استفاده کـرده تـا بـا     قطعیت کردن با عدم وپنجه نرم هاي متعددي براي دست ها انسان از روش طی قرن

چـون دلفـی بـه    ، فرآینـدهاي گروهـی هم  هاي خاص خود از آینده بلندمدت محافظت کند. اخیـراً  توانایی

                                                        
1. Networking 
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ب کننـد.  یهایی براي آینده ترک هاي خود را در روایت کند تا مهارت هاي بزرگ کارشناسان کمک می گروه
یابی روندهاي فعلـی و   سازي کامپیوتري به کسب اطالعات کمی به کمک برون سازي آماري و شبیه مدل

ینـد  انـد. تحلیـل رسـمی فر   کن انـد کمـک مـی    شناسایی شـده  کارگیري نیروهاي محرکی که اخیراً نیز به
ریزي مبتنی  کند. برنامه طور سیستماتیک به ارزیابی پیامدهاي چنین اطالعاتی کمک می گیري، به تصمیم

هاي بنیادي در رابطه با آینده بلندمدت را بپذیرند  قطعیت کند تا عدم ها کمک می بر سناریو به افراد و گروه
شـود، کـه    دسته از مسیرهایی مـی  هند که حتی دربرگیرنده آنو طیفی از مسیرهاي بالقوه را مدنظر قرار د

رغـم ایـن    کننده یا دردسرساز باشند. علی دالیل سازمانی، ایدئولوژیکی و یا سیاسی، ناراحت ممکن است به
هـاي   هاي سنتی مبناي یکسانی دارند: ناتوانی در مقابله با تنوع و تعـدد آینـده   میراث غنی، همه این روش

شوند  ها بهینه می مال زیاد، هرگونه حدس و گمانی درباره آینده، اشتباه خواهد بود. سیاستمحتمل. به احت
اي بپردازند که ممکن است در هنگام غافلگیري، با شکست مواجـه شـوند.    هاي شناخته شده تا به ریسک

  .جزئیات آینده را از دست خواهند داد اي از ماهرانه هم قسمت عمده يحتی چند سناریو

  )1RDMگیري پابرجا  تصمیمریزي پابرجا ( نامهبر. 5
یري است کـه هـدف آن کـاربرد سیسـتماتیک     گ ) یک چارچوب نظري تصمیمRDMریزي پابرجا ( برنامه

؛ لمپارت و کـولینز،  2003باشد (لمپارت، پاپر، بانکس،  هاي ناقص درباره آینده می بینی تعداد زیادي از پیش
2007 .(RDM صـراحت چنـد آینـده محتمـل را      هاي آماري یا آینده محتمل، به بینی جاي اتکا به پیش به

بـه   RDMگیـرد. سـپس    عنوان بهترین نمایندگان اطالعات موجود درباره یک آینده نامعلوم درنظر می به
کند تا اقدامات کوتاه مدتی را شناسایی کنند که در میـان طیـف    گیرندگان کمک می تحلیلگران و تصمیم

ا پابرجـا هسـتند، یعنـی اقـداماتی کـه انجـام یـک کـار معقـول دسـتیابی بـه اهـداف             ه وسیعی از آینده
وقـوع   اي به کنند و مهم نیست که چه آینده هاي جایگزین تعهد می گیرندگان را در مقایسه با گزینه تصمیم

تبدیل به پرسشی با پاسـخ بهتـر    "آینده چه چیزي را با خود خواهد آورد؟" اینکه، RDMخواهد پیوست. 
 "اي کـه دوسـت داریـم، را شـکل دهـیم؟      توانیم انجام دهیم تا آینده امروز چه کاري می"که اینکند،  یم

هاي پابرجا، برخالف بهینه، طـی دو دهـه گذشـته     عالقه به رویکردهاي صریح براي شناسایی استراتژي
تـأثیر   دي تحت)، که تاح2005؛ الیت، 2004؛ روزنهد و مینگرز، 2001شکل گرفته است (متز و همکاران، 

کنـیم،   گیرندگان از این مسئله قرار دارد که دنیا در مقایسه با آنچه که ما تصور می درك روزافزون تصمیم
گیري نشـان   شناسی تصمیم ها در روان کننده است. چنانکه پیشرفت ینی و بیشتر غافلگیرب کمتر قابل پیش

م گیرندگان ماهر اغلب با اسـتدالل تحـت   دهد، که چارچوب سنتی مورد انتظار، راهی نیست که تصمی می
گیـري   هـاي تصـمیم   هاي کامپیوتري جدید، که چارچوب ها در توانایی گزینند و پیشرفت قطعیت برمی عدم
ها انتظارش را داشتند.  سازند، چیزي نیست که آن ی جدید را محتمل میکم  

                                                        
1. Robust Decision Making 



  319               ...  ریزي پابرجا در ریزي و نقش برنامه پژوهانه به برنامه رویکرد آینده

 

ایجـاد   RANDمؤسسه که در اینجا توصیف شده است، از دو رشته تحقیق در  RDMرویکرد خاص 
نام رابرت لمپارت و اسـتیون   به RANDآغاز شده بود. در آن زمان، تحلیلگران  90شده که در اوایل دهه 

قطعیت عمیق و پویایی بالقوه  ها عدم هاي آن طور جداگانه به مسائل سیاست پرداختند که از ویژگی پاپر به
ها دریافتند کـه   سمت اقتصاد بازار آزاد بود. آن وپا بهناپایدار در تغییر جو و تحول جوامع کمونیستی شرق ار

کننـد. درضـمن، متخصـص علـوم      هاي سیاسی ضـعیف عمـل مـی    ابزارهاي کمی سنتی در چنین چالش
هـاي   تـوان از مـدل   نام استیو بانکس مشغول ایـن مسـئله بـود کـه چگونـه مـی       به RANDکامپیوتري 

سازي نظامی  خصوص، جامعه شبیه ی استفاده کرد. بهرسانی تصمیمات سیاس کامپیوتري ناقص براي اطالع
ها الزاما در بهترین حالت، بسیار بهتر از  هاي غنی آن هاي بسیار دقیق و داده سازي کامال آگاه بود که شبیه

سـازي تحقیقـاتی،    هاي مـدل  . این روش آینده هاي آیند تا جنگ هاي گذشته بر می عهده توصیفات جنگ
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد تـا       1996ریزي پابرجـا در سـال    ارچوب نظري برنامهابتدا براي حمایت از چ

اي ارزیـابی کننـد (لمپـارت،     هاي پابرجا و انطباقی را از لحاظ تغییر میـزان انتشـار گـاز گلخانـه     استراتژي
  ). 1996شلسینگر، بانکس، 

  ریزي پابرجا . موارد استفاده از برنامه1.5
کـار   قطعیـت بـه   گیري تحت شـرایط عـدم   در طیف وسیعی از مسائل مربوط به تصمیم RDMهاي  روش
)، تغییـرات جـوي   1999توان بـه مسـائل دفـاعی (بـروکس، بـانکس، بنـت،        اند، که از جمله آنها می رفته

)، آمـوزش عـالی (پـارك و    2008؛ گـرووز و همکـاران،   2004(لمپارت، ناکیسنوویچ، سارویتز و شلسینگر، 
؛ 2005ریزي علوم و فناوري (سـئونگ و پـاپر،    )، برنامه2007همکاران،  )، بیمه (دیکسون و1998لمپارت، 

ریزي فنـاوري (لمپـارت و    )، مقابله با تروریسم و تولیدات بخش خصوصی و برنامه1998لمپارت و بونومو، 
اسـی بلندمـدت   طور اختصاصی براي تحلیـل سی  ها به هاي اخیر، این روش ) اشاره کرد. در سال2005پاپر، 

)LTPA( تـأثیر قـراردادن    مـدت بـا هـدف مشـخص تحـت      اند، یعنی انتخاب اقـدامات کوتـاه   کار رفته به
 ).  2005؛ پاپر، لمپارت، بانکس، 2003رخدادهاي بسیاري از آینده (لمپارت، پاپر، بانکس، 

RDM تـر اسـت   یـري تحـت شـرایطی بـا ابهـام شـدید، از همـه مناسـب        گ براي حمایت از تصمیم .
هـاي   گیري پابرجـا یـک رویکـرد کمـی و تکرارشـونده بـراي شناسـایی آن دسـته از اسـتراتژي          صمیمت

گیرنـدگان   روي تصـمیم  هاي کلیـدي پـیش   قطعیت که عملکرد خوبشان نسبت به عدماست گیري  تصمیم
  . باشد می ها هاي باقیمانده این استراتژي پذیري شرح آسیب همچنین براي غیرحساس است و نسبتاً

  ریزي پابرجا . مبانی کارکردي برنامه2.5
کند که در آن افـراد   ده استفاده مینیند تکرارشوااز کامپیوتر براي حمایت از یک فر RDMطورخالصه،  به
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طور بالقوه پابرجا بوده و سـپس   ها است و به کنند که در طیف وسیعی از آینده هایی را مطرح می استراتژي
هـا را   ها، این استراتژي یابی داده سازي کامپیوتري و برون از مدلهاي شبیه کامپیوترها با استفاده از ترکیبی

ها در آن ضعیف عمل کنند.  اي را پیشنهاد دهند که ممکن است این استراتژي کشند تا آینده به چالش می
ـ  هاي پرتنش از آن ها تجدیدنظر کرد تا در برابر این آینده توان در این گزینه سپس می د و ها محافظت کنن

دهـد تـا از کـامپیوتر     به تحلیلگران اجازه می RDMشود.  هاي جدید تکرار می این فرآیند براي استراتژي
براي ارائه طیف وسیعی از مسیرهاي احتمالی بـراي آینـده بلندمـدت اسـتفاده کننـد. سـپس تحلیلگـران        

هـا، در   سه بـا دیگـر گزینـه   مدتی هستند که پابرجا باشند، یعنی در مقای هاي سیاستی کوتاه دنبال گزینه به
هاي بسیار متفاوت، عملکرد را ارزیابی کنند. در این فرآینـد   ها با استفاده از ارزش طیف وسیعی از آن آینده

هایی را ایجاد کند کـه   شود سعی دارد سیاست پردازد که اغلب گفته می به چند چالش می RDMتکراري، 
پـردازد (مـارچ و سـیمون،     قطعیـت مـی   اي مدیریت عـدم ه به چالش RDMد. نپرداز به آینده بلندمدت می

شـود، زیـرا کـامپیوتر طیـف کـاملی از       اي از شواهد حاصل می ها از مجموعه ها استنباط )، که در آن1958
توانـد اطالعـات اساسـی،     ها، تفسیرهاي چندگانه و سایر ابهامات را در خود نگه داشـته و مـی   قطعیت عدم

گیرندگان در هر مقعطی برساند، که ممکـن اسـت بـه تمـایز میـان       ع تصمیماطال سازگار یا متناقض را به
تواند کمک کند تـا موانـع سـازمانی از     یري کمک کند. این فرآیند میگ هاي تصمیم هاي گزینه شایستگی

گیرندگان کمک کند تا از استدالل  تواند به تصمیم این فرآیند می. بین بروند و به آینده چندگانه توجه شود
  ).2001ازحد اجتناب کنند (ترورتون،  بیش

   نقاط قوت و ضعف روش. 6
کنـد تـا بـه مسـائل      هاي انسان و کامپیوتر را ترکیب می گیري پابرجا در ریشه خود بهترین توانایی تصمیم
نظـري در تشـخیص الگوهـاي     ها توانایی بی یري تحت شرایط بسیار مبهم پاسخگو باشد. انسانگ تصمیم

ظـاهر مهارنشـدنی    اي بالقوه بـراي مسـائل بـه   ه حل ، تدوین فرضیات جدید و درك راهگیري بالقوه، نتیجه
هاي ضمنی، کیفی، تجربی و  ها از منابع مختلف دانش برخوردارند، که شامل توانایی دارند. همچنین انسان

ـ     شوند. امـا انسـان   کمی نشان داده نمیشکل  بهآسانی  شود، که به عملی می ایق هـا در نادیـده گـرفتن حق
. باشـند اشـتباه   ممکـن اسـت  سازند که  هایی متقاعد می ناخوشایند برتري داشته و خودشان را با استدالل

تواننـد   گیرند. آنها می ها پیشی می هاي کمی از انسان برعکس، کامپیوترها در رسیدگی به مقادیر زیاد داده
ی چقدر طوالنی هاي علّ که زنجیرهبدون خطا یا انحراف، مفاهیم آن فرضیات را نشان دهند و مهم نیست 

یا پیچیده هستند و بدون قضاوت قبلـی دربـاره اسـتثنائات مربـوط بـه فرضـیات مـوردنظر، بـه تحقیـق          
توانند فرضیاتی را کشف کرده و امتحان  کنند، می ها درحالیکه فعاالنه با کامپیوتر کار می پردازند. انسان می

تماالت ثابـت شـده اسـت. لـذا، اکتشـاف سـناریو و فضـاي        ها در طیف وسیعی از اح کنند که درستی آن
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صـورت   هـا، کـار بـه    تواند جایگزینی را براي تصور، کمک به انسان گیري با راهنمایی کامپیوتر می تصمیم
هـاي   مدت منطقی ارائه دهد، که در نمونه بزرگـی از آینـده   هاي کوتاه فردي یا گروهی و کشف استراتژي

  احتمالی، پابرجا هستند.
کند تـا   گیرندگان کمک می گران و تصمیم شود که به تحلیل شامل ارائه الگویی می RDMاط قوت نق

ها  هایی با ارزش شود تا طرف نفس کاذب در برآوردهاي خود از ابهام، اجتناب کنند و موجب می از اعتمادبه
اغلـب نیازمنـد    RDM، حـال  تر بتوانند درباره اقدامات به توافـق برسـند. بـااین    و انتظارات متفاوت، آسان

هـاي سـناریوها و    سازي مناسب است تـا نمونـه   هاي شبیه اي در توسعه مدل گذاري قابل مالحظه سرمایه
اي پیگیري کند؛ لذا همواره این بهتـرین رویکـرد    مالحظه قابل طور همچنین حافظه و زمان کامپیوتر را به

  براي تمام کاربردها نیست.
دهـد کـه در    این روش از این جهت فریبنده است که اگر ارائه شود، تصمیماتی را ارائه مـی  همچنین

توانـد تضـمین    وند. درحالیکه هیچ روشی نمیش خوبی اجرا می هاي احتمالی به طیف بسیار وسیعی از آینده
دهـد کـه    رویکردي را ارائه می RDM .هاي آینده مطمئن است کند که یک استراتژي در تمام غافلگیري

هـا و   طـور سیسـتماتیک دربـاره چنـین غـافلگیري      کند تا به گیرندگان را ترغیب می گران و تصمیم تحلیل
  ).  2007ها ممکن است بهترین مزایا را ارائه دهند (لمپارت،  هایی فکر کنند که در آن روش

  گیري . نتیجه7
ریزي دیده شد که امروزه با توجه به مـواردي همچـون: فضـاي رقـابتی شـدید،       هاي برنامه با نگاهی به گرایش

هاي فزاینده و... براي تأثیرگذار شدن در آینده و ساختن آینده موافـق   اطمینان ري، عدمسرعت تولید و انتقال فناو
پژوهـی بـا    گرفت. همچنین بیان گردید کـه مطالعـات آینـده    ریزي تعاملی را درپیش میل خود، باید رویکرد برنامه

ثر اسـت. لـذا امـروزه در گـام     ها بسیار مـؤ  دهی به آینده ها و شکل سازي سازمان گرا در آماده پیگیري تفکر آینده
  پذیرد.   نگاري انجام می ریزي بلندمدتی، مطالعات آینده گذاري عمومی و برنامه نخستین هر سیاست

مـدت (چنـد ده سـاله) در شـرایط      هـاي طـوالنی   ریـزي پابرجـا بـراي برنامـه     در انتها به نقش برنامه
رو  به ا، غالباً راهبردها با محیطی روه ا و برنامهه بینی با وجود بهترین پیشقطعیت فزاینده اشاره گردید.  عدم
گـوي   توانـد پاسـخ   اند. راهبرد پابرجـا، راهبـردي اسـت کـه مـی      شوند که لزوماً براي آن طراحی نشده می

ها، موجب خسارت شدیدي شود. توجه به راهبـرد   اي متعدد ممکن باشد بدون آنکه در برخی آیندهه آینده
شـود، در ریشـه خـود     که توسط کـامپیوتر حمایـت مـی    RDMحیطی است. قطعیت م پابرجا، زاییده عدم

هـاي روایـی    سازي توانند از شبیه ها می کند. انسان هاي انسان و ماشین را با هم ترکیب می بهترین توانایی
هـا   درحالیکـه انسـان  . هاي پیچیده استفاده کنند ها در موقعیت ذهنی براي آزمایش نحوه اجراي استراتژي

هـاي کمـی،    محدودي در پردازش و حفظ اطالعات دارند، کامپیوترها در بررسی مقادیر زیـاد داده توانایی 
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توانند بدون خطا یا انحراف، مفاهیم آن فرضیات را نشان دهند و برایشـان   ها هستند. آنها می برتر از انسان
داوري در مـورد   پـیش گونـه   ی چقدر طوالنی یا پیچیده باشند و بدون هـیچ هاي علّ مهم نیست که زنجیره

گیري پابرجا  روش تصمیم لذا کنند. ها تحقیق می هاي متناقض، از فرضیات استقبال کرده و درباره آن مثال
بپـردازد و یکـی از   هـاي محتمـل    با پیشـروي در تکرارهـاي چندگانـه، بـه چـالش تعـدد آینـده       تواند  می

ـ    ریـزي  هاي موجود بـراي برنامـه   ترین روش کاربردي دت (چنـد ده سـاله) کـه در آنجـا     هـاي طـوالنی م
حساب آید. براي ایجاد اقتصـاد مقـاوم در یـک کشـور نیـاز بـه تـدوین         ست، بها شدت باال قطعیت به عدم

هـا پـس از    باشد. در گذشته دیده شده که بسـیاري از برنامـه   مدت جامعی می هاي بلندمدت و کوتاه برنامه
الملـل، ضـرورت    ثباتی در روابط بـین  نی و با وجود بیشوند. در شرایط کنو گذشت چند ماه فاقد کارایی می

 تر است. هایی که داراي ثبات بیشتري باشند، محسوس نیاز به مطالعات عمیق آینده و تدوین برنامه
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  جانبه براساس رهنمودهاي  عناصر اقتصادي دفاع همه
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی رهبري و سیاست مقام معظم

  ****، محمد سپهري***، ایرج بختیاري**، حسین دري نوگورانی*خسرو بوالحسنی

  چکیده
هـاي مختلـف دفـاعی و همچنـین گسـترش حـوزه عملکـرد         ها در عرصه امروزه رشد و پیشرفت فناوري

اجتماعی و... شکل جدیدي از الگوهـاي  هاي اقتصادي، فرهنگی و   تهدیدات از صرفاً نظامی به سایر حوزه
جانبه ارائه داده است. انقـالب اسـالمی ایـران از همـان ابتـدا در برابـر طیـف         عیار و دفاع همه جنگ تمام

موازات پیشرفت روزافزون کشور رشد نموده و شدت  ي از تهدیدها قرار گرفت و این گستردگی بها گسترده
دفـاعی و تـوان ملـی کشـور      -هاي نظـامی  علت رشد توانمندي ههاي اخیر ب که در سال پیدا کرده بطوري

اي غیرقابل محاسبه تهاجم نظامی بـه جمهـوري   ه دیگر فراگیري ابعاد نامعلوم و هزینه سو و ازسوي ازیک
اي هـ  ابی به نتیجه ملمـوس حملـۀ نظـامی، اسـتفاده از قابلیـت     ی اسالمی و در یک کالم ناامیدي از دست

هـاي موجـود در عرصـۀ مـدیریت      وزن و اهمیت بیشتري یافته است. نارسـایی اقتصادي در نگاه دشمنان 
جانبه، زمینۀ استفاده دشـمن   اي دفاع اقتصادي مؤثر بر دفاع همهه ویژه تنگناهاي مؤلفه اقتصادي کشور به

ابی بـه  ی است. دست  شدن جنگ اقتصادي را فراهم ساخته ضعف را فراهم نموده و زمینۀ عملی از این نقاط
اي پایدار دفاع اقتصادي، در برابر تهدیدات اقتصـادي دشـمن مسـتلزم تعریـف، تبیـین و طراحـی       ه همؤلف

جانبه  اي دفاع اقتصادي بر دفاع همهه متناسب آن با شرایط بومی است. بنابراین ضرورت بیان تأثیر مؤلفه
شود.  ود، احساس میبرداري در زمینه دفاع اقتصادي خواهد ب عنوان سند و الگویی جهت بهره کشور که به

، براساس رهنمودهـاي مقـام    نامه محتوا و همچنین با استفاده از ابزار پرسش روش تحلیل در این تحقیق به
شـده عناصـر اصـلی دفـاع اقتصـادي را کـه در        هاي کلی اقتصاد مقاومتی، سـعی  معظم رهبري و سیاست

کار،  ر برخی از آنها مشخص گردد. اینجانبه نقشی اساسی دارند معرفی و میزان تأثی گیري دفاع همه شکل
رو،  کارهاي عملی دفاع اقتصادي کمک شایانی خواهد کرد و ازایـن  گیري راهبردها و همچنین راه به شکل

  جانبه از کشورمان ضروري خواهد بود.  براي دفاع همه

                                                        
  استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی *

 امام حسین (ع)جامع دانشگاه  استادیار **
 مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی يدکتردانشجوي  ***

و عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی مدیریت راهبردي پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی  يدکتردانشجوي  ****
  خاتم االنبیاء(ص)
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قرار داده و بـه  وتحلیل  جانبه مورد بحث و تجزیه هاي دفاع اقتصادي را بر دفاع همه میزان تأثیر مؤلفه
اي در  کننـده  توجـه بنیـه اقتصـادي، نقـش تعیـین      رسد که دفاع اقتصادي ضمن تأثیر قابـل  این نتیجه می

   جانبه در برابر تهدیدات متنوع دشمن دارد. کارآمدي دفاع همه
 جانبه، بازدارندگی، توانمندي، توان مقابله : دفاع اقتصادي، دفاع همهها کلیدواژه

 مقدمه
ي از تهدیـدها و تهاجمـات قـرار گرفـت.     ا اسالمی ایران از بدو پیروزي در مقابـل طیـف گسـترده   انقالب 

هاي این تهدیدات نیز تغییر کرد و شـدت گرفـت.    موازات رشد و پیشرفت روزافزون کشور، گستره حوزه به
یگـر  د سـو و ازسـوي   دفاعی و توان ملی کشـور ازیـک   -هاي نظامی علت رشد توانمندي در دهه کنونی به

اي غیرقابل محاسبه تهاجم نظامی به جمهوري اسالمی و در یـک کـالم   ه فراگیري ابعاد نامعلوم و هزینه
اي اقتصـادي در نگـاه دشـمنان    هـ  ابی به نتیجه ملموس حملۀ نظامی، استفاده از قابلیتی ناامیدي از دست

تصاد مقاومتی، مقـام معظـم   اي کلی اقه که در نامه ابالغ سیاست وزن و اهمیت بیشتري یافته است تاآنجا
عیار اقتصادي دشمن علیه جمهوري اسالمی ایران یاد کردند. البته تصـریح و تأکیـد    رهبري از جنگ تمام

جانبـه علیـه    بـودن یـک جنـگ همـه     مکرر دشمن بر نادیده نگرفتن گزینه نظامی، نشان از دردسـتورکار 
  یستی با آن برخورد نمود.جانبه با جمهوري اسالمی ایران دارد که تنها با دفاعی همه

اي دفاع ه ویژه تنگناهاي موجود مؤلفه هاي موجود در عرصۀ مدیریت اقتصادي کشور به وجود نارسایی
جانبه، زمینۀ استفاده دشمن از این نقاط ضعف را فراهم نموده و زمینـۀ عملـی    اقتصادي مؤثر بر دفاع همه

اي پایـدار دفـاع اقتصـادي، در برابـر     هـ  مؤلفـه  ابی بهی است. دست  شدن جنگ اقتصادي را فراهم ساخته
تهدیدات اقتصادي دشمن مستلزم تعریف، تبیین و طراحی متناسب آن با شـرایط بـومی اسـت. بنـابراین     

عنوان سـند و الگـویی جهـت     جانبه کشور که به اي دفاع اقتصادي بر دفاع همهه ضرورت بیان تأثیر مؤلفه
شـود. اسـتفاده از الگوهـاي دفـاع      خوبی احسـاس مـی   اهد بود، بهبرداري در زمینه دفاع اقتصادي خو بهره

برداري محض نیسـت زیـرا    رغم داشتن نکات مثبت، قابل نسخه اقتصادي مورد استفاده سایرکشورها علی
اقتضـاي شـرایط خـاص کشـورمان،      در شرایط زمانی و مکانی خاص خود تعریف شده است. بنـابراین بـه  

جانبه متناسـب بـا    هاي مختلف دفاع اقتصادي بر دفاع همه ین تأثیر مؤلفهشناسایی عناصر تأثیرگذار و تبی
  شرایط بومی، باید مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.

ها با اسـتفاده از ابـزار گـردآوري     محتوا و در یکی از بخش در این تحقیق کاربردي که با روش تحلیل
بر اساس رهنمودهاي مقام معظـم رهبـري و    ایم که اي انجام شده است، بر آن بوده نامه اطالعات پرسش

گیري دفـاع   هاي کلی اقتصاد مقاومتی، عناصر اصلی دفاع اقتصادي را که در شکل همچنین متن سیاست
گیري  جانبه نقشی اساسی دارند معرفی و میزان تأثیر برخی از آنها را مشخص کنیم. این کار، به شکل همه
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رو، بـراي دفـاع    اع اقتصادي کمک شایانی خواهد کـرد و ازایـن  کارهاي عملی دف راهبردها و همچنین راه
  جانبه از کشورمان ضروري خواهد بود.  همه

  اند از: سؤاالت اصلی این تحقیق عبارت بوده
  گیرد؟ هایی را دربرمی اي دارد و چه عرصه جانبه چه گستره . دفاع همه1
 در است؟جانبه چق اي دفاع اقتصادي بر دفاع همهه . شدت تأثیر مؤلفه2
  جانبه کدامند؟ . انواع عناصر اصلی اقتصادي دفاع همه3

عنوان محتواي اصلی مـورد تحلیـل، از خـرداد مـاه سـال       محدوده زمانی رهنمودها در این تحقیق به
  بوده است 1393تا خرداد ماه سال  1368

  ادبیات تحقیق
  . پیشینه تحقیق1

نبه تحقیقات اندکی صورت گرفته که در اینجـا بـه   جا در خصوص دفاع اقتصادي و ارتباط آن با دفاع همه
  شود. عنوان پیشینه اشاره می تعدادي از آنها به

توسط » جانبه و الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت راهبرد دفاع ملی، رویکرد دفاع همه« تحقیقی باعنوان
دف تبیـین  ، بـا هـ  )1392 لمللـی، ا اي سیاسی بـین ه  مجله رهیافت(سیدمحمد کشمیري و سهراب انعامی 

گیـري شـده اسـت کـه راهبـرد دفـاع        اساس نتیجه روش توصیفی انجام شده و براین راهبرد دفاع ملی، به
فزارانه ا تواند در دو حوزه دفاع سخت اي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت میه جانبه با توجه به شاخص همه

  فزارانه قرارگیرد.ا و دفاع نرم
امـه  ن فصـل (توسـط حسـن شـکوه     ،)چارچوبی براي مطالعه(» اقتصاد و دفاع ملی«پژوهشی باعنوان: 

با پرسش اصلی: اقتصاد سیاسی و پیوند اقتصاد سیاسـی بـا دفـاع    ) 1391 مطالعات راهبردي، شماره سوم،
ي انجام شده و دریافته است که دفاع ملی تحقـق نخواهـد   ا ملی چگونه است؟ به روش اسنادي وکتابخانه

ي بـا  ا عناصر سازنده اقتصاد ملی ازجمله نیروهاي اجتماعی، تعامل سـازنده ا و ه یافت مگرآنکه تمام بخش
اي مختلف براي تأمین نیازهاي جامعه شامل حفظ هویت ه کارگیري توان کشور در حوزه هدف بسیج و به

بومی، نظم، افزایش سالمت، مبارزه با فقـر، توسـعه آمـوزش، گسـترش فنـاوري، افـزایش رفـاه و تولیـد         
  .الملل داشته باشند همزمان حضور مقتدر در اقتصاد سیاسی بیناقتصادي و 

 به نگارش ابراهیم گرجـی و » هاي امنیت اقتصادي در ایران تحلیل تطبیقی مؤلفه«ي باعنوان: ا مقاله

ترین بعد امنیت ملی پس  ، به مهم)1386 ،29 مسعود هاشمیان (مجله مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره
هاي محیطی  مؤلفه امنیت اقتصادي ـ در دو بعد مؤلفه کمی کالن اقتصادي و مؤلفه از جنگ سرد ـ یعنی  

هـاي کمـی و محیطـی ایـران      این مقاله به ارزیابی هریک از مؤلفـه . هاي اقتصادي پرداخته است فعالیت
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نسبت به سایرکشورها و ارائه پیشنهادي مناسب همچون ارائه تصویر مطلـوب از جمهـوري اسـالمی بـه     
  هاي اقتصادي پرداخته است. ن و ایجاد نهاد فراملی نظارت راهبردي بر مؤلفهجهانیا

روش  بـه  1»شـده  اقتصـاد دفـاعی در دنیـاي جهـانی    « در تحقیقی بـاعنوان:  2007گوئایر در سال  مک
آفـرین   لمللـی مـرتبط بـا ایـده تحـول     ا اي توسـعه اقتصـاد سیاسـی بـین    ه توصیفی و با هدف تبیین مدل

یافته که در  سوي ثبات و امنیت، به این نتیجه دست ا و شرایط استراتژیک جهانی بهه شدن و چالش جهانی
تنیـده   هـم  لمللی و دفاعی و اقتصاد همانند یک نظم بها ها و مخاصمات، امنیت بین دنیاي مملو از درگیري

اي هـ  شـدن و چـالش   ساز جهـانی   بخشی از علت این روند، تأثیر دگرگون. سرعت توسعه پیدا کرده است به
اي امنیتی تهدیدهاي جدیدي هستند و نیاز بـه  ه جدید آن در قبال ثبات و امنیت ملی است، چراکه چالش

  کارهاي جدید دارند. و راه ابزار
یکـی از   »دفـاع اقتصـادي  « که مطالعات انجام شده در حوزه دفاع اقتصادي بر این نکته تأکید دارند

. اما در این مطالعات به عناصر اصلی دفـاع اقتصـادي   2ستنده» جانبه دفاع همه«ارکان مهم دفاع جامع یا 
  .جانبه، توجه کافی نشده است اي دفاع همهه با توجه به مؤلفه

  . برخی مفاهیم کلیدي2
دراین قسمت به معرفی برخی مفاهیمی خواهیم پرداخت که در درك عناصر اصلی اقتصادي در یک دفاع 

  جانبه کمک خواهند کرد. همه

  لی. امنیت م1.2
در نگاه سلبی امنیت عبارت است از فقدان تهدید خارجی اما آیا اگر تهدید اعم از عینی یـا ذهنـی متوجـه    

: 1388کشوري نباشد، آن کشور امن است؟ قاعدتاً امنیت در قبال ناامنی و تهدید مطرح اسـت (مرادیـان،   
این دیدگاه مطرح شد کـه   90) اما نگرش به امنیت فقط از جنبه سلبی نگرش کاملی نیست. در دهه 137

توانند پاسخگوي تحوالت جامعـه باشـند. درنتیجـه گفتمـان ایجـابی مطـرح        مالحظات سنتی امنیت نمی
معناي فقدان تهدید نیست. البته این گفتمان به تهدید توجـه دارد، امـا    گردید. از این دیدگاه امنیت تنها به

ط کافی نیسـت. در ایـن نگـاه افـزون بـر نبـود       معتقد است که نبود تهدید شرط الزم امنیت است اما شر
تهدید، باید چیزهاي دیگري هم باشند تا بتوان گفت امنیت برقرار است. از این دیدگاه امنیت عبارت است 

ها و کارکردها. در هر واحد سیاسی اگر بین خواسته مـردم و   از وجود نسبت متعادل بین دو مؤلفه: خواسته
  ).139که موجب رضایت مردم گردد، امنیت برقرار خواهد شد (همان: اي باشد  کارکرد سیاسی رابطه

                                                        
1. Economics of Defense in a Globalized World 

 .1372 ومس،ق ایرانی پیشرفت، نشر - الگوي اسالمی جانبه و دفاع ملی؛ رویکرد دفاع همه راهبرد ]کاظمی، علی اصغر  [ر.ك  .2
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  . جنگ اقتصادي2.2
منظـور اضـمحالل و    اي اقتصـادي اسـت کـه بـه    هـ  از یک منظر جنگ اقتصـادي شـامل انـواع فعالیـت    

اقـداماتی علیـه   شـود.   ، انجام میکه نتواند به جنگ ادامه دهد چنانریختن سازمان اقتصادي دشمن،  هم به
و  کنـد  طرف مقابل کمک می مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت جنگیِصورت  که بههاي اقتصادي  فعالیت

رفتـار مطلـوب و    به انجـام اقـدام یـا   منظور مجبورکردن آن کشور  عمال فشار اقتصادي به یک کشور بها
گیرد. از منظـري   قتصادي قرار میدر زمره جنگ ا در رفتار یک کشورو تغییر جهت نفوذ اعمال  یعبارت به

که دشـمن   اي گونه بر ضد اقتصاد دشمن به اقدامات اقتصادياجراي دیگر، جنگ اقتصادي عبارت است از 
عنوان یک ابزار تأثیرگـذار بـر جنـگ مـورد اسـتفاده قـرار        از منظر اول، اقتصاد به نبرد بازدارد. ۀرا از ادام

گیرد و جنـگ اقتصـادي علیـه اقتصـاد      ر مورد تهاجم قرار میگیرد و در تعریف دوم، اقتصاد یک کشو می
  پذیرد.  کشور مورد هدف، صورت می

انـد محـدودیتهاي تجـاري،     ابزارهاي مشترك جنگاوري اقتصادي بسیار متنوع هستند که از آن جمله
هـا، ممانعـت از    اي، تعلیـق کمـک   هـاي سـرمایه   اي، مسـدود کـردن دارایـی    هاي تعرفه بایکوت، تبعیض

). بـا  1372(سلب مالکیت)، و تحـریم/ مجـازات (دري،    اي، مصادره گذاري و سایر جریانات سرمایه ایهسرم
این توضیح، تحریم که از پیروزي انقالب اسالمی علیه جمهوري اسـالمی تحمیـل شـده اسـت، ازجملـه      

  ابزارهاي جنگ اقتصادي است.

  . دفاع3.2
، رانـدن  ،کـردن  حفـظ  ،دورکـردن  کـردن،  حمایـت و یـاوري  بندي لغوي، دفاع عبارت است از  در یک جمع

، تجهیـز و تقویـت و   2کـردن  معناي مقاومت نیز از جمله به "Defence/Defense" 1.بازداشتنو  زدن پس
باشد که ازسـوي خداونـد    دفاع در اصطالح فقهی، تکلیف و حقوقی می" رود. کار می به 3بخشیدن استحکام

گذار وضع شده است. انسان از ایـن حـق برخـوردار اسـت تـا بـراي پیشـگیري از         عنوان مالک و قانون به
کند، دفاع و احتراز کرده و ایـن تکلیفـی اسـت     ایی که اعتقاد، مال، جان و آبروي وي را تهدید میه آسیب

تـدابیري  «). در تعریف دیگري، دفاع عبارت اسـت از  12: 1390(دهقان، "از آن عدول نماید.تواند  که نمی
که توسط یک یا چند کشور براي مقاومت در مقابل حمالت سیاسی، نظامی، اقتصادي، اجتماعی، روانی و 

نیـز بـه ایـن    کنـد و بازدارنـدگی    هاي دفاعی، بازدارندگی را تقویت مـی  شود و توانایی یا فناورانه اتخاذ می
). در تحقیق حاضر، بر تعریف اخیر تکیه شده است که دفاع 15: 1372(کاظمی،» بخشد ها نیرو می توانایی

دفاع از : استآمده دو قسم هاي دین مبین اسالم، دفاع بر  در آموزه گیرد. را داراي ابعادي جامع در نظر می
                                                        

 این معانی در فرهنگ دهخدا و معین ذکر شده است.. 1
2. Resistance against 3. Fortification 
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توصـیف   کـه در نظریـات حضـرت امـام(ره)     سایر متعلقات خود دفاع از جان و، و اسالم و حوزه آن اصل
  مبسوطی در این زمینه آمده است. 

با توجه به معناي دفاع و همچنین با نگرشی منطقی، اگر دفاع را حفاظت از خود و دورکردن و رانـدن  
و و بازداشتن دشمن بدانیم، در دنیایی که دسترسی و تهدید و تعـرض دشـمن بـه ابـزار نظـامی محـدود       

تواند فقط به مقابله نظامی انفعالی با دشمن محدود گردد. حفاظت واقعـی هنگـامی    نیز نمیشود، دفاع  نمی
کـه اوج آن،   –پذیرد که دشمن از تهدید و تعرض باز داشته شود و در صورت تهدید و تعـرض   تحقق می
با آن مقابله مناسـب شـود و پـس از رفـع تهدیـد و تعـرض نیـز مقتضـیات و امکانـات           –باشد  جنگ می

اي مدیریت گردند که بقاي کشور به بهترین وجه تأمین و امنیت آن تضمین گردد. با ایـن منطـق،    گونه به
دفاع در سه مرحله بازدارندگی، مقابله (رویارویی با تهدید و تعرض) و تأمین منافع امنیت ملی قابل تصـور   

له تـأمین اهـداف امنیـت ملـی،     گردد اما مرح ورفع تهدید به مفهوم سلبی امنیت باز می است. مقابله و دفع
  مشتمل بر جنبه ایجابی امنیت ملی است که در قسمت قبلی معرفی گردید.

  جانبه دفاع همه. 4.2
و  اهـ  جانبـه، دفـاع از ارزش   دفـاع همـه   جانبـه، مفهـومی بـا ظرفیـت معنـایی فـراوان اسـت.        دفاع همـه 
اسالمی در طول حیات خود با طیف  هستند و یا خواهند بود. انقالب است که مورد تهدید هایی موجودیت
. از جملـه،  هاي متفاوتی ارائه شده است جانبه تعریف رو شده است. درباره دفاع همهتهدیدها روبه وسیعی از
انـواع  ها و مقدورات موجـود بـراي مواجهـه بـا     تمامی ظرفیت کارگیري به عبارت است ازجانبه  دفاع همه
ازي و بکـارگیري همـه   سـ  آمـاده "، داراي جامعیت بیشتري استه ی کتعریفبنا به  دیگر، ازسويتهدیدها. 

منظور پیشگیري و مقابلـه بـا هـر نـوع تهدیـد و تهـاجم        هاي انسانی، امکانات مادي، و معنوي به سرمایه
 .)149: 1376(خانی،  "باشد جانبه می دشمنان خارجی و داخلی دفاع همه

یزیکـی، اقتصـادي و سـایر امکانـات سـاختار دولتـی،       جانبه، باید همـواره امکانـات معنـوي، ف    در دفاع همه
اي محلی، نیروهاي دفاعی و کل کشور در یک وضعیت آمادگی مستمر باشند تا یک وضـعیت بحـران را   ه دولت

  یکپارچه عمل نمایند که از خطر یا حمله جلوگیري و کشور را حفظ کنند.   يا مهار یا مدیریت کنند و به گونه
خطاب به فرماندهان نظـامی فرمودنـد:    1367ر بیست و ششم شهریور ماه د (ره)حضرت امام خمینی

رو داریم و انقالب اسالمی  اي پیش کننده حاضر ما باید آماده و مهیا باشیم. روزهاي حساس و تعیین درحال
هاي تعیین کنندة دیگري در پیش خواهد داشت، چراکه در هنگامه نبرد مجال پرداختن  ها و ماه هنوز سال

جانبه، نبوده اسـت،   ها و درحقیقت ترسیم راهبرد دفاع همه ها، برنامه ها، طرح ها، ضعف مه جهات قوتبه ه
هـا بـه ایـن مسـائل پرداخـت و از همـه        وبغـض  صـدر و بـه دور از حـب    ولی در شرایط عادي باید با سعۀ

افراد این کشور، بر اساس ها استفاده نمود، و در تجهیز همه آحاد و  ها، استعدادها و طرح ها، تجربه اندوخته
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جانبه و تا رسیدن به تشکل واقعه و حقیقی بسیج و ارتش بیست میلیونی، کوشـش   اصول خاص دفاع همه
  .)133-135: 21، ج1378، صحیفه نور( نمود

با این جانبه را مطرح کردند. براي تولید و بازتولید امنیت در جامعه، مفهوم دفاع همه ،(ره)امامحضرت 
قلمداد گـردد.  دکترین دفاعی جمهوري اسالمی ایران تواند  میجانبه درحقیقت  رویکرد دفاع همهمالحظه، 

جانبـه   هاي بعدي گزارش خواهند شد مبین همین همـه  رهنمودهاي مقام معظم رهبري نیز که در قسمت
  نگریستن به دفاع است. 

رهنگی، نظامی، و... دفـاع  هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، ف شکل جدید تهدیدات و ابعاد آن در عرصه
طلبد. بنابراین با رویکرد تناسـب و تشـابه دفـاع و تهدیـد و براسـاس نظریـه        متناسب و درخور خود را می

نـام دفـاع    پوشـانی بـه   توان به مدلی رسید که در آن ابعاد مختلـف دفـاع در محـل هـم     دفاع می –تهاجم
  جانبه مشترك خواهند بود. همه

 

  
)www.paydarimelli.ir(  

  
الگوي دفـاع  توان در یک الگوي مفهومی نشان داد.  جانبه از جمهوري اسالمی ایران را می دفاع همه

 اي اسالمی و ایرانی است که در آن عالوه بر باورهاي دینـی، ه جانبه داراي رویکردي مبتنی بر آموزه همه
توان ارکان اصلی ایـن   می در نتیجه. کند اي فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بومی نیز تأکید میه بر خصلت

توانمنـدي و  و  بسـیج آحـاد ملـت   ، رهبري بصـیر و هوشـمند  ، اي اسالمیه باورها و ارزش، الگو را شامل
در ایـن   باشـد.  مـی  و جغرافیـایی و امکانـات کشـور    ، اقتصاديفرهنگی اي تاریخی،ه کارگیري ظرفیت هب
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ـ   عرصه فعالیت بسیار وسـیع اسـت،  رویکرد با توجه به تنوع و حجم تهدیدات بالفعل و بالقوه،  طـور   هکـه ب
 امنیتـی  –سیاسـی  و علم و فناوري، اقتصادي ،اجتماعی ،اي فرهنگ و اندیشهه عرصهبه توان  اجمالی می

   .بندي کرد دسته
  

  
  جانبه الگوي دفاع همه .1شکل 

  )11: 1391(راهداري،
  

اي دارد  جانبه چه گستره توان گفت، آنچه تاکنون گفته شد پاسخ سؤال اول تحقیق یعنی دفاع همه می
  کند.  گیرد؟ را فراهم می هایی را در بر می و چه عرصه

  . دفاع اقتصادي5.2
در یک نگرش مبنایی، برداشت متعارف از انسجام یک کشور، بر توان آن کشور براي آزادي از تسلط یک 
قدرت خارجی متکی است. در نظر ابتدایی، معموال حمله به هویت کشـور، بـا نیـروي نظـامی پاسـخ داده      

زیکی نیز فقط شود. باوجوداین، تهدیدات نسبت به هویت فقط تهدیدات فیزیکی نیستند و تهدیدات فی می
هاي مالی یـا   تر از گذشته هستند و دستکاري از نوع اعالن جنگ نیستند. امروزه تهدیدات اقتصادي جدي

 ارتقاي دفاع اقتصادي
 

 امنیتی -ارتقاي دفاع سیاسی
 

ــاعی  ــاع اجتمـ ــاي دفـ  -ارتقـ
 فرهنگی

ایرانی  -اسالمیتدوین و طراحی الگوي 
 پیشرفت

 عرصه معنویت

 عرصه زندگی عرصه تفکر

 عرصه علم

 ثبات اقتصادي دفاعی -ثبات سیاسی
 

 -ثبات اجتماعی
 فرهنگی

 جانبهدفاع همه

 ایرانی پیشرفت -جانبه با الگوي اسالمیمدل ارتباط دفاع همه

 
دوره 
 ییشکوفا

دوره 
ساز زمینه

 و ثبات

 

دوره 
 پیشرفت

 جامعه متعالی
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یافتـه بزرگـی    اي سـازمان هـ  توانند تالش گیرند که می جاسوسی بازرگانی را در سطحی جهانی نیز دربرمی
نظر  کلمه مناسبی به "دفاع "ذکر شد، ي کها گونه صورت اقدام تهاجمی باشند. براي بیان حفظ هویت به به

ازحد دفاع بر مبناي نظامی، به عقیـده برخـی و در    رسد. انسجام، الزمه چنین دفاعی است. تمرکز بیش می
کـه   کنـد، درحـالی   شود و خود، تهدیدي براي هویت ایجاد مـی  برخی شرایط، به کاهش انسجام منجر می

نسبت به هویت، نخستین اهتمام هـر کشـوري اسـت     کردن تهدید تخصیص خردپذیر منابع براي حداقل
). به یک تعبیر، دفاع اقتصادي عبارت است از دفاع با ابزارهاي اقتصادي و بـه  1387:115(دري نوگورانی،
منظـور مقابلـه بـا تهاجمـات      به مجموعه اقدامات یک یا چند کشـور بـه  » دفاع اقتصادي«تعبیري دیگر، 

). دفاع اقتصـادي، سـاختن بنیـانی قـوي بـراي      1390ی فراهانی، گردد (جالل اقتصادي دشمن اطالق می
این دفاع متضمن تعبیـه برنامـه بـراي رویـارویی بـا      . گیرد اي خارجی را دربرمیه مقاومت در مقابل تکانه

: 1387باشد (دري نوگورانی، ا میه ازي منابع براي پشتیبانی از اقتصاد در خالل بحرانس پیشامدها و ذخیره
وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومن «دارد؛  در زمینه دفاع بیان میقرآن کریم سوره انفال در  60آیه  .)25

لَمعی اللّه مونَهلَمالَ تَع هِمونن دآخَرِینَ مو کُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ تُْرهالْخَی اطبرمم در این آیه، فـراه » ه
 اساس، آوردن امکانات و قوا در حد توان، ابتدا براي ترسانیدن دشمن آشکار و پنهان مورد نظر است. براین

گـردد.  براى مقابلـه بـا هجـوم دشـمنان آمـاده و مهیـا       باید در راستاي بازدارندگی و ممکن  توانهرگونه 
جانبه است.  ن جامع در دفاع همهتردید، امکانات و قدرت اقتصادي یکی از مصادیق اصلی و بارز این توا بی

، قـدرت  1اي مهـم بازدارنـدگی  هـ  نیز مطرح گردید، مؤلفـه  "دفاع"که در معرفی اصطالح  همچنان  بعالوه،
عیار اقتصادي باید  عنوان مراحل اصلی یک دفاع تمام مقابله و توانمندي اقتصادي در دفاع اقتصادي نیز به

جانبـه ذکـر گردیـد و بـا توجـه بـه        مفهومی که از دفـاع همـه  مورد توجه قرار گیرد. همچنین با توجه به 
  جانبه است. مقتضیات معاصر، دفاع اقتصادي یکی از ارکان مهم دفاع همه

  در خصوص مفهومی که با عنوان دفاع اقتصادي از آن یاد کردیم، سـخنان و فتـاوي   (ره)امام خمینى
داران بـا ایجـاد روابـط گـرم بـا       و سـرمایه  هـا و زرانـدوزان   کمونیسـت "مهمی دارند. به فرمـوده ایشـان،   

اند و با ایجـاد مراکـز انحصـارى و چنـد      جهانخواران، حق حیات و ابتکار عمل را از عامه مردم سلب کرده
هـاى صـدور و اسـتخراج و توزیـع و عرضـه و       گرفته و همه راه ملیتى عملًا نبض اقتصاد جهان را دردست

تفکرات و تحقیقـات خودسـاخته    ياند و با القا به خود منتهى نموده گذارى و بانکدارى را تقاضا و حتى نرخ
                                                        

) است. درمنابع مختلف، تعاریف متفاوتی از بازدارنـدگی ارائه شده است. در Deterrenceبازدارندگی (  یکی از ابعاد دفاع،. 1
یکی، براي اعمال نفوذ در دیگري است، تا او را از اقدام به عملی که متضمن  معناي کوشش یک رابطۀ دوجانبه، بازدارندگی به

فوذ است که ن اعمال ر، بازدارندگی نوع مشخصی ازدیگ ). ازسوي263: 1369ت بازدارد (بوفر، اي براي اولی اس خسارت یا هزینه
: 1373س ودیگران، نابع خود قرار دارد. (بیلیمبناي تهدید به مجازات و یا محروم کردن طرف مقابل از ممستقیماً و آشکارا بر

مشـی   ها و خطـرات ناشـی از خـط    ز متقاعد ساختن حریف نسبت به اینکه هزینهدیگر، بازدارندگی عبارت است اتعبیر ). به90
  ).153: 1385شود بیشتراست (فریدمن،  اتخاذي او، از منافعی که عایدش می
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هـا   اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کرده و الّا راهى براى ادامه حیات پابرهنـه  هاى محروم باورانده به توده
اتفـاق   بـه  دادن به فقر باقى نمانده و این مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است کـه اکثریـت قریـب    جز تن

هـا   نگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهى اندك هم از پرخورى و اسراف و تعـیش گرس
  جانشان به لب آید. 

مسلمانان موظّفند که استقالل اقتصادى خویش را حفظ کنند و از هرگونه وابستگى که مایـه ذلّـت و   
کشورهاى بیگانه قطع رابطـه کننـد،   معنا نیست که با  شود، بپرهیزند. البته این بدان سرشکستگى آنان مى

و لَـنْ یجعـلَ    فرمایـد:  بلکه دستور قرآنى این است که بیگانگان بر مسلمانان تسلّط پیدا نکنند، چنانکه مى
براسـاس ایـن    اللَّه للْکافرینَ علَى الْمؤْمنینَ سبیلًا خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نـداده اسـت.  

هـاى اصـولى در    ها دفاع کرده، با اتخاذ سیاسـت  استقالل خویش در همه صحنه نها باید ازدستور قرآنى آ
روابط خود با بیگانگان راه هرگونه نفوذ و تسلّط را بر آنان ببندند و پاسدار عزّت و شرف اسـالمى خـویش   

  در تحریرالوسیله حضرت امام راحل نیز تصریح شده است که: باشند.
صادى و غیر آن بر قلمرو اسالم و کشور اسالمى ترس باشد که بیگانگان بر آن اگر در روابط اقتالف) 

شود،  مى -گرچه استعمار فرهنگى -تسلّط سیاسى یا غیر آن که موجب استعمار آنان یا استعمار کشورشان
  اشد.ب ا واجب است که از چنین روابطى اجتناب کنند، و این گونه روابط، حرام مىه پیدا کنند، برهمه مسلمان

ها یا تجار بیگانه تـرس (تسـلّط)    ها یا تجار با بعضى از دولت که در روابط بازرگانى دولت درصورتىب) 
بر بازار مسلمانان و زندگى اقتصادى آنها باشد، واجـب اسـت آن را تـرك کننـد، و چنـین تجـارتى حـرام        

و تجارت با آنها را طبـق   باشد و در صورت چنین ترسى بر فقها و مراجع عظام است که کاالهاى آنان مى
و بر امت اسالمى متابعت آنان واجب است، چنان که بر همـه آنهـا واجـب     مقتضیات زمان تحریم نمایند،

  ).487: 1تحریرالوسیله ج(امام خمینی، است در قطع این روابط جدیت کنند 
مؤسسـات   هـا و  دادن امتیاز تشکیل شرکت" :آمده است در قانون اساسى جمهورى اسالمىهمچنین 

قـانون   81اصل«در امور تجارى و صنعتى و کشاورزى و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. 
هرگونه قرارداد که موجب سـلطه بیگانـه بـر منـابع طبیعـى و       "و اینکه» جمهوري اسالمی ایران اساسی

  ."استکشور گردد ممنوع  شئوناقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر 

  جانبه ا در دفاع همهه تأثیر برخی شاخص. ارزیابی شدت 3
شامل بازدارنـدگی اقتصـادي،    1هاي دفاع اقتصادي براساس آنچه درباره دفاع و مراحل آن بیان شد، مؤلفه

گردد که هر کدام نیـز چنـد شـاخص دربـردارد. در      ورفع) تهدید و توانمندي اقتصادي می توان مقابله (دفع
جانبه، براي هر مؤلفه سه  اي انتخاب شده بر دفاع همهه اینجا براي ارزیابی شدت تأثیر هر یک از شاخص

                                                        
 در گذشته مورد بحث قرار گرفتند. ا همان مراحل دفاع هستند کهه این مؤلفه .1
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هاي متغیر مستقل بر  اساس درخصوص تأثیر شاخص شاخص در نظر گرفته و سؤاالت تحقیق را بر همین
کم  اي در قالب طیف لیکرت از گزینه خیلی صورت پنج گزینه ایم که به شرح ذیل تنظیم نموده متغیر تابع به

 ند:ا زیاد پرسیده شده تا گزینه خیلی
 دارد؟ جانبه کشور تأثیر توان بازدارندگی اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه مؤلفهبه نظر شما  .1
جانبـه کشـور    به نظر شما افزایش هزینه تهدیدات (تهاجم) اقتصادي دشمن به چه میزان بر دفاع همه .2

 تأثیر دارد؟
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ سازي به چه میزان بر دفاع همه به نظر شما قدرت پشیمان .3
بـه کشـور   جان یابی به هدف توسط دشمن به چه میزان بر دفـاع همـه   به نظر شما سخت نمودن دست .4

 تأثیر دارد؟
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ به نظر شما مؤلفه توانمندي اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه .5
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ به نظر شما خوداتکایی اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه .6
 ثیر دارد؟جانبه کشور تأ به نظر شما امکان بازیابی و جایگزینی منابع به چه میزان بر دفاع همه .7
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ هاي ضروري به چه میزان بر دفاع همه به نظر شما تداوم فعالیت .8
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ ورفع) تهدید به چه میزان بر دفاع همه به نظر شما مؤلفه توان مقابله (دفع .9

 تأثیر دارد؟جانبه کشور  هاي اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه به نظر شما دور زدن تحریم .10
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ دستانه به چه میزان بر دفاع همه به نظر شما اقدامات پیش .11
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ به نظر شما افزایش قدرت پاسخگویی به چه میزان بر دفاع همه .12

  اه نامه هاي پرسش وتحلیل داده تجزیه
نفر از نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع گذارده شد.  20نامه حاوي سؤاالت فوق در اختیار تعداد  پرسش

از نخبگـان و خبرگـانی کـه در مشـاغل     نمونه انتخاب شده جهت اظهارنظر به روش هدفمند و متشـکل  
  دهد. نشان می انتخاب شدند. جدول زیر شغل جامعه نمونه را راهبردي اشتغال دارند،

  
  جدول شغل نمونه

  درصد  تعداد  مقطع تحصیلی
 65   13  نخبگان علمی (اساتید دانشگاه)

 35  7  خبرگان اجرایی
  100  20  جمع کل

  
شده از هر یـک از   هاي دریافت نامه در جمع خبرگی جامعه نمونه، در اینجا پاسخ پس از توزیع پرسش

گانه در یـک جـدول آورده شـده و پارامترهـاي      افراد جامعه تحقیق درخصوص هر یک از سؤاالت دوازده
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فاده از فرمـول  آماري مربوطه احصا و پس از تعیین وزن هر گزینه و فراوانی وزنی، میانگین وزنی بـا اسـت  
  محاسبه گردیده است:

 جانبه کشور تأثیر دارد؟ بازدارندگی اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه مؤلفه. به نظر شما 1

iX نمرات  if  فراوانی
  مطلق

100*n
if  درصد فراوانی

  مطلق
  فراوانی وزنی  وزن اهمیت

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  6  3  % 10  2  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  50  5  %50  10  زیاد خیلی

  n 100 %  15  88=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/4  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ . به نظر شما افزایش هزینه تهدیدات اقتصادي دشمن به چه میزان بر دفاع همه1

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if فراوانی وزنی  وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  2  2  % 5  1  کم

  9  3  % 15  3  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  40  5  %40  8  زیاد خیلی

  n 100 %  15  83=  20  جمع

푥̅ = ∑ = = 4/15	  
  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ گویی به تهدیدات به چه میزان بر دفاع همه . به نظر شما قدرت پاسخ2

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if فراوانی وزنی  وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  9  3  % 15  3  متوسط
  28  4  %35  7  زیاد
  50  5  %50  10  زیاد خیلی

  n 100 %  15  87=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/35  
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 جانبه کشور تأثیر دارد؟ یابی به هدف توسط دشمن به چه میزان بر دفاع همه نمودن دست . به نظر شما سخت3

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if درصد فراوانی مطلق  

وزن 
  اهمیت

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  4  2  % 10  2  کم

  12  3  % 20  4  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  30  5  %30  6  زیاد خیلی

  n 100 %  15  78=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 3/9  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ شما مؤلفه توانمندي اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه. به نظر 4

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  6  3  % 10  2  متوسط
  36  4  %45  9  زیاد
  45  5  %45  9  زیاد خیلی

  n 100 %  15  87=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/35  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ . به نظر شما خوداتکایی اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه5

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if درصد فراوانی مطلق  

وزن 
  اهمیت

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  3  3  % 5  1  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  55  5  %55  11  زیاد خیلی

  n 100 %  15  90=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/5  
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 جانبه کشور تأثیر دارد؟ میزان بر دفاع همه. به نظر شما امکان بازیابی و جایگزینی منابع به چه 6

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  0  3  % 0  0  متوسط
  40  4  %50  10  زیاد
  50  5  %50  10  زیاد خیلی

  n 100 %  15  90=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/5  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ هاي ضروري به چه میزان بر دفاع همه . به نظر شما تداوم فعالیت7

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if اهمیت وزن  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  2  2  % 5  1  کم

  6  3  % 10  2  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  45  5  %45  9  زیاد خیلی

  n 100 %  15  85=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/25  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ ورفع) تهدید به چه میزان بر دفاع همه . به نظر شما مؤلفه توان مقابله (دفع8

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  15  3  % 25  5  متوسط
  28  4  %35  7  زیاد
  40  5  %40  8  زیاد خیلی

  n 100 %  15  83=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/15  
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 جانبه کشور تأثیر دارد؟ هاي اقتصادي به چه میزان بر دفاع همه . به نظر شما دور زدن تحریم9

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  6  3  % 10  2  متوسط
  40  4  %50  10  زیاد
  40  5  %40  8  زیاد خیلی

  n 100 %  15  86=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/3  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ دستانه به چه میزان بر دفاع همه . به نظر شما اقدامات پیش10

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if وزن اهمیت  درصد فراوانی مطلق  

فراوانی 
  وزنی

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  0  2  % 0  0  کم

  0  3  % 0  0  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  60  5  %60  12  زیاد خیلی

  n 100 %  15  92=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4/6  

  
 جانبه کشور تأثیر دارد؟ گویی به چه میزان بر دفاع همه پاسخ. به نظر شما افزایش قدرت 11

iX نمرات  if 100  فراوانی مطلق*n
if  درصد فراوانی

  مطلق
  فراوانی وزنی  وزن اهمیت

  0  1  % 0  0  کم خیلی
  4  2  % 10  2  کم

  9  3  % 15  3  متوسط
  32  4  %40  8  زیاد
  35  5  %35  7  زیاد خیلی

  n 100 %  15  80=  20  جمع
푥̅ = ∑ = = 4  
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  تفسیر جداول: 
هاي متغیـر مسـتقل بـر     مؤلفههاي هر سؤال حاکی از تأیید تأثیر  مقادیر میانگین محاسبه شده براي پاسخ

هاي متوسـط بـه    گزینه نفر) 18% افراد (90که حداقل  طوري باشد به میزان متوسط به باال می متغیر تابع به
کـه از   عنوان نمونه با توجه به جدول فوق، نتایج حاصله مبین این مطلب اسـت  اند. به باال را انتخاب نموده

نفـر   3%) گزینـه کـم، تعـداد    10نفر ( 2کم، تعداد  %) گزینه خیلی0نفر جامعۀ خبرگی هیچکدام ( 20تعداد 
را انتخـاب   زیـاد  %) گزینـه خیلـی  35نفـر (  7زیاد و تعداد  %) گزینه40نفر ( 8%) گزینه متوسط، تعداد 15(

میزان متوسط تا خیلی زیادي  گویی، به % افراد جامعۀ معتقدند که افزایش قدرت پاسخ90ند، بنابراین ا نموده
  .جانبه کشور در برابر تهدیدات تأثیر دارد بر دفاع همه

훿 = ∑ ( 	 ̅)	 = = 0/75  
نامه به شرح زیر  دست آمده از پرسش هاي به همبستگی متغیرها با توجه به دادهبراي محاسبه ضریب 

  کنیم: عمل می
  

 محاسبات
  آماري

فراوانی 
 مشاهده شده

of  

فراوانی مورد 

  ef رانتظا

  تفاوت
  

  مربع تفاوت
  

  xآزمون/آماره 

  سطوح آزمون

  4  16  - 4  4  0  زیاد خیلی
  1  4  - 2  4  2  زیاد

  25/0  1  - 1  4  3  متوسط
  4  16  4  4  8  کم
  25/2  9  3  4  7  کم خیلی

  n 20  0  46  5/11=  20  جمع

푥 = ∑( ) = = 11.5  

 

푐 = 	 = .
.
				= .

.
= 0.60 × 100 = %60  

جانبه کشور  گویی و دفاع همه یعنی شدت ضریب همبستگی (ضریب توافقی) بین افزایش قدرت پاسخ
% است. بنابراین این دو متغیر از یکدیگر مستـقل نـبوده و بین آنها ارتبـاط   60به میزان تهدیدات  در برابر

  داري وجود داشته که بر همدیگر تأثیر دارنـد.  معنی
جانبـه چقـدر اسـت؟) تحقیـق را      اي بر دفاع همهه ؤال دوم (شدت تأثیر مؤلفهتحلیل اخیر پاسخ به س

  سازد.   پذیر می امکان

(푓 − f )  
 

푓 − f  
		
	(푓 − 푓 )

f  



  341               ...  جانبه براساس رهنمودهاي عناصر اقتصادي دفاع همه

 

اي ه . عناصر اصلی دفاع اقتصادي جمهوري اسالمی ایران براساس رهنمودها و ابالغ4
  مقام معظم رهبري

 ا و اطالعات گردآوري شدهه . داده1.4
جانبـه، اسـناد    تیابی به عناصر اصلی اقتصادي دفاع همهبراي تحلیل محتواي منابع مورد نظر در جهت دس

بنـدي   صورت ذیل تقسیم به» ها واسناد باالدستی ابالغیه سیاست«و » ها بیانات و سخنرانی«در دو بخش 
طور کامل با تمرکز بر آنچه در قسمت پیشینه و مفاهیم تحقیق توضیح داده شـد، رهنمودهـا و    شدند و به

  ناصر مفهومی دفاع اقتصادي بررسی گردید:مطالب اسناد مرتبط با ع
از  1393تا خرداد ماه سال  1368هاي مقام معظم رهبري از سال  ها (بیانات): سخنرانی الف) سخنرانی

  سند) استخراج شدند.  1299سایت رسمی دفتر مقام معظم رهبري (مشتمل بر 
باالدستی به پایگاه اطالعاتی دفتـر  ا و اسناد باالدستی: جهت دسترسی به اسناد ه ب) ابالغیه سیاست

سـند   50اطالعـاتی مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام مراجعـه، و        مقام معظم رهبري و همچنین پایگاه
  استخراج گردید.

داشتن با موضوع دفاع اقتصادي با معنـاي   معیار گزینش مطلب برگزیده (فیش) رهنمود و سند، ارتباط
عنـوان نمونـه، همـه سـه مرحلـه       بـه آنهـا پـرداختیم. بـه    اي بوده است که در قسمت مفاهیم  اصطالحی

  ند.ا بازدارندگی، مقابله و تأمین منافع امنیت ملی در دفاع اقتصادي معیار گزینش متن بوده
هـاي تحقیـق)، مفهـومی مـرتبط      شـده (فـیش   آنگاه براساس محتوا، براي هر یک از مطالب برگرفته

ـ  راحتـی قابـل بازیـابی باشـند. در مرحلـه بعـدي، کلیـه         هاستخراج شد و کلیه مفاهیم کدگذاري شدند تا ب
تـر   مفاهیمی که قابل تلفیق بودند، تلفیق شدند و از تلفیق این مفاهیم مشابه و مشـترك، مفـاهیمی کلـی   

. بـا توجـه بـه مرکزیتـی کـه      1گـردد  آنها مقوله اطـالق مـی   بنیاد به دست آمد که در روش تحلیلی داده به
ها با توجه و تأکید بیشـتري مـورد    متی در دفاع اقتصادي دارند، این سیاستهاي کلی اقتصاد مقاو سیاست

  طور جداگانه استخراج گردید. بررسی محتوایی قرار گرفتند و عناصر دفاع اقتصادي از آنها نیز به

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی . مفاهیم کلی دفاع اقتصادي در رهنمودها و سیاست2.4
مقوله) برحسـب   40ده) استخراج شده (ش اي (مفاهیم کلی تلفیقه مقوله ) فهرست مرتب شدة1در جدول (

شده، گزارش شده است. همچنـین در   همراه فراوانی کاربرد آنها در رهنمودها و اسناد تحلیل حروف الفبا به
اي کلی اقتصـاد  ه شدة سیاست اي استخراج شده مرتبط با دفاع اقتصادي از متن تحلیله ) مقوله2جدول (

و  2ازي، برخـی مفـاهیم ایجـابی   س ند. در مقولها همراه بند سیاستی منبع استخراج، گزارش شده ی بهمقاومت
                                                        

  )76:1386فرد،  (داناییدر این باره از جمله ر.ك.  .1
در اینجا منظور از مفهوم ایجابی، مفهوم ارزشمندي است که باید ایجاد، حفظ و تقویت گردد و منظـور از مفهـوم سـلبی،     .2

  مفهومی است که باید در جهت رفع آن تالش شود.
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، مفاهیمی از قبیـل اسـتقالل، خوداتکـایی و    "استقالل"ند. از جمله در مقوله ا سلبی با یکدیگر ادغام شده
، کلیـه مـواردي   "الاشتغ"وابستگی به کشورهاي محدود و منابع خاص (نفت و...) مندرج است. در مقوله 

، اعم از "امنیت"اي شغلی نیز مطرح شده است، درج گردیده است. ه که درباره کارآفرینی و ایجاد فرصت
مفاهیم امنیت اقتصادي و امنیت تأمین نیازهاي اساسی و راهبردي از قبیل غذا و دارو است. کلیه مواردي 

ند، در مقولـه امـور   ا راهبردي و وسعت اشاره شدهنوعی به تنوع اقلیمی و مزیت جغرافیایی و موقعیت  که به
ـ تول یمنـابع انسـان   يتوانمندسازند. ا جغرافیایی درج شده جـویی نیـز تحـت مقولـه      و مهـارت و صـرفه   دی

تعامـل  "ي و جهانی و دیپلماسی اقتصادي نیز در مقولـه  ا ند. تعامل منطقها در نظر گرفته شده "وري بهره"
نـد.  ا منـدرج شـده   "نیـانی اقتصـاد  ب دانش". موارد مربوط به علم، در مقوله ندا بندي شده دسته "لمللیا بین

اعم از ذخایر منابع انرژي و کاالهاي اساسی نظیر غذا و دارو هستند. کلیه مواردي کـه   "ذخایر راهبردي"
ولیـد  رشد کمـی ت "ند از قبیل افزایش کمی و حمایت از تولید، در مقوله ا نوعی کمیت تولید را دربرداشته به

طـور   ر از صرفاَ رشد اقتصادي اسـت، بـه  ت ، امري عام"رونق اقتصادي"که  ند. از آنجاییا ذکر شده "داخلی
ند. مفهـوم سـلبی   ا در نظر گرفته شده "زنجیرة تولید"مستقل ذکر شده است. صنایع تکمیلی نیز در مقوله 

نـد.  ا درج شـده  "فرهنـگ "اي اسـالمی در مقولـه   هـ  آمـده اسـت. ارزش   "عـدالت "تبعیض نیز در مقوله 
ند. با توجه به نقش اصـلی  ا درج شده "فساد اقتصادي"ازي اقتصاد، در س خواري، رشوه، قاچاق و سالم رانت

شـامل   "قـوانین "در نظـر گرفتـه شـده اسـت.      "قدرت خرید"تورم در قدرت خرید، این مفهوم در مقوله 
هسـتند.   "مدیریت"کاري تحت مقوله  و موازيیري گ ند. نظام اداري، تصمیما ازي نیز بودهس شفاف و روان

کـردن   مردمـی "همه مفاهیم مرتبط با بخش خصوصی و مشارکت آحاد جامعه و طبقـات ضـعیف نیـز در    
  باشند. اعم از نیروي کار و سرمایه و منابع طبیعی می "منابع اقتصادي"درج شدند.  "اقتصاد

  
  ب حروف الفبااي استخراج شده بر حسه فهرست مرتب شدة مقوله .1جدول 

  مقوله ردیف
  فراوانی مفاهیم مندرج
  در منابع تحلیل شده

  مقوله  ردیف
فراوانی مفاهیم 
مندرج در منابع 

  تحلیل شده
  12  صادرات 21 11  استقالل اقتصادي  1
 11  عدالت اقتصادي 22  12  اشتغال 2
 38  فرهنگ 23  17  اقتدار اقتصادي 3
 50  فساد اقتصادي 24  5  امنیت اقتصادي 4
 9  فقر 25 23  امور جغرافیایی 5
 11  قدرت اقتصادي 26  8  پذیري اقتصادي انعطاف 6
 3  قدرت خرید 27  59  بازدارندگی اقتصادي 7
 13  قوانین 28  9  وري بهره 8
 16  کشاورزي 29  5  پدافند غیرعامل 9
  21  کیفیت تولید 30  11  پژوهش 10
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   .1ادامۀ جدول 

  مقوله ردیف
  فراوانی مفاهیم مندرج

  منابع تحلیل شدهدر 
  مقوله  ردیف

فراوانی مفاهیم 
مندرج در منابع 

  تحلیل شده
 14  سازي گفتمان 31  27  تأمین نیازهاي اساسی 11
 59  مخاطرات اقتصادي 32  14  المللی اقتصادي تعامل بین 12
 9  مدیریت اقتصادي 33  8  ثبات اقتصادي 13
  21  کردن اقتصاد مردمی 34  16  خالقیت 14
 34  مصرف 35  16  بنیانی اقتصاد دانش 15
 44  مقاومت اقتصادي 36  10  رشد کمی تولید داخلی 16
 23  منابع اقتصادي 37  16  رونق اقتصادي 17
  19  نظام پولی و مالی 38  5  زنجیره تولید 18
  7  واردات 39  9  ساختار اقتصادي 19
  26  وحدت 40  21  گذاري سرمایه 20

  
  اي کلی اقتصاد مقاومتی ه شده مرتبط با دفاع اقتصادي از متن تحلیل شدة سیاستاي استخراج ه مقوله .2جدول 

  برحسب حروف الفبا 
  بند سیاست کلی  مقوله ردیف  بند سیاست کلی  مقوله ردیف

  20  فرهنگ  15  22  آفند اقتصادي  1
  19  فساد اقتصادي  16  18و  6  استقالل اقتصادي  2
  23  قوانین  17  4و  1  اشتغال  3
  24  کیفیت تولید  18  7  اقتصاديامنیت   4
  21  سازي گفتمان  19  22  بسیج اقتصادي  5
  17  مدیریت اقتصادي  20  16و  3  وري بهره  6
  1  کردن اقتصاد مردمی  21  2  خالقیت و نوآوري  7
  8و  4  مصرف  22  2  بنیانی اقتصاد دانش  8
  13و  12  مقاومت اقتصادي  23  14و  7  ذخایر راهبردي  9
  15  منابع اقتصادي   24  4  داخلیرشد کمی تولید   10
  11  مناطق آزاد  25  22  رصد مخاطرات اقتصادي  11
  9  نظام پولی و مالی  26  19  سازي اقتصاد شفاف  12
  23  نظام توزیع  27  10  صادرات  13
    5و  4  عدالت اقتصادي  14
  

دو جـدول  فته را دقیق فـرض کنـیم، مقایسـه ایـن     گ ا از رهنمودها و اسناد پیشه اگر استخراج مقوله
نـد یـا در   ا له در منظـر عـام مطـرح شـده     بار از سوي معظم دهد که برخی مفاهیم براي نخستین نشان می
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جملـه اسـت رصـد مخـاطرات اقتصـادي و       ند. ازایـن ا هاي این تحقیق نادیده گرفته شده رداريب  یادداشت
ا ه قیق نیز در متن سیاستاي استخراج شده در این تحه دیگر، برخی مقوله مقاومت اقتصادي. البته ازسوي

  ند.ا درج نشده
دهـد کـه    مقوله) نشان مـی  47) (3اي جدول (ه ) است. مروري بر مقوله2) و (1) تلفیق دو جدول (3جدول (

از دفـاع  سـ  ا، هدف و مقصود و پیامد دفاع اقتصادي و برخی عوامـل نـاامنی و بعضـی زمینـه    ه برخی از این مقوله
برد و راهکار در جهت دستیابی بـه اهـداف و پیامـدهاي مـورد نظـر را دارنـد.       اقتصادي هستند و برخی جنبه راه

  دهد.   اساس را نشان می ) براین3بندي جدول ( ا، دستهه ) با کمی تعدیل در عناوین برخی مقوله4جدول (
  

  )2) و (1اي (ه تلفیق جدول .3جدول 
  مقوله  ردیف  مقوله  ردیف

  سازي اقتصاد شفاف  25  آفند اقتصادي  1
  صادرات  26  استقالل اقتصادي  2
  عدالت اقتصادي  27  اشتغال  3
  فرهنگ  28  اقتدار اقتصادي  4
  فساد اقتصادي  29  امنیت اقتصادي  5
  فقر  30  امور جغرافیایی   6
  قدرت اقتصادي  31  پذیري اقتصادي انعطاف  7
  قدرت خرید  32  بازدارندگی اقتصادي  8
  قوانین  33  بسیج اقتصادي  9
  کشاورزي  34  وري بهره  10
  کیفیت تولید  35  پدافند غیرعامل  11
  سازي گفتمان  36  پژوهش  12
  مخاطرات اقتصادي  37  تأمین نیازهاي اساسی  13
  مدیریت اقتصادي  38  المللی اقتصادي تعامل بین  14
  کردن اقتصاد مردمی  39  ثبات اقتصادي  15
  مصرف  40  خالقیت و نوآوري  16
  مقاومت اقتصادي  41  بنیانی اقتصاد دانش  17
  منابع اقتصادي   42  ذخایر راهبردي  18
  مناطق آزاد  43  رشد کمی تولید داخلی  19
  نظام پولی و مالی  44  رصد مخاطرات اقتصادي  20
  نظام توزیع  45  رونق اقتصادي  21
  واردات  46  زنجیره تولید  22
  وحدت  47  ساختار اقتصادي  23
      گذاري سرمایه  24
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  ها:  ها براساس نوع و جایگاه آن بندي مقوله دسته
) بر مبناي نوع مقوله و جایگاه آن در دفـاع اقتصـادي   3هاي ذکر شده در جدول ( ) مقوله4در جدول (

سـاز، بسترسـاز، راهکـار (دفـاعی یـا اقتصـادي)، و پیامـد         جانبه) به عوامـل مخـاطره   (مبتنی بر دفاع همه
  د:نا بندي گردیده مطلوب/هدف دسته

  
  )3اي جدول (ه بندي مقوله دسته .4جدول 

  مقوله  نوع و جایگاه مقوله (عامل)

  ساز مخاطره
  فساد اقتصادي

  فقر
  مخاطرات اقتصادي

  بسترساز

  امور جغرافیایی 
  قوانین
  فرهنگ

  ساختار اقتصادي
  منابع اقتصادي 
  قدرت اقتصادي

  شفافیت اقتصادي
  وحدت

  راهکار

  جانب دفاع

  پژوهش
  عدالت اقتصادي

  سازي گفتمان
  بسیج اقتصادي

  ایجاد ذخایر راهبردي
  رصد مخاطرات اقتصادي

  بازدارندگی اقتصادي
  پدافند غیرعامل

  مقاومت اقتصادي
  آفند اقتصادي

  جانب اقتصاد

  کردن اقتصاد مردمی
  مدیریت بهینه اقتصادي
  اصالح نظام پولی و مالی

  اصالح نظام توزیع
  وري ارتقاي بهره

  پذیري اقتصادي انعطاف
  بنیانی اقتصاد دانش

  خالقیت و نوآوري
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  )3اي جدول (ه بندي مقوله دسته .4جدول 
  مقوله  نوع و جایگاه مقوله (عامل)

  جانب اقتصاد  راهکار

  المللی اقتصادي تعامل بهینه بین
  ارتقاي اشتغال

  بهینه مصرفمدیریت 
  تکمیل زنجیره تولید
  ارتقاي کشاورزي

  تأمین نیازهاي اساسی
  افزایش قدرت خرید عمومی

  گذاري ارتقاي سرمایه
  رشد کمی تولید داخلی
  ارتقاي کیفیت تولید

  مدیریت واردات
  ارتقاي صادرات

  سازي مناطق آزاد ایجاد و بهینه

  هدف -پیامد مطلوب

  استقالل اقتصادي
  اقتدار اقتصادي
  ثبات اقتصادي
  رونق اقتصادي
  امنیت اقتصادي

  
ا یـا ترتـب   هـ  ) تاحدي ترتیب اهمیت مقوله4ضمن تذکر این مالحظه که سعی شده است در جدول (

  ا چند نکته شایان توجه است:ه بندي مقوله مقوله رعایت شود، در دسته -آنها بر یکدیگر در هر دسته
 تـوان   اي بسترساز میه رو، از مقوله شود. ازاین کاري مناسب قلمداد می اي مناسب، خود راهه ایجاد زمینه

  در جهت تحقق اهداف استفاده نمود.
 کارهاي استخراج شده از نظر راهبردي و غیرراهبردي بودن تفاوت وجود دارد. به روشنی بین راه 
 دادن آنها در یک دسـته منفـرد، سـاده     تلف دارند و جايا وجوه مخه ا بیش از دیگر مقولهه برخی مقوله

باشـد و   نیـز مـی   راهکار جانب اقتصادحال که بسترساز دفاع اقتصادي است،  نیست. مثالً عدالت درعین
 حساب آید. تواند به مورد انتظار و هدف هم می امدیپحال،  درعین

 یابنـد یـا حـداقل کمتـر در      وعیت میا که بیشتر در جانب دفاع موضه ي از مقولها سعی شده است دسته
ایی کـه در علـم اقتصـاد متعـارف رواج     هـ  شـود، از مقولـه   مباحث متعارف اقتصادي به آنها پرداخته می

بنـدي   ا در این دستهه بیشتري دارند، نوعی تمایز قراردادي قائل شویم اما با دقت علمی، برخی از مقوله
ی، ومـال  یاصالح نظـام پـول  ي و اقتصاد يریپذ انعطافه گیرند. از جمل نیز در یک دسته منفرد جاي نمی

 حساب آیند. به جانب اقتصاد و دفاعکارهایی در هر دو  توانند راه می
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ـ  يزا عوامل اختالل) این است که برخی مخاطرات شامل 4آموزه جدول ( ـ عمل ،ياقتصـاد  یداخل  اتی
 يو جنـگ اقتصـاد   ياقتصـاد  ايهـ  تکانـه  ،يمحاصره اقتصاد م،یتحر ،ياقتصاد داتیدشمن، تهد یروان

توانند  از و بسترساز، میس کنند. در این دفاع، برخی عوامل زمینه اپذیر مین ، دفاع اقتصادي را اجتنابدشمن
کارهـاي دفـاع    ایی را فراروي کشورمان قرار دهند و دفاع اقتصادي در بستر آنها شکل بگیـرد. راه ه مزیت

شـوند و   کار گرفتـه مـی   مدت و بلندمدت در دفاع به اتی کوتاهکارهاي راهبردي و عملی اقتصادي اعم از راه
) عمالً پاسخ سؤال 4یابد. محتواي جدول ( سرانجام، دستیابی به پیامدهاي مورد انتظار و اهداف امکان می

  کند. جانبه کدامند؟) را فراهم می سوم (عناصر اقتصادي اصلی دفاع همه
 
  

  

 ساز عوامل مخاطره
 فساد اقتصادي

 فقر
 مخاطرات اقتصادي

 

 –پیامد مطلوب 
 هدف

 استقالل اقتصادي
 اقتدار اقتصادي
 ثبات اقتصادي
 رونق اقتصادي
 امنیت اقتصادي

 

 جانبهدفاع همه
 دفاع اقتصادي

 سازعوامل بستر
 امور جغرافیایی

 قوانین
 فرهنگ

 ساختار اقتصادي
 منابع اقتصادي
 قدرت اقتصادي

 شفافیت اقتصادي
 وحدت
 
 

 کارهاي دفاع اقتصاديراه
 (جانب اقتصاد)

 کردن اقتصادمردمی
 مدیریت بهینه اقتصادي
 اصالح نظام پولی و مالی

 اصالح نظام توزیع
 وريبهره يارتقا
 پذیري اقتصاديانعطاف
 بنیانی اقتصاددانش

 خالقیت و نوآوري
 المللی اقتصاديتعامل بهینه بین

 اشتغال يارتقا
 مدیریت بهینه مصرف
 تکمیل زنجیره تولید

 کشاورزي يارتقا
 تأمین نیازهاي اساسی

 افزایش قدرت خرید عمومی
 گذاري سرمایه يارتقا

 رشد کمی تولید داخلی
 کیفیت تولید يارتقا

 مدیریت واردات
 صادرات يارتقا

 سازي مناطق آزادایجاد و بهینه
 کارهاي دفاع اقتصاديراه

 (جانب دفاع)
 پژوهش

 عدالت اقتصادي
 سازيگفتمان

 بسیج اقتصادي
 ر راهبرديیایجاد ذخا

 رصد مخاطرات اقتصادي
 بازدارندگی اقتصادي

 پدافند غیرعامل
 مقاومت اقتصادي

 آفند اقتصادي
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  گیري و پیشنهاد نتیجه
جانبـه کشـور در برابـر     در طی تحقیق پس از تبیین مفاهیم و عناصر اقتصادي (متغیر تأثیرگذار) دفاع همه

وتحلیل قرار  جانبه مورد بررسی و تجزیه (متغیر اثرپذیر)، تأثیر عناصر اقتصادي دفاع بر دفاع همهتهدیدات 
اي در  کننـده  شود که دفاع اقتصادي (در برابر جنگ اقتصادي) نقش تعیـین  گیري می گرفت و چنین نتیجه
اي دفـاع  هـ  جه به مؤلفههمین منظور تو جانبه در برابر تهدیدات متنوع دشمن دارد و به کارآمدي دفاع همه

شناسـی (بـا رصـد و پـایش مـداوم       شناسـی و تهدیـد   اقتصادي و تمرکز بر تقویت آنها با رویکـرد دشـمن  
کارهـاي عملـی    گیري راهبردها و همچنـین راه  رسد. این کار، به شکل نظر می تهدیدات) امري ضروري به

جانبه از کشورمان ضروري خواهد بـود   رو، براي دفاع همه دفاع اقتصادي کمک شایانی خواهد کرد و ازاین
  و نیاز است راهبردهاي متصور و موجود در این حوزه با جدیت دنبال شده و اجرایی گردند.

ربـط درخصـوص بکـارگیري     گـردد مسـووالن ذي   گیـري تحقیـق، پیشـنهاد مـی     با عنایت به نتیجه
بخشی به دفـاع   در راستاي قوام راهکارهاي دفاع اقتصادي اعم از راهکارهاي جانب دفاع و جانب اقتصاد،

ودفع تهدید) و همچنـین ارتقـاي توانمنـدي     اقتصادي شامل ارتقاي بازدارندگی، تقویت قدرت مقابله (رفع
جانبـه در رسـیدن بـه اهـداف دفـاع       اقتصادي کشور جمهوري اسالمی ایران در راستاي تقویت دفاع همه

ات اقتصادي، رونق اقتصـادي و امنیـت اقتصـادي    اقتصادي شامل استقالل اقتصادي، اقتدار اقتصادي، ثب
 اقدام مقتضی به عمل آورند.  

  منابع
 .www.paydarimelli.ir  ،22/04/1393جاللی فراهانی، غالمرضا.

 قابـل مشـاهده در سـایت.   1393 تا 1368از سال  مجموعه بیانات مقام معظم رهبرياي، سیدعلی،  خامنه
www.khamenei.ir 

 .مطالعـات بسـیج   تهـران:  ».بسیج، استراتژي دفاع همه جانبه -امام خمینی (ره) «. )1376( خانی، مهدي
 .  15شماره 

 .66، آینه پژوهش، شماره »استراتژي بازدارندگی در سیره علوي، تهران. «)1379( دري نوگورانی، حسین
ن: شـرکت  تهرا اقتصاد مقاومتی در جمهوري اسالمی ایران.، )1392( رانی، حسین و اصغر صالحدري نوگو

 .چاپ و انتشارات راه فرد
 نیروهـاي  نقـش  و جانبـه  همـه  دفـاع  در اقتصاد جایگاه«: اقتصادي دفاع. )1387( حسین نوگورانی، دري

 بهـار  پنجم. و چهارم شماره امنیت افاق فصلنامه». )اسالمی انقالب پاسداران سپاه بر تأکید با(مسلح 
   .تابستان، تهران و

  .دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران. پدافندغیرعامل از دیدگاه مکتب اسالم، )1390( دهقان، محمدحسن
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 .  لی، تهراندانشگاه عالی دفاع مالگوي دفاع همه جانبه، ،  )1391( راهداري
انتشارات سازمان مـدارك فرهنگـی انقـالب    ره). مجموعه رهنمودهاي امام خمینی( ،)1369( صحیفه نور

  .  ، تهرانانتشارات سروش اسالمی.
جانبه والگوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت،     راهبرد دفاع ملی، رویکرد دفاع همه، )1372( اصغر کاظمی، علی

  .  نشرقومس، تهران
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اي ه مثابه الگوي مطلوب اجراي سیاست ي بها مدل اجراي شبکه
  اقتصاد مقاومتی

  *یوسف مسلمییحیی کمالی، 

  چکیده
شرایط ویژه اقتصادي ایران نیازمند الگوي اقتصادي جدیـدي اسـت کـه بتوانـد براسـاس مقتضـیات و       

مثابه سند  هاي کلی اقتصاد مقاومتی به هاي داخلی در مسیر اهداف کشور حرکت کند. سیاست توانمندي
تواند زمینه توسـعه اقتصـادي    هاي جاري دولت می هاي پنج ساله توسعه کشور و برنامه باالدستی برنامه

کلـی اقتصـاد   اي هـ  کشور و تحقق اهداف مطرح شده در قانون اساسی را فراهم نماید. اجراي سیاسـت 
مقاومتی خود نیازمند طراحی و الگوي اجرایی خاصی است. در پژوهش حاضـر تـالش شـده اسـت بـا      

عنـوان الگـوي مطلـوب     اي به هاي عمومی، مدل اجراي شبکه هاي مختلف اجراي سیاست بررسی مدل
ی هـاي کلـ   دهد کـه سیاسـت   هاي اقتصاد مقاومتی تبیین گردد. نتایج پژوهش نشان می اجراي سیاست

هـاي داخلـی بـا مشـارکت فعـال مـردم اسـت. در نتیجـه اجـراي           اقتصاد مقاومتی متکی بر توانمنـدي 
هاي کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند مدل اجرایی است که بتواند از ظرفیت و مشارکت فعال مردم  سیاست

پرداختـه   هاي مختلف اجرا که در این مقالـه بـه آنهـا    هاي مختلف استفاده نماید. از بین مدل در عرصه
اي تناسب بیشتري با اصول اقتصاد مقـاومتی دارد زیـرا در ایـن مـدل، اجـراي       شده، مدل اجراي شبکه

هاي غیردولتی است و روابط و تـأثیرات   ها مبتنی بر مشارکت دولت، بخش خصوصی و سازمان سیاست
ـ  خوبی می کند. در نتیجه این مدل به در مرحله اجرا تبیین می را متقابل آنها د زمینـه تحقـق اصـول    توان

هـا، تقویـت    اقتصاد مقاومتی از جمله تغییر سبک زندگی، الگـوي مصـرف، ایجـاد رقابـت بـین اسـتان      
  هاي جمعی، بسیج همه امکانات کشور و اتکا به منابع داخلی را فراهم نماید. همکاري

  ریزي. ي، سیاست، برنامها اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاري، اجراي شبکه ها: کلیدواژه

  قدمهم
خـورد.   تعبیري، اقتصاد از کانال سیاست آب مـی  عرصه اقتصاد، ارتباط تنگاتنگی با مسائل سیاسی دارد، به

هـاي تولیـد داخـل و تـالش بـراي       مزیت برها و تأکید  کاهش وابستگی الگوي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
اثر  تالش براي کنترل و بی اًو متعاقب و آسیبهاي فشار  تشخیص حوزه ،اقتصاد مقاومتی. خوداتکایی است

                                                        
  Yahyakamali@yahoo.com عمومی دانشگاه شهید باهنر کرماناستادیار سیاستگذاري  *
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اقتصـاد مقـاومتی مجموعـه تـدابیر و     «اسـت.   تبدیل چنـین فشـارهایی بـه فرصـت     گام بعد کردن و در
کـار   هاي اقتصادي بـه  است که براي پیشبرد امور اقتصادي در شرایط مقاومت در همه زمینه  راهکارهایی

گذاري و اجراي  سیاست . اقتصاد مقاومتی با)1393(سایت نهاد رهبري در دانشگاه تهران،» شود گرفته می
  ارتباط تنگاتنگی دارد. ،اي اقتصادي معطوف به پایداري در همه سطوحه برنامه

شرایط ویژه اقتصادي ایران نیازمند الگوي اقتصادي جدیدي است کـه بتوانـد براسـاس مقتضـیات و     
مثابـه سـند    اقتصاد مقاومتی بههاي کلی  هاي کشور در مسیر اهداف کشور حرکت کند. سیاست توانمندي

توانـد مبـانی و الگـوي الزم را     هاي جاري دولت مـی  هاي پنج ساله توسعه کشور و برنامه باالدستی برنامه
براي توسعه اقتصادي کشور و تحقق اهداف مطرح شده در قانون اساسی فراهم نماید. ایـن الگـو حـاوي    

از منابع اقتصادي کشور را شکوفا و در مسیر توسعه تواند بسیاري  معیارهایی است که در صورت تحقق می
اي کلی اقتصاد مقاومتی خود نیازمند طراحی و الگـوي اجرایـی   ه اما اجراي سیاست؛ کار گیرد جانبه به همه

هاي عمومی،  هاي مختلف اجراي سیاست خاصی است. در پژوهش حاضر تالش شده است با بررسی مدل
هاي اقتصاد مقاومتی تبیـین گـردد. در ایـن     ي مطلوب اجراي سیاستعنوان الگو اي به مدل اجراي شبکه

هاي  هاي اقتصاد مقاومتی و مؤلفه سازي و برقراري ارتباط بین اجزاي سیاست شود با تناظر راستا تالش می
  پردازد. اي در این زمینه می ي به تبیین راهکارهاي الزم براي کاربرد مدل شبکها مدل اجراي شبکه

  وم اقتصاد مقاومتی. تبیین مفه1
بـا جمعـی از    در دیـدار  1389ال سـ بار توسط مقـام معظـم رهبـري در     اولین» 1اقتصاد مقاومتی«الگوي 

از بسـیاري  شـد.  ادبیات سیاسی و اقتصـادي کشـور    مطرح شد و از آن پس واردکارآفرینان سراسر کشور 
  دانند. می اقتصاد کشور ازسازيب آن را راهکار مناسبی برايمسئوالن و کارشناسان سیاسی و اقتصادي، 

بر تولید داخلـی کشـور و تـالش بـراي      ، تأکیدهاي خارجی وابستگی مستلزم کاهشاقتصاد مقاومتی 
هـاي   معنـی تشـخیص حـوزه    اقتصاد مقاومتی به« آمده است ر تعریف اقتصاد مقاومتیاست. دخوداتکایی 

باشد و در شـرایط آرمـانی تبـدیل چنـین      می ثیرهاأاثر کردن آن ت فشار و متعاقباً تالش براي کنترل و بی
هاي خـارجی کـاهش    همچنین براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی .فشارهایی به فرصت است

ن روش اقتصادي از نظـر تعریـف بـا    ای .یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی تأکید گردد
  ).1393(بهرامی، » تفاوت دارد اقتصاد ریاضتی

اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه مردم «گوید:  رئیس دانشگاه علوم اقتصادي در تعریف اقتصاد مقاومتی می
سـمت مصـرف کـاالي داخلـی حرکـت       دهند و از مصرف کاالي خارجی بـه الگوي مصرف خود را تغییر 

معنـاي اقتصـاد    این اقتصـاد بـه  «معتقد است رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  محسن». کنند
                                                        
1. Resistive economy 
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ریاضتی نیست بلکه باید با اصالح مدیریت اقتصادي، تغییر در قوانین و مقررات و برخورد قوه قضـاییه بـا   
» ط تحریم تولید ثروت داشته باشیم و مردم را در آسـایش نسـبی قـرار دهـیم    مفسدان اقتصادي در شرای

   ).1391(خبرگزاري فارس،
بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیسـت و   شود، مردم عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می اقتصادي که به

اما  .کند تحقّق پیدا میاقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم 
به این معنـا نیسـت کـه دولـت در قبـال آن مسـئولیتی نـدارد؛ چـرا، دولـت مسـئولیت           » دولتی نیست«

سازي، هدایت و کمک دارد. کار اقتصـادي و فعالیـت اقتصـادي دسـت      سازي، ظرفیت ریزي، زمینه برنامه
کـه کسـانی    کنـد. آنجـایی   رت میعنوان یک مسئول عمومی نظا مردم است، مال مردم است؛ اما دولت به

کـه کسـانی    گیـرد؛ آنجـایی   استفاده کنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را مـی  بخواهند سوء
(سایت مقـام   است دولت سازي شرایط، وظیفه کند؛ بنابراین آماده احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می

  ).1393معظم رهبري،
» اقتصاد مقـاومتى «فرماید: ما چند سال پیش  می 3/5/91کارگزاران نظام در رهبر انقالب در دیدار با 

مهمى است. هدف دشمن این بود که بـر روى اقتصـاد     اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه را مطرح کردیم...
متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملـى دچـار اخـتالل و خطـر شـود،      

م دچار مشکل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است و مرد
). در شـکل زیـر چهـار تعریـف از اقتصـاد      1391(مجموعه بیانات مقام معظم رهبـري،  این محسوس بود

  مقاومتی نشان داده شده است.
  

 
 )1392غالمی، ( یچهار تعریف از اقتصاد مقاومت .1شکل 
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موضوع اقتصاد مقـاومتی را   اهمیت فراوانی کاربرد اصطالح اقتصاد مقاومتی در مجموعه بیانات رهبر انقالب
  :پردازیم به چند نمونه از بیانات رهبر انقالب در این خصوص می ادامهدر  .دساز براي ما نمایان می

اقتصاد مقاومتىِ واقعـى در  ما باید یک : «16/6/89بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور 
  .»این است معنایشوجود بیاوریم. امروز کارآفرینى  کشور به

حرکت براساس برنامه، یکى از کارهاى اساسـى اسـت.   : «3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 
و  شـود  وارد مـی » اقتصاد مقاومتى«ى است که به یها ضربه والساعه و تغییر مقررات، جز هاي خلق تصمیم

را، هم دولت محترم، هـم مجلـس محتـرم بایـد توجـه داشـته باشـند؛         زند. این به مقاومت ملت ضربه می
  .»مورد شود هاي اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى نگذارند سیاست

د. دهـ  جواب مـی » اقتصاد مقاومتى«هاي  نظر ما طرح به: «3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 
شد، امروز مصرف بنزین مـا از صـد    بندى نمی اگر چنانچه بنزین سهمیه بندى بنزین، همین مسئلۀ سهمیه

  .»میلیون لیتر در روز باالتر میرفت اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد
 مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقـاومتى   مسئله: «3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

تعادل در مصرف،   است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر.. امروز پرهیز از اسراف و مالحظه
توانـد ادعـا کنـد کـه ایـن اجـر جهـاد         بالشک در مقابل دشمن یک حرکت جهـادى اسـت؛ انسـان مـی    

  .»را دارد  اللّه سبیل فى
ه نفت یکى دیگر از الزامـات اقتصـاد   کاهش وابستگى ب: «3/5/1390بیانات در دیدار کارگزاران نظام 

مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجـود  
هـاى اقتصـادىِ درآمـدزاى دیگـرى جـایگزین کنـیم،        دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت

بنیان از جملۀ کارهـائى اسـت    ایم. امروز صنایع دانش ام دادهاقتصاد انج  بزرگترین حرکت مهم را در زمینه
توانـد   هاى گوناگونى در کشور وجود دارد کـه مـی   تواند این خأل را تا میزان زیادى پر کند. ظرفیت که می

این خأل را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان 
  .»را کم کنیم

اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقـاومتى مهـم اسـت. البتـه       مسئله: «3/5/1391بیانات در دیدار کارگزاران نظام 
هـاي اصـل    الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاسـت  وکردن اقتصاد، جز اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى

بایـد توانمنـد کـرد؛ هـم بـه فعالیـت       وجود بیاورد؛ بخش خصوصـى را   تواند یک تحول به که اعالم شد، می 44
توانند کمـک   ى که مییها هاى دولتى کشور و دستگاه اقتصادى تشویق بشوند، هم سیستم بانکى کشور، دستگاه

  .»کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند )قضاییه  مقننه و قوه  مثل قوه(کنند 
نظـر مـن    بـه : «8/5/1391 انیبن دانش هاي بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئوالن شرکت

؛ همـین  اسـت  تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همـین کـار شـما    هاى مهمى که می یکى از بخش
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هاى اقتصـاد مقـاومتى      بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه   هاى دانش شرکت
  ».است؛ این را باید دنبال کرد

اقتصاد مقاومتى معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام : «16/5/91دیدار دانشجویان  بیانات در
دهد و اجـازه   یک کارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می

  .»دهد که حتّى در شرایط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند می
بخـش خصوصـى را بایـد کمـک     : «2/6/1391 جمهوري و اعضاى هیئت دولت ر رئیسبیانات در دیدا

دارد، ارکـانى دارد؛   یطیرا مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شـرا  "اقتصاد مقاومتى"کرد. اینکه ما 
با تأکید و اهتمـام و دقـت و    44هاي اصل  مردم است؛ همین سیاستبه  همین تکیه شیها یکى از بخش

بـاألخره اقتصـاد مقـاومتى     کارهـاى اساسـى شماسـت...    ورچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جـز وسواسِ ه
رشـد اقتصـادى در کشـور محفـوظ      معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند روبه

یک رکن دیگـر اقتصـاد مقـاومتى، حمایـت از تولیـد ملـى        اش کاهش پیدا کند...  پذیرى  بماند، هم آسیب
یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مـدیریت مصـرف اسـت. مصـرف هـم بایـد مـدیریت شـود.          ست...ا

 هاسـت...   رسانه   عهده اش بیشتر به  سازى  سازى هم الزم است، اقدام عملى هم الزم است. فرهنگ  فرهنگ
اقـالم   شـما، اگـر همـین      به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهیـد. در دسـتگاه شـما، در وزارتخانـه    

اش از داخـل باشـد؛ اصـالً ممنـوع       شود، سعى کنید همه اى که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه می  روزمره
دیگـر در     یـک مسـئله   کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجى مصرف کنـد...  هیچ دییکنید و بگو

یـان... یکـی از بهتـرین    هـاي دانـش بن   بنیان است همین شـرکت   سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش
  .هاي اقتصاد مقاومتی است ثرترین مؤلفهؤمظاهر و یکی از م

اي مـدون و   هاي مرسوم اقتصادي دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه اگر تمام دانش انباشته و کتاب
نظري یا  اي هاي اقتصاد، هیچ پیشینه اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب  مکتوب درباره

عملی از تحریم بانک مرکزي نخواهید دید و از آنجا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگـونگی واکـنش   
هـاي   بنـدي  باره صورت گرفتـه باشـد، در طبقـه    به آن هم امري بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم دراین

مولی وجود ندارد. نتیجه اینکـه  محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن براي کارشناسان مع
 خود بهره بگیرد. لـذا   لهئهاي متداول براي حل مشکل و مس تواند از نظریه اقتصاددان انقالب اسالمی نمی

گیـرد کـه    خـود مـی   ایرانی اداره جامعه، شـکل بـدیعی بـه    -افزاري و الگوي اسالمی که جنبش نرم است
  ).1390ت مقام معظم رهبري،سای( »هاي آزاده خواهد بود بخش جمیع ملت الهام

  هاي اقتصاد مقاومتی . شاخص2
 غیر نفوذ، قابل غیر مستحکم، را کشور کنیم سعی. استقامت اقتصادي: به این معنا که همه افراد جامعه 1

  .داریم نگه و کنیم حفظ دشمن، سوي از تأثیر قابل
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 کـرد.  کمـک  بایـد  را وصىخص بخش ارتباط این در دولتی: و مردمی هاي ظرفیت همه از استفاده .2
 و دقـت  و اهتمـام  و تأکیـد  با 44 اصل هاي سیاست است؛ مردم به   تکیه همین مؤلفه این الزامات از یکى

 بخـش  بایستی یم بشود بخشی توان خصوصى بخش به اینکه براى .شود دنبال باید بیشتر هرچه وسواسِ
   شود. فعال مردمى، و خصوصى

  ملی تولید از حمایت .3
 دارد وجـود  صنایع تعطیلى جاها بعضى در است؛ ملى تولید از حمایت مقاومتى، اقتصاد دیگر رکن یک

 د.وشـ  مـردم  به بیشترى هاي کمک و گردد ارائه کشور در يتر مطلوب وضع اقتصادى، رونق لحاظ از اگر
   کرد. تکیه دبای مهم این به و ماست اقتصاد زاي درون بخشِ آن ملى، تولید از حمایت
  ارزي منابع تمدیری .4

 تـوان  می هم مواردي در و گردند هزینه کشور حیاتی و نیاز مورد هاي زمینه در باید کشور ارزي منابع
  گرفت. بهره جایگزین مدیریتی هاي شیوه از و نمود جلوگیري منابع صرف از

  مصرف مدیریت .5
 و اسـراف  شـود.  مـدیریت  باید هم مصرف است. مصرف مدیریت مقاومتى، اقتصاد در هم مسئله یک

 است، الزم هم سازى  فرهنگ گرفت؟ را اسراف جلوى باید چگونه است. کشور در مهمى   قضیه روى،  زیاده
 هـم  زمینـه،  ایـن  در واقعـاً  هاسـت.   رسـانه    عهـده  بـه  بیشتر اش  سازى  فرهنگ است. الزم هم عملى اقدام

 بایـد  دارنـد.  مسـئولیت  دیگـر  هـاى   اهدسـتگ  هـم  دارد، مسئولیت همه از بیش و اول   درجه در صداوسیما
 معظم مقام زمینه این در .هستیم اسالمى مفاهیم به مند  عالقه مسلمانِ ملت یک ما .ییمنما سازى  فرهنگ
  فرمایند: یم رهبري

 جدیـدى  کـار  اگـر  شـما،    وزارتخانه در شما، دستگاه در .مبدهی اهمیت باید داخلى تولیدات مصرف به«
 وزارتخانـه  نیـاز  مـورد  کـه  اى  روزمـره  اقالم همین اگر شود، می خریده جدیدى چیز اگر گیرد، می انجام
 قلـم  یـک  ایـن،  خود باشید؛ داشته این بر اصرار باشد؛ داخل از اش  همه کنید سعى شود، می تهیه است،
 خـارجى  جنس وزارتخانه این در ندارد حق کس هیچ بگوئید و کنید ممنوع اصالً شود. می بزرگى خیلى

   ).1391 (ممبینی، »کند کمک تواند می اینها من نظر به کند. مصرف
  
  است. شده داده نشان مقاومتی اقتصاد هاي شاخص 2 شکل در
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  منبع: نویسنده)( مقاومتی اقتصاد هاي شاخص .2 شکل

  تحقق اقتصاد مقاومتیهاي  . زمینه3
عنوان الگوي بلندمدت حاکم بر اقتصـاد کشـور از سـوي رهبـر کشـور مطـرح شـده و         اقتصاد مقاومتی به

هاي کلی آن نیز ابالغ گردیده است. یکی از عوامـل اصـلی اجرایـی شـدن ایـن الگـو توجـه بـه          سیاست
  ).1392پیغامی، است (هاي تحقق آن  زمینه

لیت در عرصۀ اقتصاد مقـاومتی داشـته باشـیم.    اولین نیاز این است که مرکزیت و محوریتی براي فعا
فعاالن این عرصه باید بتوانند اطالعات و دستاوردهاي خود را در جایی به اشـتراك بگذارنـد. فرمانـدهی    

هاي این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهاي مستعد و مناسـب   هوشمند و متمرکزي براي هدایت فعالیت
اي پویا و هوشمند براي این مسـئله وجـود    رصه الزم است. سامانهبراي فعالیت علمی و عملیاتی در این ع

انـد، بایسـتی بـا     داشته باشد. مراکزي چون شوراي عالی امنیت ملی که در این موضوع ورود خوبی داشته
 .عنایت به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند

بـانی فضـاي اقتصـادي     مقاومتی نیاز به رصـد و دیـده  نیاز دوم آن است که فعالیت در عرصۀ اقتصاد 
که به این دو برسـیم، بـه    روزآمد دارد. ضمناً براي این المللی و نیز گردآوري آمارهاي دقیق و  داخلی و بین

پذیري اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنـیم   هاي بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب شاخص
تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصـادي چـه میـزان     د ما تا چه اندازه میو بدانیم این اقتصا

هاي شاخص
اقتصاد 
 مقاومتی

 هايظرفیت
 داخلی

مدیریت 
 منابع ارزي

مدیریت 
 مصرف

استقامت 
 اقتصادي

حمایت از 
 تولید داخلی
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هاي بومی متناسـب   تواند تحمل کند؟ اقتصاد غربی براي خودش شاخص دارد و ما به شاخص فشار را می
  .آید برمی یبا این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ کاري که از جوانان ما به خوب

ضرورت طراحی یک الگوي مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقـاومتی بـراي   سوم،   لهئمس
براي مدافعان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران است؛ آنهایی که قائـل   ژهیعموم مردم و به و

اي از مـردم   به صحت و صدق ایدة اقتصاد مقاومتی هستند؛ یعنی ما چه الگوي مشخصـی را بـراي بدنـه   
طلبد؟ ابتدا باید دولـت را در   دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقالب چه نوع سبک زندگی را می یارائه م

متناسب با انقالب تشویق و تأیید کـرد تـا    یو سپس این بخش از مردم را به سبک زندگ امور سبک اداره
 .  نمود تر سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقالب را در جامعه پررنگ لهیوس نیبد

بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سـرمایۀ معنـوي افـراد و جامعـه اسـتوار اسـت. بـدون        
حـرام    معنویت و سالمت معنوي، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادي در این زمینه، پرهیز از لقمه

اسـتفاده و   بدهیـد، بـی  حرام هر الگویی را که از شیوة زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائـه    است. لقمه
  کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پاي هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شـد. لقمـه   فایده می بی

ـ  حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناك است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افـراد را بـه    یکل
هاي حرام و میزان آن را در اقتصاد  مسیر لقمهکند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که  نابود می

اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصـادي  . شدت مقابله نماییم هاي آن به کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون
خوارهـا بـه اقتصـاد جلـوگیري      مردمی است. ضروري است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت

اقتصـادي فـراهم کنـیم،      جوانان مؤمن و خالق ایران اسالمی در عرصهکنند. اگر ما فضا را براي حضور 
  .قطعاً تحوالت مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود

کنـد. کـارکرد    چهارم عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل   لهئمس
ور را متناسـب بـا شـرایط و نیازهـاي     نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانـان یـک کشـ   
افتد. به یک مثال از عملکرد  نمی یخوب تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به

صـفحه منتشـر کـرده کـه      400کتـابی را در   آمریکـا کنم. وزارت دفـاع   سازي اشاره می در دشمن آمریکا
را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان کتاب هم عمومـاً معلمـان    آمریکاموضوعات امنیت ملی 

هاي خودشان به این مـوارد هـم اشـاره     هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث آمریکاهاي  دبیرستان
ساز براي دیگـران   یی که مشکل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحرانآمریکاکنند؛ یعنی 

وپرورش خود کاري کرده کـه در ذهـن جوانـان و نوجوانـان ایـن کشـور        ا استفاده از نظام آموزشاست، ب
  .همواره دغدغۀ امنیت اقتصادي و دشمنان اقتصادي مطرح باشد

حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه انـدازه بـه دنبـال جهـادي بـار آوردن مخاطبـان       
؟! ما نیاز داریم اوردیدارد که فرزندان این مرزوبوم را جهادگر بار ب  خویش است و آیا اصالً فکري براي این
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دبستان براي این مسئله برنامه داشته باشـیم. مـا بـه شـعر و داسـتان و کاریکاتورهـایی        که از سطح پیش
احتیاج داریم که کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم؛ بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این 

 .ه بسیار مهم استعرص
هاي اقتصاد مقاومتی است. مـا بـه    اي و تبلیغاتی ما براي رواج آموزه نظام رسانه  مورد پنجم هم درباره

هـاي رسـمی و    ها را از طریق رسانه نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه
گونـه کـه در دوران    مردم عرضه کنـد؛ همـان   هاي مناسب به بندي و در بسته یخوب مختلف، به یررسمیغ

کردنـد؛ بنـابراین    کار بودند و براي آن فکر می هایی مسئول کاري شبیه این هرحال دستگاه دفاع مقدس به
هـاي تلویزیـونی و رادیـویی و حتـی مجـالس       ها، اینترنت، شـبکه  ها، سخنرانی ما باید از ظرفیت همایش

قصود استفاده کنیم. البته باید از شـیوه تبلیغـات غربـی اسـتفاده     براي رسیدن به این م ها هیئت مذهبی و
کاري براي ارائه ندارد و الزم اسـت کـه از    نکرد چراکه با این حرکت مقاومتی سنخیتی ندارد و در واقع راه

 .تبلیغات منحصر به فرهنگ خودمان استفاده کنیم مانند تبلیغات دوران دفاع مقدس
کـه چقـدر    یع نظام اقتصادي ما در برابر حمالت اقتصادي است؛ ایـن ششم، امکان واکنش سر  لهئمس

توانیم در این  شود و چقدر می ها و حمالتی را داریم که به نظام اقتصادي ما وارد می توان واکنش به کنش
تـوانیم مصـارف کشـور را     واکنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میـزان مـی  

توانند خودشان را بـا ایـن تغییـرات هماهنـگ کننـد؟       ریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی میپایین بیاو
د.هایمان ترمیم شون باید تکمیل و ضعف هاي ما در این زمینه می تقو 

هفتم، ایفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصـاد مقـاومتی ماهیتـاً اقتصـادي       لهئمس
هاي مـوازي   گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازي تعاریف ابتداي بحث برمی مردمی است. دوباره به

در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازي را دولت انجام دهد، بلکه ضروري است کـه  
هـا و   مخوارها به اقتصاد جلوگیري کنند. االن که بحـث تحـری   مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت

تواننـد نقـش    نهـاد مـی   هاي مردم پول مطرح است، نهادهاي اقتصادي مردمی و سازمان  مشکالت مبادله
اي داشته باشند. اگر ما فضـا را بـراي حضـور جوانـان مـؤمن و خـالق ایـران         کننده بسیار پررنگ و تعیین

 .اهد خواهیم بوداسالمی در عرصۀ اقتصادي فراهم کنیم، قطعاً تحوالت مثبتی را در این عرصه ش
که عملیات جهاد اقتصادي ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه  به گمان من براي این

بندي خود را از حالت مردم و مسئولین بـه یـک    صورت کلی، که کامالً جزئی تعیین کنیم؛ یعنی تقسیم به
تید حـوزه، دانشـجویان، طـالب،    بندي تخصصی تبـدیل کنـیم کـه شـامل اسـاتید دانشـگاه، اسـا        تقسیم
 .دار و همۀ اقشار دیگر بشود خانه آموزان، معلمان و زنان دانش

له هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصادي است. اگـر دولـت در شـرایط    ئمس
انتظـار  توانـد   وقـت مـی   عادي از فعاالن اقتصادي و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کنـد، آن 
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داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند؛ اما اگر دولت آنها را رها کنـد و بـه مشـکالت    
ماند کـه بخواهنـد    آنها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی براي مقاومت در این اقشار نمی

شان به مالک اشـتر بـه ایـن     لسالم در نامها علیه نیرالمؤمنیدر روز مبادا مقاومت کنند؛ چنانچه حضرت ام
 .اند معنا اشاره کرده

هاي جهانی در  هاي بالقوه و فرصت کردن ظرفیت نهم، تحرك دستگاه دیپلماسی کشور براي فعال  نکته
شـود و کشـف و    اي پویا از اقتصـاد جهـانی معنـادار مـی     اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه

ست. جهانی شدن اقتصـاد موجـب شـده تـا مقاومـت      ا ما  و ساخت ظرفیت این شبکه برعهده يریکارگ به
خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصۀ اقتصاد جهانی و بازي در  اقتصادي نیز تعاریف جدید به

ب اقتصادي هاي مختلف آشکار و پنهان آن هستیم. همچنین الزم است تا گردآوري و استفاده از تجار الیه
هرحال ممکن است هـر کشـوري در یـک     هاي مشابه را مجدانه پیگیري کنیم. به دیگر کشورها در زمینه

اي با مشکالت اقتصادي مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوري کند و  برهه
 .د کشور بسیار راهگشا خواهد بوددر اختیار فعاالن و محققان اقتصادي بگذارد، این مسئله براي اقتصا

ها، مراکـز علمـی و مجـامع     نکته دهم، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه
وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت  کردن و گفت مذهبی است. همین صحبت

هاي درس و  د داشت. این مسئله باید در کالسسمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیري بسزا خواه حرکت به
هاي علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوي استادان اقتصاد که درد دین دارند یا حداقل  پروژه

  ).1392پیغامی، دوست هستند، جدي گرفته شود ( آزاده و میهن

  ها  هاي اجراي سیاست . مدل4
حال کامالً مرتبط و مکمل با یکـدیگر   مرحله مجزا و در عین گذاري در چند به لحاظ نظري فرایند سیاست

اند. براي مثال هاولت و رامش  گران با مقداري تفاوت بیان شده گیرد. این مراحل از سوي پژوهش صورت می
ارزشـیابی   .4گـذاري   اجـراي سیاسـت   .3گیـري   تصمیم .2دستورگذاري  .1این فرایند را در چهار مرحله: 

السـول، فهـم، توصـیه، تجـویز، دسـتور،      ). 89: 1380اند (هاولـت و رامـش،    ی کردهگذاري بررس سیاست
 ).Lasswell, 1971: 176گذاري مطرح کرده است ( عنوان مراحل سیاست کارگیري، ارزیابی و خاتمه را به به

نهاد تنظیم دستورکار، انتخاب، اجرا و ارزیابی سیاست را پیشـ   چارلز جونز و اندرسون مراحل تعیین مشکل،
ها و انتخاب  حل حل، ارزیابی راه گذاري عقالنی را فهم، تعیین راه کنند. هربرت سایمون مراحل سیاست می

که لیندبلوم ضمن تالش براي تغییـر ترتیـب ایـن مراحـل پیشـنهاد       کند. درحالی ها تعیین می حل بین راه
اکم آغاز و سپس راهکارها تعیین هاي ح بندي ارزش گذاري عقالنی از تعریف و رتبه کند فرایند سیاست می

گـذاري   ). نظریه سیستمی دیوید ایستون نیز فرایند سیاستHogwood and Gunn, 1984: 181شوند (
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ها و بازخورد درنظـر   ها، خروجی ها، فرایند کار بر روي ورودي عمومی را در قالب یک سیستم و متشکل از ورودي
فرایند سیاستگذاري عمومی را به پـنج  » تحلیل سیاستگذاري عمومیاي بر  مقدمه«گیرد. ویلیام دان در کتاب  می

بـراي  کند: تهیه دستورکار، تنظیم سیاست، اقتباس سیاست، تحقق سیاست، برآورد سیاسـت و   مرحله تقسیم می
ترتیـب شـامل سـازماندهی مشـکل،      هـا بـه   گیـرد کـه ایـن رویـه     هرکدام از این مراحل یک رویه را در نظر می

بنـدي مشـکل را بـه چهـار مرحلـه احسـاس        باشند و خود فرایند صورت توصیه، بازبینی و ارزیابی میبینی،  پیش
  ).Dunn, 2007: 43-45کند ( مشکل، جستجوي مشکل، تعریف مشکل، تعیین مشکل تقسیم می

  
  فرآیند سیاستگذاري .1جدول 

 شرح مرحله

به بسـیاري از مشـکالت پرداختـه     دهند. قرار میمقامات منتخب مشکالت را در دستورکار عمومی  تنظیم دستورکار
 نخواهد شد و سایر مشکالت نیز پس از تعویق طوالنی بررسی خواهند شد. 

هاي جایگزین  سیاست کنند. وفصل یک مشکل تنظیم می هاي جایگزین را براي حل مقامات، سیاست ها حل تنظیم راه
 ت قانونی تجلی خواهند یافت. هاي دادگاه و اقداما هاي اجرایی، حکم صورت دستور به

موجـب   ها یا بـه  حل سیاستی به پشتوانه اکثریت اعضاي مجلس، توافق بین مدیران سازمان یک راه اتخاذ سیاست
 شود.  حکم دادگاه، اتخاذ می

دسته از واحدهاي اجرایی که با منابع مالی و انسانی در راسـتاي اهـداف آن    یک سیاست، توسط آن اجراي سیاست
 شود.  اند به اجرا گذاشته می سیاست تجهیز شده

هاي اجرایـی، مجلـس    واحدهاي حسابرسی و حسابداري دولت مشخص خواهند کرد که آیا سازمان برآورد سیاست
 قانونی سیاست و دستیابی به اهداف آن هستند یا خیر. ها تابع شرایط  قانونگذار و دادگاه

  
اي به مرحله بعـد   هر مرحله پیوندند.   وقوع می این مراحل بیانگر اقدامات جاري هستند که طی زمان به

مرتبط بوده و آخرین مرحله (برآورد سیاست) نیز به مرحله اول (تهیه دستورکار) و مراحـل میـانی متصـل    
  صورت یک چرخه غیرخطی از اقدامات است.  است که نوع این ارتباط به

ه از دسـت  اجـراي سیاسـت شـامل آن   گذاري است.  رین مراحل سیاستت ا یکی از مهمه اجراي سیاست
ینـد  اهاي عمومی و خصوصی است که در پی دستیابی به اهدافی است که در فر هاي افراد یا گروه فعالیت

اجراي سیاست عمـدتاً بـدین شـکل    ) Williams, 1971: 144اند ( بندي شده تصمیمات سیاستی صورت
ام کاري و تأثیر گیري اراده بخشی از حکومت براي انجام یا توقف انج . آنچه که بین شکلشود تعریف می

شده  ا، گزینه سیاستی انتخابه در مرحله اجراي سیاستافتد.  گذارید، اتفاق می نهایی که بر محیط اجرا می
شود. نواقص و مشکالت هر یک از مراحل پیشـین، در مرحلـه اجـرا     گیري، عملیاتی می در مرحله تصمیم

  (fischer and et al, 2007, 51).کند بروز پیدا می
هاي مربوط به اجرا را شناسایی کـرد کـه قابـل     توان سه نسل از پژوهش بندي کلی می ستهدر یک د
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پایین کـه   مدل باالبه .1ها هستند:  تقسیم به سه مدل نظري متمایز در مطالعات مربوط به اجراي سیاست
مـدل   .2سیاسـتگذاري و کنتـرل مرحلـه اجـرا تأکیـد دارد.        گیران در ارائه اهداف شـفاف  بر توان تصمیم

منزلـه   دانـد و اجـرا را بـه    ها می مثابه بازیگران اصلی اجراي سیاست هاي محلی را به باال، بروکرات به پایین
نسل سوم و نظریات ترکیبی سعی دارند از طریق ادغـام   .3بیند  اي از مجریان می فرآیند مذاکره در شبکه

ایـن دو مـدل غلبـه کننـد. در جـدول زیـر        باال بر شکاف بـین  به پایین، پایین هاي باالبه عناصري از مدل
  اند. بندي شده هاي عمومی دسته هاي اجراي سیاست پردازان هر یک از مدل نظریه
  

  هاي مختلف اجراي سیاست پردازان مدل نظریه .2جدول 
ــارداچ (1975)، وان میتــر و وان هــورن (1973پرســمن و ویلداوســکی ( پایین مدل باالبه )، ســاباتیر و 1977)، ب

 ) 1983)، مازمانیان و ساباتیر (1980و  1979مازمانیان (
)، ریپلی 1980)، ویندوف و هریتیر (1977) و مینتز (1978)، شارپف (1978ماژون و ویلداوسکی ( مدل ترکیبی

 )1990)، وینتر (1990)، گوگین (1986)، ساباتیر (1985)، المور (1982و فرانکلین (
)، هجرن و هال 1982)، هجرن (1981)، هجرن و پرتر (1980)، المور (1980و  1971لیسپکی ( باال به مدل پایین

)1982( 

  
ازحد بر توانایی سیاسـتگذاران اصـلی در تصـویب اهـداف      پایین بیش در مجموع طرفدارن مدل باالبه

باال میزان اختیـار   به اند. در مقابل حامیان مدل پایین کنترل دقیق فرایند اجرا تأکید نموده سیاستی روشن و
اند.  ازاندازه بر استقالل پایین از باال تأکید نموده اند و لذا بیش ازحد تخمین زده هاي محلی را بیش بروکرات

هـاي نظـري    فقت بر سر مـدل آوري کردند، موا مرورزمان که پژوهشگران، شواهد تجربی بیشتري جمع به
تـر   هاي مرکزي و محلی توجه دارنـد، آسـان   ها که به استقالل بروکرات قبول در مورد اجراي سیاست قابل

هاي ترکیبی اجراي سیاست (نسل سوم مطالعات اجرا) مورد توجه  ها و مدل شده است. این نکته در نظریه
 د.گیر قرار گرفته است که در ادامه مورد بررسی قرار می

  . مدل اجراي مشارکتی5
نامیـد. ایـن    هـاي اجـرا مـی    وجود آمد که خود را نسل سوم مدل یانی در اجرا پژوهی بهجر 1980در دهه 

رویکرد بر بازبینی مفاهیم مذاکره و یادگیري در محیط سیاسی متمرکز شده و در پی ترکیب عناصـري از  
هـاي عمـومی متـأثر از     جرا پژوهی و اجـراي سیاسـت  باال است. مطالعات ا به پایین و پایین هاي باالبه مدل

در شیوه نگـرش   1980و  1970طور مشخص تحوالتی که ریشه در دهه  عوامل دیگري نیز بوده است. به
هاي عمومی نیـز دگرگـون شـود. بـه      به دولت و وظایف آن داشته و باعث شده تا نگاه به اجراي سیاست

گرایـی   گرایی، مدیریت نوین دولتی و نومحافظه هاي مدیریت لحاظ نظري، نهادگرایی اقتصادي جدید، ایده
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سـازي   اند. گرایش بـه کوچـک   ترین مبانی نظري در تحول نقش دولت در اداره امور عمومی بوده از اصلی
بیشتر اختیارات به بخش خصوصـی و نظریـه انتخـاب عمـومی نقـش دولـت را در        دولت و تفویض هرچه

هـاي نگـاه    عنـوان ویژگـی   جان تامپسون هفت موضوع عمده را بهاي مختلف کاهش داده است. ه عرصه
زدایـی، کیفیـت    کاري (کارآفرینی)، مقررات سازي، تفویض، رقابت، مقاطعه جدید برشمرده است: خصوصی

هاي عمومی و مطالعات مربوط بـه آن   سازي. این امور تأثیر زیادي بر نحوه اجراي سیاست خدمات و کوتاه
 ).Barrett, 2004:254گذارد ( می

یابـد و ارائـه    بیشتر کاهش می هاي عمومی هرچه اندازي نقش دولت در اجراي سیاست در چنین چشم
شـود.   هاي دولت خارج و به عرصه عمومی و اختیـارات عمـومی سـپرده مـی     خدمات عمومی از مسئولیت

ـ    شود و نقش دولت هرچه ها، غیرسیاسی می اجراي سیاست ی محـدود  بیشتر به سطوح کـالن و قواعـد کل
شـود و   بیشتر و بیشـتر مـی  » مدیریت دولتی«پایین و نگاه کنترلی و  گردد. فاصله گرفتن از مدل باالبه می

هاي دولتی و ارائه خدمات عمومی حاکم شده اسـت.   اي، بازاري و غیردولتی به اجراي سیاست نگاه شبکه
گـذارد.   ت سیاستگذاري عمـومی نیـز مـی   تنها بر مطالعات اجرا پژوهی که بر کلی این پدیده تأثیر خود را نه

سـازي بـا    ریزي و سیاسـت  گیرد و برنامه بیشتر از اداره امور عمومی فاصله می سیاستگذاري عمومی هرچه
سـازي   هاي جدیـدي را پیرامـون سـاده    شود که خود، نگرانی آمیخته می مفاهیم مدیریت استراتژیک درهم

زنـد   ماهیت رقابتی و نزاع قدرت بخش عمومی دامن مـی پوشی از  گذاري و چشم ازحد فرایند سیاست بیش
)Barrett, 2004:254.(  

باال با تمرکزي که بر بازیگران  به پایین و پایین اي اجرا معتقدند که دو مدل باالبه طرفداران مدل شبکه
انـد.   تـوجهی کـرده   گرایانه به ارائه خدمات عمومی بـی  اند نسبت به نگاه سیستمی و کل ها داشته و سازمان

شود؛ خدمات عمومی اکنـون از طریـق روابـط     صورت غیرمستقیم محقق می آنها معتقدند که اجرا اغلب به
هـاي سـازمانی    شـود کـه شـبکه    هاي دولتی، غیردولتی و غیرانتفاعی ارائه مـی  پیچیده اداري بین سازمان

پـایین صـرفاً    باالبـه  ). مـدل Salmon, 1989; Goggin et al. 1990آورد ( گانه را پدید می پیچیده و سه
دنبال آن است که دریابد چرا و چگونه اهداف سیاسی اعالم شده توسط مقامـات تحقـق یافتـه اسـت؟      به

هاي هدف و ارائـه دهنـدگان خـدمات را مـورد توجـه قـرار        باال نیز آزمون گروه به پژوهشگران مدل پایین
ایی نپرداخته و در واقع نگاهی سیستمی بـه  هاي اجر یک از این دو مدل به اهمیت شبکه اند. ولی هیچ  داده

 اند. این موضوع نداشته
هـاي دولتـی،    شبکه ارائه خدمات عبارت است از ترکیبی از ارتباطات اداري بـین شـماري از سـازمان   

تواند  کنند. ماهیت این ارتباطات می خصوصی و غیرانتفاعی که در زمینه ارائه خدمات عمومی همکاري می
 1990در بسیاري از موارد ارتباطات سازمانی گرایش بـه غیررسـمی بـودن دارد. از دهـه     متفاوت باشد اما 

هـاي اجـرا    بسیاري از پژوهشگران بر مطالعه موضوعات مرتبط با سـاختار سـازمانی ارتباطـات در شـبکه    
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سـاالران بخـش    شـود تـا دیـوان    هاي ارتباطات سازمانی باعث می اند. شناسایی و فهم ویژگی متمرکز شده
هـا را بهبـود بخشـند. در نتیجـه فهـم       ها را بهتر مدیریت کنند و اجراي سیاست ومی بتوانند این شبکهعم

مثابه یک روش پژوهشی مورد  هاي اجرا به روابط فرایندهاي مدیریتی از طریق ساختار بین سازمانی شبکه
 ).Salamon, 1989گیرد ( تأکید قرار می

از روابـط سـازمانی و وظـایف پیچیـده آن اسـت، چـارچوب       اي متشکل  اجرا مجموعه  که شبکه ازآنجا
مفهومی ابزارهاي سیاستی یک روش پژوهشی را براي آزمون سیستماتیک نقش و ماهیـت شـبکه اداري   

صـورت   ها را به توان سازمان دیگر نمی بیان کند. به ارائه داده و بر ابزارها و اقدامات ویژه مدیریتی تأکید می
هـا و   اي از نقـش  ها شـبکه  هاي عمومی درنظر گرفت. سازمان در اجراي سیاست منفرد و با نگاهی بخشی

انجام  کار گرفته و به اي را در این نگاه سیستمی به دارند و هر یک ابزارها و اقدامات ویژه  وظایف را برعهده
ا بر هر یک گذاري الزامات خاصی ر هاي مختلف سیاست ها و حوزه هاي برنامه دیگر ویژگی رسانند. ازسوي می

هاي  هاي ساختاري برنامه یک مدل براي آزمون روابط بین ویژگی  رو ارائه کند. ازاین ها اعمال می از این حوزه
ها ضروري است. این امر مستلزم توجه به  مختلف، سازوکار ارائه خدمات و الگوهاي مدیریتی اجراي سیاست

دولتی، مشارکت بخش عمومی  نی، ارتباطات قوي بینتواند شامل، کارآفری هاي پیچیده اجرا است که می مدل
درمجمـوع مـدل اجـراي     ).Eisinger, 1988و خصوصی و ساختارهاي غیرمتمرکز ارائه خـدمات باشـد (  

هاي اجرایـی در   هاي چند سازمانی و چند بخشی است. الگوي مدیریتی فعالیت اي دربردارنده شبکه شبکه
ها دربرگیرنده تسـهیل مشـارکت بـین بـازیگران بخـش دولتـی، خصوصـی و         هاي اجراي سیاست شبکه

 د.غیرانتفاعی است که بخش خصوصی نسبت به بازیگران دولتی حضور بیشتري دار

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی اي در سیاست با اجراي شبکه مرتبط . اصول6
) ارتبـاط  1392پایگاه اطالع رسـانی مقـام معظـم رهبـري،     ( یمقاومتهاي کلی اقتصاد  بخشی از سیاست

  اي دارند که به آنها اشاره خواهد شد. نزدیکی با مدل اجراي شبکه
منظـور   هاي انسانی و علمی کشـور بـه   بع مالی و سرمایهسازي کلیه امکانات و منا تأمین شرایط و فعال .1

   آحاد جامعه.فعال حداکثررساندن مشارکت  توسعه کارآفرینی و به
اي و  هـاي علمـی، آموزشـی و رسـانه     در محیط یژهو سازي آن به تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان .2

 .تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی
و بسـیج پویـاي    يسـاز  کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنـگ  هاي یاستحقق سدولت مکلف است براي ت .3

  :را معمول دارد یرهمه امکانات کشور، اقدامات ز
هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفندي و اقـدامات   ظرفیت یريکارگ شناسایی و به  .4

ـ  مناسب اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري درآمـد و نقـش طبقـات     ياهاي جمعی و تأکید بر ارتق
 .درآمد و متوسط کم
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وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولیـد، توانمندسـازي نیـروي کـار، تقویـت       رشد بهره دادن قرارمحور  .5
هـاي   ظرفیـت و قابلیـت   کـارگیري  بهو  ها استانپذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و  رقابت

  .هاي مناطق کشور متنوع در جغرافیاي مزیت
هاي کلی اصالح الگوي مصرف و ترویج مصرف کاالهـاي   مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست .6

 .در تولید یريپذ کیفیت و رقابت يریزي براي ارتقا داخلی همراه با برنامه
  اصالح الگوي مصرف بدون مشارکت مردم در قالب شبکه اجرا میسر نیست. این نکته تبیین شود. .7

هـاي کـالن    هاي اقتصادي است. سیاست در سیاست مردم حضور و مشارکت شاکله اقتصاد مقاومتی
اقتصادي در اسناد توسعه و سندهاي باالدستی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسـیم  

سـازي و تشـکیل کارگروهـاي     سازي، در بخش خصوصی و تعاونی شبکه . در بخش دولتی مقاومدینما یم
گانه فوق  طورکه اصول هفت هاي اقتصادي است. همان قیت در اجراي موفق سیاستساز موف تعاونی زمینه

بر نقش فعال مردم و نهادهاي غیردولتی اسـت. در ایـن    هاي اقتصاد مقاومتی مبتنی دهد سیاست نشان می
ساز و ناظر درنظر گرفته شود و نقـش مـردم هرچـه     عنوان زمینه ها تالش شده که نقش دولت به سیاست

هـاي اقتصـاد مقـاومتی از     شود. با توجه به ماهیـت ایـن اصـول، اجـراي سیاسـت      تر می و پررنگ تر فعال
زیرا در این دو ؛ گیرد باال فاصله می به پایین و مدل پایین اي اولیه اجراي سیاست از جمله مدل باالبهه مدل

امـا اقتصـاد   ؛ تترتیب تکیه بر بازیگران مرکـزي و دولتـی و بـازیگران غیرمتمرکـز و محلـی اسـ       مدل به
مقاومتی نقش بازیگران دولتی را مدنظر دارد اما نقش اصلی را براي بازیگران غیردولتـی و مردمـی قائـل    
است. این ویژگی اقتصاد مقاومتی نیازمند مدل اجرایی است که روابط متقابل دولت و بازیگران غیردولتـی  

ت. شکل زیـر ارتبـاط بـازیگران مختلـف     اي واجد چنین ویژگی اس را مدنظر قرار دهد. مدل اجراي شبکه
  دهد. گانه اقتصاد کشور را نشان می شبکه سه

  
  اقتصاد بخش دولتی

  
  
  
  
  
  
  
  اقتصاد بخش تعاونی                                                                    اقتصاد بخش خصوصی  
  

 گانه اقتصاد کشور (منبع: نویسنده) ارتباط بازیگران مختلف شبکه سه .3شکل 

       اقتصاد مقاومتی 
اجراي شبکه اي
اجراي شبکه اي  
 

 اياجراي شبکه
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 يریگ جهینت
هاي اقتصادي کشور ابالغ شده است. این الگو  سیاست کننده نییتععنوان مبناي  به اقتصاد مقاومتیالگوي 

هاي کلی آن ابالغ گردیده  مبتنی بر شرایط و مقتضیات خاص کشور توسط رهبري مطرح شده و سیاست
هاي داخلی کشور است.  است. هدف اصلی این الگو ایجاد اقتصادي مستحکم، باثبات و مبتنی بر توانمندي

رود و به  اقتصادي فراتر می صرفاًي است که از یک طرح ا گونهمتی به هاي کلی اقتصاد مقاو مفاد سیاست
پردازد و این موارد بیانگر ارتباط اقتصاد با  ي مصرف و نگرش مردم نیز میالگومواردي مانند سبک زندگی، 

ها کردن معیار هاي بهینه اجرا و عملیاتی شدن این اصول نیازمند طراحی مدل سایر ابعاد زندگی است. اجرایی
گذاري شامل مراحل مختلفی است که  هاي مستتر در الگوي اقتصاد مقاومتی است. فرایند سیاست و شاخص

شود. در این فرایند بازیگران مختلفـی نقـش ایفـا     ها ختم می از تنظیم دستورکار آغاز و به ارزیابی سیاست
شـود   الن انجام مـی . درك و شناخت مشکالت پیش روي یک جامعه در مراحل اول توسط مسئوکنند یم

 صـرفاً هاي سیاستگذاري مـردم   . در برخی مدلگردد یمهایی طراحی  سپس با کمک کارشناسان سیاست
تر شده است و  هاي جدیدتر نقش مردم پررنگ گذاري هستند اما در مدل محصوالت سیاست کننده افتیدر

هاي  . آنچه که از مفاد سیاستندا شدهگذاري مطرح  عنوان یکی از عناصر کلیدي کل فرایند سیاست آنها به
و در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است ایـن اسـت کـه اقتصـاد      گردد یمکلی اقتصاد مقاومتی استنباط 

هـاي کلـی    هاي داخلی با مشارکت فعال مردم است. در نتیجه اجراي سیاست مقاومتی متکی بر توانمندي
هاي مختلف  ند از ظرفیت و مشارکت فعال مردم در عرصهاقتصاد مقاومتی نیازمند مدل اجرایی است که بتوا

هاي مختلف اجرا که در این مقاله به آنها پرداخته شد مدل اجراي  اقتصاد مقاومتی استفاده نماید. از بین مدل
تواند اصول اقتصاد مقاومتی را عملیـاتی   صورت بهتري می اي که مدلی جدید در این عرصه است به شبکه

ها امري دستوري و از باال به پایین نیست بلکه بـازیگران مختلـف    ین مدل، اجراي سیاستنماید زیرا در ا
تواند اصول اقتصاد مقاومتی از جمله  داراي روابط و تأثیرات متقابل هستند. در نتیجه این مدل به خوبی می

سـیج همـه   هاي جمعـی، ب  ها، تقویت همکاري تغییر سبک زندگی، الگوي مصرف، ایجاد رقابت بین استان
  امکانات کشور و اتکا به منابع داخلی را تحقق ببخشد.
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   یاقتصاد مقاومت یهاي کل استیسازي موفق س ادهیالزامات پ یمدل مفهوم
 *یمحمدباقر رستم

 چکیده
 نیـ باشـد و در ا  گذاري می استیس ندیترین مراحل فرا ترین و پرچالش یاز اساس یکیسازي  ادهیمرحله پ

از  يهاي اقتصاد استیخصوص در حوزه س شده به نیهاي تدو يگذار استیسازي ناموفق س ادهیخصوص پ
 رقابـل یهـاي غ  نهیخصوص هز نیاند و در ا کشورها با آن مواجه یتمام باًیاست که تقر یجمله مشکالت

سازي  ادهیپ تیثر بر موفقؤعوامل م یمقاله در تالش است ضمن بررس نی. اندینما را پرداخت می یجبران
در کشـور   یاقتصاد مقـاومت  یهاي کل استیسازي موفق س ادهیامات پالز یمفهوم یبه ارائه مدل است،یس

-یفیو با استفاده از روش توص یبا انجام مطالعات اکتشاف ،یمدل مفهوم یپژوهش طراح نیبپردازد. در ا
 استیسازي س ادهیپ تیموفق مؤثر برمحقق و بر اساس عوامل  یپژوهش اتیو با استفاده از تجرب یلیتحل 

سازي،  تیسازي، ظرف مقاله داراي دوازده عامل: فرهنگ نیارائه شده در ا یانجام شده است. مدل مفهوم
و مقررات، خطرپذیري، انگیزش و بسیج، تأمین منابع، تعهد و  نیتغییر، قوان رشیو نوآوري، پذ تیخالق

 د.باش استمرار و تداوم و الگوي راهنما می ،یابیمدیریتی، کنترل و ارز ییهمگرا
  .تیموفق یعوامل بحران سازي، ادهیپ، اقتصاد مقاومتی است،یسازي س ادهیپ :ها کلیدواژه

 مقدمه  
ن و دانشـمندان  امورد توجه خاص محققـ گذاري  فرایند سیاستعنوان یکی از مراحل اصلی  هسازي ب ادهیپ

گونـه   چیه أتواند منش نمیخود  يخود به نشود،سازي  ادهیپ سیاستکه  یواضح است تازمان .ه استقرار گرفت
سازي  ادهیو پ سیاست رینحوه تفسمطالعات زیادي درباره راستا  نیا مشکل باشد. در ایله ئتحول و حل مس

ـ پ يتعامل باهم رو قیکه ازطر است الزاماتیسازي شامل  ادهیپ فرایند است. صورت گرفتهآنها  سـازي   ادهی
    گذارند. می یمهم راتیثأتسیاست 

در دیدار با  1389رهبري در سال  بار ازسوي مقام معظم اصطالحی است که اولین "مقاومتیاقتصاد "
هاي متعددي مورد تأکید ایشـان قـرار    جمعی از کارآفرینان کشور مطرح شد و پس از آن نیز در سخنرانی

 داتیه با تهدعنوان برنامه و راهکار مقابل را به »یاقتصاد مقاومت«و مفهوم  دهیا يمقام معظم رهبر گرفت.
انـد. اقتصـاد    نمـوده  یانداز معرف اهداف بلندمدت سند چشم يسو کشور به شبردیپ يدر راستا ها و میو تحر

                                                        
  mbrostami@gmail.com، دانشگاه عالی دفاع ملی ی،پژوه ندهیآمدیریت  يدکتر يدانشجو *
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 ییرشد و شکوفا نهیمز م،یفشار و تحر طیدر شرا یملت حت کی ياست که برا ياقتصاد ییالگو یمقاومت
ـ  نیتر کشورمان، مهم هیعل یغرب يهاي کشورها میفشارها و تحر دیکند. با تشد را فراهم می  شیمسئله پ

یـک مکتـب یـا یـک نگـرش       یاقتصـاد مقـاومت   کشور خواهد بود. ازیمورد ن یمنابع مال نیرو، مسئله تأم
 [1] سازد. که اقتصاد را در محور باورها و اعتقادات آن، مقاوم می استی الزام ینیست ول ياقتصاد

را ابالغ فرمودنـد. در   یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیس 1392بهمن  23 خیدر تار يمقام معظم رهبر
 يوادار کردن دشمن، حفظ دسـتاوردها  ینیبر همه مشکالت، به شکست و عقب نش آمدن ابالغ فائق نیا

انـداز   و سـند چشـم   یها و اصول قانون اساس و تحقق آرمان شرفتیو تداوم پ مختلفهاي  نهیکشور در زم
ـ گـرا، پو  زا و بـرون  درون ان،یبن عدالت ،يدانش و فناور بهی ساله و تحقق اقتصاد متک ستیب در  شـرو یو پ ای

عنـوان   اسـالم را بـه   يبخش از نظام اقتصاد الهام ییالگو به دنیبخش تینیو ع یپر مخاطره جهان طیشرا
  [2] اند. متذکر شده یهدف اقتصاد مقاومت

ـ را ن یالزامات ،یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي موفق س ادهیپمیان  دراین داد، ایـن الزامـات بسـیار     ازی
هـاي بعـدي بـا     نتیجـه از آن، گـام   ضروري است و درصورت عدم درنظرگرفتن و یا عبور سـطحی و کـم  

هاي نـاموفق، غفلـت از مرحلـه     استینتیجه مواجه خواهد شد. در بسیاري موارد از س دشواري و حتی عدم
 اسـت، یسـازي س  سازي الزامات پیاده مرحله زمینه ایم. عبور سریع و سطحی از سازي، را شاهد بــوده ادهیپ

تر ممکن اسـت   هاي آن بیانجامد بلکه در شرایط سخت استیسازي س پیاده تنها ممکن است بــــه عدم نه
 .ودآینده نیز سلب ش يهاي راهبرد با ایجاد یک حافظه منفی در کشور، فرصت حرکت

سپس  ،هپرداختسازي سیاست  پیاده فیتعربه  ،ها سازي سیاست در ادامه براي درك بهتر موضوع پیاده
سازي سیاست مطرح گردیده  پردازان حوزه پیاده هیسازي موفق سیاست که توسط نظر ثر بر پیادهؤعوامل م

خصـوص از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـري پرداختـه و سـپس         و در ادامه به مفهوم اقتصـاد مقـاومتی بـه   
موفـق  سازي  پیادهارائه و هر کدام از الزامات پژوهش  فهومیمشود. در انتها مدل  می انیبرویکردهاي آن 

  گردد. می حیهاي کلی اقتصاد مقاومتی تشر سیاست

  مسئله انیب
مرحله  نیا رایز باشد. گذاري می سیاست ندیترین مراحل فرا ترین و پر چالش از مهم یکیسازي  پیاده مرحله

ـ ها مورد ارز به هدف یابیدست زانیم یابیها است و پس از آن در مرحله ارز تحقق هدف نینقطه آغاز  یابی
هـاي   گـذاري  سازي سیاسـت  قدر پیاده دهد تا چه می ها است که نشان یابیارز نیا جهیو در نت ردیگ قرار می

  .است با شکست همراه بوده ایو  زیآم شده موفقت نیتدو
 جمله از يهاي اقتصاد خصوص در حوزه سیاست شده به نیهاي تدو گذاري ناموفق سیاستسازي  پیاده
ـ  رقابـل یهاي غ نهیخصوص هز نیو درااند  مواجه کشورها با آن یتمام باًیاست که تقر یمشکالت را  یجبران
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سـئوالن  چندي است که مورد توجه جدي م زیسازي سیاست در کشور ما ن پیاده مسئله اند. پرداخت نموده
سـازي   پیـاده  در شده نییتع شیبه اهداف ازپ یابی دست آن ناکارآمدي و عدم لیترین دل گرفته که مهم قرار

اتوجه به شرایط اقتصادي داخلـی کشـور و   ببه تأکیدات مقام معظم رهبري و باشد. با توجه  ها می سیاست
عنـوان یـک    به متیهاي کلی اقتصاد مقاو سازي سیاست پیادهبررسی موضوع ، هاي ظالمانه خارجی تحریم

  . است دهیگرد کامالً روشن و آشکار ضرورت براي کشور
سـازي   پیاده پردازان مختلف براي ارائه مدل و الگوي براي هیتوسط نظر اديیهاي ز گذشته تالش در

 شـده سـازي   هـاي پیـاده   گـذاري  آمـده از سیاسـت   دسـت  بـه  جینتا یموفق سیاست انجام گرفته است، ول
ـ . ز[3]است نداشته یمطلوب جیها و الگوهاي ارائه شده چندان نتا دهندة آن است که مدل نشان  نـد یفرا رای
 نیحال، ا نیدر آن نقش دارند و درع الزامات زیادي که شود سازي می پیاده یطیسازي سیاست در مح پیاده

ـ و غ یاقتصادي، فرهنگ ،یاسیهاي س تعامالت با توجه به تفاوت نیا تعامل داشته و گریکدیبا  الزامات  رهی
ـ دل گذارنـد. بـه   می یتوجه قابل راتیتأث سیاستسازي  پیاده ندیروي فرا  ،یاسـ یهـاي س  تفـاوت  نیهمـ  لی

 کـار  طیشـرا  یپردازان مختلف در تمـام  هیهاي ارائه شده توسط نظر مدل ريیکارگ به ،یفرهنگ اقتصادي،
 ییالگوها از است کهیشده ن نیهاي تدو گذاري سازي موفق سیاست باشد. لذا براي پیاده مناسب نمی چندان

سازي موفق  پیاده ریمسمیان  . دراینسازي آن ارائه گردد خاص آن سیاست و حوزه پیاده طیمتناسب با شرا
ـ که ابتدا با دارندالزاماتی نیاز  ،هاي اقتصاد مقاومتی سیاست ـ  آن الزامـات  دی ـ ثر بـر پ ؤم موفـق  سـازي   ادهی

ـ اسـت تـا از طر   برآنی پژوهش سع نیدر ا بنابراین گردد. ییشناسا یاقتصاد مقاومت یهاي کل استیس  قی
هاي اقتصاد  سازي موفق سیاست پیاده مفهومی از الزامات یمدل، یفتشاکا ردکیو با رو قیتحق اتیادببررسی 

   .سازي آن اقدام نمود آن به طراحی و تدوین نقشۀ راه پیاده تا بتوان برمبناي گردددر کشور ارائه مقاومتی 

  پژوهش هدف
هـاي کلـی اقتصـاد     سیاستموفق سازي  پیاده الزامات برايی مفهومی مدل هیارا" قیتحق نیا یاصل هدف

  باشد.   می "مقاومتی در کشور

  پژوهش سؤال
هاي کلی اقتصـاد   سیاستموفق سازي  الزامات پیاده يمناسب برا یمفهوم مدل" قیتحق نیا یاصل سؤال

  باشد. می "ست؟یمقاومتی در کشور چ

  پژوهش و نوع روش
  تحلیلی صورت گرفته است.-اي و با رویکرد توصیفی این تحقیق از نوع توسعه
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  نظري پژوهش یمبان
  سیاستسازي  پیاده فیتعر
ـ انیصـورت ب  سیاست که عموماً به ماتیسازي را انجام تصم پیاده انیو مازمان ریسابات باشـد،   مـی  یرسـم  هی
سازي و  پیاده ،مقامات سازي دستورات از پیاده یتواند شکل سازي می پیاده یحالت نیاند. در چن نموده فیتعر

ـ   زيیسازي چ پیاده اوتول . از نظر[4]دادگاه باشد  ماتیتصم ای اسـتقرار اهـداف روشـن در     نیاست کـه ب
 بروکـز . [5] گـردد  ف مـی یتعر یواقع ییایآن در دن ییو اثر نها زهایندادن چ و انجامدادن  دولت براي انجام

ـ سازي سیاست شـامل فعال  معتقد است که پیاده آنهـا و   ریتفسـ  ،نیقـوان  ريیکـارگ  هـایی همچـون بـه    تی
موضـوع   سازي سیاسـت  پیاده باشد. از نظر بروکز و تصورات و ارائه خدمات به مردم می نیسازي قوان پیاده

سازي بـر   پیاده نیبنابرا. [6] باشد هاي مناسب می نامه نییا و آکهیتکن ازمندیباشد که ن میاي  دهیچیپ اریبس
 ].7[ دارد سیاست و عمل داللت نیب وندیپ

کسب آنها  اي از اهداف و اقدامات انجام گرفته براي مجموعه نیب یو تکامل یتعامل ندیفراسازي  پیاده
 شـود  به اهداف مشخص را شامل می دنیشده براي رس درنظرگرفته سري از اقدامات کیکه  ].8باشد [ می

ـ اهداف سیاست نبا لذا ر هستند،یسازي درگ پیاده دهیچیپ ندهايایدر فر یمختلف گرانیازآنجاکه باز ].9[  دی
ـ تري بـراي پ شـ یب اراتیاخت انیب، مجریترت این باشد و به قیاي کامالً دق شامل مجموعه ثر ؤمـ سـازي   هادی

سازي قانون اسـت کـه در    معناي پیاده به یسازي سیاست در مفهوم کل پیاده تینهادر. [10] سیاست دارند
برنامـه   کی تا با تالش، اهداف زدیآم متفاوت در هم میهاي  کیهاي و تکن هیها، رو سازمان گران،یباز آن

  .[11]دمطلوب و مثبت برسانن جهیرا به نت شنهاديیسیاست پ ای

  سیاستموفق سازي  پیاده مؤثر برعوامل 
ون هـورن در   کار توسط ون متر و است،یسازي موفق س ادهیپ ايبر یتالش درخصوص ارائه مدل نینخست
و اهـداف، منـابع    داردهااسـتان  بوده کـه عبارتنـد از:   ریانجام گرفت. مدل آنها داراي شش متغ 1975سال 

 طیسـازي، شـرا   هـاي پیـاده   قسمت اتیخصوص سازي، هاي پیاده تیو فعال یسازمان نیسیاست، ارتباطات ب
 ونـد یسازي و سیاست ارتبـاط و پ  پیاده نیب رهایمتغ نیا .انیمجر شاتیو گرا یاسیو س یاقتصادي، اجتماع

  ].9[ ندینما برقرار می
است. بر اساس مدل آنها،  افتهی توسعه انیو مازمان هیتوسط سابات 1980در سال ها  مدلاز  گرید یکی

ها در  به اهداف سیاست یابیکه در دست استیی رهایشناسایی متغ ،سازي سیاست ترین نقش در پیاده یاتیح
شـوند کـه    بنـدي مـی   دسـته  یدر سه محور اصل رهایمتغ نیاست. ا رگذاریسازي آنها تأث پیاده ندیطول فرا

توسط ادواردز در  نییپا مدل باالبهاي  نهیزم رهايیساختاري و متغ متغیرهاي ،یتیماه رهايیعبارتند از: متغ
 رگـذار یسازي سیاست تأث نظرش بر پیاده مدل چهار علت را که به نیاست. وي در ا شده ابداع 1980سال 
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ـ مجر هـاي  گـرایش ) 3) منـابع،  2) ارتباطات، 1: بود را مشخص نموده است که عبارتند از ) سـاختار  4 ان،ی
 آنهـا  که توجه به کند سازي سیاست مطرح می دهچهار محتواي نهادي را براي پیا ستایکال .]4[ی بوروکراس
شـود. وي   گرفتـه  کـار  بـه  گذاري سیاست ندایو اثربخش در فر حیطور صح سازي به شود تا پیاده باعث می

سـطوح   .[12]دده قرار می بحث سطوح را مورد نیمؤثر بر ا یرونیو ب یدرون رهايیعوامل و متغ نیچن هم
) سـطح  الـف  است عبارتند از: ستایکال اتیبرگرفته از نظر که سازي و عوامل اثرگذار بر آنها پیاده ۀچهارگان

رفتـار   یدارد و چگـونگ  دیتأک و نهادي یهاي قانون است که بر جنبه یاساس یقانون ایاول محتواي نهادي 
) سـطح  ب ات اسـت. نهادها و مؤسس توسط و مقررات وضع شده نیها، قوان آن منوط به قبول دستورالعمل

ـ ا .بخشـد  می تیمشروع مدل، است که درواقع به یعنوان انتخاب جمع ها به ندهیدوم، سطح انتخاب نما  نی
شـود   مرحله مورد توافق واقع می نیدر ا ماتیتصم است. قضاییسازي و  هاي پیاده با سازمان ریمحتوا درگ

گـردد   سطح موجب مـی  نیکند. ا می شنهادیرا پ ندهیها در آ کنترل به آزادي دارند و کاهش لیم نیو طرف
) سطح سـوم،  ج سازي گردند. شده بهتر پیاده حاصل یتوافق جمع لیدل به هاي وضع شده گذاري تا سیاست
ـ  نامه نییآ بیو اعمال دولت است که دولت در آن به تصو یاتیسطح عمل پـردازد.   مـی  یها و مقررات داخل

ـ در ا ماتیو تصـم  اسـت ی تردولیو غ یدولت سطح شامل نهادهاي شبه نیا و  یسـطح اظهـارات رسـم    نی
ارائـه خـدمات اسـت و     تیریاست که شامل مد یعی) سطح چهارم، سطح توزد .ردیگ را دربرمی یررسمیغ

 هماهنـگ  را گـر یمحتواهـاي د  جیمحتوا نتا نیا رد،یگ را برعهده می اتیآن نظارت بر عمل قیطر دولت از
  .است یسطح کامل باًیآورد و تقر سازي درمی پیاده ۀآنها را به مرحل یکند و در اجتماعات خارج می

  اقتصاد مقاومتی
  1مفهوم اقتصاد مقاومتی

کـه هـر کـدام از     اسـت  ارائه شده یمتفاوت فیمدت زمان کم، تعار نیدر هم یمفهوم اقتصاد مقاومت يبرا
مقـام  را خـود   یمقـاومت  اقتصـاد  جامع و کامل از فیتعر ان،یم نیاند. درا موضوع نگاه کرده نیاي به ا جنبه

است کـه   ياقتصاد یمقاومت اقتصاد«اند:  فرموده انیبا دانشجو داریدر د شانیاند. ا ارائه داده يرهبرمعظم 
و در  .[13] »کنـد  را فـراهم مـی   ییشـکوفا  رشـد و نۀ یزم م،یفشار و تحر طیدر شرا یملت، حت کی يبرا

اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصـاد مقـاومتى     ۀمسئل«اند:  دیدارهاي دیگر فرموده
کـی  ی کـاهش وابسـتگى بـه نفـت     الزامات اقتصاد مقاومتى است. وکردن اقتصاد، جز . مردمىدارد الزاماتى

کی از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنـى  یمدیریت مصرف،  ۀمسئل دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است.
 وجود بیـاوریم. امـروز کـارآفرینى    ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به« [14] .»متعادلمصرف 

   [1]» این است. شیمعنا
                                                        
1. Resilient Economy 
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این تعریـف را ارائـه    مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و نظام اداري
سـازي   اسـت کـه ضـمن مقـاوم     یمـدیریت  -ياقتصاد یگفتمان و الگوی ،یاقتصاد مقاومت«داده است که: 

سـاز،   راندن نظام سلطه، پیشرو، فرصت عقب رویکرد با ،یشکن در برابر تهدیدات و توان تحریم یاقتصاد مل
مفهوم مدیریت شرایط موجود  و در تعریفی دیگر اقتصاد مقاومتی به [15]». گرا است زا و برون مولد، درون

داقل برساند آمده است و در ادامه بیان شده اسـت، ایجـاد نهادهـاي    ح ها را به که مخاطره صورتی کشور، به
پذیري آن را  ها، قوانین و تدابیر اجرایی) که خطر اي از سیاست کارگیري مجموعه الزم در اقتصاد ایران (به

ه المللی، به حداقل رسـاند  هاي بین ویژه تحریم زننده داخلی و خارجی، به هاي آسیب در برابر تکانه و اخالل
  .[16]هاي پایدار اقتصادي فراهم آورد  و زمینه را براي دستیابی ایران به پیشرفت

اسـت. خاسـتگاه    یبر اقتصـاد اسـالم   یو مبتن يدار هیدر مقابل اقتصاد سرما یمطمئناً اقتصاد مقاومت
و  نیلشود که ابتدا مسئو می يدر جامعه جار یاقتصاد اسالم یهاست و زمان قلب انسان زین یاقتصاد اسالم

ـ   نیو ا رندیرا بپذ یاقتصاد اسالم شیارشد در باطن خو رانیمد هـاي مختلـف    بخـش  هتفکر را درعمـل ب
 یهاي اساسـ  تواند در آنها وارد شود و از ضعف می یکه اقتصاد مقاومت ییها جامعه القا کنند. از جمله بخش

حاصل از اقتصـاد   يبه درآمدها یموارد اشاره کرد: وابستگ نیتوان به ا شود می محسوب می رانیاقتصاد ا
ــک ــول ت ــات   یمحص ــکاف طبق ــام، ش ــت خ ــادرات نف ــب  یو ص ــر نس ــاد  ،یو فق ــاد اقتص  ،يو ادار يفس
ـ توجه بـه تغ  کشور، عدم يارز ستمیو س یپول ،يدار ضعف نظام بانک ،یعلم يساالر ستهیشا عدم هـرم   ریی
ـ جمع یو سالخوردگ یتیجمع ـ و طو ضیعـر  یبوروکراسـ  ت،ی ـ  لی  يکـار یوکـار و ب  کسـب  يفضـا  ،یدولت

ارز و نرخ بهره است، قاچـاق   نرخبودن  ياز دستور یهاي سرگردان که ناش هیها، وجود سرما کرده لیتحص
در  یفروشـ  و خـرده  یفروشـ  صورت عمده کاال به عیبر چرخۀ توز قیکاال به داخل و خارج، عدم نظارت دق

و  یهـاي اجتمـاع   هیتوجه بـه سـرما   عدم ،يتوسعۀ اقتصاد يربنایعنوان ز به یلیونقل ر کشور، ضعف حمل
  .[17]ندیهاي نما هیسرما

توان اقتصادي عنوان کرد که در آن عالوه بر تعامل پویا با دنیاي  طورخالصه می مقاومتی را به اقتصاد
المللـی   خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادي کشور حفظ شده و نوسـانات محـیط بـین   

اقتصـاد داشـته باشـد.     النآن، کمترین تأثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهاي ک هاي اقتصادي و تهدید
ها استفاده کند.  هاي خود براي استفاده حداکثري از ظرفیت چنین اقتصادي مسلماً باید از تمامی توانمندي

ر تکیـه  ازاندازه بر روي یک یا چند بخش یا ظرفیت اقتصادي کشـو  در اقتصاد مقاومتی، نباید تمرکز بیش
برداري از تـوان خـود برسـند. ایـن      به حداکثر بهره تصادهاي اق شود، بلکه باید تالش شود تا همه ظرفیت

  .[18] سزایی برخوردار است خصوص در مورد اقتصاد ایران از اهمیت به موضوع به
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  رویکردهاي اقتصاد مقاومتی
براي تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد مدیریت ریسک: در این رویکرد میزان احتمال 

هایی که ریسک بـاالیی دارد،   شود از ورود به حوزه گیرد و سعی می شکست سیستم مورد محاسبه قرار می
چنـین ایجـاد   هـاي تقویـت سیسـتم و هم    پرهیز شود. رویکرد مهندسی مقاومـت: در ایـن رویکـرد روش   

گیـرد و از طریـق تقویـت سیسـتم،      پذیري بیشتر در برابر فشارهاي وارده مورد مطالعـه قـرار مـی    انعطاف
  .[19]که آسیب به حداقل برسد  طوري یابد، به مقاومت در برابر فشار وارده افزایش می

ـ      ر اقتصاد مقاومتی یک مکتب یا نگرش اقتصادي صرف نیست، بلکه اقتصـادي اسـت کـه مبتنـی ب
کنـد و اقتصـاد را در محـور     ایرانی پیشرفت سیر می-اندیشه انقالب اسالمی و در راستاي الگوي اسالمی

حـال   زا و خوداتکـا و درعـین   سـازد. اقتصـاد مقـاومتی، سیاسـتی اسـت درون      باورها و اعتقادات مقاوم می
  نگر که متناظر با شرایط آینده مطلوب جمهوري اسالمی ایران است.  برون

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی سازي موفق سیاست پیاده الزامات
  سازي فرهنگ

ـ   استیسازي س ادهیپ يبرا الزام نیاول باشـد.   سـازي مـی   در کشـور فرهنـگ   یاقتصـاد مقـاومت   یهـاي کل
و  یبـاور عمـوم   کیـ صـورت   به یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي س ادهیشود تا پ سازي موجب می فرهنگ

ـ . زدینما لیها را تسه استیسازي آن س ادهیمشترك درآمده و روند پ ـ بـدون داشـتن    رای ـ د کی  هـم و ف دی
ـ   و برداشـت  یناهمـاهنگ  ،یهاي اقتصـاد مقـاومت   استیسازي س ادهیمشترك از پ  نـد یاز فرا یهـاي مختلف

 استیسازي س ادهیهاي مختلف از پ ها رخ خواهد داد که بعضاً موجب برداشت استیسازي در انجام س ادهیپ
ـ پ یاصـل  گرانیتعارض و تقابل باز نیموردنظر و همچن ـ      ادهی ـ پ هسـازي خواهـد شـد. تمایـل ب سـازي   ادهی

ناپذیر و نه یک انتخاب قابـل عـدول سرچشـمه     باید از یک ضرورت اجتناب یهاي اقتصاد مقاومت استیس
  سادگی قابل درك نیست. گیرد، ضرورتی که اغلب وجود دارد ولی به

  و نوآوري تیخالق
ـ سـازي بـه خالق   ادهیدر روند پ یاقتصاد مقاومتهاي  استیسازي س ادهیپ و  یاصـل  گرانیو نـوآوري بـاز   تی

ـ ا دارد. بـه  ازیهمراه خطرپذیري آنها ن سازي به ادهیدر پ ديیکل ـ پ یاصـل  گرانیمعنـا کـه بـاز    نی سـازي   ادهی
 یراسـتا سـع   نیو در ا آمدهوجود  نفس به به خودباوري و اعتماد یبا نوع ،یاقتصاد مقاومت یهاي کل استیس

ـ . و اردیـ صورت خالقانه و نوآورانـه انجـام گ   دادند به هایی را که قبالً انجام می تا روند کاري ندینما می  نی
 رشیمفهوم نـوآوري، همـراه بـا پـذ     یعنیدرآوردن آن  فعل سازي به همراه به ادهیپدة یدر نظر و ا تیخالق

  آورد. همراه میرا به  یاقتصاد مقاومت یکلهاي  استیسازي س ادهیدر پ تیموفق سکیر
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  تغییر رشیپذ ظرفیت
تغییـر اسـت.    رشیهـاي مهـم هـر کشـوري ظرفیـت پـذ       شدت متغیر امروز یکی از شاخص در شرایط به

تـر   هایی که در آنها فرهنگ مناسب براي استقبال از تغییر و شـوق نـو شـدن قـوي اسـت، راحـت       کشور
 تصـور این  استیسازي س ادهیشوند. یکی از اشتباهات متعارف در پ يکار تغییرات راهبرد به توانند دست می

جدید را پیـاده   استیتوانند س اند می کار مشغول است که ساختار موجود و مدیرانی که با سازوکار گذشته به
اغلب به ساختار و سازوکارهاي متفاوتی نیـاز دارد. سـاماندهی جدیـد     استیسازي س ادهیکه پ کنند. درحالی

ها، تشکیالت، فناوري و شیوه  و سیستم هاهاي کشور در قالب ساختارهاي مناسبی از فرایند ت و قابلیتامکانا
 استیآید. هریک از عوامل یاد شده باید با س شمار می ها به استیسازي س اساسی در پیاده الزاممدیریت یک 

 جـاد یا يسـازي بـرا   . بسـتر تغییر کنند استیصورت الزم است در راستاي س جدید سازگار باشند درغیراین
 یهاي کل استیمطابق با س یاقتصادي و فن ،یاسیس ،يگذار استیس ري،ساختا ،یفرهنگ ،یاجتماع راتییتغ

 الزامـات از  یتا درك درست دینما کمک می الزامات نیا قیدق ییباشد. شناسا در کشور می یاقتصاد مقاومت
  برخوردار باشد. یمناسب یسازي از اثربخش ادهیو روند پ میسازي داشته باش ادهیثر پؤو م ديیکل

  و مقررات  نیقوان
ن ها را معـی  استیسازي س ادهیپ يها برا گیري اي هستند که چگونگی تصمیم هاي منطقی چارچوب نیقوان
مناسب، از دستیابی به مجموعه تصمیمات هماهنگ در سطح کشور و در  نیکنند. کشور در فقدان قوان می

افزایی در کشور  ایجاد سازگاري و هم الزاماتترین  و مقررات از مهم نید ماند. قوانطول زمان محروم خواه
کشوري است و براي تحقق این امر، قبل از تالش  نیمستلزم پشتیبانی قوان استیسازي یک س ادهیهستند. پ

  و مقررات متناسب با آن را در کشور مستقر ساخت. نیهاي جدید باید قوان استیسازي س ادهیبراي پ

  خطرپذیري
ـ   اسـت یسـازي س  ادهیـ الزم براي کشور جهت پ الزاماتخطرپذیري و قابلیت تحمل فشار نیز از   یهـاي کل

ها در بهترین حالت خود، باز هم با خطـر و فشـارهاي سـنگین     استیسازي س ادهیاست. پ یاقتصاد مقاومت
الزم براي  هاي گیباید آماد يراه است. کشور براي آغاز به یک حرکت راهبرد(داخل و خارج از کشور) هم

راه متوقـف   ۀصورت احتمال اینکـه کـار در نیمـ     گویی و تحمل این فشارها را داشته باشد، درغیراین پاسخ
  گردد و کشور در ابهام و سرگشتگی باقی بماند یک احتمال جدي است.

  و بسیج انگیزش
ها بـه   ها و اجراي همه برنامه نهایتاً تحقق همه سیاست یهاي اقتصاد مقاومت استیسسازي موفق  ادهیپ در
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هـاي فـردي    اي نهفته است. انسان بر مبناي انگیزه گردد، جایی که مسائل گوناگون و پیچیده انسان بازمی
نگـردد کـار بـا     هـدایت هـا در راسـتاي اهـداف راهبـرد مـورد نظـر        کند و چنانچه این انگیزه حرکت می

هاي زیادي همراه خواهد بود. در این بخش از کار، بیش از آنکه مفاهیم و الگوهاي مدیریتی کارساز  دشواري
هـاي   بدون در اختیار گرفتن و بسیج همه توانمنـدي  استیمؤثر است. س استییباشد، اصول و الگوهاي س

امر باید قبل از اقدام، مقـدمات   کشور (منابع، فرایندها، امکانات و...) قادر به پیاده شدن نیست و براي این
شـود کـه در یـک کشـور همـه       الزم فراهم گردد. یک عامل اساسی و بازدارنده از این واقعیت ناشی مـی 

کارگیري آنها براي تغییر (نفی  اند و به ها در رابطه با ایجاد و تقویت وضعیت فعلی ساماندهی شده توانمندي
   هاي کشوري است. ها و حتی ارزش گیري جهت اساسی در رویکردها، رخشموجود)، یک چ وضع

  سازي تیظرف
ـ   استیسازي س ادهیپ يبرا گریالزامات د از ـ ظرف ،یاقتصـاد مقـاومت   یهـاي کل سـازي سـخت افـزاري،     تی

ـ بـراي پ  یافزاري و مهارت نرم باشـد، در واقـع    در کشـور مـی   یهـاي اقتصـاد مقـاومت    اسـت یسـازي س  ادهی
از  يفهم مشترك کشور جادیا باباشد که  سازي همان توانمندسازي کارکنان، سازمان و جامعه می تیظرف

ـ   استیسازي س ادهیپ يبرا يو نگاشت نهاد یهاي اقتصاد مقاومت استیس رخ  یاقتصـاد مقـاومت   یهـاي کل
موجـب  و  افتـه ی عیتسـر  یهـاي اقتصـاد مقـاومت    اسـت یسـازي س  ادهیروند پ با آنکه  طوري خواهد داد، به

  ها خواهد شد.  استیسازي س ادهیدر پ ییشکوفا

  منابع تأمین
گستردگی منابع درگیر در آن است.  ،یهاي اقتصاد مقاومت استیس يسازي راهبرد ادهیاز وجوه تمایز پ یکی
اي از منابع بالفعل و بالقوه کشـور بـوده و هرقـدر     کارگیري بخش عمـده ها، مستلزم به استیسازي س پیاده

تـر اسـت. ایـن منـابع شـامل       و ملموس بیشترتر و مؤثرتر طراحی شده باشد، این گستردگی  قوي استیس
هاي مالی و غیرمالی، فیزیکی و غیرفیزیکی، فناوري، منابع انسانی و حتی هیجانات و عواطف قابل  قابلیت

دو مـورد از   ریـزي تـأمین ایـن منـابع اسـت.      ها برنامـه  استیسازي س پیاده الزاماتمدیریت است. یکی از 
تواند یکـی از عوامـل    و انسانی است. چگـونگی تأمین منابع خود می لیترین منابع مورد نیاز، منابع ما مهم

  باشد. ها می استیسازي س ادهیکننده در موفقیت و یا شکست پ تعیین

  مدیریتی ییو همگرا تعهد
کشـور اسـت،    ییسـتم مـدیریت  در س ییهمچنین نیازمند همگرا یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي س ادهیپ

ـ    یمقـاومت  يتوانـد یـک حرکـت راهبـرد     شده نمی مدیریت ضعیف یا تضعیف  نیرا راهبـري کنـد. همچن
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در کشور نیازمنـد تعهـد و عـزم مـدیران ارشـد نسـبت بـه آن و         یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي س ادهیپ
ثمر بوده و  بی استیس نیسازي ا ادهیبدون این تعهد و عـزم، تالش براي پ .نهادها است ریبا سا ماهنگه

انجامد. این عزم، باید با منطق و اصول راهبري توأم گـردد. عزمــی کـه     فقط به صرف هزینه و زمان می
مدیریتی، اعمـال   نددستگیهمراه داشته باشد. چ مردم را به انیانداز جذاب، صداقت آشکار و اعتماد م چشم

مراتـب مـدیران،    گیـري و رابطـه ضـعیف بـین سلسـله      یمنفوذ عوامل خارجی در کشور، تعدد مراجع تصم
است. چنانچه کشور در  یهاي اقتصاد مقاومت استینشدن س ادهیمصادیق بارزي از شرایط نامناسب براي پ

هـا را   اسـت یسازي س و سپس پیاده رداختچنین شرایطی قرار دارد باید قبل از هر چیز به اصالح شرایط پ
مجـري   گرانیبـاز  یو همدل یهایی در هماهنگ استیس نیسازي چن ادهیر پد تیرمز موفق رایدنبال کرد. ز
  نهفته است.

  یابیو ارز کنترل
سازي آن  ادهیهاي آن را محقق نماید الزم است چگونگی پ سازي شود و هدف ادهیها پ استیاینکه س براي

بینـی و   پـیش  که نتیجـه مطلـوب و پیامـدهاي قابـل     نحوي با شرایط و امکانات موجود هماهنگ باشد به
متقابـل بـین    ابـط مناسب ایجاد کند بنابراین الزم است همواره تعارض بین مدیریت و نیروي انسانی و رو

هـا   استیهاي مناسب براي کنترل س کنترل باشد. و همچنین ایجاد شاخص هاي آفریننده نتایج تحت نقش
ینـه اسـتفاده بهینـه از شـرایط و     آوري زم هاي الزم، فناوري مناسب و فراهم فراهم گردد. وجود زیرساخت

  سازي شوند. ادهیاضافی پ زینهها در جهت اهداف و بدون کمترین ه استیشود تا س امکانات باعث می

  و تداوم   استمرار
در کشور کار دشواري است ولی دشـوارتر از   یسازي اقتصاد مقاومت ادهیمانند پ يیک حرکت راهبرد انجام

هـا در   هاي آن در طول زمـان اسـت. در بسـیاري از مـوارد، کشـور      زشآن، حفظ روند حرکت و استقرار ار
حرکـت   دآگـاه هاي حاصـل، بـا غفلـت از ایـن مرحلـه، ناخو      مرحله دستاوردهاي اولیه شادمان از پیروزي

هـاي   مقابل در برخی از موارد دیگر گام دهند. درنقطه شان را در مسیر بازگشت و شکست قرار می يراهبرد
کنـد.   انگیـزه مـی   وردهاي دور، همه را از دستیابی بـه نتـایج کـار ناامیـد، خسـته و بـی      بسیار بلند و دستا

مدت و نتایج بلندمدت به  که نتایج کوتاه دنحوي تنظیم شو باید به یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي س پیاده
را نشـان   گیري انجام شده انداز و جهت مدت، صحت چشم طور توأم مورد پیگیري قرار گیرد. اهداف کوتاه

سـاز   سازد و اهداف بلندمـدت، زمینـه   همراه و همدل می است،یسازي س دهد و جمع بیشتري را با پیاده می
  تدوام حرکت خواهد بود.
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  راهنما الگوي
طور مناسب و هماهنگ  به یالزامات قبل هیکه کل یدرصورت یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي موفق س ادهیپ

هـا،   ریـزي  در کشور از طریـق برنامـه   ياقتصاد ياتفاق خواهد افتاد. این حرکت راهبرد رد،یمدنظر قرار گ
یک الگوي راهنما  یريکارگ تصمیمات و اقدامات سطوح مختلف کشور محقق خواهد شد. براي این امر به

ابع در کشور امري ضروري است. الگویی که قادر باشد تا من یهاي اقتصاد مقاومت استیسازي س ادهیپ يبرا
هـاي   متمرکـز سـاخته و فعالیـت    يمقام معظم رهبـر  یهاي ابالغ استیو فرایندهاي کشور را بر محور س

  .دیافزا نما سطوح مختلف را در این راستا همسو و هم

  پژوهش مفهومی مدل
هاي کلی اقتصاد مقاومتی در کشور کـه   سازي سیاست پیاده مفهومی مدل تشریح شده، با توجه به الزامات

ـ ترت بوده کـه بـه   یاصل دوازده عاملداراي  ) آمده است،1( نمودارو در  باشد حاصل پژوهش حاضر می  بی
، خطرپذیري، و مقررات نیقوان، تغییر رشیپذ، و نوآوري تیخالق سازي، تیظرف سازي، عبارتند از: فرهنگ

  راهنما. الگويو  و تداوم استمراری، ابیو ارز کنترل، مدیریتی ییو همگرا تعهد، منابع تأمین، و بسیج انگیزش
  

  
  یاقتصاد مقاومت یهاي کل استیسازي موفق س ادهیالزامات پ یمدل مفهوم .1 نمودار

الزامات 
پیاده سازي موفق 
سیاست هاي کلی 
اقتصاد مقاومتی

فرهنگ  
سازي ظرفیت  

سازي

خالقیت  
و نوآوري

پذیرش 
تغییر

قوانین و 
مقررات

خطر
انگیزش  پذیري

و بسیج

تأمین 
منابع

تعهد و 
همگرایی  
مدیریتی

کنترل و 
ارزیابی

استمرار  
و تداوم

الگوي  
راهنما
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  گیري و پیشنهادات هجینت
 جـه یتـوان نت  شده مـی  ارائهمفهومی گرفته و مدل  صورت یاکتشاف طالعاتآمده از م دست به جیمبناي نتا بر

هـاي اقتصـاد مقـاومتی     سیاست حوزه خصوص در سازي موفق به پیاده کیگرفت که در کشور براي آنکه 
و  نیقـوان ، تغییـر  رشیپـذ ، و نـوآوري  تیـ خالق سازي، تیظرف سازي، به فرهنگ ستیبا می م،یداشته باش

 اسـتمرار ی، ابیو ارز کنترل، مدیریتی ییو همگرا تعهد، منابع تأمین، و بسیج انگیزش، خطرپذیري، مقررات
ی توجـه نمـود و بـر    اقتصاد مقاومت یهاي کل استیسازي س ادهیپعنوان الزامات  به راهنما الگويو  و تداوم
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   اقتصادي ریاضت و نیانب دانش اقتصاد تطبیقی مقایسه
  شده شناسایی ايه لفهؤم بر تأکید با

*پور تورج اسکندري  

  یدهچک
اي ه ي جوامع و ملتبقا یو حت شرفتیو رمز پ يدیاز عوامل کل یکیو  ینیعنوان جوهره کارآفر به اقتصاد

تواند به رشد و شکوفایی بیش از پیش هر جامعه  لذا الگوهاي موفق و بهینه در این زمینه می است. یننوک
 يها در محافل و نشستبیانجامد. اقتصاد مقاومتی الگویی است جدید که اخیراً توسط مقام معظم رهبري 

ن مفهـوم بـا   مورد تأکید است. تقارن زمانی طرح ایـ اریبسمطرح شده و کشور  ی، عمومی و...صنعت ی،علم
کـه  و تصـور کننـد    سـته را یکی دان دو این برخیتمرکز اروپا بر راهبرد ریاضت اقتصادي باعث گردیده که 

که این امر به طـرح ایـن   است آن اي ه شاخهاز  یکیبوده و یا اقتصاد مقاومتی منطبق بر اقتصاد ریاضتی 
منجر و زمینـۀ پـژوهش    »آیا اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي بر یکدیگر منطبق هستند؟ «سؤال که 

حاضر را فراهم آورد. هدف اصلی این تحقیق که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمـی) و بـا اسـتفاده از روش    
اي هـ  ا و شـاخص ه فت، احصاي مؤلفهمحتوا در بخش کیفی و پیمایش در بخش کمی صورت پذیر تحلیل

 30اي ریاضت اقتصـادي (حـدود   ه ا با مؤلفهه شناخته شده اقتصاد مقاومتی و بررسی تطبیقی این شاخص
اقتصـاد   ") بـوده کـه فرضـیه پـژوهش بـا عنـوان       اند شدهمؤلفه که با استفاده از نظرات خبرگی استخراج 

 سـاخته،  نامـه محقـق   پـس از توزیـع پرسـش    "مقاومتی و ریاضت اقتصادي بر یکـدیگر منطبـق هسـتند.   
/. خطا و با درجه 1/. اطمینان و 99ي گردآوري شده و آزمون آماري در سطح ها دادهتحلیل آماري  و تجزیه
بـه   متفـاوت بـوده و هـیچ ارتبـاطی     این دو اصـطالح کـامالً  رد شده و نتایج حاکی از آن بود که  4آزادي 

بـراي دو متغیـر اقتصـاد    کرونبـاخ  αیب ضـر نامـه تحقیـق،    . جهت سنجش پایایی پرسـش یکدیگر ندارند
شـد کـه    0.998و  0.996محاسبه شد کـه برابـر بـا     spssترتیب از طریق  مقاومتی و ریاضت اقتصادي به

ر متخصصـان مـورد   نامه نیز با استفاده از نظ باشد و روایی پرسش نامه می دهندة پایایی باالي پرسش نشان
  تأیید قرار گرفت.
اي مورد نظر پژوهش بود. جامعـه آمـاري ایـن    ه این تحقیق گستردگی دامنۀ مؤلفهعمدة محدودیت 

نفـراز ایـن    56ي به حجم ا حوزه اقتصاد بوده که تالش گردید نمونه آموختگان تحقیق دانشجویان و دانش
  وري گردید.آ نظرات آنان جمعي از آن تفکیک و ا صورت هدفمند و کومه جامعه به

                                                        
  هاي دفاع ملی  دانشجوي دکتري مدیریت راهبردي دانش دانشگاه *
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  اقتصادي. ریاضت مقاومتی، اقتصاد رهبري، معظم مقام ها: کلیدواژه

 . مقدمه1
 و موضـع  هـر  در جهـان  کشـورهاي  کلیـۀ  موضوعات و مسائل ترین اساسی و ترین مهم از یکی توان می را اقتصاد

 بـه  نهایتـاً  و گردیـده  امیـدوار  پیشـرفت  و توسـعه  به قوي، و سالم اقتصاد سایۀ در کشورها چراکه دانست. موقعیتی
 و نماینـد  مـی  دسـتیابی  داخلـی)  (امور جامعه آرامش و رفاه و خارجی) (روابط المللی بین سطح در بیشینه تأثیرگذاري

 اهمیـت  حـائز  نیز چندوجهی توانمندهاي و ها قابلیت با کشوري عنوان به ایران اسالمی جمهوري براي موضوع این
 و اهـ  ابرقـدرت  توسط اسالمی انقالب شکوهمند پیروزي از پس که مشکالتی و مسائل به توجه با واقع در باشد. می

 گونـاگون،  ايهـ  رخسـاره  بـا  تهـاجم  هـا،  تحـریم  تحمیلی، جنگ قبیل (از گردید ایجاد کشور این براي آنان ایادي
 و...)، داخلـی  و خارجی بازار و تجارت به مربوط هاي آشوب و ها بحران کشور، هاي سرمایه کردن بلوکه و خواهی باج

   است. گردیده ها دستگاه سایر و مجلس دولت، وظایف اهم از آن به رسیدگی و گرفته خود به اي ویژه شکل اقتصاد
 العـالی)  (مدظلـه  رهبري معظم مقام توسط خصی،ش هر از قبل شده یاد مشکالت که است بدیهی

 در جامعـه  آحـاد  کلیـۀ  آگاهی به منجر زمینه این در ایشان تالش و تیزهوشی درایت، و گردیده درك
  گردید. مختلف سطوح

عنوان تـاکنون   هیچ هاي اقتصادي با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به جمهوري اسالمی در حوزه
ازاي واقعی نداشـته اسـت. بنـابراین     عرصه عمل و تجارب بشري مشابه و مابهچه در عرصه نظر و چه در 

هـاي جدیـد    پردازي و الگوسـازي در ایـن عرصـه    خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوري و ابتکار و نظریه
است. حوزه موضوعی اقتصاد مقاومتی که توسـط  » اقتصاد مقاومتی«اقتصادي است. یکی از این مفاهیم، 

اساس در تبیین حوزه اقتصـاد مقـاومتی ابتـدا     هبري طرح گردیده، بسیار گسترده است. براینمقام معظم ر
بندي شوند. این سـطح از کـار    لحاظ اهمیت طبقه نیاز است ابعاد موضوع شناسایی و موضوعات مختلف به

ـ  هـ  گـذاري سـال   نـام .]1[شود به اصطالح تدوین نقشه مهندسی اقتصاد مقاومتی خوانده می ا اي گذشـته ب
، حمایـت  و تولید ملی جهاد اقتصاديهمت مضاعف کار مضاعف، عناوینی از قبیل اصالح الگوي مصرف، 

از کار و سرمایۀ ایرانی، حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادي، اقتصـاد و فرهنـگ بـا عـزم ملـی و مـدیریت       
چنـین  جهادي و... همگی گواهی است بر دغدغۀ معظم له در زمینـه اقتصـاد کشـور. طبیعـی اسـت کـه       

سازي شده و مفهوم جدیدي با عنـوان اقتصـاد    پردازي و تئوري اي در حوزة اقتصاد، منجر به نظریه دغدغه
مقاومتی توسط ایشان به جامعۀ علمی در داخل و خـارج کشـور معرفـی گردیـده و هـم در حـوزة عملـی        

تـرین   به یکی از اصلی پردازي)؛ سازي و نظریه ازي) و هم در حوزة تئوري (مفهومس (چگونگی اجرا و پیاده
 موضوعات کشور تبدیل شده است. 

گیري بحران اقتصادي در اروپا و رویکرد اقتصادي که کشـورهاي مربوطـه بـا عنـوان      از طرفی با اوج
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مثابه راهبرد اصلی اقتصادي در این کشـورها مطـرح    ند، ریاضت اقتصادي بها گرفته ریاضت اقتصادي پیش
  گردد. فت از بحران اقتصادي مذکور براي این کشورها محسوب میر کار برون گردیده و تنها راه

کننـد کـه در    ایی اشاره میه لفهؤکثیري از کارشناسان، در تعریف اقتصاد مقاومتی به م ةاکنون عد هم
گیرد که ایـن   ي قرار دارد. این برداشت غلط در حالی صورت میتعریف اقتصاد ریاضتی نیز مورد توجه جد

تنها باعث ریاضت و کاهش خدمات عمـومی دولـت بـراي مـردم      د (اقتصاد مقاومتی) نهسبک اداره اقتصا
اي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوي رهبر معظـم  ه دلیل مفادي که در سیاست نخواهد شد بلکه به

انقالب موجود است، درصورت اجراي درست و شانه خالی نکردن از اجراي آن، افـزایش سـرانه امیـد بـه     
 .همراه خواهد داشت را به ..اقتصادي و. يها و رشد شاخص زندگی

ي دارد. ایشان در دیدار با مـردم  ا اقتصاد مقاومتی در سخنان مقام معظم رهبري جایگاه و تعریف ویژه
تکیۀ به اقتدار ملّى و به توان داخلى ملّى «) اقتصاد مقاومتی را چنین تعریف کردند: 28/11/92آذربایجان (

عـالج   هرچه در این زمینه ما کار بکنیم، کـم اسـت.  . ن هرچه بیشتر ساخت درونىِ کشورو مستحکم کرد
مشکالت کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ 

  .»نظیر است نیروى انسانى ما در دنیا کم -ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانى داریم 
اي سطحی و غیرواقعی بین این دو مفهـوم  ه موضوع مهم این است که تقارن زمانی و برخی مشابهت

نگري و یا تحریـک معانـدت برخـی از عناصـر در      (اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي) موجبات سطحی
جموعـه هـم   سطوح کارشناسی و عامیانه را فراهم آورده تا این دو راهبرد را در یک راستا قرار داده و زیرم

اي هریـک بـه   هـ  رو مقاله حاضر با پرداختن به این موضوع قصد دارد که با احصـاي مؤلفـه   بدانند. از این
  بررسی رابطۀ اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي بپردازد.

  . تشریح و بیان مسئله  2
  الف) تشریح مسئله

اقتصـاد مقـاومتی    "از دیدگاه ایشـان   موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار توسط مقام معظم رهبري مطرح گردید.
توانـد   اي شـدید مـی  ه ها و خصومت یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی

  ).16/5/91(بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانشجویان، "کننده رشد و شکوفایی کشور باشد تعیین
در شرایط کنونی را توجه به اقتصاد مقاومتی دانسته و بر در واقع ایشان محور رشد و شکوفایی کشور 

هـاي لشـکري و    گانـه و سـایر دسـتگاه    گانۀ اجرایی آن توسط قواي سـه  24هاي  ابالغ و اجراي سیاست
هاي مکرر ایشان با اعضاي مجلس خبرگـان   توان به نشست اند. در همین راستا می کشوري تأکید فرموده

اعضاي مجمع تشخیص مصـلحت نظـام، جمـع اسـتادان و دانشـجویان      رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، 
سـازي اقتصـاد    هاي اخیر و تأکید ایشان بر عملیاتی گانه و... در سنوات و ماه نخبۀ کشور، رؤساي قواي سه
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مقاومتی در هر سطحی اشاره نمود. اما مسئلۀ بزرگی در این زمینه وجود دارد و آن این است کـه: چگونـه   
  ها اجرا نمود؟ هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی را در سازمان توان سیاست می

هاي مختلف به آن  شکل بدون شک، این یک دغدغۀ اصلی و اساسی است که رهبر فرزانۀ انقالب به
مسئلۀ اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البتـه  "اند؛  را مورد تأکید قرار داده اشاره فرموده و آن
اى هـ  کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاسـت  ماتى دارد. مردمىاقتصاد مقاومتى الزا

ى انجام یکار باید انجام بگیرد. البته کارها وجود بیاورد؛ و این تواند یک تحول به که اعالم شد، می 44اصل 
و اعضـاى  جمهـور   (بیانات مقام معظم رهبـري در دیـدار رئـیس    "اى بیشترى باید بشوده گرفته و تالش

  ).1391/6/2 هیئت دولت،
ي سعی دارند که این راهبرد را بـا ریاضـت اقتصـادي همگـون و     ا گردد که عده اما اخیرا مشاهده می

اي گونـاگون گوشـزد شـده    هـ  همنوا معرفی نمایند که این موضوع نیز توسط بسیاري از خبرگان به شکل
ا هـ  دهد که نسخۀ تجـویزي ایـن رسـانه    یوضوح نشان م است. رصد برخی از نشریات اقتصادي موجود به

براي برخورداري از یک اقتصاد پویا، ارتباط با غرب و نظام اقتصادي آزاد و لیبرال است که نتیجـۀ پیـدا و   
پنهان آن مخالفت با اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد نظام جمهوري اسالمی ایـران اسـت. اینـان بـدون     

را اقتصادي ریاضتی که مانع از رشد شده و عامل بسـیاري   در لفافه آن که نامی از اقتصاد مقاومتی ببرند آن
کنند. اگرچه در پاسـخ   هاي اقتصادي از جمله تورم و رکود اقتصادي است معرفی می از مشکالت و ناکامی

  که: توان موارد بسیاري از جمله این به این مسئله می
براي مواقع بحران وضع، و پس از بهبود اوضاع . اقتصاد مقاومتی یک راهبرد موقتی و دفاعی نیست که 1

 منتفی شود.
 ا ندارد.ه مدار است و هیچ ارتباطی با تحریم گرا و پیشرفت . اقتصاد مقاومتی یک رویکرد توسعه2
. ارکان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی با یکدیگر متفاوت بوده و اصالً بـا یکـدیگر همـاهنگی نـدارد     3

اقتصادي، معاونت طرح و برنامه ستاد کل نیروهاي مسـلح، اداره امـور اقتصـادي،    (برداشت از خبرنامه 
 ).1، ص3/2/1393

ساز بسیاري از ابهامـات   تواند زمینه و موارد متعدد دیگري را برشمرد، لیکن پاسخ به این مسئله که می
  ی خواهیم داد. در سطوح مختلف جامعه گردد را در غالب پژوهش حاضر و با استفاده از یک فرایند علم

  مسئلهب) بیان 
آیا اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي بر یکـدیگر منطبـق    "در این تحقیق برآنیم تا براي این سؤال که:

  پاسخ مناسب، مطلوب و کاربردي ارائه نماییم.   "؟ هستند
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  . اهمیت و ضرورت تحقیق 3
  ي اقتصادي مواجه گردیده است.  ها میتحرساله خود، با چهار گروه از  34 جمهوري اسالمی ایران در طول حیات

 میلیـارد 12 بـر  بـالغ  توقیف دستور بر مبنی اسالمی انقالب پیروزي ابتداي در کارتر جیمی ايه . تحریم1
 در ایرانـی  نقـود  همچنـین  و آمریکـا  متحـده  ایـاالت  در ایران غیرمنقول و منقول يها ییدارا از دالر

 پیش شده خریداري نظامی تجهیزات برخی تحویل از آمریکا دولت زدن سر باز و کشور این يها بانک
 نظامی. یدکی قطعات و ناو ،16 اف هواپیماهاي همانند انقالب پیروزي از

 30 از بـیش  همراهـی  با ایران، خاك به عراق بعث رژیم نظامی تجاوز از پس ها میتحر از گروه . دومین2
 در انقالبـی  و سیاسی اسالم و اسالمی جمهوري نفوذ گسترش از هراس لیدل به آمریکا کنار در کشور

 تـا  شـد  سـبب  کـه  بود غربی يها هاي نظام برپایه آن مداومهاي  لرزه و منطقه نشانده دست يها میرژ
 .درآیدها  قدرت نامشروع يها خواسته و منافع تحقق ابزار عنوان به نیز متحد ملل سازمان

 بـا  و صهیونیستی رژیم و آمریکا هدایت با ساله هشت تحمیلی جنگ پایان از پس ها میتحر سوم . گروه3
 »دامـاتو « قانون مثل سال 15 مدت در جنگ يها یرانیو بازسازي و ایران درگذاري  سرمایه منع هدف

 ایران. در دالر میلیون 20 از بیشگذاري  سرمایه هرگونه ممنوعیت و
اي  هاي واهی از قبیل تروریسم، انرژي هسته که به بهانه اه آن شدیدترین و اه تحریم از دسته . چهارمین4

 بـد  رفتار براي تنبیه ارائه و هدف سوي به بردن پیش براي مشوق قدیمی ارائه سیاست راستاي و... در
 بـه  جلـوه دادن  قانونی) Carrot and Stick Strategy( هویج و چماق نماشده نخ استراتژي همان یا

مـؤثرتر   جهـت  ایـران  ملـت  علیـه  اه تحریم وضع در ملل سازمان امنیت شوراي دادن دخالت با اه آن
 است.   غرب صورت گرفته جانبه یک ايه تحریم کردن

شاءاهللا به نقطـه حـل    نیز وجود داشته و اگر مذاکرات همان يا قبل از موضوع انرژي هسته ها میتحر"
بـیش نیسـت و زورگویـان     يا دیگر بهانه  بشر و مسائل و حقوق يا برسد وجود خواهد داشت چراکه هسته

 در جمع مسـئوالن  ،يا اهللا خامنه حضرت آیت( "طلبی و الگوشدن ملت ایران درهراسند جهانی از استقالل
، نظــارتی، ســه شــنبه و يا فعــاالن اقتصــادي و مــدیران مراکــز علمــی، رســانه ،اي مختلــفهــ دســتگاه

1392/12/20.(  
 مقاومـت « اسـتراتژي  برگزیـدن  بـا  اقتصـادي  حوزه در ایران اسالمی وريجمه ،ها سال این طول در

 نـوین، هاي  رياوفن به دستیابی و استراتژیک محصوالت تولید در خودکفایی سایه در تا کوشید »اقتصادي
 همسایه کشورهاي با خود اقتصادي و سیاسی مناسبات گسترش و ها میتحر از برخی هوشمندانه زدن دور

  .شد رو روبه نیز خوبی يها تیموفق با که بپردازد غرب مالی تروریسم ساختن اثر بی به مسلمان، و
 باید ،»ها میتحر کردن هدفمند« غربی مقامات زعم به و اه تحریم وضع در غرب استراتژي تغییر با اما
 بـا  غـرب  برخـورد  اصـلی  محـور  بـه  اقتصادي، يها میتحر وضع طریق از اقتصادي جنگ که کرد اذعان
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عنوان یک راهبرد اثربخش و کارآمـد   و موضوع اقتصاد مقاومتی به گردیده تبدیل ایران اسالمی جمهوري
آیـد   وجـود مـی   با مسایل و مشکالتی که همواره توسط دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران بـه 

  توسط مقام معظم رهبري مبتنی بر چهار عامل زیر مطرح شده است.
  کشور،  مادي و معنوياي فراوان ه ظرفیت. 1
 حل مشکالت مزمن و دیرپاي اقتصادي،. 2
 ؛اه مقابله با تحریم. 3
  .اي اقتصاد جهانیه اقتصاد کشور از بحران کاهش کامل تأثیرپذیري. 4

 :ایشاناز دیدگاه 
  .جغرافیایی کشور و نیز موقعیت ممتاز» معدنی، طبیعی و صنعتی«اي ه اي عالی انسانی، سرمایهه ظرفیت - 
رویـه،   دیرپایی همچون تورم، بیکاري، وابسـتگی بـه نفـت، واردات بـی     ضرورت حل مشکالت مزمن و -

  .وري و الگوي ناصحیح مصرف ساختارها، پایین بودن بهره معیوب بودن برخی
جـویی و هـراس    بهانـه کـه منشـأ آن   ا هـ  تحـریم در زمینـۀ  اقتصادي دشمنان  عیار مقابله با جنگ تمام -

اي رهبـر   اهللا خامنـه  حضـرت آیـت  باشـد. (  میطلبی و الگوشدن ملت ایران  استقالل از زورگویان جهانی
دستگاههاي مختلف، فعاالن اقتصادي و مدیران مراکـز   از مسئوالن یجمعدیدار با انقالب اسالمی در 

 )1392/12/2،اي، نظارتی علمی، رسانه«
ی در دسـتور کـار نظـام قـرار     مقاومت طراحی مدل اقتصادکه  هستند براي آني قوي ها انگیزه همگی

اقتصاد خود را قوي و مسـتحکم   ،يا گونه بهپرداخته و  دشمنانتوان به مقابله با  مدد آن می چراکه به گیرد
شـده   اي ابـالغ هـ  این هدف با اجراي سیاستو  ا از تأثیرگذاري فشارهاي خود مأیوس شونده کنیم که آن

  .محقق خواهد شد
ي در زمینۀ همسوسازي راهبرد اقتصاد مقاومتی با ریاضت ا واستۀ عدهاي خواسته یا ناخه لیکن تالش 

اقتصادي اگر امکان دستیابی به اهداف مربوطه را غیرممکن نسازد لیکن اشکاالتی را در این حوزه فراهم 
واسـطۀ رفـع ابهامـات     سازي مفهوم اقتصاد مقاومتی ممکن نیست مگر به که مقاوم روشن است  نماید، می
و علمـی را نیازمنـد اسـت و ایـن ضـرورت و       ریزي شده یک حرکت برنامهده در این راستا که وجود آم به

 کند. اهمیت موضوع حاضر را تبیین می

  . اهداف تحقیق4
  الف) هدف کلی

اي اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصـادي و میـزان   ه هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: تطبیق مؤلفه
  یکدیگر.شباهت این دو مفهوم با 
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  ب) اهداف ویژه 
  که دسترسی به هریک حائز اهمیت است: باشد یمدر راستاي هدف باال، اهداف ویژة زیر نیز مورد توجه 

 اي اقتصاد مقاومتیه . تدوین مؤلفه1
 اي ریاضت اقتصادي.ه . تدوین مؤلفه2
 اي هر یک از مفاهیم مذکور.ه بندي مؤلفه . رتبه3

  . سؤاالت تحقیق5
  تنی بر یک سؤال عمده به شرح زیر است:این تحقیق مب

  "؟ اي اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي با یکدیگر یکساننده آیا مؤلفه"
اي اقتصاد مقـاومتی و  ه ی به این سؤال بایستی به سؤاالتی در زمینۀ مؤلفههد پاسخبدیهی است براي 

  طقی ارائه نمود.  ا پاسخ مناسب و منه ریاضت اقتصادي و ارتباط و تعامل بین این مؤلفه

  . فرضیات تحقیق 6
  شرح زیر است: دنبال آزمون یک فرضیه اصلی به این تحقیق به

  ."اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي بر یکدیگر منطبق هستند "

  . نوع و روش تحقیق7
  الف) نوع تحقیق 

  ي است.ا توسعه -رديکه این نتایج تحقیق، کاربرد بومی و سازمانی خواهد داشت، لذا نوعاً کاربآنجااز 
 ب) روش تحقیق و شیوه انجام آن

و تمرکز بر روش توصیفی صورت خواهـد پـذیرفت، بـدین     )کمی –یفی(ک این تحقیق، با رویکرد ترکیبی
ترتیب که ابتدا اطالعات اولیه از طریق مطالعه کتب، مدارك، اسناد و سایر منابع معتبر استخراج گردیده و 

 صـورت کیفـی   اي مربوط به هریک از متغیرهاي اصـلی تحقیـق بـه   ه هاي مقدماتی مؤلفه پس از بررسی
ساخته تهیه و به گروه نمونه  اي محقق نامه پرسشلیل محتوا گردیده، سپس سازي) تح ي و مقولهبند (دسته
و نتایج حاصله با استفاده از ابزارهاي توصیفی (فراوانی، میانگین و واریانس و در صورت نیـاز   شود یمارائه 

مون آنالیز واریانس) تحلیل و درنهایت فرضیۀ پژوهش با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آز
  معنادار بودن ضریب همبستگی مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفتند.

 واقتصاد مقـاومتی و ریاضـت اقتصـادي    حوزه نگرش این پژوهش تشریح قلمرو موضوعی پژوهش: 
  باشند. ي مقایسه و ارتباط بین دو سیاست مورد بررسی میها روش
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 1393تـا خـرداد مـاه     1393ن ماه قلمرو زمانی پژوهش: پژوهش حاضر در فاصله زمانی میان فروردی
  صورت گرفته است.

 باشد. قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد تهران می
ها از طریق ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن     اي داده با استفاده از آزمون ناپارامتریک، براي مقایسۀ رتبه

  توان در نظر گرفت: هاي زیر را براي آن می ه شد که فرضیهرابطه بین دو سیاست مورد مقایسه قرار گرفت
  صفر: بین دو سیاست اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي همبستگی معناداري وجود ندارد. Hفرضیه 
  یک: بین دوسیاست اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي همبستگی معناداري وجود دارد. Hفرضیه 

شد که خارج از مقدار بحرانی برابـر   6.7برابر با  tمقدار  α=  %5و   = 56n% و 95در سطح معناداري 
گیریم که رابطه معناداري بین دو سیاست اقتصاد مقـاومتی و   و نتیجه می ρ≠ 0باشد. بنابراین  می 1.96با 

  ریاضت اقتصادي وجود ندارد.

  . جامعه آماري8
جامعۀ آماري این پژوهش را گروهی از کارشناسان حوزه اقتصاد که با مفاهیم و متغیرهاي تحقیق آشنایی 

  .دهد یمالزم و کافی را دارند تشکیل 

  . نمونه آماري9
  الف) حجم نمونه:

. (نادري 1نفر با استفاده از جدول مورگان در نظر گرفته خواهد شد 56اي با حجم  نمونهبراي این پژوهش، 
  )173، ص1383سیف نراقی،  و

  گیري ب) روش نمونه
، 1388ي و سپس تصادفی ساده خواهد بـود. (مرادیـان،   ا ي در این تحقیق هدفمند خوشهریگ نمونهروش 
 )129و128صص 

 . ابزارهاي گردآوري اطالعات10
، اقتصـاد  هاي مرتبط با حوزة اقتصاد الف) اسناد و مدارك: در این پژوهش، اسناد و مدارك موجود و سایت

ي آور جمعبنیان، مدیریت دانش و متدولوژي الگوسازي، اولین ابزار  مقاومتی، اقتصاد اسالمی، اقتصاد دانش
  .باشد یماطالعات 

ي اطالعات از جامعۀ خبرگان و متخصصین توسط مصاحبه، از طریق آور جمعنامه: پس از  ب) پرسش
                                                        

  نظر به وسعت پژوهش حاضر حجم نمونه بیش از مقادیر محاسبه شده در نظر گرفته شده است.الزم به ذکر است که . 1
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ساخته تهیه و بـه   ي محققا نامه پرسشد و مدارك، ترکیب این اطالعات با اطالعات استخراج شده از اسنا
 گروه نمونه ارائه خواهد شد.

  . متغیرهاي تحقیق11
  متغیرهاي اصلی این تحقیق عبارتند از:

 .1. اقتصاد مقاومتی1
 .2. ریاضت اقتصادي2

 مبانی نظري
منظور کاهش  شود که در آن دولت به محور، به روشی اطالق می ریاضت اقتصادي یا همان اقتصاد ریاضت

ها و رفع کسري بودجه خویش، به کاهش و یا حذف بخشـی از خـدمات و مزایـاي عمـومی اقـدام       هزینه
هاي اخیر با افزایش بحران مالی در اتحادیه اروپا بـا   کند. بطور مثال، کشوري مانند یونان که طی سال می

رفت  صاد ریاضتی، درصدد برونمشکالت بسیاري در اقتصاد ملی خویش مواجه شده، با اتخاذ نوعی از اقت
هاي اقتصادي پیش روي خویش برآمده است. از سویی دیگر اما در کشوري همچون ایـران کـه    از چالش

هاي متخاصم روبرو بوده براي تقویت نظام اقتصادي خـویش،   هاي اقتصادي دولت همواره با فشار تحریم
ن بنیـا   ن، یک مدل از اقتصاد بـومی و دانـش  دست به طراحی و استقرار راهبردي جامع زده که بر مبناي آ

تواند با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی، به تجهیز بنیه اقتصادي خویش در مقابـل تهاجمـات اقتصـادي     می
منـد دارد کـه در آن تهدیـدات بـه      دیگر اقتصاد مقاومتی اشـاره بـه سـاختاري نظـام     بیان غرب بپردازد. به

وقـوع خواهـد    عدالت اجتمـاعی از دل آن بـه   عه اقتصادي و نهایتاًها بدل شده و زمینه رشد و توس فرصت
مثابه یـک   قلمداد نمود و اقتصاد مقاومتی را بهروشی سان  توان ریاضت اقتصادي را به پیوست. بنابراین می

رو تفاوت ریاضـت و مقاومـت در ایـن دو الگـو، بـه       ازاین هدف راهبردي مورد بررسی و کنکاش قرار داد.
هاي ریاضـتی،   شود. در کشورهایی همچون یونان و اسپانیا، اتخاذ روش ف و روش مربوط میتفاوت در هد

 -رغم وقوع تبعات و پیامدهاي اجتماعی و سیاسـی   علی –ها  تواند با جبران برخی کاستی در بلندمدت می
ا در کشـوري  نمایـد. امـ   هاي پیشین باز می شرایط را به حالت عادي برگردانده و راه را براي ادامه سیاست

هـاي   گیرند، استفاده مطلـق از روش  همچون ایران که همواره از سوي دشمن بیرونی مورد تهدید قرار می
ریاضتی اگر بتواند برخی از مشکالت را حل نماید اما در بلندمدت چـاره اصـلی کـار نخواهـد بـود. نظـام       

لگـو و نظـامی اقتصـادي    هـاي مقطعـی بـه طراحـی ا     جاي اتخاذ سیاست اسالمی با درك این ضرورت به
تحقـق اقتصـاد مقـاومتی در     پرداخت که بتواند به اصالح و رشد دائمی و مستمر اقتصاد کشور بیانجامـد. 

مثابه یک هدف بوده که نتیجه آن قطع وابستگی و جلـوگیري از فشـارهاي اقتصـادي دشـمنان      ایران به
                                                        
1. resistantial ECHONOM 2. austerity 
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اد مقاومتی یک اقتصاد ریاضـتی نیسـت   توان بر این گزاره صحه گذاشت که اقتص خواهد بود. بنابراین می
گونـه بهـره    هاي گوناگون همچون ریاضت مقاومت هاي نظري مشخص، از روش تواند در چارچوب اما می
 ).93/2/16، اقتصاد پرس(پایگاه تحلیل خبري  جوید

 . اقتصاد مقاومتی1

هـا و   در شرایط دشمنیکه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، است عنی آن اقتصادي به ماقتصاد مقاومتی 
 در رهبـري  معظـم  مقـام  (بیانات ".کننده رشد و شکوفایی کشور باشد تواند تعیین می شدید ايه خصومت

 تـالش  متعاقباً و فشار هاي حوزه تشخیص معنی به مقاومتی عبارتی اقتصاد ) به16/5/91 دانشجویان، دیدار
 است فرصت به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی یطشرا در و باشد می تاثیرها آن کردن اثر بی و کنترل براي

 و کشور داخلی تولید بر و یابد کاهش خارجی هاي وابستگی باید مقاومتی اقتصاد به رسیدن براي همچنین
 ضـرورت  مقـاومتی،  اقتصـاد  تعریـف  در ایـران  دولتمـردان  نظر گردد. طبق تأکید خوداتکایی براي تالش

  است. نیاز ملی مثبت نقاط به رسیدن براي ها سختی از عبور و فشارها کردن رد براي مقاومت
اسـالمی یـک   شـۀ  ی، این است که اقتصاد در مفهوم اندشود یآنچه که از روایات و آیات ما استنتاج م

مفهوم و یک مقولۀ توازنی هم در مقولۀ مادي و هم در مقولۀ معیشت است. در تفکر اسالمی هر تالشـی  
. این توازن، قلمروهاي مختلفی دارد. ما در شود یامري اقتصادي محسوب مبراي ایجاد توازن در معیشت، 

  که مبادله در آن وجود دارد و در این مبادله، هزینه، منافع و درآمد وجود دارد. میکن یدنیایی زندگی م
حیـث، نـوعی    رو در تفکر اسالمی اقتصاد برابر است با: توازن در زندگی و معیشت. اقتصاد ازایـن  ازاین

دیگـر، در شـرایطی کـه حقـوق      بیان به ها نیازها را رفع کنیم. نیازي است؛ یعنی بایستی به کمک توازن بی
نداشتن با منافع جریان اجتمـاعی و   دلیل تطابق از یک جامعه یا کشوري از کشورهاي جهان، به ییها گروه

و اقتصـادي خـود، در    يا سیاسی حاکم، پایمال شود و حاکمان به پشتوانۀ قدرت سیاسی، نظـامی، رسـانه  
رفتـۀ خـود    براي بازیابی حقـوق ازدسـت   "حق طلبان"که از سوي  ییها صدد تضییع آن برآیند، به تالش

  .شود یگفته م "پایداري"یا  "مقاومت"، اصطالحا ردیگ یصورت م

  تاریخچه
ایی و پس از محاصره غزه توسط اسرائیل که مـواد غـذ   2005اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار در سال 

شـد و نـاتوانی غـزه در صـادرات، امکـان       هاي اولیه براي تولید و پیشرفت اقتصادي را نیز شامل می نهاده
صادرات و کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود مـورد اسـتفاده   

  ]25د.[قرار گرفت و ضوابط و معیارهاي حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردی



  393               ...  بر تأکید با اقتصادي ریاضت و نیانب دانش اقتصاد تطبیقی مقایسه

 

  سابقۀ اقتصاد مقاومتی در ایران
قـرار   يا سـابقه  در دوران قاجاریه اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. اقتصاد ملی در رکود کـم 

رفـتن   داشت و سیل محصوالت خارجی در بازار ایران روان بود. علمـا و روحـانیون بـا درك خطـر ازبـین     
ا کمک تجار و بازرگانان معتمد، دست به اقدامات عملی زدنـد کـه   اقتصاد ملی و استقالل سیاسی کشور، ب

ایـران کـه خـود زمـانی صـادرکنندة       اشـاره کـرد.   "شرکت اسالمیه"به تاسیس  توان یاز این اقدامات م
کننـده منسـوجات تبـدیل شـده بـود. اوژن       ابریشمی بود، به وارد يها پارچه منسوجات باکیفیت، خصوصاً

از کارخانجات نسـاجی  ": سدینو یمیالدي م 1840فرانسوي در بازدید از اصفهان در شناس  فالندن باستان
ـ   و اسلحه ، شـد  یسازي و زربفت و مخمل ایران که روزگاري محصوالت آن به تمام مشرق زمین صـادر م

همجواري با اروپا، نتیجه شـومی   ژهیو اند. محصوالت ایران از بین رفته و به خبري نیست و همه نابود شده
  "ه آن بخشیده استب

کار شدن روحانیون و مراجع تقلید، و بـا تاسـیس شـرکت اسـالمیه، بـه       هدر چنین وضعیتی با دست ب
  و سامان داده شد. اوضاع اقتصادي کشور سر

  الگوهاي اقتصاد مقاومتی
کشـور بـه   ها را در  گونه تعریف نمود و پنج الگو از آن یا ترکیبی از همۀ آن توان پنج اقتصاد مقاومتی را می

  این الگوها عبارتند از: گیري کرد. هایی ملی پی عنوان پروژه

   اقتصاد موازي. 1
طور که انقالب اسالمی با توجه  است؛ یعنی همان» اقتصاد موازي«مثابۀ  تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به

ند کمیتۀ امـداد، جهـاد   به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مان
سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی براي تأمین اهداف انقالب، ایـن پـروژه را   

هـاي مقـاومتی در    ادامه داده و تکمیل کند؛ چراکه انقالب اسالمی به اقتصـاد مقـاومتی و بـه نهادسـازي    
آید. پس باید نهادهایی موازي  هاي رسمی اقتصادي برنمیاقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدة نهاد

   نیاز داریم.» اقتصاد پریم«ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به  براي این کار
معناي نفی نهادهاي مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهـاد سـپاه    این امر البته به

مندیم. البته ایـن الگـو    جمهوري اسالمی براي دفاع از انقالب بهرهپاسداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش 
هاي حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشـورهایی کـه از تجربـه و تـوان حکمرانـی بیشـتري        در مدل

گـذاري و ادارة امـور عمـومی     هـاي چندالیـۀ سیاسـت    برخوردار باشند وجود دارد و این کشـورها از نظـام  
نهـاد، خیریـه و    هاي مـردم  توانیم از حضور همزمان نهادهاي دولتی، سازمان عنوان مثال می برخوردارند. به

هاي خصوصـی در عرصـۀ بهداشـت و سـالمت یـا حتـی در عرصـۀ دفـاعی و امنیتـی کشـورهاي            بنگاه
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ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهاي خـاص انقـالب    یافتۀ غربی نام ببریم. البته مهم توسعه
بانـک مرکـزي   «رو خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصـوري از    و در عرصۀ اجرا با سؤاالت نوینی روبهاسالمی 

مالی کشور در دو الیـۀ دولتـی و عمـومی وجـود      -بخشی به عرصۀ پولی در یک کشور و سامان» موازي
   ل به حساب آورد.نشدنی و غیرمعقو هاي اداره توان این الگو را در زمرة مدل اما باز هم منطقاً نمی ندارد. 

  اقتصاد ترمیمی. 2
، »زدایـی  آسـیب «، »سـازي  مقـاوم «تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي اسـت کـه در پـی    

ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصـادي اسـت. یعنـی اگـر در     » ترمیم«و » گیري خلل«
دنبـال آن   ظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید بـه تواند انت 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
هاي ضعف و بحران را در نظام اقتصادي  خواهیم که کانون تعریف، ما از بانک مرکزي یا وزارت بازرگانی می

هـا یـا نیازهـاي انقـالب اسـالمی       کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادي، تحریم کشور شناسایی
توان گفت این کار شبیه همان  بازتعریف نمایند و درنتیجه عملکردي جهادي ارائه دهند. در مقام تمثیل می

هاي  باید تركبا فروبردن انگشت خود در تَرَك دیوارة سد انجام داد؛ یعنی » پتروس فداکار«کاري است که 
سازي ساختارهاي اجرایی و  ساختاري دیوار نهادهاي اقتصادي را ترمیم کنیم. این مسئله یعنی ترمیم و مقاوم

ومکان هم امـري دور از ذهـن نیسـت. کشـورهاي      اداري کشور حسب نیازهاي مختلف و مقتضیات زمان
سازي ساختارهاي اقتصادي شدند. مثالً  اومهایی از تاریخ اقتصادي خود، مجبور به مق یافته نیز در برهه توسعه

هـاي فسـیلی بـا سـایر      میالدي، اقدام به جایگزینی سـوخت  1983و  1979غرب پس از دو شوك نفتی 
شود.  صد دالر نیز دچار شوك نفتی نمی هاي باالي یک که امروزه با قیمت طوري هاي نوین کرد؛ به سوخت

   ملی براي اجراي این پروژة ملی و ارزشی هستیم.با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی 

   اقتصاد دفاعی. 3
ما در برابر 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 اخالل در آن را چگونه و 
هـاي   ایم که ابزارها و شیوه دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ا چه ابزارهایی صورت میب

ها استراتژي مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا  هجمۀ دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آن
   یز طراحی و اجرا نخواهد شد.کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن ن
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   اقتصاد الگو. 4
مـدت سـلبی و اقـدامی صـرفاً      چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه

دانسـتند،   مـدت مـی   پدافندي نیست؛ بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا کوتاه
ه اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یـک اقـدام بلندمـدت را شـامل     اندازي کالن ب این رویکرد چشم

هاي رهبر معظم انقالب نیست، رویکردي ایجابی  رسد دور از دیدگاه نظر می شود. این تعریف هم که به می
هستیم که هم اسالمی باشد و هـم مـا را   » آلی اقتصاد ایده«و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی 

ساز  بخش و کارآمد بوده و زمینه ایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهامبه ج
یکـی از    معنـا اساسـاً در الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت،       باشد. بـدین » تمدن بزرگ اسالمی«تشکیل 

اقتصـاد مقـاومتی    باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است کـه  هاي مهم الگو می مؤلفه
  شود. پذیري و نوآوري می مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک

  اقتصاد کارآفرینی و تحقیق و توسعه. 5
در ایـن بخـش کـه     یند تحقیق و توسعه است.اپنجمین تعریف از اقتصاد مقاومتی، مسئله کارآفرینی و فر

مربوط به نوآوري و تحقیـق و توسـعه   ، اصل بحث شود یگانه محسوب م جنقطۀ عطف تمامی این موارد پن
نـۀ  یریزي جامع و مدونی انجام شود تا هـم زم  و همچنین کارآفرینی داخلی است. در این زمینه باید برنامه

 يهـا  نـه یکار اصالح و تسهیل شـده و زم  یند تخصیص بودجه براي ایناتوسعه فراهم شود و فر تحقیق و
برتر در  يدابیري اندیشیده شود که متخصصان و استعدادهاکارکردي آن نیز مورد توجه قرار گیرد و هم ت

داخل کشور جذب شوند و امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد تا رغبت ایـن افـراد بـراي فعالیـت در داخـل      
روزشدن است، در داخـل و   روز در حال به یافته و تکنولوژي که در کشورهاي پیشرفته، روزبه کشور افزایش

  یند تحقیق و توسعه، انجام شود.افر با استفاده از تقویت
سازي و تصویب قوانینی براي اختصـاص   ، فرهنگرسد ینظر م که بسیار مهم به يا از طرفی نیز نکته

ها و واحدهاي کشور ایجاد و احیـا   بودجه به مقولۀ تحقیق و توسعه است. این اصل باید در تمامی سازمان
(مدرسه علمیـه حضـرت خـاتم     شوند، نه مصرف کنندة آن. شود و تمامی این واحدها تولید کنندة فناوري

  )92االنبیاء(ص)، معاونت پژوهش، اسفند 
منتهـا    دارنـد، » وجه عموم و خصوص من«نوعی با هم رابطۀ  البته همۀ این پنج تعریف از اقتصاد مقاومتی به

  .کشند یرا نیز به تصویر مهاي مطلوب  مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژي برخی کوتاه

  اقتصاد مایه قوام جامعه
وخـرج   معناي مدیریت تولید، توزیع و مصرف ثـروت و دانـش دخـل    هاي قرآنی، اقتصاد به بر اساس آموزه

هزینه، از اهمیت و جایگاه مهم و اساسی برخوردار است چراکه اقتصاد و ثروت، مایـه قـوام جامعـه اسـت     
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هـاي اصـلی    بودن سرمایه و ثروت براي جامعه به این معنا است که یکی از ستون ). این قوام5نساء، آیه (
هـدف دسـتیابی    شود که به اي از افراد انسانی گفته می دهد چراکه جامعه به مجموعه جامعه را تشکیل می

ی از حقوق و اتخاذ نقشـی  اند و هر یک با گذشت از برخ به امنیت، آرامش و آسایش در کنار هم گرد آمده
  ).29، ص 1391خلیلی، (گیرد تا این مهم و اهداف تحقق یابد  عهده می اجتماعی، مسئولیتی را به

 (اقتصاد ریاضتی) ریاضت اقتصادي 

هـا و بـراي    ها براي کاهش هزینه شود که دولت در علم اقتصاد، ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می
] این طرح 8زنند.[ رفع کسري بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی دست می

ایش میـزان  شود گاهی اوقـات بـا افـز    ها انجام می منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی دولت که به
عنوان واژه  انجامد. واژه ریاضت اقتصادي، به هاي مالی خارجی می ها و کمک مالیات و افزایش دریافت وام

  انتخاب شد. Merriam-Websterدانشنامه  2010سال 
) و اقتصاد ریاضتی تفاوت است. در ریاضت اقتصادي، مردم Austerity planبین ریاضت اقتصادي (
مثل آنچه در یونان اتفاق افتاده است.  ،بسا اقتصاد هم بهبودي نیابد کنند و چه سختی اقتصادي تحمل می

کشـند تـا    جاي واردکردن سختی به مردم، متفکرین ریاضـت مـی   خرج داده شود، به اما اگر هوشمندي به
هرحـال   اي طراحی کنند که هم به مردم فشار نیاورد و هـم اقتصـاد بهبـود یابـد. بـه      هاي اقتصادي برنامه

  شود: هاي اصلی اشاره می هایی دارد که به برخی از آن ویژگی قتصاد ریاضتی ویژگیا
. شرایط رویش طرح ریاضت اقتصادي: در شرایط کسري بودجـه، بحـران اقتصـادي و شـیب تنـد      1

  هاي اقتصادي. سقوط شاخص
  هاي خود و جبران کسري بودجه. . هدف طرح ریاضت اقتصادي: کاهش هزینه2
ها و رفع کسري بودجه، به  ها براي کاهش هزینه شود که دولت به طرحی گفته میریاضت اقتصادي  

جـویی در مخـارج جـاري کشـور، کـاهش       کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی، صرفه
منظـور مقابلـه بـا     این طـرح کـه بـه    .زنند هاي رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست می هزینه

شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت  ها انجام می ط برخی دولتکسري بودجه توس
  .انجامد هاي مالی خارجی می ها و کمک وام

کار خوشایندي  اش ریاضت و سختی تحمیل شود، در ظاهر اصالً اینکه بر اقتصاد و شرایط بحران زده
  . تصاد کمک کندتواند به بازیابی درازمدت اق رسد، اما، می نظر نمی به

رفتـه، بهبـود وضـعیت مـالی      هاي ریاضت اقتصادي بازگرداندن اعتمـاد ازدسـت   هدف از اجراي طرح
  .مدت است کشورها و توانمندکردن کشورها براي بازیابی طوالنی
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  اي اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی ه تفاوت
بهینه از منابع موجود باید طی یـک برنامـه   در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد اما استفاده 

 . امـا جویی است دن به اقتصاد مقاوتی از راه صرفهیهاي رس یکی از روشکه  بندي شده صورت گیرد زمان
بنـدي و   ناچار باید با سـهمیه  رو هستیم و به به ها رو در ریاضت اقتصادي ما با محدودیت در منابع و سرمایه

   موجود مقابله کنیم.  هاي مصرف کردن با محدودیت کم
ریاضت اقتصادي هم به معناي آن است که بار سختی مشکالت اقتصادي بر روي دوش مـردم قـرار   

ها بـر   هاي اقتصادي و دستگاه اجرایی. اما اقتصاد مقاومتی آن است که بار سختی بگیرد نه طراحان برنامه
گانه باید بـا   اقتصاد مقاومتی قواي سه در یعنی ریزان و مجریان طرح اقتصادي است دوش طراحان، برنامه

اي کـه وظیفـه هـدایت کـار اقتصـاد مقـاومتی را برعهـده دارد،         تعامل بیش از گذشته در یـک مجموعـه  
هاي ذیربط ابالغ کنند. هر یک از قـوا   تصمیمات الزم در این ارتباط را اتخاذ کرده و براي اجرا به دستگاه

ها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یـک از آنهـا    الشباید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چ
هاي ریاضـتی بـر    از جمله نتایجی که اجراي طرح .تعامل با قواي دیگر را در برنامه کاري خود قرار دهند

  . و مقابله با کسري بودجه کاهش تقاضا، کاهش تورم، رقابت :اقتصاد دارد
یابـد،   ایی کـه کـاهش مـی   هـ  کـار، هزینـه   پذیري بازار انعطاف: صورت اثر ریاضت اقتصادي خود را به

  .دهد اي پولی، نرخ ارز، رشد جهانی و مداخله بانک مرکزي نشان میه سیاست

  1اه مقایسه مؤلفه. 1جدول 
 مقاومتیاقتصاد هاي  لفهؤم ریاضت اقتصاديهاي  لفهؤم

ها هم در جهـت شـکل    هدفمند کردن یارانه« عدم کاهش درآمدها بلکه افزایش درآمدها: اه کاهش مستقیم حقوق
و  - در تولید، در اشتغال  - تواند هم رونق ایجاد کند  ست؛ که اینها میادادن به اقتصاد ملى 
 »هم موجب رفاه شود

ها از راه  کاهش غیرمستقیم حقوق
 افزایش مالیات

 هاي تولیدي عدم افزایش مالیات؛ بلکه کاهش مالیات براي برخی از بنگاه

کاهش و حذف برخی از خدمات 
 عمومی

 عدم کاهش خدمات عمومی، بلکه افزایش خدمات عمومی مانند طرح پزشک خانواده و...

کم مصرف کردن به دلیل فقر و 
 نداري و از سر ناچاري

مسئله مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنـى مصـرف متعـادل و    «
هاى غیردولتى، هم آحاد مردم  هاى دولتى، هم دستگاه گاهپرهیز از اسراف و تبذیر. هم دست

تواند ادعا کند  ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است. انسان می و خانواده
 »را دارد.  اللّه سبیل که این اجر جهاد فى

                                                        
اي در  در جدول زیر آمده است، از بیانات امام خامنـه » اقتصاد مقاومتی«هاي  مؤلفههاي مستقیمی که در بخش  نقل قول. 1

  است. يا آثار امام خامنهپایگاه مجازي دفتر حفظ و نشر 
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  . 1جدول ادامۀ 
 مقاومتیاقتصاد هاي  لفهؤم ریاضت اقتصاديهاي  لفهؤم

آوردن مردم به کاالهاي روي 
دلیل قیمت  ویژه چینی به خارجی به

 پایین آن

 - هـاى دولتـى توجـه داشـته باشـند       از تولید داخلى استفاده کنیم؛ این را همـه دسـتگاه  «
سعى کننـد هـیچ تولیـد غیـر ایرانـى را       - گانه  هاى حاکمیتى، مربوط به قواى سه دستگاه

 ».کاالهاى خارجى را ببندندمصرف نکنند؛... خود مردم راه مصرف 
دلیل دومِ ما که امروز کار برامـان مهـم   «هاي شغلی بلکه افزایش آن:  عدم حذف فرصت اي شغلیه حذف فرصت

است، کارآفرینى مهم است، این است که ما امروز در مقابل یک فشار جهانى قرار داریـم.  
تحریم و با این کارهائى که  خواهد با فشار اقتصادى و با دشمنى وجود دارد در دنیا که می

دانید، سلطۀ اهریمنى خودش را برگرداند به این کشور... مـا بایـد یـک اقتصـاد      شماها می
 »این است. معنایشوجود بیاوریم. امروز کارآفرینى  مقاومتىِ واقعى در کشور به

افزایش ناامنی اقتصادي، کاهش 
 گذاري و فرار سرمایه تولید و سرمایه

 گذاري خارجی گذاري حتی رشد سرمایه اقتصادي، تولید، جذب سرمایهافزایش امنیت 

اي عمرانی و ه کاهش بودجه
طوالنی شدن  باعثگذاري  سرمایه

برداري و  براي بهره مزالمدت زمان 
برگشت سرمایه هزینه شده در 

ا و ناگزیري دولت در ه طرح
 اي مقطعیه تصمیم

ت. از زمـان بایـد حـداکثر اسـتفاده بشـود.      حداکثرى از زمـان و منـابع و امکانـا     استفاده«
کشید، امروز خوشبختانه با فاصلۀ کمترى انسان  هاى متمادى طول می هائى که سال طرح
بـردارى رسـید....    بیند که فالن کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره مى

ى است که به اقتصاد مقاومتى وارد یها و تغییر مقررات، جزو ضربه الساعه تصمیمهاى خلق
 »زند. شود و به مقاومت ملت ضربه می می

هاي  سازي شرکت حرکت دولتی
ورشکسته از طریق خرید سهام افراد 
مانند حرکت عجیبی که در جریان 

 رخ داد. آمریکابحران اقتصادي 

اقتصـاد مقـاومتى الزامـاتى دارد. مردمـى     «سازي اقتصاد:  سازي بلکه خصوصی دولتی عدم
که اعالم شد،  44هاى اصل  کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاست

 »وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. تواند یک تحول به می

 افزایش ناامنی اجتماعی و
 هاي اعتراضی جنبش

هـم در جهـت   ا هـ  اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد.... هدفمنـد کـردن یارانـه   «
در تولیـد، در   - تواند هـم رونـق ایجـاد کنـد      دادن به اقتصاد ملى است؛ که اینها می شکل

و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه رشد تولید کشور، رشد اقتصادى کشور، مایـه   - اشتغال 
المللـى   ار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بیناقتد

 »کند. پیدا می
وابستگی به استقراض و وامهاي 

 هاي خارجی ربوي از بانک
کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقـاومتى اسـت. ایـن وابسـتگى،     «

 »میراث شوم صد ساله ماست.
سیاسی و مخدوش شدن ثباتی  بی

 استقالل و اقتدار کشور
از جملـه در   - یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهاى دشمن «

مقاومت مدبرانه بکند، نه فقـط ایـن حربـه کُنـد      - ها و از این چیزها  مقابل همین تحریم
 »خواهد داشتى دیگر وجود نیخواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزها

عالئمی که تاکنون از اجراي طرح 
شود،  اقتصاد ریاضتی یونان گزارش می

 دهد. موفقیت چندانی را نشان نمی

بندى بنزین  دهد. همین مسئله سهمیه جواب می» اقتصاد مقاومتى«هاى  به نظر ما طرح«
ما از صد  شد، امروز مصرف بنزین بندى نمی که اشاره کردند، جواب داد. اگر بنزین سهمیه

 »رفت.... اقتصاد مقاومتى تحریم بنزین را خنثى کرد. میلیون لیتر در روز باالتر می
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  اه حل تحریم هاقتصاد مقاومتی را
صرفاً مقاومت اقتصـادي دانسـت، بلکـه ایجـاد امنیـت و ثبـات در اقتصـاد و         توان یاقتصاد مقاومتی را نم

بـارز اقتصـاد    يهـا  خارجی اقتصادي یا همان استقالل اقتصادي از شاخصه يها تزلزل در برابر شوك عدم
مقاومتی است. دشمن در طول چند دهۀ اخیر، تمام ابزارهاي مبارزه با تفکر جمهوري اسالمی را امتحـان  
کرده است، اما ابزاري که همیشه در کنار ابزارهاي دیگر بوده، مبارزة اقتصادي است که امروز تبـدیل بـه   

  ثرترین ابزار دشمن شده است.ؤو م آخرین
محصولی نفت راه حل تحریم نفتی را پیش پاي غرب  ه اقتصاد تکبضعف اقتصاد ایران در وابستگی 

ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایـران شـده    توانست ی. نفت که مدهد یقرار م
بینـی   دنبـال پـیش   . اقتصاد مقاومتی بهشود یاحساس م ست که جاي خالی اقتصاد مقاومتیا است و اینجا

  .باشد یچنینی و ارائۀ راه حل الزم م مشکالت این
خصـوص در بخـش کاالهـاي     اي اقتصـادي وارد شـود، بـه   ه در زیربخشاست اقتصاد مقاومتی الزم 

و خـارجی  بـه دو بخـش داخلـی     توان یاستراتژیک وارداتی و صادراتی. حوزة فعالیت اقتصاد مقاومتی را م
بندي نمود، زیرا هرقدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز بـه اقتصـاد مقـاومتی دارد، در داخـل نیـز در       تقسیم

کـاهش   سیاسـی دارد. -خواران نیاز به اصـالح امـور اقتصـادي    مقابل مفسدان اقتصادي و سیاسی و رانت
معنـاي   قتصاد ملی نیست، بلکه بـه مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز از ا وابستگی به درآمدهاي نفت و گاز به

انت براي افرادي است که با درآمدهاي حاصل از نفت رفروشی نفت و جلوگیري از ایجاد  جلوگیري از خام
  نزدیک دارند. ارتباطو گاز 

 ده نکته تحلیلی کلیدي در خصوص اقتصاد مقاومتی  
اي بـراي   گانه صورت تحلیلی نکات ده بهجا مطرح شده است، در این قسمت  با توجه به مطالبی که تا بدین

منظـور ابتـدا بایـد بـه      همـین  هاي تحقق اقتصاد مقـاومتی بیـان شـده اسـت. بـه      شناخت بسترها و زمینه
هاي تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخـت کـه ایـن نیازهـا در      شناسی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندي  آسیب

  غالب نکات کلیدي زیر مطرح است:
. این است که مرکزیت و محوریتی براي فعالیت در عرصـۀ اقتصـاد مقـاومتی داشـته باشـیم      اولین نیاز -

فرمانـدهی  . هاي خود را در جایی به اشتراك بگذارند فعاالن این عرصه باید بتوانند اطالعات و دستاورد
هاي ایـن حـوزه و شناسـایی و آمـوزش نیروهـاي مسـتعد و         هوشمند و متمرکزي براي هدایت فعالیت

منـد و مراکـز تحقیقـاتی و     افراد دغدغه. اسب براي فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه الزم استمن
هاي مهم و مسائل  اي فعال و مؤثر، از فعالیت باید در شبکه اند، می اجرایی که به این موضوع ورود کرده

مراکزي چون شـوراي  . اي پویا و هوشمند براي این مسئله وجود داشته باشد شوند و سامانه  جدید مطلع
اند، بایستی با عنایت به مسـائل فـوق در کمـک     عالی امنیت ملی که در این موضوع ورود خوبی داشته
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  .گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند
بانی فضاي اقتصادي داخلی  آن است که فعالیت در عرصۀ اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیدهنیاز دوم  -

دو، فعالیـت بـراي تحقـق اقتصـاد      بدون ایـن . روزآمد دارد  هاي دقیق و نیز گردآوري آمار المللی و  و بین
هاي بـومی نیـاز داریـم تـا میـزان        دو برسیم، به شاخص ضمنا ًبراي اینکه به این. مقاومتی امکان ندارد

ا چـه انـدازه   پذیري اقتصادمان را براساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد ما ت  مقاومت و آسیب
توانـد تحمـل کنـد؟     تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصادي چه میـزان فشـار را مـی    می

هـاي بـومی متناسـب بـا ایـن مسـائل بـومی         اقتصاد غربی براي خودش شاخص دارد و ما به شاخص
  .آید خوبی برمی خودمان نیاز داریم؛ کاري که از جوانان ما به

طراحی یک الگوي مشخص از شیوة زندگی متناسب با اقتصـاد مقـاومتی بـراي     ، ضرورتمسئلۀ سوم -
ویژه براي مدافعان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمی ایـران اسـت؛ آنهـایی کـه      عموم مردم و به

اي از  یعنی ما چه الگوي مشخصی را بـراي بدنـه  . قائل به صحت و صدق ایدة اقتصاد مقاومتی هستند
طلبـد؟ ابتـدا بایـد     م که بدانند نیازها و مقتضیات انقالب چه نوع سبک زندگی را مـی دهی مردم ارائه می

دولت را در سبک ادارة امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندگی متناسب با انقالب تشویق و 
  .تر کنیم  وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقالب را در جامعه پررنگ  تأیید کرد تا بدین

نفس ملـی، روحیـۀ جهـادي، و پرهیـز از لقمـۀ        اعتمادبه«گانۀ   تی یک شیوة زندگی را براساس سهوق
گانـه   توجه به معنویت دینـی در ایـن سـه   . توانیم به کارآمدي آن امیدوار باشیم طراحی کردیم، می »حرام

تر باشـد، امـا    رالبته طبیعی است که جنگ نظامی براي مردم ملموس و باورپذی. کند نقشی اساسی ایفا می
هـاي دینـی در آن سـبک     بنابراین وجود روحیۀ جهادي منبعث از آموزه .گونه نیست افزاري این   جنگ نرم

در روایات ما این عبارت وجود دارد که اگر کسى در میدان جنگ نبـوده  . زندگی بسیار مهم و کلیدي است
  .کند را ترك می اى از نفاق زندگى باشد یا در دلش حدیث جهاد نخواند، به گونه

این شور و حماسۀ زندگی مقاوم و جهادي را باید به عرصۀ عمـوم عالقمنـدان انقـالب بکشـانیم تـا      
ایـن مهـم بایـد در تعلـیم و تربیـت رسـمی و غیررسـمی         .تفاوتی بـزداییم   چهرة زندگی را از اطراف و بی

تربیت اقتصادي خاص خودمـان   اقتصادي متناسب با انقالب اسالمی پیگیري شود و ما باید نظام تعلیم و
  .را براي مقاومت اقتصادي و جهاد اقتصادي، تبیین و طراحی و سپس اجرا کنیم

بـدون  . بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سـرمایۀ معنـوي افـراد و جامعـه اسـتوار اسـت      
ز از لقمۀ حـرام  مثال مهم اقتصادي در این زمینه، پرهی. معنویت و سالمت معنوي، مقاومت شکننده است

اسـتفاده و    لقمۀ حرام هر الگویی را که از شیوة زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائـه بدهیـد، بـی   . است
لقمـۀ حـرام   . که شکمش از حرام پر باشد، پایۀ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد کسی. کند فایده می  بی

کلـی نـابود    تشخیص و عملکرد افراد را بـه   مانند یک ویروس کشنده و خطرناك است که ایمنی دستگاه
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هـاي حـرام و میـزان آن را در اقتصـاد      لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمـه . کند می
  .شدت مقابله نماییم هاي آن به  کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون

کـارکرد  . کنـد   اقتصاد مقاومتی عمـل عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با  مسئلۀ چهارم -
نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانانی که کشـور را متناسـب بـا شـرایط و نیازهـاي      

بـه یـک مثـال از     .افتـد  خـوبی نمـی   اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به. تاریخی آن برهه تربیت کند
صفحه منتشر کرده  400کتابی را در  آمریکاوزارت دفاع . کنم سازي اشاره می در دشمن آمریکاعملکرد 

مخاطبـان کتـاب هـم    . را در آن برشـمرده و توضـیح داده اسـت    آمریکـا که موضـوعات امنیـت ملـی    
هاي خودشان بـه ایـن    هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث آمریکاهاي  عموما ًمعلمان دبیرستان

مشکل امنیتی بـا همسـایگان خـود نـدارد و اساسـا ًخـودش        یی کهآمریکایعنی . موارد هم اشاره کنند
ساز براي دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود کاري کرده که در ذهن جوانان  بحران

  .و نوجوانان این کشور همواره دغدغۀ امنیت اقتصادي و دشمنان اقتصادي مطرح باشد
ه انـدازه بـه دنبـال جهـادي بـار آوردن مخاطبـان       حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چ

مـا نیـاز   ! دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر بـار بیـاورد؟   خویش است و آیا اصالً فکري براي این 
مـا بـه شـعر و داسـتان و     . دبسـتان بـراي ایـن مسـئله برنامـه داشـته باشـیم        داریم که از سـطح پـیش   

بنابراین توجه به نظام آموزشـی  . کانمان را به این سمت هدایت کنیمکاریکاتورهایی احتیاج داریم که کود
  .و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است

مـا بـه   . هاي اقتصاد مقاومتی اسـت  اي و تبلیغاتی ما براي رواج آموزه هم دربارة نظام رسانه مورد پنجم -
هاي رسمی و  ها را از طریق رسانه نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه

گونـه کـه در دوران    هاي مناسب به مردم عرضه کند؛ همان بندي خوبی و در بسته غیررسمی مختلف، به
. کردنـد  هایی مسئول کاري شبیه این کـار بودنـد و بـراي آن فکـر مـی      هرحال دستگاه دفاع مقدس به

هـاي تلویزیـونی و رادیـویی و حتـی      ترنت، شبکهها، این ها، سخنرانی بنابراین ما باید از ظرفیت همایش
  .ها براي رسیدن به این مقصود استفاده کنیم مجالس مذهبی و هیئت

کـه چقـدر    امکان واکنش سریع نظام اقتصادي ما در برابر حمالت اقتصادي است؛ ایـن  ، مسئلۀ ششم -
تـوانیم در   شود و چقدر می ها و حمالتی را داریم که به نظام اقتصادي ما وارد می توان واکنش به کنش

توانیم مصارف کشـور   اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می. این واکنش سریع استقامت داشته باشیم
توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند؟  را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می

  .هاي مان ترمیم شوند باید تکمیل و ضعف هاي ما در این زمینه  قوت
اقتصـاد مقـاومتی ماهیتـاً اقتصـادي      .، ایفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقـاومتی اسـت  مسئلۀ هفتم -

هـاي   گردیم ؛ اگر قرار باشد مـا اقـدام بـه نهادسـازي     دوباره به تعاریف ابتداي بحث برمی. مردمی است
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دسازي را دولت انجام دهد، بلکه ضروري موازي در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نها
االن کـه بحـث   . خوارها به اقتصاد جلوگیري کننـد  است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت

نهـاد   هـاي مـردم   ها و مشکالت مبادلۀ پول مطرح است، نهادهاي اقتصادي مردمـی و سـازمان   تحریم
اگر ما فضا را براي حضور جوانان مـؤمن و  . شته باشنداي دا کننده توانند نقش بسیار پر رنگ و تعیین می

خالّق ایران اسالمی در عرصۀ اقتصادي فراهم کنیم، قطعاً تحـوالت مثبتـی را در ایـن عرصـه شـاهد      
  .خواهیم بود

در واحد اقتصادي وزارت دفاع ایـن کشـور    آمریکاهاي معروف  در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان
. هاي مردمی براي جنگ استفاده کننـد  توانند از شرایط موجود و ظرفیت ونه میریزي کردند که چگ برنامه

هاي مردم خودمان را کامالً رصد کنیم تا در یـابیم کـه در روز مبـادا     بار مهارت امروز ما نیاز داریم که یک
ر آید و اگر کسـانی چنـد مهـارت دارنـد، کـدام مهارتشـان د       کار می مهارت چه کسانی براي این کشور به

   .اولویت استفاده قرار دارد
صـورت   براي اینکه عملیات جهاد اقتصادي ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصـاد را نـه بـه   

بندي  بندي خود را از حالت مردم و مسئولین به یک تقسیم یعنی تقسیم. کلی، که کامالً جزئی تعیین کنیم
آموزان، معلمان و  اساتید حوزه، دانشجویان، طالب، دانشتخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، 

  .دار و همۀ اقشاردیگر بشود  زنان خانه
اگر دولت در شرایط عادي . ، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصادي استنکتۀ هشتم -

انـد انتظـار داشـته    تو وقت می از فعاالن اقتصادي و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن
اما اگر دولت آنها را رها کند و بـه مشـکالت آنهـا    . باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند

ماند که بخواهند در  اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی براي مقاومت در این اقشار نمی
شان به مالک اشتر به این معنا  السالم در نامه یهچه حضرت امیرالمؤنین عل روز مبادا مقاومت کنند؛ چنان

  .اند اشاره کرده
هاي جهانی در  هاي بالقوه و فرصت ، تحرك دستگاه دیپلماسی کشور براي فعال کردن ظرفیتنکتۀ نهم -

شـود و کشـف و    اي پویا از اقتصاد جهانی معنـادار مـی   اقتصاد مقاومتی در شبکه. اقتصاد مقاومتی است
جهانی شدن اقتصاد موجب شـده تـا مقاومـت    . ساخت ظرفیت این شبکه بر عهدة ماستکارگیري و  به

خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصۀ اقتصاد جهانی و بازي  اقتصادي نیز تعاریف جدید به
همچنین الزم است تا گـردآوري و اسـتفاده از تجـارب    . هاي مختلف آشکار و پنهان آن هستیم در الیه

هرحـال ممکـن اسـت هـر      بـه . گیري کنـیم  هاي مشابه را مجدانه پی صادي دیگر کشورها در زمینهاقت
اي با مشکالت اقتصادي مواجه بوده باشد؛ اگـر دسـتگاه دیپلماسـی کشـور ایـن       کشوري در یک برهه

تجربیات را گردآوري کند و در اختیار فعاالن و محققان اقتصادي بگـذارد، ایـن مسـئله بـراي اقتصـاد      



  403               ...  بر تأکید با اقتصادي ریاضت و نیانب دانش اقتصاد تطبیقی مقایسه

 

  .گشا خواهد بود ور بسیار راهکش
هـا، مراکـز علمـی و     ، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشـگاه نکتۀ دهم و پایانی -

وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلـف آن،   کردن و گفت همین صحبت. مجامع مذهبی است
ایـن مسـئله بایـد در    . زا خواهـد داشـت  سمت تحقق اقتصـاد مقـاومتی تـأثیر بسـ     در سرعت حرکت به

هاي علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوي استادان اقتصاد کـه   هاي درس و پروژه کالس
  .جدي گرفته شود دوست هستند، درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن

  
 .1نمودار 

 ارکان اقتصاد مقاومتی  
  مقاوم بودن اقتصاد الف)

است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سـوي دشـمن،   وظیفۀ همۀ ما این 
در اقتصـاد   .است کـه مـا مطـرح کـردیم    »اقتصادمقاومتی« حفظ کنیم و نگهداریم؛ این یکی از اقتضائات

ـ  .مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است ل اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقاب
(بیانات مقـام معظـم رهبـري در     .آنچه که ممکن است در معرض توطئۀ دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند

  )1392/1/1السالم،  حرم مطهر رضوي علیه
  

  اى دولتى ومردمىه استفاده از همۀ ظرفیت ب)
را مطـرح کـردیم، خـوب، خـود اقتصـاد       »اقتصـادمقاومتى « اینکه ما. بخش خصوصى را باید کمک کرد

هـاى   هایش همین تکیۀ به مردم است؛ همین سیاسـت  تى شرایطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشمقاوم
کارهـاى اساسـى    وبا تأکید و اهتمام و دقت و وسواس ِهرچه بیشتر باید دنبـال شـود؛ ایـن جـز     44 اصل
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خـاطر   شـنوم کـه بخـش خصوصـى بـه      در بعضى از موارد، مـن از خـود مسـئوالن کشـور مـی     . شماست
بخشى بشود؛ حاال از  خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توان. آید  اش جلو نمى  توانى کم

هاست، از طریق قوانین الزم و مقررات الزم است؛ از هر طریقى که الزم است، کـارى کنیـد    طریق بانک
یـک   باالخره اقتصاد مقاومتى معنایش این اسـت کـه مـا   . که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود

اش  پـذیرى   اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بمانـد، هـم آسـیب   
یعنى وضع اقتصادى کشور و نظـام اقتصـادى جـورى باشـد کـه در مقابـل ترفنـدهاى        . کاهش پیدا کند

یکـى از  . دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اخـتالل پیـدا کنـد   
ها و راهکارهائى کـه    اى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشهه شرایطش، استفاده از همۀ ظرفیت

  .ها استفاده شود  دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه نظران می صاحب
از البته در بیانات دوستان به برخى از این حوادثى کـه ناشـى   . به مردم هم باید واقعا ًمیدان داده شود

شود ما کـار اقتصـادىِ درسـت و     واقعاً نمی. پیگیرى مفسدین اقتصادى و مفاسد اقتصادى است، اشاره شد
همان چند سال پیش هم که من . قوى بکنیم، اما با مفاسد اقتصادى مبارزه نکنیم؛ این واقعاً نشدنى است

نکته توجه داشتم، که تصور راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبى را به مسئولین کشور گفتم، به همین 
گذارى مردمى و کار سالم مردمى داشته باشیم، بدون مبارزة با مفاسد اقتصادى ؛   توانیم سرمایه نشود ما می

گذارى مـردم را    شود که ما مشارکت مردم و سرمایه و تصور نشود که مبارزة با مفاسد اقتصادى موجب می
انـد،   خواهند وارد میدان اقتصـادى بشـوند، اهـل کـار سـالم      کم داشته باشیم؛ نه، چون اکثرکسانى که می

بایـد بـا چشـمهاى تیـزبین،     . شـوند  مردمان سالمى هستند؛ حاال یکى دو نفر هم آدمهاى ناسالم پیدا مـی 
عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینى تسهیالت  ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانى نیایند به

این را باید مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، هم قـوة   .ا کارآفرینىِ واقعى انجام نگیردبانکى بگیرند، ام
به نظر من همکارى قوة مجریه و قوة قضاییه در اینجا یک کار بسیار الزمـى اسـت   . قضاییه مراقبت کند

  ).1391/6/2 جمهوري و اعضاى هیئت دولت، (بیانات مقام معظم رهبري در دیدار رئیس
  

  حمایت از تولید ملى ج)
خب، آمارهایى که آقایان . یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ صنعت و کشاورزى

گوینـد کـه    دهند، آمارهاى خوبى است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما مـی  می
هـاى   گـزارش  – ا تعطیلى صنایع وجود دارداند، اختالل دارند، در بعضى جاه ها دچار مشکل  بعضى کارخانه

هاى دیگر هم دارم، امـا اتکـاي    دهید؛ یعنى من گزارش رسد، خود شما هم گزارش می گوناگونى به ما می
خـب، بایـد    - رسد دست ما می هاى خود شما هم هست که به هاى دیگران نیست؛ گزارش من به گزارش

یعنـى آن نیمـۀ    -اگر چنانچه همین بخش دوم قضـیه  . کند اینها طبعاً ایجاد اشکال می. این را عالج کرد
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کردیـد و   بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهتـرى را در کشـور ارائـه مـی     نمی – خالى لیوان
زاى اقتصاد ماست و بـه   باالخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درون. شد هاى بیشترى به مردم می کمک

  .آن نبایستى تکیه کرد
البتـه خوشـبختانه واحـدهاى بـزرگ مـا فعالنـد، خوبنـد و        . احدهاى کوچک و متوسط را فعال کنیدو

شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمدة واحدهاى بـزرگ    سوددهى
محصول فوالدمان، محصـوالت   مان، لذا همانطور که گفتید، محصول سیمان – جور است ما وضعشان این

لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلـى مهـم    – مان خوب است   جورى این عمدة
  .است، اینها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد

  
  مدیریت منابع ارزى د)

روى این مسئله دقـت کنیـد،   . مسئلۀ منابع ارزى هم مسئلۀ مهمى است که خب، حاال آقایان توجه دارید
حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینـه  . واقعاً باید منابع ارزى را درست مدیریت کرد .ر کنیدخیلى باید کا

جور گفته شد؛ فردا  ها از قول یک مسئول، یک  یعنى در روزنامه .هم حرفهاى گوناگونى از دولت صادر شد
روى  تصمیم قاطع گرفته شـود، واقعاً یک . نگذارید این اتفاق بیفتد. جور دیگر گفته شد یا دو روز بعد، یک

  (همان) .هرحال منابع ارزى باید مدیریت دقیق بشود به. آن تصمیم پافشارى شود و مسئله را دنبال کنید
  
  مدیریت مصرف ه)

ایـن قضـیۀ   . مصرف هم بایـد مـدیریت شـود   . یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است
خـب، حـاال چگونـه بایـد جلـوى اسـراف را گرفـت؟        . اسـت روى، قضیۀ مهمى در کشـور    اسراف و زیاده

. هاسـت    عهدة رسـانه  اش بیشتر به   سازى   فرهنگ. سازى هم الزم است، اقدام عملى هم الزم است  فرهنگ
هـاى دیگـر     زمینه، هم صداوسیما در درجۀ اول و بیش از همـه مسـئولیت دارد، هـم دسـتگاه     واقعاً دراین

منـد بـه مفـاهیم اسـالمى هسـتیم،       ما یک ملت مسلمانِ عالقه. سازى کنید   باید فرهنگ. مسئولیت دارند
اش هـم بـه      بخش عملیـاتى ! مان اهل اسرافیم   قدر در اسالم اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگى این

 ها من خواندم، حاال هم بعضى از دوستان اظهـار  اى شماه در گزارش .نظر من از خود دولت باید آغاز شود
این الزم است؛ این را  بسیارخوب، جویى کند؛  خواهد صرفه جویى است و می  کردند که دولت درصدد صرفه

شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، . کنندة بسیار بزرگى است دولت خودش یک مصرف. جدى بگیرید
جـویى، چیـز بسـیار     هصرف. جویى کنید حقیقتاً در کار مصرف، صرفه. کنندة بزرگ، دولت است  یک مصرف

  .الزم و مهمى است



  ... و  زیرساختی ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               406

 

در دستگاه شما، در وزارتخانـۀ شـما، اگـر کـار جدیـدى      . به مصرف تولیدات داخلى هم اهمیت بدهید
ـ      شود، اگر همین اقالم روزمره گیرد، اگر چیز جدیدى خریده می انجام می هـا   هاى کـه مـورد نیـاز وزارتخان

باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلى  اش از داخل شود، سعى کنید همه است، تهیه می
کس حق ندارد در این وزارتخانه جـنس خـارجى مصـرف     اصالً ممنوع کنید و بگویید هیچ. شود بزرگى می

  (همان). تواند کمک کند نظرمن اینها می به. کند

 اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبري الزامات وانتظارات  
  ویژه قوه مجریه راسخ و جدي مسئوالن سه قوه و بهعزم . 1
 .اي گوناگون اجراییه هاي کلی به برنامه طرح و سیاستو تبدیل ورود به میدان عمل . 2
دسـتگاه در اجـراي    سـهم هـر قـوه و سـهم هـر     شـدن  مشخص و  شده يبند اي زمانه تدوین، برنامه. 3

  .طور دقیق هاي اقتصاد مقاومتی، به سیاست
 .اه سران سه قوه در تهیه سازوکار هماهنگی دستگاهاقدام . 4
 .نظارت در همه سطوح. 5
اي اقتصـاد  هـ  از سـر راه اجـراي سیاسـت   » قضـایی  قانونی، اجرایـی، حقـوقی و  «برطرف کردن موانع . 6

 .سران قواتوسط مقاومتی، 
مسـئوالن،  هـا،   صداوسـیما، رسـانه   توسـط سازي و ارائه تصویري درسـت از اقتصـاد مقـاومتی     گفتمان. 7

  دلسوزان و صاحبان فکر و اندیشه 
ـ دیـدار بـا   ي در ا حضرت آیتاهللا خامنهق (پایش و اطالع رسانی دقی. 8 اي هـ  دسـتگاه  از مسـئوالن  یجمع

 ).20/12/92، ي، نظارتیا مختلف، فعاالن اقتصادي و مدیران مراکز علمی، رسانه

 راهبردهاي اقتصاد مقاومتی 

  
 .2نمودار 
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  وتحلیل تجزیه
و در چند مرحله به شـرح زیـر    spssهاي حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار  وتحلیل داده تجزیه

  صورت گرفت:

 وتحلیل توصیفی:  . تجزیه1
  الف) سؤاالت شناسایی 

 درصد) از نمونه تحقیـق   47نفر ( 26شود تعداد  مشاهده می 3و نمودار  2گونه که در جدول  سن: همان
قرار دارند که توزیع مذکور مبـین   25-30درصد) نیز در گروه سنی53نفر ( 30و  20-25در گروه سنی 

اعتمـاد   هـاي آنـان قابـل    آن است که نمونۀ تحقیق از میانگین سنی مناسبی برخـوردار بـوده و پاسـخ   
 باشد. می

 2جدول 
  فراوانی  سن

20-25  26  
25-30  30  

  

 
    3نمودار 

  
 نمونـه  از) درصـد 82(نفـر   46 تعـداد  شـود  می مشاهده 4 نمودار و 3 جدول در که گونه جنسیت: همان 

 مـذکور  توزیـع  کـه  دارند قرار جنسی زن گروه در نیز) درصد18(نفر  10 و جنسی مرد گروه در تحقیق
 آنـان  ايهـ  پاسـخ  و بـوده  برخـوردار  مناسـبی  توزیع جنسی نسـبتا  از تحقیق نمونۀ که است آن مبین
 .باشد می اعتماد قابل

 3جدول 
  فراوانی  جنسیت

  46  مرد
  10  زن









٢۵-٢٠ ٢-٣٠۵
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       4نمودار 

   
 29(نفـر   16 تعـداد  شـود  مـی  مشاهده 5 نمودار و 4 جدول در که گونه همان :تحصیالت سطح 
 لیسانس فوق نیز) درصد 32(نفر  18لیسانس و  نیز) درصد39(نفر  10 دیپلم و فوق تحقیق نمونه از) درصد

هـاي آنهـا    هستند که مبین آن است که نمونه تحقیق از سطح تحصیالت مناسبی برخوردار بوده لذا پاسخ
 قابل اتکا است.  

 4جدول 
  فراوانی  سطح تحصیالت

  16  فوق دیپلم
  22  لیسانس

  18  فوق لیسانس
  

  
 5نمودار 

   
 بود زیر قرار به مطالعه مورد نمونه تحصیلی رشته فراوانی توزیع: تحصیلی رشته:        
     

 5جدول 
  فراوانی  رشته تحصیلی

  30  اقتصاد
  14  مدیریت

  12  حسابداري





مرد زن





فوق دیپلم لیسانس فوق 
لیسانس
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 6نمودار 

  

گیري نمود کـه نمونـه    توان چنین نتیجه با مشاهده نمودارها و مقادیر حاصله از سؤاالت شناسایی می
سؤاالت تحقیـق را  تحقیق از نظر سن، جنسیت، سطح تحصیالت و رشته تحصیلی توانایی پاسخگویی به 

  هاي ارائه شده از سوي آنان قابلیت اعتماد الزم را دارا است. دارا بوده لذا پاسخ
  

  هاي اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي  ب) سؤاالت مربوط به مؤلفه
اي مـورد  هـ  ها پس از محاسبه ارزش وزنی و میانگین مؤلفـه  وتحلیل توصیفی داده در این بخش از تجزیه

و  6ها در دو سیاست مورد مقایسه قرار گرفته که جـداول   مؤلفهنظر پژوهش، ارزش و میانگین هر یک از 
  دهندة مقایسه مذکور است. نشان 7و نمودار  7

  
 هاي اقتصاد مقاومتی بر اساس میانگین و چارك بندي مؤلفه رتبه .6جدول 

  چارك  رتبه  مؤلفه  ارزش وزنی  میانگین
 اول 1 کارآفرینی 334 6

  2  نوآوري  330  5.9
 3 پذیري کاالهاي داخلی در داخل و خارج کشور ارتقاي کیفیت و رقابت 326 5.8
 4 بنیان محصوالت و صادرات دانش 318 5.7
 5 همکاري جمعی 308 5.5
 6 افزایش تولید و خدمات راهبردي داخلی 308 5.5
 7 سازي علمی گفتمان 306 5.5
 8 فسادزدایی نظام پولی کشور 302 5.4
 9 اي متنوع کشوره ا و قابلیته کارگیري ظرفیت به 300 5.4
 9 مدیریت مصرف و مصرف کاالهاي داخلی 296 5.3
 10 اي تحریمه رصد برنامه 292 5.2
 دوم 11 اي صادرات و فروش کاالهاه بهسازي روش 290 5.2
 12 اقتصاد کشور ایجاد سامانه نظارتی قوي در خصوص 288 5.1
 13 تمرکز بر صادرات غیرنفتی (برق، پتروشیمی و...) 288 5.1











اقتصاد مدیریت حسابداری
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  .6ادامۀ جدول 
  چارك  رتبه  مؤلفه  ارزش وزنی  میانگین

 دوم 14 کاهش وابستگی به کشورهاي خاص 276 5
توسعۀ مناطق آزاد و ویژة اقتصادي با هدف توسعه پیوند راهبردي با  276 5

 کشورهاي مختلف
15 

 16 اي عمومیه جویی در هزینه صرفه 274 5
 17 تقویت صندوق توسعۀ ملی 270 4.8
 18 حمایت از صادرات کاالهاي ارزآور 270 4.8
 19 تمرکز بر نظام مالیاتی 268 4.8
 20 تمرکز بر نظام استاندارد جهانی 266 4.8
 21 گذاري خارجی تشویق سرمایه 264 4.7
 22 اقدامات اقتصادي و مالی سازي کلیه شفاف 262 4.7
 23 ا در زنجیرة تولیده تسهیم عادالنه عوامل تولید با توجه به نقش آن 262 4.7
 24 ازي و تأمین امنیت اقالم راهبردي (غذا و دارو)س ذخیره 252 4.5
 سوم 25 هاي موازي  مهندسی مجدد ساختار دولت و حذف دستگاه 232 4.1
  26  سازي نفت و گاز بازارهاي جهانی از طریق تولید و ذخیرهاثرگذاري به   228  4.1
  27  کسري بودجه  212  3.8
 28 کمبود کاال 206 3.7
  چهارم 29 انفعال و رکود اقتصادي 200 3.6
  30  المللی هاي بین اخذ وام  196  3.5
  31  تورم  192  3.4
 32 بیکاري 178 3.2
 33 وابستگی به برخی کشورها 164 3

  34  کاهش تولید  156  2.8
 

 چارك  میانگین و اساس بر اقتصادي اي ریاضته لفهؤمبندي  رتبه .7جدول
  چارك  رتبه  مؤلفه  ارزش وزنی  میانگین

 اول 1 کاهش تولید 298 5.3
 2 کمبود کاال 286 5.1
 3 بیکاري 280 5

 4  وابستگی به برخی کشورها 272 4.9
 دوم 5 انفعال و رکود اقتصادي 248 4.4
 6 المللی هاي بین اخذ وام 236 4.2
 7 کسري بودجه 230 4.1
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  .7ادامۀ جدول
  چارك  رتبه  مؤلفه  ارزش وزنی  میانگین

  دوم 8 ازي و تامین امنیت اقالم راهبردي (غذا و دارو)س ذخیره 228 4.1
 9 اي تحریمه رصد برنامه 220 4

 10 همکاري جمعی 218 3.9
 سوم 11 ا در زنجیرة تولیده عوامل تولید با توجه به نقش آن تسهیم عادالنه 214 3.8
 12 اي صادرات و فروش کاالهاه بهسازي روش 208 3.7
 13 اي متنوع کشوره ا و قابلیته کارگیري ظرفیت به 204  3.6
 14 تمرکز بر نظام مالیاتی 202 3.6
 15 سازي کلیه اقدامات اقتصادي و مالی شفاف 202 3.6
 16 کاهش وابستگی به کشورهاي خاص 198 3.5
 17 بنیان محصوالت و صادرات دانش 198 3.5
 18 تقویت صندوق توسعۀ ملی 196 3.5
  19  تورم  192  3.4
 20 گذاري خارجی تشویق سرمایه 190 3.4
 21 افزایش تولید و خدمات راهبردي داخلی 194 3.5
 22 سازي علمی گفتمان 190 3.4
 23 مدیریت مصرف و مصرف کاالهاي داخلی 190 3.4
 24 اي عمومیه جویی در هزینه صرفه 188 3.6
 25 کارآفرینی و نوآوري 184 3.3
 26 حمایت از صادرات کاالهاي ارزآور 178 3.2
توسعۀ مناطق آزاد و ویژة اقتصادي با هدف توسعه پیوند  178 3.2

 راهبردي با کشورهاي مختلف
27 

سازي  اثرگذاري به بازارهاي جهانی از طریق تولید و ذخیره 178 3.2
 نفت و گاز

28 

پذیري کاالهاي داخلی در داخل و  ارتقاي کیفیت و رقابت 176 3.1
 خارج کشور

29 

 چهارم 30 تمرکز بر نظام استاندارد جهانی 172 3.1
 31 ایجاد سامانه نظارتی قوي در خصوص اقتصاد کشور 166 3

 32 فسادزدایی نظام پولی کشور 162 2.9
  33  تمرکز بر صادرات غیرنفتی (برق، پتروشیمی و...)  148  2.6
  34  هاي موازي  مهندسی مجدد ساختار دولت و حذف دستگاه  134  2.4
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  هاي اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي مقایسه مؤلفه .8جدول 

  



کارآفرینی و  نوآوري
همکاري جمعی
تورم
محصوالت و صادرات دانش بنیان

 …پذیري کاالهاي ارتقاء کیفیت و رقابت
کاهش تولید
 …تسهیم عادالنه عوامل تولید با توجه به 
افزایش تولید و خدمات راهبردي داخلی
بیکاري

 …سازي و تامین امنیت اقالم ذخیره
مدیریت مصرف و مصرف کاالهاي داخلی
کسري بودجه

 …هاي متنوع ها و قابلیتکارگیري ظرفیتبه
حمایت از صادرات کاالهاي ارز آور

المللیهاي بیناخذ وام
 …توسعۀ مناطق آزاد و ویژة اقتصادي با 
گفتمان سازي علمی
وابستگی به برخی کشورها

هاي صادرات و فروش کاالهابهسازي روش
 …اثرگذاري به بازارهاي جهانی از طریق 
انفعال و رکود اقتصادي
 …مهندسی مجدد ساختار دولت و حذف 
تمرکز بر نظام مالیاتی
کمبود کاال
شفاف سازي کلیه اقدامات اقتصادي و مالی
فساد زدایی نظام پولی کشور
 …ایجاد سامانه نظارتی قوي در خصوص 
تمرکز بر نظام استاندارد جهانی

هاي تحریمرصد برنامه
هاي عمومیصرفه جویی در هزینه
گذاري خارجیتشویق سرمایه

کاهش وابستگی به کشورهاي خاص
 …برق، (تمرکز بر صادرات غیر نفتی

تقویت صندوق توسعۀ ملی

ریاضت اقتصادي
اقتصاد مقاومتی
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   ا:ه مؤلفهبندي  ج) رتبه

بنـدي و بـراي    شده رتبـه  ا براساس ارزش وزنی و میانگین محاسبهه ا، مؤلفهه در بخش بعدي توصیف آماري داده
بـا  (اي کـارآفرینی  هـ  کـه مؤلفـه   صـورت بندي شـدند بـدین    اي اول تا چهارم رتبهه هر سیاست بر اساس چارك

کشـور   خـارج  و داخل در داخلی پذیري کاالهاي رقابت و کیفیت ) و ارتقاي9/5با میانگین () و نوآوري 6میانگین 
اي اول تا چهـارم در چـارك اول و   ه ) رتبه7/5بنیان (با میانگین  دانش صادرات و ) و محصوالت8/5با میانگین (

و  )3بـا میـانگین   (کشـورها   برخـی  بـه  و وابسـتگی  )2/3با میـانگین  () بیکاري 4/3ین با میاتگ(اي تورم ه مؤلفه
  را در چارك چهارم اقتصاد مقاومتی اخذ نمودند. 35تا  32اي ه رتبه )8/2با میانگین (تولید  کاهش

 و )5میـانگین   بـا (بیکاري  و )1/5 میانگین با( کمبود کاال و )3/5میانگین  با( کاهش تولید ايه مؤلفه
 سامانه ایجاد ايه مؤلفه و اول چارك در چهارم تا اول ايه رتبه )9/4 میانگین با( وابستگی به برخی کشورها

  تمرکز و )9/2 میانگین با( کشور پولی نظام فسادزدایی )3میاتگین  با( کشور اقتصاد خصوص در قوي نظارتی
 حـذف  و دولـت  سـاختار  مجـدد  مهندسـی و  )6/2میـانگین  بـا (...) و پتروشیمی برق،(غیرنفتی  صادرات بر

  .نمودند اخذ اقتصادي چهارم ریاضت چارك در را 35 تا 32 ايه رتبه )4/2 میانگین با( موازي ايه دستگاه
دسـت   ا را عالوه بـر رتبـه بـه   ه ترتیب و با توجه به محاسبات صورت گرفته میزان اهمیت مؤلفه بدین

  توان تشخیص داد.  ند میا آمده در چارکی که در آن قرار گرفته
زوجـی   tدر این بخش از آزمون نرمال بـودن نمونـه تحقیـق و آزمـون     وتحلیل استنباطی:  . تجزیه2

 استفاده شد.
اي این تحقیق، تعیین نرمال بودن ه با عنایت به نوع داده الف) محاسبه خم نرمال (آزمون نرمال بودن):

 کلمـوگروف  آزمون لذا ابتدا توزیع نرمال نمونه از طریق آنها جهت آزمون آماري از اهمیت برخوردار است،
دست آمده مشخص گردید که نمونه مورد توجه  مورد آزمون قرار گرفت و با توجه به مقادیر به اسمیرونوف

  باشد. روند محاسبات صورت گرفته به شرح زیر می .باشد تحقیق از توزیع نرمال برخوردار می

  اقتصادي: براي سیاست اقتصاد مقاومتی و ریاضتاسمیرینوف -. آزمون کلموگروف1
  هاي اقتصاد مقاومتی آزمون نرمال بودن توزیع داده .8جدول  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 riazat 
N 56 
Normal Parametersa,b Mean 3.6959 

Std. Deviation 1.98988 
Most Extreme Differences Absolute .112 

Positive .112 
Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .840 
Asymp. Sig. (2-tailed) .481 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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 ریاضت اقتصاديهاي  داده توزیع بودن نرمال آزمون جدول .9جدول  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 moghavemat 
N 56 
Normal Parametersa,b Mean 4.6878 

Std. Deviation 1.88861 
Most Extreme Differences Absolute .128 

Positive .110 
Negative -.128 

Kolmogorov-Smirnov Z .955 
Asymp. Sig. (2-tailed) .322 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

  ها  . همبستگی مؤلفه2
توان در خصوص ارتباط بین  نامه و توجه به سطح زیر منحنی می هاي قید شده در پرسش با مقایسه مؤلفه

که ضمن درنظر گرفتن میانگین و امتیاز اخذ شده  صورت هاي آماري دست یافت. بدین ها به استنتاج مؤلفه
 نرمـال  اسـتنتاج  از یا ریاضت اقتصادي پی برد. پـس هاي اقتصاد مقاومتی  هر مؤلفه، به رتبه آن در متغیر

 جهـت  زوجـی  t آزمـون  رو از نمونه مشخص گردید که از آزمون ناپارامتریک باید بهره جست. ازاین بودن
  .شد استفاده سیاست دو در مؤلفه هر بین همبستگی برآورد و تحقیق اصلی فرضیه آزمون
 مؤلفـه  خصـوص  در نمونـه  صـورت  بـه  شـده  یـاد  یهمبستگ استنتاج روندها  مؤلفه کثرت به توجه با

   .است شده داده نشان 4 جدول درها  مؤلفه مابقی محاسبات خالصه و انجام زیر شرح به کارآفرینی
 ریاضـت  سیاست در و یکم رتبه در 334 امتیاز و 6 میانگین با مقاومتی اقتصاد سیاست در: کارآفرینی

گیري  نتیجه چنین شده ذکر مقادیر به توجه با. دارد قرار 23 رتبه در 184 وامتیاز 3.3 میانگین با اقتصادي
 مقـادیر  و منحنـی  زیـر  سـطح  به توجه با طرفی از. است مقاومتی اقتصاد به مربوط مؤلفه این که شود می
 همبسـتگی  آزمـون  و) 55 آزادي درجه با% 5 خطاي و% 95 اطمینان سطح در( t محاسبه از آمده دست به

 محاسـبه  t( شده رد همبستگی فرض، اقتصادي ریاضت در همتایش با مقاومتی اقتصاد در مؤلفه این بین
. اسـت  سیاسـت  دو در مؤلفه این بین همبستگی عدم دهندة نشان آمده دست به مقادیر و) بحرانی t > شده

  .نیست اقتصادي ریاضت یک درجههاي  مؤلفه از کارآفرینی که نمودگیري  نتیجه توان می لذا

 . روایی و اعتبار 3
آلفاي کرونبـاخ محاسـبه شـد     spssبراي محاسبه روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از بسته  الف) روایی:

 0.998 و در خصوص ریاضت اقتصادي برابر با 0.996 شده در خصوص اقتصاد مقاومتی که آلفاي محاسبه
نامه اذعان نمود. کـه   توان به روایی باالي پرسش دست آمده در این زمینه می با توجه به مقادیر به که شد

  روند محاسبات انجام شده در این زمینه ارائه گردیده است.  12و11در جداول 
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  ها مؤلفههمبستگی  .10جدول 

ها در دو سیاست اقتصاد مقاومتی و  مؤلفه
 t t ( α.df )  ریاضت اقتصادي

  همبستگی
  اه مؤلفه

وابستگی 
  اه مؤلفه

اد 
تص

اق
تی

اوم
مق

ت   
اض

ری
دي

صا
اقت

  

  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند  1.6730  12.928  نوآوري
  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  12.928  کارآفرینی

پذیري کاالهاي داخلی در  ارتقاي کیفیت و رقابت
  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  16.199  داخل و خارج کشور

  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  16.057  بنیان محصوالت و صادرات دانش
  2درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.436  همکاري جمعی

  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  14.844  افزایش تولید و خدمات راهبردي داخلی
  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  13.212  سازي علمی گفتمان

  4درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  11.899  فسادزدایی نظام پولی کشور
  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  10.675  هاي متنوع کشور ها و قابلیت کارگیري ظرفیت به

  3درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  17.187  مدیریت مصرف و مصرف کاالهاي داخلی
  2درجه  1درجه  همبستگی ندارند 1.6730  14.742  هاي تحریم رصد برنامه

  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  15.959  هاي صادرات و فروش کاالها بهسازي روش
  4درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  14.639  ایجاد سامانه نظارتی قوي درخصوص اقتصاد کشور

  4درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  10.314  ...)پتروشیمی و برق،(تمرکزبرصادرات غیرنفتی 
  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  11.198-  کاهش وابستگی به کشورهاي خاص

توسعۀ مناطق آزاد و ویژة اقتصادي باهدف توسعه 
  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  13.156  پیوند راهبردي با کشورهاي مختلف

  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  10.830  هاي عمومی جویی درهزینه صرفه
  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  13.807  تقویت صندوق توسعۀ ملی

  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  10.988  حمایت ازصادرات کاالهاي ارزآور
  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  10.314  تمرکز بر نظام مالیاتی

  4درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  13.416  تمرکز بر نظام استاندارد جهانی
  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.451  گذاري خارجی تشویق سرمایه

  3درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  8.269  سازي کلیه اقدامات اقتصادي و مالی شفاف
تسهیم عادالنه عوامل تولید با توجه به نقش آنها 

  3درجه  2درجه  ندارند همبستگی 1.6730  9.179  در زنجیرة تولید

  2درجه  2درجه  همبستگی ندارند 1.6730  3.873  )غذا و دارو(سازي و تأمین امنیت اقالم راهبردي  ذخیره
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   .10جدول ادامۀ 

ها در دو سیاست اقتصاد مقاومتی و  مؤلفه
 t t ( α.df )  ریاضت اقتصادي

  همبستگی
  اه مؤلفه

وابستگی 
  اه مؤلفه

اد 
تص

اق
تی

اوم
مق

ت   
اض

ری
دي

صا
اقت

  

  4درجه  3درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.998  هاي موازي مهندسی مجدد ساختار دولت و حذف دستگاه
اثرگذاري به بازارهاي جهانی از طریق تولید و 

  3درجه  3درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.840  سازي نفت و گاز ذخیره

  2درجه  3درجه  همبستگی ندارند 1.6730  4.430-  کسري بودجه
  1درجه  3درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.868-  کمبود کاال

  2درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.145-  انفعال و رکود اقتصادي
  2درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  6.660-  المللی هاي بین اخذ وام

  3درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  8.507-  تورم
  1درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  9.377-  بیکاري

  1درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  -10.718  وابستگی به برخی کشورها
  1درجه  4درجه  همبستگی ندارند 1.6730  12.647  کاهش تولید

  
 محاسبه آلفاي کرونباخ اقتصاد مقاومتی .11جدول 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 87.5 

Excludeda 8 12.5 
Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the pocedure. 
  

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.996 35 

  
 محاسبه آلفاي کرونباخ ریاضت اقتصادي .12جدول 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 56 87.5 

Excludeda 8 12.5 
Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.998 35 
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نامه از نظر متخصصان و خبرگان استفاده شد. بدین ترتیـب   براي اطمینان از اعتبار پرسشب) اعتبار: 
شناسی و اقتصـاد ارائـه    نفر از خبرگان و متخصصان حوزه روش 3نامه مقدماتی تهیه و به  پرسشکه ابتدا 

نامه در اختیارشان قرار گرفـت و اصـالحات    شد و پس از اعمال اصالحات مورد نظر ایشان مجدداً پرسش
  نهایی اعمال گردید.

   . آزمون فرضیه4
 درجـه  و %5 خطـاي  اطمینان و% t )95ه از آزمون در ادامه محاسبات استنباطی فرضیه پژوهش با استفاد

 باشد. مورد آزمایش قرار گرفت که نحوه محاسبه و نتایج حاصله به شرح زیر می )55 آزادي
  .ندارد وجود معناداري همبستگی اقتصادي ریاضت و مقاومتی اقتصاد سیاست دو بین یک: H فرضیه
 .دارد معناداري وجود ریاضت اقتصادي همبستگیبین دو سیاست اقتصاد مقاومتی و : صفر H فرضیه

ρ - r  
t = -----------------  

1 − 푟	2
	

	푛 − 2
 

  
0.67 0- 0.67 

t =------------ = -------- = 6.7  

        .1 /
1 − 푟	2

	
	푛 − 2

  

  H0 =  1.96 < 6.7رد و=  H1 تأیید
     

) فرضیه تحقیق 1.96() و مقایسه آن با مقدار بحرانی t )6.7با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمون 
  شود یعنی: بین دو سیاست اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي رابطه معناداري وجود ندارد. رد می H0تأیید و 

  گیري نتیجه
ي اقتصـاد  اهـ  اقتصاد مقاومتی فراتر از ریاضت اقتصادي است. این پیامی است که پـس از تبیـین مؤلفـه   

عنوان نتیجه پژوهش حاضر قابل  ها با یکدیگر به مقاومتی و ریاضتی و مقایسه جفتی هر یک از این مؤلفه
توان مالحظه نمود لـیکن عمـده    هایی را می ها شباهت ارائه است. اگرچه در برخی موارد جزیی بین مؤلفه

وان یک راهبرد ویژه و سـرآمد در  عن شکلی معنادار با یکدیگر فاصله داشته و اقتصاد مقاومتی را به ها به آن
دهد. اقتصاد مقاومتی متمرکز است بر تبدیل تهدید به فرصت،  جایگاهی فراتر از ریاضت اقتصادي قرار می
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ارتقاي کیفیت کاالهـاي داخلـی، افـزایش تولیـد، تکیـه بـر       -نوآوري-هایی از قبیل کارآفرینی رتبه مؤلفه
کـه ریاضـت اقتصـادي     دة ایـن موضـوع اسـت. در حـالی    دهن بنیان و... نشان محصوالت و صادرات دانش

مدت و مقطعی که براي خروج از بحران اقتصادي به هر قیمتی توصـیه شـده اسـت.     کاري است کوتاه راه
هاي ریاضـت   ترین مؤلفه بیکاري و... که شاخص-تورم-کمبود کاال–هایی از قبیل کاهش تولید رتبه مؤلفه

  کند. میاقتصادي است این امر را نیز تأیید 

  پیشنهادها
  باشد. می ارائه قابل زیر پیشنهادهاي حاضر پژوهش خاتمه در
 مقاومتی. اقتصاد و اقتصادي ریاضت تفاوت خصوص در جانبه همه و عمومی رسانی اطالع .1
 دو تطبیـق  و تفـاوت  مـدعیان  بـین  منـاظره  هدف با اییه همایش و ها گردهمایی جلسات، اجراي .2

 سیاست.
 و مقـاومتی  اقتصـاد  درخصـوص  پژوهشـی  و مطالعـاتی  امـور  انجـام  خصـوص  در گـذاري  سرمایه .3

  مربوطه. ايه سیاست و راهبردها سازي پیاده

  منابع:
 آفاق مجله ،»ایران اسالمی جمهوري مقاومتی اقتصاد پیشنهادي الگوي« ،)1391( سیف مراد، اهللا .1

 پاییز. ،16 شماره پنجم، سال امنیت،
 اقتصاد هاي مؤلفه و ابعاد بررسی« ،)1392( سجادیه سیدعلیرضا و محمدصادق ی،جهرم زاده تراب .2

 انقـالب  مطالعـات  مجلـه  ،»اي خامنه اهللا آیت حضرت اندیشه در ایران اسالمی جمهوري مقاومتی
 بهار. ،32 شماره دهم، سال اسالمی،

 انسـانی،  علـوم  پژوهشـگاه  تهران، ،اجتماعی علوم و فلسفه فرهنگ ،)1386( نویسندگان از جمعی .3
 .تا بی

 .تهران اول، چاپ ،یمقاومت اقتصاد ،)1391( حسام ،یلیخل .4
 .  مشهدزاده، دانشگاه فردوسی مشهد،  هما زنجانیترجمه ، کنش اجتماعی، )1379( روشه، گی .5
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 هاي اقتصاد مقاومتی هاي نظارتی در تحقق سیاست نقش دستگاه
 **، اکبر برزگر*محمد جعفري

 مقدمه
هـاي اقتصـاد    گذاران بر ایـن باورنـد کـه سیاسـت     نظران و حتی برخی سیاست برخی کارشناسان، صاحب

کـه   جامعه (رکود تورمی) ارائه شده است؛ درحالی مقاومتی براي دوران تحریم و شرایط اقتصادي حاکم بر
ها نه تنها براي ارتقاي بنیه اقتصادي کشور و خروج از شرایط کنونی است، بلکـه بـراي افـق     این سیاست

نظران اقتصـادي   باشد. باید بیان کرد که کارشناسان و صاحب بلندمدت کشور جهت دستیابی به توسعه می
هاي  ها و تنگناهاي اقتصادي موجود، ضمن اظهار به اثرگذاري تحریم لشکشور در تبیین علل و عوامل چا

گیـري مشـکالت    تـرین علـل شـکل    ظالمانه غرب علیه ایران، مشکالت ساختاري اقتصاد کشور را اصلی
آمده در چند سال اخیـر بـیش از آنکـه     دانند. این کارشناسان معتقدند مشکالت اقتصادي پیش موجود می

ها، فسادهاي گسـترده و اسـتفاده نادرسـت از     اعمال شده باشد، ناشی از سوء مدیریتهاي  ناشی از تحریم
هاي دولتی، تخریب منـابع   هاي باالي تورم، اتالف منابع و بودجه هاي کشور است. براي مثال نرخ ظرفیت

باشـد.   طبیعی و... که در طول چند دهه گذشته در کشور وجود داشته و تداوم یافته است، مؤید این امر می
هاي متمادي در اقتصاد کشور وجود داشت، نه تنها روند  باید توجه داشت، مشکالت فوق که در طول دوره

رشد و توسعه اقتصادي را با مشکل مواجه کرده بلکه ساختار اقتصادي کشور را بسـیار شـکننده سـاخت.    
ن پرداختنـد. در کنـار   هـاي گسـترده علیـه ایـرا     کشورهاي غربی با علم به این موضوع، به اعمال تحریم

هاي نابجاي اقتصادي باعـث گردیـد مشـکالت فـوق تشـدید شـده و در        هاي فوق اعمال سیاست تحریم
هاي جدي بر پیکره اقتصادي کشور وارد شود. لذا براي چیره گشتن بـر مشـکالت    ها، آسیب بعضی بخش

هـاي خـود را بـر حـل      هاي اجرایی کشـور سیاسـت   هاي ضدتحریمی، دستگاه فوق در کنار اتخاذ سیاست
هاي اقتصاد مقاومتی با نگرشی جـامع و بـا تأکیـد بـر      رو سیاست مشکالت ساختاري متمرکز نمایند. ازاین

هاي داخلی در صدد اصالح ساختارهاي اقتصادي و فائق آمدن بر مشکالت موجود ارائه  استفاده از ظرفیت
  شده است.

معناي استفاده از ظرفیت تمام نهادها و آحـاد   شود، به اقتصاد مقاومتی که اقتصاد مردمی نیز نامیده می
هـاي اطالعـاتی کشـور بـا توجـه بـه جایگـاهی کـه در نظـام           شود. در این بین دستگاه جامعه قلمداد می

                                                        
  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد دکتريدانشجوي  *

  کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد **
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سازي اقتصاد مقاومتی و حل مشکالت فـوق جهـت    توجهی در پیاده گیري کشور دارند، نقش قابل تصمیم
هـاي   تـرین نقـش دسـتگاه    ارند. با توجه به مشکالت موجـود، عمـده  دستیابی به رشد و توسعه بلندمدت د

توان مبارزه با فساد و کمک بـه ارتقـاي امنیـت اقتصـادي از      سازي اقتصاد مقاومتی را می نظارتی در پیاده
توجهی  هاي مختلف بیان کرد. زیرا فساد گسترده در سطوح مختلف و به انواع مختلف آن نقش قابل جنبه

جود آمده دارد. همچنین با توجه به وضعیت موجود کشـور، بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      در مشکالت به و
هاي اجرایی کشور، براي دستیابی  هاي اقتصاد مقاومتی ضروري است تمام دستگاه تعیین شده در سیاست

هاي اجرایی کشور  هاي کلی اقتصاد مقاومتی ضروري است همه دستگاه به اهداف تعیین شده در سیاست
هاي  اقدامات ممکن جهت ارتقاي امنیت اقتصادي را انجام دهد. این مقاله در نظر دارد نقش دستگاهتمام 

سازي و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را بیان کند. براي این منظـور نقـش فسـاد و     نظارتی در پیاده
هـاي   س جنبـه شـود. سـپ   طور مفصل بیـان مـی   هاي مختلف آن در بروز مشکالت به وجود آمده به جنبه

  سازي آن را بیان خواهیم نمود. هاي نظارتی در فراهم مختلف ارتقاي امنیت اقتصادي و نقش دستگاه

  . مبارزه با فساد1
با توجه به گذشت بیش از سی سال از استقرار نظام جمهوري اسالمی، مقولـه فسـاد و مفاسـد اقتصـادي     

بررسی روند تـاریخی مفاسـد اقتصـادي در دوران    تر و به یکی از مسایل مهم تبدیل شده است. در  پررنگ
تر  شویم این امر پیشرفته هاي اخیر نزدیک می رویم و به سال اقتصادي انقالب اسالمی هرچه به پیش می

هـاي اقتصـادي و تغییـر اقتضـائات      تر شده که از علل آن پیچیـدگی و گسـترش حـوزه فعالیـت     و پچیده
صادي رشد کرده، هوشمند شده و مقابله بـا آن بسـیار دشـوار    حاضر فساد اقت اقتصادي کشور است. درحال

که مسئوالن دلسوز نظام را به این نتیجه رسانده که فساد اقتصادي به یـک تهدیـد    گردیده است، تاجایی
وجـود   جدي براي نظام جمهوري اسالمی ایران تبدیل شده است. براي بررسی نقش فساد در مشکالت به

اسب از آن ارائه کرده و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قـرار داد تـا بـا شـناخت     آمده ابتدا باید تعریف من
  کافی تبعات و نقش آن را مورد بررسی قرار داد.

 فساد عبارت است از استفاده از قدرت عمـومی در جهـت منـافع شخصـی، حزبـی و گروهـی. فسـاد       
هاى پنهان شکل گرفته  رها و الیههاى پیچیده، چندوجهى و غیرشفافى است که در بست اقتصادى از پدیده

وجـه آن، سیسـتمى بـودن آن     تـرین  کند و خطرناك هاى مختلف سازگار مى و به تدریج خود را با سیستم
هاى مختلـف اقتصـادى، سیاسـى،     سازگارى آن با سایر اجزاى نظام میقکه با افزایش و تع طورى به ؛است

بـا   هاى زیادى را متوجه سیسـتم نمایـد و   مدت هزینه تواند در کوتاه اجتماعى و فرهنگى، حذف آن نیز مى
  انجامد. رشد آن به نابودى کامل سیستم مى گذارد توجه به تبعاتی که در اقتصاد برجاي می

هاي بودجه  دهد. بنابراین منجر به کسري فساد درآمد دولت را کاهش داده و مخارج آن را افزایش می
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نماید. احتماالً فسـاد   تر می عیب را مشکل مالی درست و بیبزرگتر شده و براي دولت اجراي یک سیاست 
دهـد بـه    هاي خوب اجازه می منصب و موقعیت دهد چراکه به افراد صاحب نابرابري درآمدي را افزایش می

هاي قـوي وجـود دارد مبنـی بـر      نشانه 1استفاده نمایند. هاي دولت سوء هزینۀ سایر افراد جامعه، از فعالیت
ریزي متمرکز  هاي مختلف در توزیع درآمد اقتصادهایی که سابقاً برنامه تفاق افتاده در سالاینکه تغییرات ا

 سازي صوري بوده است. خاطر اعمال فسادآمیز نظیر خصوصی داشتند تا حدودي به
کنـد و بنـابراین احتمـاالً کـارایی و رشـد       دالیل ذیل منحرف می فساد، بازارها و تخصیص منابع را به

هـاي الزم بـراي    هاي تنظیمی و بازرسی دهد. فساد توانایی دولت در اعمال کنترل اهش میاقتصادي را ک
بخش نقش تنظیمی خـود را   صورت رضایت دهد. بنابراین دولت به هاي بازار را کاهش می تصحیح شکست

کنـد.   نمـی  ونقل، بازارهاي مالی و غیره ایفـا  هاي حمل ها، توزیع مواد غذایی، فعالیت ها، بیمارستان بر بانک
که دولت انحصارات را بـراي منـافع    عنوان مثال زمانی خاطر فساد انجام گیرد، به زمانی که دخالت دولت به

  هاي موجود بازار افزوده شود. شخصی ایجاد نماید، احتمال آن وجود دارد که بر شکست
جـاي   ژي خود را بـه کند. در یک فضاي فاسد افراد توانمند انر ها را تحریف می همچنین فساد، انگیزه

دهنـد. در برخـی از مـوارد،     جویانه و اعمال فسادآمیز اختصاص مـی  هاي رانت هاي مولد به فعالیت فعالیت
  کار، ارزش افزوده منفی دارد. هاي ناشی از این فعالیت
کند. ماهیت تصادفی فساد بار  صورت مالیات اختیاري (با هزینۀ رفاهی باال) عمل می عالوه فساد به به

کند چراکه هزینۀ جستجوي کسانی که باید به آنها رشوه پرداخت شود را باید بـه   افی باالیی ایجاد میاض
زنی و پرداخت رشوه افزود. همچنین زمانی کـه فسـاد نـامتمرکز اسـت، امکـان نقـض تعهـد         هزینۀ چانه

  قراردادي که به پرداخت رشوه پابرجاست، بیشتر است.
هایی چـون اجـراي قراردادهـا و حمایـت از حقـوق       لت در حوزهاز سوي دیگر، فساد نقش اساسی دو

کند. زمانی که یک شهروند راه خود را فراتـر از تعهـدات قـانونی یـا      داده یا منحرف می مالکیت را کاهش
خاطر فساد از اعمال حقوق مالکیـت فـرد    که کسی به کند یا زمانی تعهدات قراردادي از طریق رشوه باز می

شده و این ممکن اسـت اثـر منفـی بـر رشـد       شود، نقش اصلی و مرکزي دولت تحریف دیگر بازداشته می
  دهد. خاطر کاهش پتانسیل کسب درآمد فقرا افزایش می رو فساد، فقر را به داشته باشد. ازاین

خصوص مؤسسـات نوپـا اسـت، ایـن      دهندة هزینه براي مؤسسات کوچک، به  همچنین فساد افزایش
هـاي کـالن    زور مجبـور بـه انجـام پرداخـت     ران دولتی و بازرسان مالیاتی بهمؤسسات اغلب از سوي مأمو

هـا و   شود که براي پروانـه  شوند. فساد در مؤسسات جدید اغلب از سوي مأموران دولتی محلی وارد می می
هاي پولی سنگینی ـ برخی قـانونی و برخـی غیرقـانونی ـ را بـر ایـن مؤسسـات          مجوزهاي قانونی هزینه

                                                        
1کند به  از دیگر سود برقرار می اي بین فساد باالتر از یک سو و نابرابري درآمد و فقر بیشتر ی که رابطه. براي یک تحلیل کم

Gupta ،Davoodi  وTerme  ـAlonso )1998( .مراجعه کنید  
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کننـد. احتمـاالً بـار     هاي باالیی بر این مؤسسات تحمیل می ند. این مقامات همچنین هزینهکن تحمیل می
افتد چرا که این مؤسسات نسبت به مؤسسات بزرگتر در  ها بیشتر بر دوش مؤسسات کوچک می این هزینه

روبرو هستند. از ها به مشتریان خود با سختی بیشتري  کنند بنابراین در انتقال هزینه تر کار می بازار رقابتی
آنجا که مؤسسات کوچک موتور رشد اقتصادي در بیشتر کشورها هستند، موانع خلق و رشد آنها، اقتصـاد  

  کند.  هاي زیادي مواجه کرده و روند رشد آن را تضعیف می کشور را با چالش
ات موجود هاي دولتی شود. تحقیق  تواند موجب ناکارآمدي سیاست  بنابراین سطح باالي فساد مالی می

گذاري و درنتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهـد شـد. فسـاد     دهد که فساد باعث کاهش سرمایه  نشان می
هـاي    هـا و فعالیـت   سوي رانت گذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن به هاي سرمایه  تواند فعالیت  مالی می

آوري ماننـد مافیـا شـود.     عـب هاي ر  تواند موجب پرورش سازمان حتی می زیرمیزي سوق دهد. فساد مالی
تواند منجـر   هاي ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می   فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه

  به تحلیل روند رشد و توسعه اقتصادي گردد. 

  . اهمیت مبارزه با فساد از نگاه اسالم1.1
چـه آیـات، احادیـث و     ن کرده است. آنصراحت بیا اسالم در ابعاد مختلف دیدگاه خود را در مورد فساد به

شدت نکوهش شده و  هاي عامه، به دهد، فساد در این دین چه در رده حکومتی و چه در رده روایات نشان می
از نظر اسالم، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی عنوان قابل پذیرش نیست.  هیچ به

، مردم نیز به فساد گرایش »الناس علی دین ملوکهم«باشند، بنابراصل وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد 
کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوي فساد خواهند کشاند و اگر آنـان نیـز    پیدا می

  .برداشته و فاسدان را جایگزین خواهند کردمقاومت کنند، با شورش و... حاکمان صالح را از میان 
یکـی از بزرگتـرین اهـداف پـذیرش حکومـت توسـط امـام علـی         دهد کـه   ریخی نشان میشواهد تا

حاکمـان و   ،عـدالتی بـود. نـوع نگـرش آن حضـرت بـه حکومـت        فساد و بی ،السالم) مبارزه با ظلم (علیه
اجراي و کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، شفافیت،  مبارزه با ظلم و فساد، ریشه ،کارگزاران

توان یافت. براي مثال حضرت علـی در جـایی    وفور می ت بهبیانات آن حضربود که آن را در ل و قسط عد
ایـن بیـان کـه    ». المال حتی در کابین زنانتان باشد، آن را باز خـواهیم سـتاند   اگر مالی از بیت«فرماید  می

رین فسـاد حتـی در   صراحت مخالفت آن حضرت را از کـوچکت  خطاب به کارگزاران آن زمان بوده است، به
  دهد. هاي حکومتی نشان می رده

  . علل فساد2.1
توان گفت بخش عمده فساد به دولت، نهادهاي دولتـی و   هاي بسیار زیادي دارد، ولی می فساد گستردگی



  425                هاي اقتصاد مقاومتی هاي نظارتی در تحقق سیاست نقش دستگاه

 

  توان به شرح زیر بیان کرد: ترین علل فساد را می شده شود. شناخته هاي آن مربوط می گذاري سیاست

 هاي تجاري  . محدودیت1.2.1

که کاالیی خاص با  هاي تجاري است. هنگامی ها، محدودیت نخستین نمونه از منابع رانت براي اغواي دولت
شـده و واردکننـدگان،    شود، مجوز واردات آن کـاال ارزشـمند    هاي کمی براي واردات مواجه می محدودیت

دهنـد.   کنند، مورد توجـه قـرار مـی    دات را کنترل میبه مقامات رسمی که این بخش از وار  پرداخت رشوه
انحصاري  ها، یک فرایند نیمه هاي خارجی از طریق تعرفه طورکلی، حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقابت به

هـا بـه برخـی از     کند. تولیدکنندگان محلی ممکن است براي حفظ این تعرفه را براي این صنایع ایجاد می
دهند که یک اقتصاد  یشنهاد رشوه دهند و این رویه را حفظ نمایند. مطالعات نشان میسیاستمداران بانفوذ پ

دیگـر، کشـورهایی کـه تجـارت آنهـا وابسـتگی کمتـري بـه          عبارت باز در معرض فساد کمتري است. به
عنوان مسـکّن   هاي گمرکی به شوند. وضع تعرفه هاي دولتی دارد، کمتر به فساد دولتی دچار می محدودیت

بایست در زمان معینی خود را به شرایط  ایجاد فرصت براي رشد تولید داخلی است و تولید داخلی میجهت 
 گردد. عنوان رانت جهت سوء استفاده و فساد تبدیل می صورت به رقابتی برساند، درغیراین

 هاي دولتی  . یارانه2.2.1
کـه   دهنـد هنگـامی   مطالعـات نشـان مـی   عنوان منابع رانت به شـمار رونـد.    توانند به هاي دولتی می یارانه
یابد. در  گیرد، فساد افزایش می اند، تعلق می هاي دولتی به کارخانجاتی که مستحق دریافت آن نبوده یارانه

یابند. زیـرا مـدیران    هاي فساد نیز افزایش می ها به صنایع بیشتر تعلق گیرند، شاخص حقیقت هرچه یارانه
 هاي بیشتري دست پیدا کنند. خت رشوه و یا ظاهرسازي به یارانهصنایع مختلف درصدد هستند با پردا

 ها . کنترل قیمت3.2.1

ها که هدف آن پایین نگه داشتن قیمت برخی کاالها از ارزش بازاري آنهاست (معمـوالً بـه    کنترل قیمت
آیـد.   مـی  وجـود  خواهی بـه  دنبال آن رفتار رانت دالیل اجتماعی یا سیاسی)، اغلب یک منبع رانت بوده و به

کند که بـا دادن رشـوه بـه مقامـات      هایی ایجاد می هایی را براي اشخاص یا گروه ها، انگیزه کنترل قیمت
دست آورند  اي از کاهش ارزش کاالها به دولتی، جریان برخی کاالها را ثابت نگه دارند و یا سهم ناعادالنه

 ).32(فساد اقتصادي در جهان، 

 هاي تخصیص ارز نامه. چندنرخی بودن ارز و بر4.2.1

گذاري و...  ، سرمایه در برخی کشورها چندین نرخ براي مبادالت ارزي همچون واردات، صنعت، گردشگري
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دسـت آوردن سـودمندترین    هایی براي به تواند منجر به تالش هاي ارز می وجود دارد. تفاوت میان این نرخ
بادلـه ارزي در نظـر گرفتـه نشـده باشـد.      نرخ مبادله ارز شود. اگرچه ممکن اسـت ایـن نـرخ بـراي آن م    

هاي چندنرخی تبادل ارز اغلب با یک سیستم بانکی غیررقابتی مرتبط هستند کـه در آن سیسـتم    سیستم
دست آورد. بـراي مثـال اگـر     تواند سود کالنی را از این راه به یک بانک مهم و کلیدي مرتبط با دولت می

هاي تعیین شده  ي مواجه شوند و این کمبود به واسطه اولویتهاي تجاري دولتی با کمبود ذخیره ارز بانک
نفع در این زمینه اقدام به رشوه دادن بـه   هاي ذي توسط مقامات دولتی پدید آمده باشد، ممکن است طرف
 این مقامات کنند تا سهم بیشتري به آنان تخصیص یابد.

 . پایین بودن دستمزدها در بخش دولتی5.2.1

دستمزدها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، یکی از دالیل فسـاد در سـطوح پـایین    پایین بودن 
شوند بـا اسـتفاده    است. هنگامی که دستمزدها در بخش دولتی خیلی کم باشد، کارمندان دولت مجبور می

ي هـا  که جریمه منظور رفع نیازهاي خود نمایند؛ خصوصاً هنگامی از موقعیت خود اقدام به دریافت رشوه به
صورت فسـاد   تعیین شده براي این اقدام اندك باشد و کنترل مناسبی بر این کار وجود نداشته باشد، دراین

 یابد. شدت گسترش می ها به در این سازمان

 . عوامل اجتماعی6.2.1

هـاي تقسـیمات    جویانه شوند. یکـی از شـاخص   عوامل اجتماعی نیز ممکن است منجر به رفتارهاي رانت
دهندة ارتباطی تنگاتنگ با فساد اسـت.   (تقسیمات اجتماعی بین مسائل نژادي و زبانی) نشانشناختی   زبان

تري دارند، بستگان و اقوام خـود   همچنین، مقامات رسمی دولتی در جوامعی که پیوندهاي خانوادگی قوي
 )7دهند. (چرا نگرانی درباره فساد؟،  را بیشتر مورد لطف و مرحمت قرار می

  ها و مجوزها مهنا . آیین7.2.1
توسعه، نقض قوانین دولت، اغلب از طریق استفاده از  خصوص کشورهاي درحال در بسیاري از کشورها، به

هـا، جوازهـا و مجوزهـایی از انـواع      شود. در این کشورها پروانـه  شمار انجام می هاي بی نامه قوانین یا آیین
ها اغلب بایـد بـا    براي گرفتن مجوز این فعالیتها الزم است.  مختلف براي پرداختن به بسیاري از فعالیت

هـا و مجوزهـا نـوعی قـدرت انحصـاري بـه        نامه ادارات دولتی متعددي تماس برقرار کرد. وجود این آیین
ها مجوز صادر کرده یا به آنها رسیدگی کنند. بنـابراین،   دهد که باید براي این فعالیت مناصبی می   صاحبان
لتی خود براي گرفتن رشوه و یا اعطاي امتیازات به افرادي خاص، استفاده کنند. توانند از قدرت دو آنها می

شوند. این واقعیت کـه در   کننده دریافت این مجوزها می در برخی از کشورها، برخی افراد واسطه یا تسهیل
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تنهـا از   توانـد  ها شفاف نبوده یا حتی در اختیار عموم نیستند و اینکه یک مجوز مـی  نامه برخی موارد آیین
یک اداره یا شخص خاص اخذ شود به مأموران ادارات دولتی قدرت و فرصت خـوبی بـراي ایجـاد فسـاد     

  ).11(فساد در جهان؛ دالیل، پیامدها، گستره و راه درمان،  1دهد می

  بندي . مالیات8.2.1
ی نـدارد بـا احتمـال    دهندگان و بازرسان مالیـات  ها مبتنی بر قوانین روشن که نیاز به برخورد مالیات مالیات

وجود آیـد، احتمـاالً    هاي زیر به که موقعیت حال، زمانی کمتري منجر به اعمال فسادآمیز خواهند شد. بااین
  ):1998فساد مشکل اصلی ادارات مالیات و گمرك خواهد بود (تانزي، 

 فهم قوانین مشکل باشد و بتوان آنها را به طریق مختلف تفسیر کرد؛ 
 دهندگان و بازرسان مالیاتی باشد؛ هاي مکرر مالیات مند تماسپرداخت مالیات نیاز 
 حقوق بازرسان مالیاتی کم باشد؛ 
 پوشی شود؛ از اعمال فسادآمیز بازرسان مالیاتی چشم 
 هاي بازرسی شفاف نبوده و از نزدیک در ادارات مالیاتی یا گمرك بر آنها نظارت نشود؛ رویه 
 هاي مالیاتی، تعیـین   ، از جمله تصمیماتی که با اعطاي مشوقبازرسان مالیاتی اجازة اخذ تصمیمات مهم

 اند را داشته باشند؛ دیون مالیاتی، انتخاب ممیزها، دعاوي قضایی و غیره مرتبط
 تر، کنترل دولت (مدیر اصلی) بر کارگزارانی که مأمور انجام وظایفش هستند ضعیف باشد. در سطح وسیع  

  . سایر تصمیمات صالحدیدي9.2.1
الذکر، در بسیاري از کشورها برخی از مقامات رسمی دولتـی خـود را در مـوقعیتی     هاي فوق بر حوزهعالوه 

هایی، فساد، شامل فساد سطح باال یا  بینند که اختیار گرفتن تصمیمات مهم را دارند. در چنین موقعیت می
  ل هستند:ترین تصمیمات صالحدیدي به شکل ذی اي بازي کند. مهم تواند نقش عمده سیاسی، می

 هاي مالیاتی در برابر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بـر تجـارت    فراهم کردن مشوق
کـه از آن بهـره خواهنـد بـرد ارزش حـال کـاهش دیـون آینـده          خارجی که ممکن است براي کسانی

 ها دالر باشد؛ میلیون
 برداري از منابع طبیعی؛ رههاي بخش دولتی، شامل حق به تصمیمات در خصوص فروش دارایی 
 سازي مؤسسات متعلق به دولت و شرایط پیوسته به این فرآینـد نظیـر    تصمیمات در خصوص خصوصی

 درجۀ نظارت بر صنعت؛ 
                                                        

هـا یـا    توان با ایجاد ادارات متعددي که همه اجازة اعطاي پروانه اند که این نوع فساد را می . برخی اقتصاددانان مطرح کرده1
نحصاري مأموران ادارات را از بین ببرد. متأسـفانه ایجـاد ادارات   تواند قدرت ا مجوزها را داشته باشند، از بین برد. این کار می

  توان خصوصی کرد. ها) را می هاي خاص (مثالً معاینه سالیانه اتومبیل متعدد ممکن است پرهزینه باشد. در برخی موارد، فعالیت
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 هاي خاص صادراتی، وارداتی یا داخلی. کردن قدرت انحصاري در زمینۀ فعالیت تصمیمات در مورد فراهم 
اغلب ارزش بسیاري براي افراد یا مؤسسـات دارنـد. طبیعـی    الذکر  تصمیماتی همچون تصمیمات فوق

هایی براي دستیابی به تصمیمات مورد دلخواه خواهند کرد و در برخی مـوارد   است که برخی از آنها تالش
اسـتفاده از روابـط    سـادگی از طریـق سـوء    ها از طریق پرداخت رشوه و در برخی موارد دیگر به این تالش

  دولتی انجام خواهد شد.شخصی نزدیک با مقامات 

  ساالري) . کیفیت بروکراسی (دیوان10.2.1
خصـوص در کشـورهاي در    ترین عوامل بروز فساد در برخی کشورها و به کیفیت بروکراسی یکی از اصلی

تواند زمینه ایجـاد   هاي اداري با کیفیت پایین می باشد. بروکراسی گسترده در سطح فعالیت حال توسعه می
شود و افراد براي  هاي اداري می بر شدن فعالیت گسترش دهد. زیرا بروکراسی باعث زمان شدت فساد را به

اینکه بتوانند کارهاي خود را با سرعت بیشتري پیش ببرند، غالباً اقدام بـه پرداخـت رشـوه بـه کارمنـدان      
کند که در  می ها را ایجاد کنند. همچنین بروکراسی گسترده زمینه تغییر در دستورات و بخشنامه دولتی می

  شود.  برخی کشورها به فسادهاي گسترده منتهی می

  . سیستم مجازات11.2.1
باید توجه داشت که با مفروض در نظر گرفتن احتمال دستگیري مرتکب جرم، مجازات وضع شـده نقـش   

اسان، با کند. به اعتقاد بسیاري از کارشن مهمی در تعیین احتمال وقوع اعمال مجرمانه یا غیرقانونی ایفا می
تواند کاهش یابد. این تحلیـل دال بـر ایـن اسـت کـه سـاختار        افزایش مجازات دستگیرشدگان فساد می

باشد. لیکن یک بار دیگر، حـداقل   مجازات موجود در یک کشور عامل مهمی در دامنۀ فساد آن کشور می
دهنـد ولـی ممکـن    هاي باالتر ممکن است تعداد اعمال فسادآمیز را کـاهش   به صورت تئوریک، مجازات

  پیوندند. هاي باالتر براي اعمال فسادآمیزي شوند که هنوز به وقوع می است همزمان منجر به تقاضا رشوه

  . شفافیت مقررات، قوانین و فرایندها12.2.1
در بسیاري از کشورها فقدان شفافیت در مقررات، قوانین و فرایندها بسـتر مسـتعدي بـراي فسـاد ایجـاد      

کنند در اختیار عموم نبـوده   کننده بوده و اسنادي که این مقررات را تصریح می غلب گیجکند. مقررات ا می
اي  شوند. قوانین یا مقررات بـه شـیوه   رسانی عمومی مناسب عوض می و برخی مواقع مقررات بدون اطالع

می در مـورد  توانند آنها را بفهمند و اغلب از نظر مفهو دانان آموزش دیده می شود که تنها حقوق نوشته می
کننـد. فرآینـدها و    هاي مهم مبهم هستند، بنابراین زمینۀ تفاسیر متفاوت از این قوانین را فراهم مـی  جنبه
هاي دولتـی، نیـز بـه همـین      ها در مورد مسائل سیاستی و سایر عملیات، مثالً رقابت براي پروژه نامه آیین
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اینکه آیا فساد در اخذ برخی از تصمیمات مهم که برخی مواقع درك یا تعیین  طوري اندازه مبهم هستند به
  کند. دخیل بوده است را مشکل می

  . الگوهاي ارائه شده توسط رهبران13.2.1
شود. زمانی کـه رهبـران سیاسـی     عامل نهایی سهیم در فساد، الگوهایی است که توسط رهبران ارائه می

ارد به این خـاطر کـه از اعمـال فسـادآمیز     ارشد به این دلیل که خود آلوده به فساد هستند یا در اغلب مو
تـوان   کنند، نمـی  کنند، الگوي صحیحی ارائه نمی پوشی می بستگان، دوستان یا متحدان سیاسی خود چشم

انتظار داشت که کارمندان ادارات دولتی به گونۀ متفاوتی رفتار کنند. همین بحث در مورد نهادهاي خاص 
دولتی نیز صادق است. اگر رؤساي این نهادها بهتـرین الگـوي   چون ادارات مالیات، گمرکات و مؤسسات 

  ).7توان انتظار داشت که این نهادها دور از فساد بمانند (چرا نگرانی درباره فساد؟،  صداقت نباشند، نمی
رو بایـد انتظـار    دهـد. ازایـن   هاي ایجاد فساد در اقتصاد را نشان می عوامل بیان شده گستردگی زمینه

تواند تبعات مخربی در پـی داشـته باشـد. در     د در یک اقتصاد و یا جامعه، تا چه اندازه میداشت شیوع فسا
  شود.  ادامه پیامدهاي فساد براي اقتصاد بیان می

  . پیامدهاي فساد3.1
رو تبعات زیادي را نیـز    گیرد. ازاین با توجه به مباحث بیان شده، فساد اقتصادي از علل متعددي نشأت می

هاي نامطبوع فساد، کاهش رشد اقتصادي از طریق مجاري مختلف  هد داشت. از جمله جنبهبه همراه خوا
  شود. ترین پیامدهاي فساد بر اقتصاد کشور بیان می است. در ادامه عمده

  در محیطی که فساد اداري وجود دارد، تاجران نسبت به این امر کامالً آگاه هستند که رشوه باید قبل از
د. البته این امکان نیز وجود دارد که پـس از اتمـام کـار، مقامـات دولتـی فاسـد       شروع کار پرداخت شو
گذاري را طلب نمایند. بنابراین بازرگانان و تجار در چنین شرایطی مبلغ پرداختی  قسمتی از سود سرمایه

ـ  آور. همچنین از آنجایی که این کنند؛ البته از نوع زیان را به عنوان نوعی مالیات تلقی می صـورت   هکار ب
شود، همواره این امکان وجود دارد که گیرنده رشوه تعهدات خود را انجـام ندهـد کـه     پنهانی انجام می

گردد و انگیـزه وي بـراي ایـن     گذار می تمامی این مسائل باعث دلسردي و از بین رفتن اشتیاق سرمایه
گـذاري و در   سـرمایه دهند که فساد اداري موجـب کـاهش    رود. شواهد تجربی نشان می کار از بین می

 شود. نتیجه کاهش رشد اقتصادي می
 خواهی نسبت به کار تولیـدي سـودآورتر اسـت، اسـتعدادها بـه صـورت نامناسـب         در محیطی که رانت

کرده را به جاي مشـارکت در   هاي مالی ممکن است افراد بااستعداد و تحصیل یابند. انگیزه تخصیص می
 و این امر کاهش نرخ رشد اقتصادي کشور را به همراه دارد. خواهی نمایند کار تولیدي، درگیر رانت
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 ها را از طریق  پذیر است که فساد اداري کارآمدي وام توسعه این امر امکان در رابطه با کشورهاي درحال
هایی که باید بازپرداخت شوند، ممکن است در نهایت به کمک و  استفاده غیرمجاز از آنها کاهش دهد. وام

فایده و غیرتولیدي دولت اختصاص یابد. نتیجه این امر، آن است که کشورهاي  هاي بی نهحمایت از هزی
ها مشاهده شود، میـزان   دهند و چنانچه این موارد در دولت ها را مدنظر قرار می دهنده عملکرد دولت وام

 ند. ورز هایی امتناع می داده و یا از دادن چنین کمک هاي خود را حتی در شرایط سخت کاهش کمک
 همراه دارد. وقتی که فساد اداري به شکل فرار از پرداخت مالیات مطرح شود، افت درآمدهاي مالیاتی را به 
 آوري مالیات و یا افزایش سطح مخارج عمومی، فساد اداري ممکن است نتایج نامطلوبی  با کاهش جمع

شکل استقراض از نهادهاي دولتی بـا سـودي    همراه داشته باشد. همچنین اگر فساد به به  را براي بودجه
 کمتر از نرخ رایج باشد، مشکالت پولی به بار خواهد آورد. 

 هم ریخته و مقامـات رسـمی دولتـی را اغـوا کنـد تـا        هاي دولتی را به زینهفساد ممکن است ترکیب ه
هاي دولتی کمتري را براي رفاه عمومی در نظر بگیرند و بدین ترتیـب رشـوه بیشـتري دریافـت      هزینه

هاي بزرگ که ارزش زیادي دارند و کنتـرل دقیـق بـر آنهـا مشـکل اسـت، ممکـن اسـت          کنند. طرح
هـاي زیربنـایی    د باشند. این واقعیت وجود دارد که اخذ رشوه در پـروژه هاي سودآوري براي فسا فرصت

تر از گرفتن رشوه در خصوص کتب درسـی   هاي دفاعی با تکنولوژي باال بسیار آسان بزرگ و یا سیستم
 ).7یا حقوق معلمان است (چرا نگرانی درباره فساد؟، 

  هاي نظارتی براي مبارزه با فساد . وظیفه دستگاه4.1
هاي مختلف فساد در آن، راهکارهاي زیر براي مبارزه با فسـاد   ه به وضعیت اقتصادي ایران و جنبهبا توج

  ):59شود (راهکارهاي مقابله با فساد اقتصادي در ایران،  در آن بیان می
 انگاري در شناسایی و مبارزه با فساد سهل عدم -
 طرفی در اقدامات نظارتی رعایت موازین شرعی و اصل بی -
 ها در حوزه فساد مبارزه با دانه درشتاولویت  -
 تبیین منافع مبارزه با فساد براي کل جامعه -
 هاي اقتصادي دولت خصوص فعالیت هاي اقتصادي و به پذیر در فعالیت شناسایی نقاط آسیب -
 تبعیض بین مسئوالن با سایرین در مبارزه با فساد عدم -
 صیانت و حمایت از اشخاص درگیر در امر مبارزه -

هاي مختلف باید انجام پذیرد. برخی اقـدامات مـورد نیـاز بـراي      راستا برخی اقدامات در حوزهدر این 
  مبارزه با فساد در اقتصاد ایران به شرح زیر است:

طـور جـدي    شـود، بایـد بـه    با توجه به اینکه نقل و انتقال پول جزء حریم خصوصی افراد محسوب نمی -
 مراودات مالی رصد شود.
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اي از صادرات و بودجه دولت از ناحیه درآمدهاي نفتی است، شـفافیت در   بخش عمدهبا توجه به اینکه  -
گیـري در   طور چشمگیري فساد را کاهش خواهد داد. در این راستا باید تصمیم مدیریت این درآمدها به

 خصوص نحوه تخصیص درآمدهاي نفتی توسط مجلس شوراي اسالمی صورت گیرد.
درصد) و از سویی، حجـم بـاالي    60دولتی در اقتصاد ایران (حدود  هاي با توجه به حجم باالي شرکت -

ها بایـد شـفافیت و نظـارت بیشـتر در خصـوص فعالیـت ایـن         فسادهاي صورت گرفته در این شرکت
 ها مورد توجه قرار گیرد. شرکت

 غیرخصوصی-هاي غیردولتی هاي بنیادها و سازمان رسیدگی کامل به وضع درآمدها و مالیات -
 تواند گام مؤثري در خصوص مبارزه با فساد باشد. ام مالیاتی و گمرکی میتحول در نظ -
درصد تولید ناخالص داخلـی)، و   15شفافیت در خصوص مناقصات دولتی، با توجه به حجم باالي آنها ( -

 اصالح قوانین مربوط به آنها، نقش مهمی در خصوص مبارزه با فساد ایفا خواهد کرد.
 المللی در خصوص مبارزه با فساد. طالعاتی بینگسترش ارتباطات با مراکز م -
 هاي فساد (ادراك فساد، تجربه فساد و...) اندازي مراکز تخصصی درخصوص سنجش شاخص راه -
 هاي دستگاه قضایی درخصوص بحث مبارزه با فساد. اي جدي درخصوص ناکارآمدي انجام مطالعه -
 ي مربوط به فساد باشند.ها هاي تخصصی مستقل غیردولتی که مرجع شکایت ایجاد آژانس -

ها و مراکز شناسایی  اي درخصوص ایجاد سامانه هاي گسترده با توجه به اینکه وزارت اطالعات فعالیت
گیري نیز دست یافته اسـت، ولـی همچنـان     هاي چشم و مبارزه با فساد اقتصادي انجام داده و به موفقیت

د که این امـر نیازمنـد فعالیـت هرچـه بیشـتر      بر اقتصاد از وجود فسادهاي ریز و درشت در کشور رنج می
  هاي اقتصادي در عرصه نظارتی و همکاري با جامعه نظارتی کشور است. تمامی بخش

  . کمک به ارتقاي امنیت اقتصادي2
باشـد. امنیـت    رشد و توسعه اقتصادي در بلندمدت نیازمند ارتقاي روزافزون امنیت اقتصادي در کشور مـی 

ها خارج از حوصـله مقالـه    سو بیان تمامی آن شود که از یک ر زیادي را شامل میهاي بسیا اقتصادي مؤلفه
باشد. با توجه به شـرایط   هاي نظارتی نمی دیگر برخی از آنها در حوزه فعالیت دستگاه حاضر بوده و ازسوي

هـاي   هاي امنیت اقتصـادي کـه در حـوزه فعالیـت دسـتگاه      ترین مؤلفه فعلی اقتصاد کشور، برخی از مهم
  توان به شرح زیر بیان کرد: باشد را می نظارتی می

  . تأمین امنیت غذایی و تولید کاالهاي اساسی1
  هاي سالم اقتصادي . ایجاد فضاي روانی مناسب براي فعالیت2
  ها . مبارزه با تحریم3

هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی      الزم به ذکر است که موارد فوق، خود از بندهاي بیان شده در سیاست
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هـاي اقتصـاد مقـاومتی     تنها باعث اجرایی شدن این بنـدها از سیاسـت   ها نه اشند؛ لذا تأمین این مؤلفهب می
سازد. در ادامه اهمیت بندهاي فـوق و اقـدامات    سازي سایر بندها را نیز فراهم می شود بلکه روند پیاده می

  شود. اد مقاومتی بیان میسازي و دستیابی به اهداف واالي اقتص هاي نظارتی براي پیاده الزم دستگاه

  . تأمین امنیت غذایی و تولید کاالهاي اساسی1.2
هاي ظالمانه اعمال شده از سـوي کشـورهاي غربـی تولیـد کاالهـاي داخلـی و        در چند سال اخیر تحریم

خصوص کاالهاي اساسی را با مشـکالت جـدي روبـرو سـاخته اسـت. عـدم تـأمین امنیـت غـذایی و           به
شدت افزایش داده و سـاختار سیاسـی    هاي اساسی، وابستگی کشور به خارج را بهمحدودیت در تولید کاال

سازي اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه  رو یکی از الزامات پیاده سازد. ازاین کشور را شکننده می
حتـی  باشد. این مهم  بلندمدت تأمین امنیت غذایی و ایجاد شرایط مناسب براي تولید کاالهاي اساسی می

تأمین امنیت غذایی و درمـان و ایجـاد ذخـایر    «صورت  هاي کلی اقتصاد مقاومتی به سیاست 6و  7در بند 
هـا و کاالهـاي اساسـی     افزایش تولید داخلی نهـاده «و  »راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید

  نیز بیان شده است. »هبرديویژه در اقالم وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات را (به
هـاي   هـاي اساسـی در حـوزه    هایی در کشور نیازمند صـیانت از زیرسـاخت   سازي چنین سیاست پیاده

باشـد. زیـرا بایـد توجـه داشـت در بسـیاري از        تولیدي و تأمین امنیت روحی و روانی فعاالن اقتصادي می
شـته ولـی در چنـد سـال اخیـر      هاي اقتصادي ظرفیت الزم براي تأمین نیازهـاي کشـور وجـود دا    بخش
شدت کاهش یافته اسـت.   ها به هاي اعمال شده و کاهش بازدهی تولید در کشور فعالیت این بخش تحریم

هاي موجـود، انگیـزه تولیـد و فعالیـت در فعـاالن ایـن        لذا ضروري است ضمن حفظ و صیانت از ظرفیت
و روانی فعاالن اقتصادي است (ماهنامـه  ها نیز تقویت شود، که این امر مستلزم تأمین امنیت روحی  بخش

  ).45، 2امنیت اقتصادي 
هـاي   گـذاري  هاي نظارتی کشور با توجه به جایگاه و رسالتی که در اثر بخشی کارا به سیاست دستگاه

  توانند اقدامات زیر را انجام دهند: کالن اقتصادي دارند براي دستیابی به این مهم می
 فعاالن اقتصادي کمک به حفظ آرامش روحی و روانی -
 وکار افزایش احساس امنیت در فضاي کسب -
 طرفی در اقدامات نظارتی رعایت کامل موازین شرعی و قانونی و اصل بی -
 ها و نهادهاي اجرایی کشور نسبت به وظایف خود سازي دستگاه مسئول -
 گذار در حوزه غذا، دارو و کاالهاي اساسی حمایت از سرمایه و سرمایه -
 هاي نوین در حوزه تولیدات استراتژیک نمودن تکنولوژيتالش براي وارد  -
 اي پیشگیري از ایجاد انحصار در تولید یا ورود کاالهاي اساسی و سرمایه -
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هاي کـالن اقتصـادي و    هاي نظارتی کشور برنامه هایی الزم است دستگاه براي اجراي چنین سیاست
توان  هاي فوق الزم است را می اجراي سیاستهایی که براي  سیاسی در کشور به داشته باشند. اهم برنامه

  به شرح زیر بیان کرد:
 ساز حوزه غذا، دارو و کاالهاي اساسی گیر و تصمیم اشراف و تسلط اطالعاتی بر مراکز تصمیم -
 اي اشراف و تسلط اطالعاتی بر فرایند و چگونگی تهیه، تأمین و ورود کاالهاي اساسی و سرمایه -
 مسئوالن امر در حوزه ذخایر کاالهاي استراتژیک سازي و پاسخگو نمودن مسئول -
 گذاران حوزه کاالهاي اساسی کمک و پشتیبانی نظارتی از سرمایه -
 کمک به شناخت خألهاي قانونی و تالش براي رفع آن از طریق مراجع مسئول -
 هاي ارتکاب به فساد در حوزه کاالهاي اساسی، غذایی و دارویی باال بردن هزینه -
 رسانی هوشمند اطالع عملیات روانی و -
 خصوص در کاالهاي اساسی، غذایی و دارویی مقابله و مبارزه با فساد به -
 مقابله با اقدامات سوداگرانه در بازار کاالهاي اساسی -
 استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور براي تأمین کاالهاي اساسی تحریم شده -

که نیاز کشور  صورتی این موضوع از این جهت است در اي که باید بیان کرد این است که اهمیت نکته
تواننـد بـا تمرکـز بیشـتري،      گذاران مـی  به کاالهاي استراتژیک و کاالهاي اساسی برطرف شود، سیاست

هاي بلندمدت خود براي دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را اجرا نمایند. باید بیان کـرد تجربـه    سیاست
  این امر بود. چند سال اخیر به وضوح مؤید

  هاي سالم اقتصادي . ایجاد فضاي روانی مناسب براي فعالیت2.2
هـاي   گـذاري  هاي گسترده علیـه کشـور در کنـار برخـی سیاسـت      دلیل اعمال تحریم هاي اخیر به در سال

شدت تضعیف شده و در کنـار آن   هاي تولیدي به اي شد که بخش گونه نادرست، فضاي اقتصادي کشور به
شـدت تقویـت گردیـد. ایـن امـر باعـث شـد بـازدهی          خصوص بخش سوداگري، به ولد، بههاي نام بخش
ها کاهش یافته و در کنار سایر مشـکالتی کـه از قبـل بـود،      هاي تولیدي در مقایسه با سایر بخش بخش

  شدت تضعیف شد. ها به انگیزه فعالیت در این بخش
گـذاري در   صاد تـأثیر زیـادي بـر سـرمایه    شده در ادبیات اقتصادي، فضاي روانی اقت طبق مبانی اثبات

طورکه بیان شد، در چند سال اخیر، فضاي روانی کشور که به زیان بخش تولیـد شـکل    کشور دارد. همان
هـاي اخیـر حتـی شـاهد      کـه در سـال   طوري گذاري در کشور گردید، به گرفته است، باعث کاهش سرمایه

گـذاري در   رو اصالح فضاي روانی بـراي سـرمایه   نگذاري بودیم. از ای درصدي در روند سرمایه 30کاهش 
هاي نامولد براي دستیابی به اهـداف اقتصـاد مقـاومتی و     هاي مولد و جلوگیري از گسترش فعالیت فعالیت
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هاي نامولد و  رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت ضروري است. همچنین باید بیان کرد که گسترش فعالیت
هاي ایجاد و گسترش فسـاد   شود، بلکه زمینه ث اضمحالل بخش تولید میتنها باع سوداگرانه در اقتصاد نه

کند. از این رو یکی از  سازد که این امر از دو جهت امنیت اقتصادي در کشور را تهدید می را نیز فراهم می
توان کمـک بـه ایجـاد فضـاي روانـی مناسـب بـراي گسـترش          هاي نظارتی را می وظایف اصلی دستگاه

تواننـد بـراي ایجـاد     هاي نظارتی کشور مـی  ترین اقداماتی که دستگاه دي بیان کرد. مهمهاي تولی فعالیت
باشـد (فسـاد مـالی و     هاي تولیدي انجام دهنـد بـه شـرح زیـر مـی      فضاي مناسب براي گسترش فعالیت

  ).125ها، پیامدها، پیگیري و مقابله،  اقتصادي؛ ریشه
 ولیددرشت در بازارهاي رقیب ت رصد فعالیت افراد دانه -
 رصد کامل مبادالت و نوسانات در بازار ارز، سکه و طال -
 خصوص در حوزه واردات کاال) هاي گمرکی (به رصد کامل بر فعالیت -
 هاي نامولد هاي اجرایی براي کاهش بازدهی و افزایش ریسک فعالیت کمک به دستگاه -
 هاي تولیدي گذاري در فعالیت افزایش امنیت سرمایه -
 سیاسی داخلی و خارجیهاي  جلوگیري از تنش -
 وکار افزایش احساس امنیت در فضاي کسب -
 بنیان هاي دانش هاي مولد در فعالیت گذاري حمایت از سرمایه -

  ها . مبارزه با تحریم3.2
علیه ایـران از همـان ابتـداي انقـالب      آمریکاهاي ظالمانه غرب به سرکردگی  با وجود آنکه اعمال تحریم

اي  هـاي هسـته   آمیـز بـودن فعالیـت    اسالمی وجود داشته است، اما در چند سال اخیر به بهانـه غیرصـلح  
اي کشورمان  با امنیتی کردن پرونده هسته آمریکاگیري تشدید شد و  طور چشم ها به کشورمان، این تحریم

خود همراه سازد. ایـن اقـدامات باعـث شـد اقتصـاد ایـران از        توانست بقیه کشورها را نیز در این مسیر با
گذاري، افـزایش   هاي مختلفی مورد تهدید قرار گیرد که این امر موجب کاهش تولید، کاهش سرمایه جنبه

ترین دلیل مشـکالت   تر بیان شد، با وجود آنکه اصلی طور که پیش نرخ ارز، افزایش تورم و... گردید. همان
توان از نقش قابل توجه تحریم در مشکالت چنـد سـال اخیـر     مال شده نبود، ولی نمیهاي اع فوق تحریم

  غافل شد.
هاي مختلفـی مـورد    هاي اخیر امنیت اقتصادي در کشور را از جنبه مشکالت ناشی از تحریم در سال

رود دیگـر و  سو درآمدهاي ارزي کشور را کاهش داد و ازسـوي  هاي فوق ازیک تهدید قرار داد. زیرا تحریم
هـاي زیـادي روبـرو کـرد. ایـن امـر در کنـار برخـی          هاي نـوین را بـا محـدودیت    مواد اولیه و تکنولوژي

هـا، کـاهش    هاي تولید، افزایش قیمـت  هاي نادرست، باعث افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه گذاري سیاست
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گیري و مبـارزه بـا   هـاي نظـارتی پیشـ    ترین وظایف دستگاه اشتغال و... شد. از این رو یکی دیگر از اصلی
هـاي کلـی اقتصـاد     سیاست 22باشد. اهمیت مبارزه همگانی با تحریم در بندد  هاي اعمال شده می تحریم

  مقاومتی نیز بیان شده است. در این بند آمده است:
سازي و بسیج پویـاي   هاي کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ ولت مکلف است براي تحقق سیاستد«

  د:را معمول دار دامات زیرهمه امکانات کشور، اق
هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسی به توان آفنـدي و اقـدامات    کارگیري ظرفیت هو ب شناسایی -

 و افزایش هزینه براي دشمن هاي تحریم برنامهرصد ب مناس
هنگام در برابـر   هاي واکنش هوشمند، فعال، سریع و به ادي از طریق تهیه طرحمدیریت مخاطرات اقتص -

 »ی.هاي داخلی و خارج مخاطرات و اختالل
وجودآمـده بیـان شـده     هاي بـه  ها و استفاده از ظرفیت منظور مقابله هوشمندانه با تحریم در این بند که به

شده است. براي نیل به اهداف بیان شـده،  است، به نقش تمامی نهادهاي اجتماعی در این راستا تأکید 
  شود: هاي نظارتی کشور پیشنهاد می هاي زیر به دستگاه ها و برنامه سیاست

 مدیریت مخاطرات تحریم -
 هاي مختلف هاي بالقوه و بالفعل در حوزه ها، امکانات و توانمندي شناسایی ظرفیت -
 هانسازي و هوشیار نمودن مسئوالن امر نسبت به تهدیدات پن آگاه -
 ها ها و تالش هدفمند براي کاهش آسیب شناسی فرایندهاي دور زدن تحریم آسیب -
 ها سازمانی براي افزایش ضریب دور زدن تحریم هاي درون و برون استفاده از ظرفیت -

  شود: ها پیشنهاد می هاي زیر براي این دستگاه هاي فوق، برنامه براي اجرایی نمودن سیاست
 هاي تحریمی دشمن برنامهرصد و مدیریت اطالعات  -
 ها گران و سودجویان در حوزه تحریم مقابله با اخالل -
 ها هاي تبادل اطالعات در مقابله با تحریم استفاده از ظرفیت -
 ها پشتیبانی نظارتی و صیانت از اشخاص درگیر در امر دور زدن تحریم -
 هاي بحران تحریم مدیریت اطالعات کانون -
 حریم و کاهش آثار روانی آنعملیات روانی در مبارزه با ت -
 هاي اجرایی هاي ضدتحریمی دستگاه نظارت نظارتی بر برنامه -

  منابع
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  هاي کلی اقتصاد مقاومتی سازي سیاست نقش و جایگاه نهادها در پیاده
  **نوروزي، محسن *مراد سیف اله

  چکیده
هاي کلی اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادي که عالئم ضـعیف آن از   ابالغ و تأکید مکرر بر اجراي سیاست

هـاي ابالغـی را    سازي سیاست رخ کشیده ضرورت پیاده رفته خود را آشکارا به هاي گذشته آغاز و رفته سال
هاي دقیق و  ریزي ها برنامه اي این سیاستنظران اجر ازپیش مورد توجه قرار داده است. از دید صاحب بیش

نمایـد. در اختیـار داشـتن نقشـۀ راه بـراي       زمینۀ اجراي خود مطالبه می عنوان پیش تحوالت شگرفی را به
  هاي مذکور هم مکرراً از سوي مقام معظم رهبري مورد تأکید قرار گرفته است. اجراي سیاست
بدیل برعهـده دارنـد کـه در ایـن      یقین نقشی بی اد بهعنوان قواعد بازي بشر در زمین اقتص نهادها به

  پژوهش سعی شده به آنها پرداخته شود.
توصیفی اسـت تـالش     -اي کاربردي و از لحاظ روش تحلیلی این پژوهش که به لحاظ هدف توسعه

 اي گردآوري شده و پـس از  روش وب و کتابخانه نموده تا با واکاوي ادبیات، تحلیل محتواي اسنادي که به
  الذکر بپردازد. اخذ نظر خبرگان روایی نتایج آن واکاوي گردیده به موضوع فوق

  نهاد نقشه راه، اقتصاد مقاومتی، هاي کلی، سیاست ها: کلیدواژه

  مقدمه:
از سوي مقام معظم رهبـري بـه    1392بهمن  29بند در تاریخ  24هاي کلی اقتصاد مقاومتی طی  سیاست

هـاي   سازي اقتصاد کشور ابالغ گردید. تحلیل محتواي به عمل آمده بر روي سیاست منظور بهبود و مقاوم
هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـا       ها حکایت از ارتبـاط سیاسـت   کلی ابالغی تا پیش از ابالغ این سیاست

لـه بـوده نشـان از اهمیـت      هاي معظـم  بر دغدغه هاي ابالغی گذشته داشته و عالوه بر آنکه ناظر سیاست
  هاي ابالغی گذشته دارد. اقتصاد در دنیاي امروز و عدم توجه کافی به سیاست

لـه   در دیدار با جمعی از کارآفرینان کشـور از طـرف معظـم    16/6/1389این مفهوم نخست در تاریخ 
هـاي اقتصـاد    جلسـه تبیـین سیاسـت   در مطرح و سپس به کرات مورد تأکید و مطالبه قرار گرفت. ایشان 

  باره فرمودند: در این 20/12/1392در تاریخ  مقاومتی
هاي اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوي بومی و علمی است که برآمدة از فرهنگ  مجموعۀ سیاست«

                                                        
  اقتصاد و دانشیار دانشگاه امام حسین(ع) دکتري *

   Noruzi.m92@gmail.comپژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی  یندهآ دکترينویسنده مسئول و دانشجوي  **



  ... و  زیرساختی ي،نهاد يالزامات راهبردجلد سوم:               438

 

انقالبی و اسالمی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرداي ما اسـت. مـن شـرح خـواهم داد کـه ایـن       
ه وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت براي اقتصـاد کشـور اسـت؛    مربوط ب

توانـد مشـکالت را    تواند اهداف نظام جمهوري اسالمی را در زمینۀ مسائل اقتصادي برآورده کند؛ مـی  می
  .»حال پویا هم هست برطرف کند؛ درعین

بار در گزارش  اولینسابقه نداشت و  1358ل قانون اساسی ساکه در  هاي کلی مفهومی است اما سیاست
  .شدعنوان یکی از اختیارات رهبري مطرح  شور اول کمیسیون شماره یک بازنگري قانون اساسی، به

ایـران را پـس از   هاي کلی نظـام جمهـوري اسـالمی     قانون اساسی، تعیین سیاست 110اصل  1بند 
هـاي یـاد شـده     سیاست داند. میات رهبري مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیار

گیریهـاي کشـور را    ها و جهت گردد و چارچوب برمبناي اصول و اهداف جمهوري اسالمی ایران تعیین می
 هسـتند ها  آرمان تحقق براي اصولی حاوي ها این سیاست کند. هاي حکومتی مشخص می در همه عرصه

  .کنند می نزدیک اجرایی مفاهیم به راها  آرمان که
 راهبردهـاي  وهـا   گیـري  جهـت  اي از مجموعـه ، کلیهاي  سیاست که گفت توان می نهایی تعریف در
  ).1387زاده،  (موسی اند مشخص زمانی دورة در اساسی قانون اهداف وها  آرمان تحقق براي نظام کالن

 اساسـی  حقـوق  و هنجاري نظم نظر از بوده و قوا همه ها این سیاست الزم به یادآوري است مخاطب
  ).1383دارند (زارعی،  قرار عمومی مقررات و عادي قوانین از باالتر و اساسی قانون ازتر  اي پایین رتبه در

 سـطح  چهـار  ایـران  نظـران در  یادآوري این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که بـه بـاور صـاحب   
  : کنند می مدیریت را جامعه هم با تنگاتنگ پیوند در که دارد وجود مدیریتی

  )ایشان تخصصی ستادهاي و نظام رهبري(ها؛  مشی اَبرخط . سطح1
  )سیاسی مدیریت یا قوه سه مفهوم به دولتها ( مشی خط سطح .2
  ) دولتی مدیریت( مشی خط راهبردهاي . سطح3
  )خصوصی بخش مدیریت(بنگاهی  راهبردهاي سطح .4
 پرتـو  در دوم سـطح  و تدوین را) کلیهاي  سیاست( کالنهاي  مشی خط نخست، سطح دیگر عبارت به

 اجـراي  بـه  مشـی  خـط  تدوین در دخالت ضمن سوم سطح و کند می وضع را عمومیهاي  مشی خطها،  آن
 پرتـو  در کشـور  کـالن  اهـداف  تحقـق  به دولتی مدیریت کنار در چهارم سطح و پردازد می عمل درها  آن

  .کند می کمک بنگاهی راهبردهاي تدوین
  .است لۀ عمومیئمس یک حل برايها  دولتمند هدف و پایدار نسبت بههاي  اقدام مشی مجموعه خط

وسـیلۀ   بـه  که و هدفمند است ثابت نسبت بههاي  اقدام مجموعه بیانگر مشی خط« آندرسون اعتقاد به
حسـن  ( »شـود  مـی  دنبـال  دغدغـه  یـا  مسـئله  یک به پرداختن براي بازیگران اي از مجموعه یا فرد یک

  ).1388 فرد دانایی
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 ناظر سو ازیک کلی هاي سیاست مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، 27/1/1376 مصوبه براساس
  .دارد اجرایی هاي مفهوم وها  جنبه به نظر دیگر ازسوي و ها است به آرمان

تمـامی بـه    ها نیازمند یک برنامه منسجم و نقشۀ راهـی دارد کـه بـه    سازي این سیاست ازسویی پیاده
 بلندمـدت، ریـزي   برنامـه  رایـج هاي  شیوه از نفعان و نقش هریک بپردازد. یکی ذي هاي مورد نظر، فعالیت
   .است موردنظر حوزة براي راه نقشۀ تهیه روش از استفاده
 راه تبیـین  و مطلـوب  آینـده  توصـیف  و کشـف  روش راه، نقشـۀ  گفت توان می ساده، تعریف یک در
 نقشـۀ  تهیـه  امکان کههایی  زمینه وها  است. حوزه سازمان براي فهم قابل و ساده زبانی به آن به رسیدن

 ترسـیم  ملـی  ابعـاد  در کـه  راهـی هـاي   حـال نقشـه   هستند. درعین متنوع بسیار دارد، وجود آنها براي راه
 محمدرضــا. (هســتندگیــري  تصــمیم امــر در تســهیل نیــز ونگــري  آینــده هــدف بــا عمومــاً شــوند، مـی 

 .)32:1389نسب، حسینی
در رو  انـد و ازیـن   نهادها قواعد بازي در جامعه 1993به باور داگالس نورث برنده نوبل اقتصاد در سال 

واسـطه تـداوم نهادهـاي یـک      دارد حال و آینده به کنند. وي اذعان می بدیلی بازي می اقتصاد نیز نقش بی
  ).19، 13: 1385جامعه با گذشته پیوند دارد (نورث داگالس،

هاي کلی اقتصـاد مقـاومتی و ارائـه یـک      سازي سیاست این پژوهش به بررسی نقش نهادها در پیاده
وسعی در یافتن پاسخی منطقی به سؤال اصلی خود یعنی: ارائه نقشۀ راه نهـادي   نقشۀ راه نهادي پرداخته

هاي کلی اقتصاد مقاومتی یاري خواهد کرد؟ نموده و در ادامه نیز پاسـخ   چگونه نظام را در اجراي سیاست
هـاي کلـی اقتصـاد     سؤاالت فرعی ذیل را جستجو نموده است که نهادها چه تأثیري در اجـراي سیاسـت  

اند؟  هاي کلی اقتصاد مقاومتی کدام ی دارند؟ و ترتیبات و ساختارهاي نهادي مؤثر در اجراي سیاستمقاومت
  ».نظر شود مقبول درگه مردم صاحب«باشد که مرضی رضاي پروردگار و 

 اقتصاد مقاومتی:
 در منطقـه  اول قـدرت  عنوان به 1404 سال در باید ما کشور ساله، بیست انداز چشم سند اهداف اساس بر

 هدف نقطه عنوان به ایران اقتصاد دیگر، ازسوي .شود معرفی و فناوري علمی اقتصادي، مختلفهاي  جنبه
 ایـده  شـرایط،  ایـن  در .روبـرو اسـت   مشکالتی با خود اهداف به نیل جهت غربی، کشورهايهاي  تحریم
 اسـت  اقتصـادي  -مدیریتی الگویی مقاومتی اقتصاد .شد معرفی رهبري معظم مقام توسط مقاومتی اقتصاد

کنـد (محسـن    مـی  فـراهم  را و شـکوفایی  رشـد  زمینه و تحریم، فشار شرایط در حتی ملت یک براي که
  در دانشگاه امام حسین (ع)). 1392رضایی، سخنرانی اسفند 

هـایی دارد. برخـی اوقـات در     این نکته قابل ذکر است که اقتصاد مقاومتی بامقاومت اقتصادي تمـایز 
گیرد کـه در آنجـا بایـد     اي علیه جمهوري اسالمی ایران صورت می هایی هستیم و هجمه رانشرایط و بح
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شـود تـا    که از ابزار اقتصاد علیه کشورمان استفاده بسیاري مـی  مقاومت اقتصادي داشته باشیم مانند زمانی
ل دیگري جنگ اي صلح آمیز را متوقف سازند. یعنی علیه کشورمان به دالی دستیابی ایران به انرژي هسته

مدت باشد امـا   کنند گرچه ممکن است این شرایط در طول تاریخ بزرگ یک ملت کوتاه اقتصادي آغاز می
شـود...   هایی اتخاذ کرد که به آن مقاومت اقتصادي و نه اقتصاد مقاومتی اطالق مـی  باید براي آن سیاست

شود و باید بین این موضـوع و   میبه این شیوه، نگرش و عملکرد مقاومت اقتصادي فعال و هوشمند گفته 
  ).190-189: 1392اقتصاد مقاومتی تفکیک قایل شد (نوگورانی وصالح اصفهانی، 

نظران فنریت اقتصادي را نزدیکترین مفهـوم بـه اقتصـاد مقـاومتی در ادبیـات رایـج        برخی از صاحب
  دانند. اقتصاد امروز می

براي اشاره به » فنریت اقتصادي«ازاصطالحی به نام ) 2006در این زمینه قابل ذکر است بریگاگلیو (
زاي مخالف استفاده کرده است.  هاي برون ساخته یک اقتصاد براي بهبود (یاانطباق با) آثارشوك توان سیاست

  ترین مفهوم به اقتصاد مقاومتی درادبیات رایج کشور ما است. نزدیک این اصطالح با تعریفی که ازآن شده،
رود: اول، توانایی اقتصـاد   کار می دارد که اصطالح فنریت اقتصادي به دو مفهوم به میبریگاگلیو بیان 

کنندة خـارجی؛ دوم، توانـایی اقتصـاد بـراي ایسـتادگی       هاي اقتصادي تخریب براي بهبود سریع از شوك
شـدت محـدود    هـاي مخـالف بـه    ها. توان اقتصاد براي بهبودیـافتن از آثـار شـوك    دربرابر آثار این شوك

دیگر، این توان ارتقـا خواهـد    هاي مالی مزمن وجود داشته باشد. ازطرف واهدشد اگر براي مثال، کسريخ
هـا مـورد اسـتفاده قرارگیـرد؛ ماننـد       سازي آثار منفی شوك یافت اگر ابزارهاي سیاستی بتواند براي خنثی

هاي مالیاتی  یا تخفیفتواند مخارج احتیاطی  موقعیتی که کشور از وضعیت مالی قوي برخوردار است و می
تقابـل بـا   «ها مورد استفاده قراردهد. این نـوع فنریـت اقتصـادي نـوعی     را براي برخورد با آثارمنفی شوك

ها خنثی یا نـاچیز باشـند.    ها هنگامی متصور است که شوك است. توانایی ایستادن در برابر شوك» شوك
هـا   هایی برخوردار باشدکه آثار شوك انیسمچنین این نوع فنریت هنگامی ممکن است که اقتصاد از مک هم

پـذیر   وجود بـازاري انعطـاف   شود. براي مثال، از آن نام برده می» جذب شوك«را کاهش دهد که باعنوان 
  )7:1391ها عمل کند (سیف،  عنوان ابزاري براي جذب شوك تواند به می

ن اقتصـاد مقاومـت در حـرم    ماه سال جاري در تبیـی  قابل توجه اینکه مقام معظم رهبري در فروردین
  رضوي فرمودند:

هـاي جهـانی، بـا     اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادي که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، بـا تکانـه  «
شود؛ اقتصادي است متّکی به مردم. سه سؤال درمورد اقتصاد  مریکا زیرورو نمیآمریکا و غیرآهاي  سیاست

کنم. سؤال اول این  وجود دارد؛ من این سه سؤال را مطرح میمقاومتی که در حقیقت اقتصاد مقاوم است، 
است که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیات مثبت آن و خصوصیات منفـی و سـلبیِ آن   

پذیر است، ممکن اسـت، یـا    دهیم، تحقّق چیست؟ سؤال دوم: آیا اقتصاد مقاومتی که داریم شعار آن را می
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ال سوم: اگر تحقّق اقتصاد مقـاومتی ممکـن اسـت، الزامـات آن چیسـت، چـه       نه، خیاالت خام است؟ سؤ
دهم؛ این مربوط بـه اقتصـاد اسـت. بعـد      کارهایی باید انجام بگیرد؟ امروز من به این سه سؤال جواب می

 .راجع به مسئلۀ فرهنگ هم که به نظر من بسیار مسئلۀ مهمی است، عرایضی را عرض خواهم کرد
که اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیسـت. اوالً یـک الگـوي علمـی متناسـب بـا       سؤال اول: گفتیم 

نیازهاي کشور ما است ــ این آن جنبۀ مثبت ــ اما منحصر به کشور مـا هـم نیسـت؛ یعنـی بسـیاري از      
اي که در این بیسـت سـی    هاي اقتصادي هاي اجتماعی و زیروروشدن کشورها، امروز با توجه به این تکانه

اند. پس مطلـب   ته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاري افتادهسال گذش
 .دهیم، دغدغۀ دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست اول اینکه این حرکتی که ما داریم انجام می

ي خـود  هـا  زا است یعنی چـه؟ یعنـی از دل ظرفیـت    زا است. درون دوم اینکه گفتیم این اقتصاد درون
گرا نیست؛ یعنی این اقتصـاد مقـاومتی، بـه ایـن      حال درون اما درعین ...جوشد کشور ما و خود مردم ما می

زا اسـت،   کنیم در خود کشور؛ نه، درون کنیم و محدود می معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می
کشـورهاي دیگـر بـا قـدرت مواجـه       گرا است؛ با اقتصادهاي جهانی تعامل دارد، بـا اقتصـادهاي   اما برون

 .گرا نیست. زا است، اما درون شود. بنابراین درون می
بنیاد است؛ یعنی بر محـور   شود، مردم عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می سوم اینکه این اقتصادي که به

م تحقّق دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادة مردم، سرمایۀ مردم، حضور مرد
به این معنا نیست که دولت در قبـال آن مسـئولیتی نـدارد؛ چـرا، دولـت      » دولتی نیست«کند. اما  پیدا می

عنوان یک مسئول  اما دولت ـ به  ...سازي، هدایت و کمک دارد سازي، ظرفیت ریزي، زمینه مسئولیت برنامه
اسـتفاده کننـد و    کسانی بخواهند سـوء  که کند. آنجایی کند، کمک می کند، هدایت می عمومی ـ نظارت می 

که کسانی احتیاج به کمـک دارنـد، بـه آنهـا      گیرد؛ آنجایی دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آنها را می
 .کند سازي شرایط، وظیفۀ دولت است؛ تسهیل می کند. بنابراین آماده کمک می

کنـد، بـه    هـاي علمـی اسـتفاده مـی     فتبنیان است یعنـی از پیشـر   چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش
دهد؛ اما معناي آن این نیست که ایـن اقتصـاد    کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می هاي علمی تکیه می پیشرفت

هـاي   ها و مهـارت  هاي صاحبان صنعت، تجربه ها ـ تجربه  ها و مهارت ؛ نخیر، تجربه..منحصر به دانشمندان است.
 ... تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. تواند اثر بگذارد و می مهارتند ـ می کارگرانی که داراي تجربه و

داري ـ [مثـل] رشـد     محور است؛ یعنی تنها به شاخصهاي اقتصـاد سـرمایه   پنجم، این اقتصاد، عدالت
که تولید ناخالص ملّی یـک کشـوري خیلـی هـم بـاال       کند؛. درحالی ملّی، تولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نمی

رود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی میمیرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ   می
 .... عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخصهاي مهم در اقتصاد مقاومتی است

کّی نیسـت،  ششم، در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکالت اقتصادي کشور است ش
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اما معناي آن این نیست که ناظر به مشکالت کنونی کشور است ـ کـه یـک مقـداري از آن مربـوط بـه       
تحریم است، یک مقداري از آن مثالً مربوط به غلط بودن فالن برنامـه اسـت ـ نـه، ایـن مـال همیشـه        

  ).01/01/1393رضوي  بیانات در حرم مطهر.» (است..
منابع طبیعی و....پاسخ  هاي باالي اقتصاد کشور ازجمله نیروي انسانی، ظرفیتایشان در ادامه با اشاره به 

هاي کلی مورد اشاره قرار داده و در نهایت در ارتباط بـا   سؤال دوم خود را مبنی بر قابل اجرا بودن سیاست
ملّـی،   تولیـد «ها مطرح فرموده بودند ادامه دادند:  سؤال سومی که در ارتباط با الزامات اجراي این سیاست

صاحبان سرمایه و ایشان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه » اساس و حلقۀ اساسی پیشرفت اقتصاد است
  کارآفرینان و مسئوالن را به حمایتهاي اجرایی و قضایی فرا خواندند (همان). تولیدکنندگان،نیروي کار، 

 

 
  )17: 1391هاي اقتصاد مقاومتی.(سیف،  محورها و مؤلفه

  ها و نقش آنها در اقتصاد: نهاد
بـر اسـاس    ریـزي کـرد،   مـیالدي پایـه   1900شناسی مکتب نهـادي کـه تورسـتن وبلـن در سـال       روش
شناسی نامتعارف مارکسسیم بنا نهاده شده و ریشه پیدایش آن برگرفته از انتقـادات طبقـه کـارگر و     روش

  در پایان قرن نوزدهم میالدي است. آمریکاداري  جامعه سرمایه
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ی از نهادگرایان اعتقاد دارند مکتب اقتصادي نهادي مکمل مکتب اقتصادي نئوکالسیک اسـت.  گروه
از دید اینان مکتب نئوکالسیک یک مکتب موفق است که درنهایت به افـزایش رشـد اقتصـادي جامعـه     

  ).425:1385فر،  شود (دهقان تورج و یوسف محنت منتهی می
م ضروري است تعریف مناسبی از نهاد ارائه نموده آنچه را اما پیش از آنکه به جزییات موضوع بپردازی

  در خالل این پژوهش از نهاد مراد خواهیم کرد معرفی نماییم.
  .1جدول 

  ردیف نام محقق (Institution)تعریف از نهاد  منبع
http://shirvansocial.blogfa.com/  نهادها مجموعه اعمال و افکارى هستند که فرد

یابد و  پرداخته و در برابر خود مىآنها را ساخته و 
 کنند وبیش بر افراد تحمیل مى آنها خود را کم

  
 امیل دورکیم

 
1 

شناسی هانري مندراس ,  مبانی جامعه
 ، ترجمهشناسى تاریخ مختصر جامعه

 1369پرهام تهران، باقر

ــاد” ــا  “نه ــانونى ی ــه ق ــائى ک مجموعــه هنجاره
غیرقانونى هر چیزى را در یک سازمان اجتماعى 

، این مفهـوم گـاه در معنـاى    بودهکند  تعیین مى
 “شود وسیع به خود سازمان اجتماعى تلقى مى

  
 هانرى مندراس

 
2 

هاي جدید  نظریه مالینوفسکی،
به کوشش حسین  شناسی، انسان

دانشگاه  میرزایی،
 38،58،61:1380تهران،

 کـه  فرهنـگ  واقعـى  اجـزاي  از اسـت  عبارت نهاد”
ــل حــد داراى ــت دوام، از اى مالحظــه قاب  و عمومی

نهاد به باور او پایه و اساس فرهنگ “هستند استقالل
اي  توان مجموعه دهد و هر نهاد را می را تشکیل می

ها دانست و البته هـر فرهنـگ    از عناصر و مکانیسم
 نهادهاست اي از خاص معادل مجموعه

 مالینوفسکی
شناس  انسان(

 ) انگلیسى
Branislow 

Malinowski 

 
 
3 

http://aban1.persiangig.com/      نهاد را مجموعه یـا قسـمتى از نظـام اجتمـاعى
داند که از طرف جامعه به رسـمیت شـناخته    مى

 شده باشد

 هاب هاوس
شناس  جامعه (

 ) انگلیسى

  
4 

 براي شناختی؛ جامعه جدید نهادگرایی
 آرمان تغییررهیافتی، و ثبات تحلیل

 1392انسانی، علوم زارعی، فصلنامه
 169و168، ص19 ش/ 77/زمستان

 و مســلم  کـه اسـت اجتمـاعی رفتـار یا رابطه 
بینـی   تواند قابل پیش بـدیهی شناخته شده و می

نهادگرایی جدید سه مؤلفه را مـورد تأکیـد    باشد،
ــی  ــرار م ــد؛ ق ــاعی،  ده ــت اجتم و  دوام موجودی

 را بودن آن فرایندي

   
 دي ماجیو و پاول

  
5  

 

علی  محمود متوسلی، تغییر نهادى،
 فصلنامه علمی پژوهشی، نیکوبستی،

 52، صفحه1390، سال 16شماره 
 

 کـه  اسـت  انسـانى  ةشـد  ابـداع  قراردادهـاى  نهادها
 از آنها. کند می را ساختارمند انسانى متقابل کنشهاى

 قـانون  قـوانین،  قواعـد،  مثـال،  براى( رسمى قوانین
 هـاى  ارزش مثـال،  غیررسمى (براى قوانین) اساسى

 رفتـار) و  شده تحمیل خود بر قوانین عرف، رفتارى،
 است. شده آنها تشکیل اجرایى خصوصیات

  داگالس نورث
 نوبل جایزه برنده

 سال در اقتصاد
1993 

  
  
6 
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  ردیف نام محقق (Institution)تعریف از نهاد  منبع
نهاد  باصري تبیین رمضانی عباس
 مجله توسعه، به آن وگرایش گرایی

  193، ص1393اقتصادي،
 

 انسان توسط شده ایجاد رفتاري مجموعه قواعد
هاي انسانها  به تعامل دهی شکل منظور اداره و به

 انتظاراتی از کند است که تاحدي به آنهاکمک می
 داشته باشند کنش دیگران

  
 وناجنت لین

 7  
 

شناسی  جامعه موریس دو ورژه،
 ترجمه ابوالفضل قاضی، سیاسی،

، ص 1376انتشارات دانشگاه تهران،
117 

اند. مجموعه اشکال  شیوه معماري جوامع بشري
هـاي اساسـی سـازمان اجتمـاعی، بـه       یا ساخت

هـاي   طریقی که قانون یا عـرف یکـی از گـروه   
وي نهادها را به دو  بشري برپایشان داشته است،

ــه و نهادهــاي   گــروه نهادهــاي علمــی و اگاهان
تـه در خـالل مباحـث    الب کند، حقوقی تقسیم می

 برد. نهادها نهاد سیاسی را نیز نام می

  
 موریس دوورژه

  
8 

با توجه مفاد این پژوهش مراد ما از نهادها همان  
نهادهـاي رســمی و غیررسـمی شــامل قــوانین،   

 هنجارها و... خواهد بود. مقررات،

  9 این پژوهش
  
 
 
 علـوم ، شناسـى  جامعـه  اقتصاد، مانند انسانى، علومهاي  شاخه از بسیارى در نهادها اخیر، هاى سال در

 اسـت  اقتصـادي  وتحلیل تجزیه نوع یک نهادگرایی .است گرفته قرار توجه مورد جغرافیا و فلسفه سیاسى،
 این .دهد می قرار تأکید مورد اقتصادي وقایع تعیین در را اقتصادي و سیاسی اجتماعی، نهادهاي نقش که

 رابطه، این در اقتصاددانان اولین. نمود بروز ییآمریکا اقتصاددانان میان در ویژه به 19 قرن اواخر از حرکت
 Roger)جـان راجـر کـامونز و وزلـی میچـل        (Torstein Veblen: 1862-1925)وبلـن   تورسـتین 

Commons: 1862-1945; Wesley Mitchell: 1876-1948) 1393 جلودار، کفشگر حسین( بودند.(  
 رشد دالیل تبیین براى اندیشمندان از بسیارى اقتصاد آن است که اکنونعلت توجه به نهادگرایی در 

  .)52:1390، نیکوبستی علی متوسلی، محمود(کنند  می توجه نهادها به کشورها توسعه و
 کلیتـی  نیـز  عمـده  جریان دو این اما. شود می تقسیم جدید و قدیم عمده جریان دو به نهادي اقتصاد

عمـده   جریـان  دو به توان می را جدید نهادي اقتصاد کلی،بندي  تقسیم یک در مثال عنوان به. نیستند واحد
  :نمود زیر تقسیم

 کـه  است متمرکز بنگاه مباحث و مالکیت حقوق معامله، و هزینه اقتصاد قراردادها، بحث بر جریان یک -
  .شود می رهبري ویلیامسون و کوز توسط عموما

، نیا طیب علی( است نورث آن پیشتاز که کند می تأکید کالن ساختارهاي و دولت بحث بر دیگر جریان -
 .)111:1392بستی، نیکو علی
 اساسـی  محـور  .اسـت  بنیادي ضرورت یک اقتصادي نظریه به نهادها الحاق جدید، نهادگرایی نظر از

   .دارد اشاره بازي قواعد چیدمان و ترکیب نحوه به است که نهادي بستر ساختاري، -نهادي نظري چارچوب
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گذارند چندان محل مناقشه نیست. این نکته نیـز   اینکه نهادها بر اقتصاد تأثیر می«نورث معتقد است 
برانگیز نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمـان اساسـاً متـأثر از تغییـر و تحـول       چندان جدال

کدام نقـش   داد و ارقام هیچنگاري بر پایه اع نه نظریه اقتصادي معاصر و نه تاریخ نهادها است. باوجوداین،
آورنـد. چراکـه چارچوبهـاي تحلیلـی الزم بـراي وارد کـردن        حساب نمی نهادها در عملکرد اقتصادي را به

  ). 19:1385تحلیلهاي نهادي در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادي هنوز آماده نشده است (نورث،
 غیررسـمی. نهادهـاي   و رسـمی  نهادهـاي : اسـت  تفکیـک  قابل  اصلی بخش دو به خود نهادي بستر

 اساسـی  سـاختار  کننـده  تعیـین  اساسـی  قوانین. است »عملیاتی قواعد« و »اساسی قوانین« شامل رسمی
 مصـوب،  قـوانین  شـامل  عملیـاتی  قواعـد . است دولت سازمان کننده هدایت و رانت توزیع مالکیت، حقوق
  .است قراردادها و تجارت قوانین و عرف قوانین
 اسـت،  سـنّت  و ایدئولوژیک و ارزشی هنجارهاي و اخالقی قواعد از متشکل نیز غیررسمی نهادهاي 

  .)72-93-:1385نورث،( است انسانی رفتار کننده هدایت هاي کننده تعیین حدي تا که
.... و حقـوقی  هـاي  نظام دولت، هاي سیاست اقتصادي، قوانین نظیر نهادي بنابر آنچه گفته شد عوامل

 وگـذاري   سـرمایه ، اقتصـاد  یک ساختار اگر. هستند تجارت و تولید براي اقتصادي محیطهاي دهنده شکل
 موجبـات  صـورت  غیـراین  و در فـراهم  را اقتصـادي  پیشـرفت  و توسـعه  موجبـات  کنـد  تشـویق  را تولید
  .)121:1385 ذرمند،آ( آورند می فراهم را آن تخریب و یا ماندگی عقب

 بازار درکنندگان  مشارکت و کاالها بازار، شرایط درباره اطالعات هدایت این نهادها هستند که موجب
 را قراردادهـا  و مالکیت کنند. حقوق می کمک مناسب مقررات تنظیم برايها  دولت به چنین هم و شوند می

 نهادهـا موجـب   .کنـد  کسـب  زمـانی  چـه  و را چیزي چه باید کسی چه که کنند می تعیین و کرده تعریف
  .شوند می بازارها در رقابت کاهش یا افزایش

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی: سازي و اجراي سیاست نقش نهادها در پیاده
 از خـودداري  یـا  توزیـع  و بـازبینی  تحلیل، آوري، جمع تولید، بر توانند می نهادها بنابر آنچه پیشتر آمد

 تواننـد  مـی  باشـند،  مـؤثر  بازارها و جوامع میان و درون درکنندگان  مشارکت براي دانش و اطالعات توزیع
 نماینـد  جلـوگیري  آن از یـا  تسـهیل  را رقابـت  تواننـد  می همچنین، دهند کاهش را اختالف بروز احتمال

  .)1387امامی، سیدحسن(
رغم  شاید بتوان با جستجو در این حوزه و کنکاش و توجه بسیار به پاسخ این سؤال رسید که چرا علی

  ایم؟ ها و صدها اقدام دیگر، در حوزه اقتصاد موفق عمل نکرده برنامهاقدامات مبتنی بر این  هاي متعدد، برنامه
به باور نگارنده پاسخ و یا حداقل بخش قابل توجهی از مشکل در نهادها نهفته است. همچنین بر این 

توانـد مـا را در مـدیریت     باوریم بازیابی ساختار نهادي و بذل توجه به ترتیبات و سـاختارهاي نهـادي مـی   
  اي از مشکالت اقتصادي یاري نماید. بخش عمده
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هـاي کلـی کـه تـاکنون      استخراج برخی کلمات کلیدي از ادبیات موضوع و جستجوي آن در سیاست
شود که توجه به مسائل نهادي از دید رهبر معظم انقالب نیز  ما را به این نکته رهنمون می ابالغ گردیده،

  پنهان نبوده است.
در هـر تحلیلـی تعـدادي از     با توجه به تنوع بسیار عوامـل نهـادي،   سازد مورد خاطر نشان می در این

عوامل و متغیرهاي نهادي مغفول واقع خواهند شد. معهذا در این بخش برخی از متغیرهاي یـاد شـده بـه    
  شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته است.

  
  متغیرهاي اقتصاد نهادي

هاي  الیه
  نهادي

ها (نورث) / عادات و قواعد اخالقی (اشمولر) / عرف  قوانین مذهبی و اخالقی (نورث) / رسوم و سنت 
ها و غرایز (وبلـن) / فرهنـگ (همیلتـون) / کـنش جمعـی       (اشمولر) / غریزه سازندگی (وبلن) / انگیزه

هـا (کـامونز) /    مـن هـا و انج  شده (کامونز) / تغییر و تکامل (کامونز) / تشکل (کامونز) /ذهنیت نهادینه
حقوق مالکیت مادي و معنـوي (کـامونز) / مبادلـه (کـامونز) / بشـر: موجـودي نهادسـاز (کـامونز) /         

اطمینان (کامونز) / تدبیر و کنش جمعی (کامونز) / اهداف اصولی جامعه (پوالنی) / قوانین عرفی  عدم
دانگیختـه (هایـک) / عقالنیـت    هاي خو (منگر) / تکامل نهادي (منگر) / نظم و قواعد (هایک) / نظام

محدود (یوکن) / انسان متعهد به قرارداد (یوکن) / هزینه مبادله (یوکن) / محدودیت اطالعات (نورث) 
ها: قواعد بازي (نورث) / ایـدئولوژي و   هاي غیررسمی (نورث) / نهاد / نااطمینانی (نورث) / محدودیت

/ باورهـاي بـازي (آئـوکی) / نهـاد: سیسـتم      باورهاي ذهنی (نورث) / هنجارهاي غیررسمی (نـورث)  
  خودپایدار (آئوکی) /

نهادهاي 
  غیررسمی

قانون اساسی (نورث) / قوانین و مقررات (نورث) / حقوق مالکیت (نورث) /کـنش جمعـی (کـامونز) /    
شده (کامونز) / نهاد ملی دولت (کامونز) / حقوق مالکیت مـادي و معنـوي (کـامونز) /     ذهنیت نهادینه

(کامونز) / بشر: موجودي نهادساز (کامونز) / تدبیر و کنش جمعـی (کـامونز) / اهـداف اصـولی      مبادله
هـاي   جامعه (پوالنی) / قوانین مصوب (منگر) / تکامل نهادي (منگر) / نظم و قواعد (هایک) / نظـام 

ریزي  گذار (هایک) / دولت متولی خدمات عمومی (هایک) / قدرت برنامه ارادي (هایک) / دولت قانون
گذار (یوکن) / انسـان متعهـد بـه قـرارداد (یـوکن) / هزینـه مبادلـه (یـوکن) /          (یوکن) / دولت قاعده

ها: قواعد بـازي (نـورث) / چـارچوب نهـادي (نـورث) / سـاختار        هاي رسمی (نورث) / نهاد محدودیت
هادي (آئوکی) / انگیزشی (نورث) / نهاد: سیستم خودپایدار (آئوکی) / مکملیت نهادي (آئوکی) / تنوع ن

  تعامل نهادي (آئوکی)

  نهادهاي رسمی

  
هاي کلی اقتصاد مقاومتی و عوامل نهادي مقیـد در آن براسـاس متغیرهـاي     تحلیل محتواي سیاست

  هاي ابالغی یاد شده هم مغفول نمانده است. باال نیز حاکی است که این موضوع در سیاست
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  بند مرتبط  کلیدواژه  ردیف
 ترتیبات نهاديها و  ساختار

  
  
1  

  

  کنش جمعی (کامونز) 
   

  استفاده از واژه جایگزین
  مشارکت

هاي انسانی و  سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال-1
حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در  منظور توسعه کارآفرینی و به علمی کشور به

 يهاي جمعی و تأکید بر ارتقـا  همکاريهاي اقتصادي با تسهیل و تشویق  فعالیت
 .درآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم

 :پذیري اقتصاد کشور از طریق افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -12
توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و  -

 .ویژه همسایگان جهان به
  )12(بند .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -

شده  ذهنیت نهادینه  2
  (کامونز) 

هاي کلی اصالح الگـوي مصـرف و    مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست-8
کیفیـت و   يریـزي بـراي ارتقـا    ترویج مصرف کاالهاي داخلی همـراه بـا برنامـه   

  .پذیري در تولید رقابت
  تقویت فرهنگ جهادي-20
  هاي عمومی کشور جویی در هزینه صرفه-16

هـاي عمـومی کشـور بـا تأکیـد بـر تحـول اساسـی در          جویی در هزینه صرفه-16  اد ملی دولت (کامونز) نه  3
و  يهاي موازي و غیرضـرور  سازي اندازه دولت و حذف دستگاه ساختارها، منطقی

 .دیزاهاي  هزینه
 .اصالح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی -17
هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی بـا       سیاسـت دولت مکلف اسـت بـراي تحقـق    -22

 :سازي و بسیج پویاي همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد هماهنگ
هاي علمی، فنی و اقتصادي براي دسترسـی بـه    کارگیري ظرفیت هشناسایی و ب -

 .توان آفندي و اقدامات مناسب
 .هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن رصد برنامه -
هاي واکـنش هوشـمند، فعـال،     مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح -

  .هاي داخلی و خارجی هنگام در برابر مخاطرات و اختالل سریع و به
حقوق مالکیت مادي و   4

  معنوي (کامونز) 
  گذاري خارجی تشویق سرمایهو  هدفمند از صادرات کاالها  جانبه حمایت همه -10

  .استفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در صورت نیاز -  مبادله (کامونز)   5
بشر: موجودي نهادساز   6

  (کامونز) 
  احاد جامعه

هاي انسانی و  سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال-1
ه در حداکثررساندن مشارکت آحاد جامع منظور توسعه کارآفرینی و به علمی کشور به

ي هاي جمعی و تأکید بر ارتقـا  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري فعالیت
  .درآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم

7  
  

ریزي  برنامه قدرت
  )یوکن(

هاي کلی اصالح الگوي مصـرف و   مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست -8
کیفیـت و   يارتقـا ریـزي بـراي    ترویج مصرف کاالهاي داخلی همـراه بـا برنامـه   

 .پذیري در تولید رقابت
دهـی بازارهـاي    ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صـادراتی، شـکل   برنامه -10

  .ویژه با کشورهاي منطقه هاي اقتصادي با کشورها به جدید، و تنوع بخشی پیوند
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی عوامل نهادي سیاست .1شکل   
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  .1ادامۀ شکل 
  بند مرتبط  کلیدواژه  ردیف

افزایش قـدرت   -12(.اي المللی و منطقه هاي بین هاي سازمان استفاده از ظرفیت -  ها (نورث)  سازمان  8
  )پذیري اقتصاد کشور از طریق مقاومت و کاهش آسیب

هاي  هاي کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست سیاستابالغ  مقدمه:  ها (نورث)  سیاست  9
و راهبـرد   ابالغ گردیدهقانون اساسی  44هاي کلی اصل  گذشته، خصوصاً سیاست

  .سوي اهداف عالی است حرکت صحیح اقتصاد کشور به
هاي کلی اصالح الگوي مصـرف و   مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست -8

کیفیـت و   يریـزي بـراي ارتقـا    ي داخلی همـراه بـا برنامـه   ترویج مصرف کاالها
  .پذیري در تولید رقابت

دهی بازارهاي جدید، و  ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل برنامه -  تنوع نهادي (آئوکی)   10
  .)10(بند  ویژه با کشورهاي منطقه هاي اقتصادي با کشورها به تنوع بخشی پیوند

    نهادي (آئوکی)تعامل   11
  غیررسمی نهادهاي

قوانین مذهبی و اخالقی    1
  (نورث) 

تولید تا مصرف متناسب با نقـش آنهـا در     بري عادالنه عوامل در زنجیره سهم -5
آمـوزش،   يویژه با افزایش سهم سـرمایه انسـانی از طریـق ارتقـا     ایجاد ارزش، به

  .مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه
  (بند اول) حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه به  ها (نورث)  رسوم و سنت  2
عادات و قواعد اخالقی   3

  (اشمولر) 
  بري عادالنه عوامل سهم -5

توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقـه و    عرف (اشمولر)   4
  )12(بند  ویژه همسایگان جهان به

  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور-11  غریزه سازندگی (وبلن)   5
تولید تا مصرف متناسب با نقـش آنهـا در     بري عادالنه عوامل در زنجیره سهم -5  ها و غرایز (وبلن)  انگیزه  6

  ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ایجاد ارزش، به
اومتی، اقتصادي بـومی و علمـی برآمـده از فرهنـگ انقالبـی و      اقتصاد مق مقدمه:  فرهنگ (همیلتون)   7

  اسالمی است
وري،  تقویت فرهنـگ جهـادي در ایجـاد ارزش افـزوده، تولیـد ثـروت، بهـره       -20

گذاري و اشتغال مولـد و اعطـاي نشـان اقتصـاد مقـاومتی بـه        کارآفرینی، سرمایه
  .اشخاص داراي خدمات برجسته در این زمینه

هاي انسانی و  سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال-1  کنش جمعی (کامونز)   8
حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در  منظور توسعه کارآفرینی و به علمی کشور به

 يهاي جمعی و تأکید بر ارتقـا  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري فعالیت
 .درآمد و متوسط مدرآمد و نقش طبقات ک

 :پذیري اقتصاد کشور از طریق افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -12
توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و  -

 .ویژه همسایگان جهان به
  )12(بند .مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -
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  .1ادامۀ شکل 
  بند مرتبط  کلیدواژه  ردیف

شده  ذهنیت نهادینه  9
  (کامونز) 

هاي کلی اصالح الگـوي مصـرف و    با تأکید بر اجراي سیاستمدیریت مصرف -8
کیفیـت و   يریـزي بـراي ارتقـا    ترویج مصرف کاالهاي داخلی همـراه بـا برنامـه   

  .پذیري در تولید رقابت
  تقویت فرهنگ جهادي-20
  هاي عمومی کشور جویی در هزینه صرفه-16

  نظام مالی کشور  جانبه اصالح و تقویت همه -9  تغییر و تکامل (کامونز)   10
ها  ها و انجمن تشکل  11

  (کامونز) 
  )13( مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

حقوق مالکیت مادي و   12
  معنوي (کامونز) 

  )12( هاي اقتصادي استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف

 )10(.صورت نیازاستفاده از سازوکار مبادالت تهاتري براي تسهیل مبادالت در   مبادله (کامونز)   13
  

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در   اطمینان (کامونز)  عدم  15
  )10( بازارهاي هدف

تدبیر و کنش جمعی   16
  (کامونز) 

هاي انسانی و  سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه تأمین شرایط و فعال-1
حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در  توسعه کارآفرینی و به منظور علمی کشور به

 يهاي جمعی و تأکید بر ارتقـا  هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري فعالیت
  .درآمد و متوسط درآمد و نقش طبقات کم

اهداف اصولی جامعه   17
  (پوالنی) 

  هاي کلی تدوین و ابالغ سیاست

دهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقـه و  توسعه پیون  قوانین عرفی (منگر)   18
  )12(بند  ویژه همسایگان جهان به

  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور-11  تکامل نهادي (منگر)   19
هـاي   گـذاري و روزآمدسـازي شـیوه    سازي نظام توزیع و قیمت شفاف و روان -23  نظم و قواعد (هایک)   20

  .بر بازار نظارت
انسان متعهد به قرارداد   21

  (یوکن) 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفـت و    افزایش ساالنه -18

  گاز 
محدودیت اطالعات   22

  (نورث) 
  )22( هاي تحریم رصد برنامه -

هاي واکـنش هوشـمند، فعـال،     مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح -  نااطمینانی (نورث)   23
  .هاي داخلی و خارجی هنگام در برابر مخاطرات و اختالل سریع و به

هاي غیررسمی  محدودیت  24
  (نورث) 

 )13(.مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش -
  

ها: قواعد بازي  نهاد  25
  (نورث) 

 :د حاصل از صادرات نفت و گاز از طریقپذیري درآم مقابله با ضربه-13
 .انتخاب مشتریان راهبردي -
  و.... هاي فروش ایجاد تنوع در روش -
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  .1ادامۀ شکل 
  بند مرتبط  کلیدواژه  ردیف
ایدئولوژي و باورهاي   26

  ذهنی (نورث) 
  پذیري اقتصاد کشور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب -12

  نهادهاي رسمی
    قانون اساسی (نورث)   1
بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند  درنگ و با زمان است قواي کشور بی الزم  قوانین و مقررات (نورث)   2

هاي مختلف، زمینه  راه براي عرصه ۀو با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقش
آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادي را در این جهـاد   و فرصت مناسب براي نقش

  مقدس فراهم آورند
ریزي  قدرت برنامه  3

  (یوکن) 
هاي کلی اصالح الگوي مصـرف و   مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست -8

کیفیـت و   يریـزي بـراي ارتقـا    ترویج مصرف کاالهاي داخلی همـراه بـا برنامـه   
 .پذیري در تولید رقابت

دهـی بازارهـاي    ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شـکل  برنامه --10
  ویژه با کشورهاي منطقه تصادي با کشورها بههاي اق جدید، و تنوع بخشی پیوند

اهداف اصولی جامعه   4
  (پوالنی) 

هاي گذشته،  کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست هاي ابالغ سیاست
قانون اساسی تدوین شـده و راهبـرد حرکـت     44هاي کلی اصل  خصوصاً سیاست

 .صحیح اقتصاد کشور به سوي اهداف عالی است
  

ت تکنولوژیک تحوال  5
 (وبلن) 

منظـور انتقـال    توسعه حوزه عمـل منـاطق آزاد و ویـژه اقتصـادي کشـور بـه      -11
هاي پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خـدمات و تـأمین    فناوري

 .نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج
 هاي ابالغی) (مقدمه سیاست اقتصاد متکی به دانش و فناوري،تأکید بر 

  
هاي کلی اقتصـاد مقـاومتی در    سازي و اجراي سیاست پژوهندگان این مختصر پنج گام را براي پیاده

 نمایند: سایه توجه به ترتیبات و ساختارهاي نهادي به شرح ذیل پیشنهاد می

  سازي: . گام نخست؛ فرهنگ1
فرهنگ در سایه  گیري درستی اعتقاد به شکل شناس انگلیسی به اگرچه برخی همچون مالینوفسکی انسان

فلذا  نهادها دارند اما از دید نگارندگان این مقاله بین فرهنگ و نهادسازي یک رابطه دو طرفه بر قرار است،
  رسد: نهادهاست اقدامات ذیل مناسب به نظر میگیري  شکل بستر با عنایت به این مهم که فرهنگ

 و دولت توسط نخبگان و اول گروه اننفع ذيسازي  گفتمان و مشارکت تقویت هدف باسازي  . فرهنگ1.1
، اجتمـاعی  انسـجام ، مشـارکت ، اجتمـاعی  قبیـل سـرمایه   از مهمی مسائل به دادن توجه ملی، رسانه

  ....و مذهبی سرمایه کار، فرهنگ
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 فرهنگ متولیان سوي از..... و ملیوري  بهره افزایش ثروت، تولید راستاي در جهادي فرهنگ . تقویت2.1
 فرهنگ و ارشاد اسالمی و همراهی سایر نهادهاي فرهنگی نظیر صداوسیما و....محوریت وزارت  با

 وزارت، علـوم  وزارت و دولـت  محوریـت  با عمومی مطالبه به آن تبدیل و مقاومتی اقتصاد ابعاد . تبیین3.1
 ...و ملی رسانه همراهی با و اسالمی ارشاد و فرهنگ

  حوزه: نفعان ذي تحلیل نهادي؛ راه نقشۀ در دوم . گام2
هـاي   نفعان هر اقدامی درحوزه اقتصاد منوط به تحلیل و لحاظ نمودن خواسته با توجه به نقش پررنگ ذي

  نفعان خواهد بود. بجاي ذي
 دولـت  توسـط  مـردم  و دولتـی  خصوصـی،  بخـش  از اعـم  اقتصاد حوزه نفعان ذي تحلیل و . شناسایی1.2

  ایشان. مدیریت و مشارکت جلب منظور به
  قوا. سایر همکاري با و دولت محوریت با )همراه نفعان ذي(اول  گروه نفعان ذي . تقویت2.2
 با قضاییه قوه و مجلس دولت، توسط ....)و فشار هاي گروه جویان، رانت(دوم  گروه نفعان ذي . مدیریت3.2

  دولت. محوریت

  وظایف: توزیع و نفعان ذي مشارکت جلب نهادي؛ راه نقشه در سوم . گام3
    دولت محوریت باها  برنامه در حضور براي نفعان ذي مشارکت و جلب مشارکتهاي  زمینه . تعریف1.3
 هـا و  زمینـه  شناسـایی  منظـور  بـه  اقتصـاد  وزارت و دولـت  محوریت با بیرونی و درونی محیط . تحلیل2.3

  ها (توجه به نظریه تریپل هلیکس). برنامه در اول گروه نفعان ذي همه حضور چگونگی
 انعکاس و بخش این نخبگان و خبرگان نظراتبندي  جمع و آوري جمع نفعان، ذي حضورسازي  . زمینه3.3

 هـاي  نیازمنـدي  نمـودن  طـرف  بر منظور به لزوم مورد لوایح و ها طرح تهیه جهت ذیربطهاي  حوزه به
  دولت. محوریت با قضایی و ساختاري قانونی،

  :مقاومتی اقتصاد رویکرد با قوانین ابالغ و اصالح، نهادي؛ بازبینی تیباتتراصالح : چهارم . گام4
 گسـترده  مشـارکت  بـا  فعلـی  و یـا حـذف قـوانین    احتمـالی  اصـالح  و نیاز مورد بینی قوانین پیش و . بررسی1.4

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی. ابالغی سیاست رویکرد با و کشور اقتصادي فضاي تحلیل با دولت و نفعان ذي
 هـاي  فعالیـت  توسـعه  زمینـه  آمـدن  فراهم هدف با و مقاومتی اقتصاد توسعه با متناسب قوانین . ابالغ2.4

  ....و خارجیگذاري  سرمایه تشویق اقتصادي، امنیت ایجاد محور، عدالت و بنیاد مردم اقتصادي
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  ساختارها: نوسازي و تجدید فرایندها، بازبینی نهادي؛هاي  ساختار اصالح: پنجم . گام5
 و هـا  دسـتورالعمل  اصـالح  و تطبیـق  براي بررسـی،  دولتی نفعان ذيسازي  فعال و شناسایی . بررسی،1.5

 کلـی  هـاي  سیاسـت  بـر  گـذاري مبتنـی   مقرراتهاي  نهاد سوي از جدید ابالغی قوانین باها  بخشنامه
  دولت. محوریت با مقاومتی اقتصاد

 مقـاومتی  اقتصـاد  رویکـرد  بـا  اقتصـاد  توسـعه  موانع شناسایی هدف با کارشناسیهاي  ه گرو . تشکیل2.5
 اقتصـادهاي  توسـعه  نظیـر  هـایی  اولویت لحاظ با، خصوصی و عمومی بخشسازي  توانمند وهمچنین

 بهبـود  حمـایتی،  اقـدامات سـازي   بسـتر ، انسانی و مالی منابع بکارگیري کارآفرینی، توسعۀ نهاد، مردم
  زدایی. مقررات و سالم اقتصادي و رقابت وکار کسب فضاي

 نظیـر  جدیـد  سازمانی ساختارهاي ایجاد یا و اصالح عنداللزوم و ها بخشنامه و ها دستورالعمل . اصالح3.5
 مقابله اقتصادي، مخاطرات مدیریت نحوه بانکی، مالیاتی، معامالتی، مالی، پولی، قوانین برخی اصالح

   ،  ....و فسادزاهاي  زمینه با
  اقتصاد مقاومت:هاي کلی  نقشۀ راه نهادي و نقش آن در اجراي سیاست

 مـوردنظر  حـوزه  بـراي  راه نقشـۀ  تهیه روش از استفاده بلندمدت،ریزي  برنامه رایجهاي  شیوه از یکی
 راه تبیـین  و مطلـوب  آینـده  توصـیف  و کشـف  روش راه، نقشۀ گفت توان می ساده، تعریف یک است. در
 نقشـه  تهیـه  امکان کههایی  زمینه وها  است. حوزه سازمان براي فهم قابل و ساده زبانی به آن به رسیدن

  هستند.  متنوع بسیار دارد، وجود آنها براي راه
 بـا  عمومـاً  شـوند،  مـی  ترسـیم  ملی ابعاد در که راهیهاي  رسد که نقشه نظر می ذکر این نکته الزم به

  .)32:1389نسب، حسینی محمدرضا( هستندگیري  تصمیم امر در تسهیل نیز ونگري  آینده هدف
 و علـوم  نگاشـتهاي  ره از دفـاع  مقـام  در موتوروال و مبدع نقشۀ راه شرکت سابق رئیس گالوین رابرت
آینـدة   بـه  یافتـه  گسـترش  نگاهی نگاشت (نقشۀ راه) ره یک: «دهد می پیشنهاد را ذیل تعریف تکنولوژي،

 حوزه آن در تغییرات هاي پیشران کاراترین تصور و جمعی دانش از نگاه این که است مشخصی هاي حوزه
  .»آید می وجود به

اگرچه نقشۀ راه اشکال بسیار متنوعی دارد اما هیچ تعریف معتبري که اشاره به بهترین نوع یا بدترین 
  ).Alan f. black &et,2010آنها کرده باشد وجود ندارد (

 اسـتراتژي  از روشنی و صریح تجسم و نتیجه نگاشت فرآیند از ملموسی محصول استراتژي راه نقشۀ
را از راست به چپ به شـکل زیـر    توان آن هاي متنوع می در یکی از انواع روش. است صفحه یک روي بر

   :ترسیم نمود
  شد. خواهد واقع نقشه از راست سمت الیه منتهی در) استراتژیک مفاهیم( نظر مورد پایانی اهداف -
 اهـداف  بـه  مسـتقیم  طور به کنند می حمایت را نهایی هدف به دستیابی که باال سطح استراتژیک نتایج -

  .شوند می متصل نظر مورد
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 از حمایـت  کـه  است استراتژیک عمده فشار دهندة نشان نقشه در برجسته نتایج و اقداماتهاي  خوشه - 
 اجـراي  بـا  یـا  و دارنـد  خلـق  بـه  نیـاز  کههایی  قابلیت یا داشته، برعهده را کلی استراتژي به دستیابی
  .,David Forrest) شد ( خواهند تقویت راهبردها آمیز موفقیت
، دارد نقشـه  چـارچوب  بـه  بسـته  ایـن  البتـه  که باشد، تر مفصل کمی است ممکن نقشه راست سمت

 خـط،  ایـن  چـپ  سـمت  در. دارد وجود نقشه راست سمت و چپ سمت اي بین جداکننده خط بطورمعمول
تـري   گسترده سیستم راست سمت در. نمایند می کنترل را حاصله نتایج و آمده عمل به اقدامات نفعان ذي
 راسـت  سـمت  عواقـب ) LHS( چپ سمت در عملیات. دارد قرار شده پنهان پیچیده چالش یک آن در که

)RHS (دارد دنبال به را.  
اي در ارتباط با شیوه و مراحل انجـام تهیـه    رویه جستجو در ادبیات حاکی است که تقریباً هیچ وحدت

وجود ندارد اما به هر تقدیر نقشۀ راه شامل مراحلی است که ناظر به نقشۀ راه که مورد قبول همگان باشد 
را  بندي مشخص و ترجیحاً مسئول پیگیري آن مراتب دستیابی به هدف به انضمام زمان هدف نهایی بوده،

  دهد. پوشش می
وتحلیـل   شکل زیر الگوي دیگري از مراحل تهیه نقشه راه فناوري است که شامل سه مرحله تجزیـه 

  طراحی مراحل انجام، و محصول نهایی است.    ،موضوع
  

  
  Stefan P. Bornheim,e-roadmapping ,2001 منبع: .2شکل  
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حال با این مقدمه به این نکته خواهیم پرداخت که نقشۀ راه نهادي چگونه و چه کمکـی بـه تحقـق    
  هاي کلی اقتصاد مقاومتی خواهد کرد. اهداف سیاست

هـاي مـذکور    به نهادهاي مورد نظر که ما را در تحقق اهـداف سیاسـت  بدیهی است نقشۀ راه مذکور 
  نفعان را مورد مداقه قرار خواهد داد. یاري خواهند نمود پرداخته مسئولیت ذي

هاي کلی اقتصاد مقاومتی  پژوهندگان دراینجا بدواً به ماتریس نهادي ناشی از تحلیل محتواي سیاست
هاي کلی  اند سرانجام نیز به نقشۀ راه سیاست رد بحث قرار دادهرا مو پرداخته سپس ماتریس مسئولیت آن

  پرداخته خواهد شد.
  

 ها سازمان نهادها 

  
  نهادهاي

 رسمی 

 هاي اداري، نظام کنش جمعی، ها، سیاست
ها و  قوانین بخشنامه ریزي، قدرت برنامه اطمینان، عدم

دولت  محدودیتهاي رسمی، ها، ها، سازمان دستورالعمل
 گذار، خدمات عمومی و قاعدهمتولی 

 ها، قوه مقننه (کمیسیون رسانه ملی، دولت،
ها و دیوان محاسبات) قوه قضاییه  مرکز پژوهش

(سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت 
 هاي خصوصی اداري)، بانک

  
نهادهاي 
 غیررسمی

ها  سنت و رسوم )،نورث(اخالقی  و مذهبی قوانین 
 ) نورث(

 )،اشمولر( عرف )،اشمولر( اخالقی قواعد و عادات
 )،وبلن( غرایز وها  انگیزه )،وبلن( سازندگی غریزه

 ذهنیت)، کامونز( جمعی کنش )،همیلتون( فرهنگ
)، کامونز( تکامل و تغییر)، کامونز( شده نهادینه

 و مادي مالکیت حقوق)، کامونزها ( انجمن وها  تشکل
 ناناطمی عدم)، کامونز( مبادله)، کامونز( معنوي

 اهداف)، کامونز( جمعی کنش و تدبیر)، کامونز(
 تکامل)، منگر( عرفی قوانین)، پوالنی( جامعه اصولی
 به متعهد انسان)، هایک( قواعد و نظم)، منگر( نهادي

)، نورث( اطالعات محدودیت)، یوکن( قرارداد
 ) نورث( غیررسمیهاي  محدودیت)، نورث( نااطمینانی

کانونها و  نفوذ، ذيهاي  گروه هاي فشار، گروه
نهادهاي عمومی غیردولتی و  مجامع مذهبی،

ها و  تشکل نهاد، هاي مردم ها، سازمان شهرداري
 نهادهاي کارگري و صنفی 

  هاي کلی اقتصاد مقاومتی ماتریس نهادي سیاست .3شکل   
  

پیگیـري اسـت   حال پرشماري الزم بـه انجـام و    هاي متنوع و درعین هاي بزرگ که فعالیت در پروژه
شود که از آنها تحت عناوینی همچـون مـاتریس مسـئولیت     همین منظور استفاده می معموال از جداولی به

)Responsibility Matrix(  و یا ماتریس پذیرش مسئولیتCompliense Responsibility Matrix) (
    شود. ویا اسامی مشابه دیگري یاد می
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  ماتریس پذیرش مسئولیت .4ل شک
 گرایی برون زایی درون محوري عدالت بنیاد اقتصاد مردم بنیانی دانش عنوان

  قوه
 مجریه

سازي و اجراي نقـش    پیاده- 
  جامع علمی کشور

ســـاماندهی نظـــام ملـــی - 
  نوآوري 

ریزي و تالش بـراي   برنامه- 
ــانی   ــاه جه ارتقــاي جایگ

  کشور
ریزي و تالش بـراي   برنامه- 

ــزایش  ــد و  اف ــهم تولی س
ــوالت و   ــادرات محص ص

  بنیان خدمات دانش
دستیابی به رتبه اول اقتصاد - 

  بنیان در منطقه دانش
هـا، (بنــد   شناسـایی ظرفیــت 

 اول)

فــراهم اوردن زمینــه بــه حــداکثر - 
رساندن مشارکت آحاد جامعه در 

هاي اقتصادي با تسهیل و  فعالیت
هاي جمعـی و   تشویق همکاري

نقـش   تأکید بر ارتقـاي درآمـد و  
درآمد و متوسـط (بنـد    طبقات کم

  اول)
تقویت فرهنگ جهادي در ایجـاد  - 

ارزش افــزوده، تولیـــد ثـــروت،  
وري، کــــــارآفرینی،  بهــــــره

گذاري و اشـتغال مولـد و    سرمایه
اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به 
اشخاص داراي خدمات برجسـته  

  )20در این زمینه.(بند 
ســـازي،  ریـــزي، زمینــه  برنامــه  - 

 هدایت و کمـک،  سازي، ظرفیت
و  سـازي شـرایط،   آمـاده  نظارت،

تسهیل (بیانـات در حـرم مطهـر    
   1393/01/01رضوي

حمایت اجرایی از تولید ملی (بیانات - 
  )1393/01/01در حرم رضوي 

توانبخشی اقتصاد مردمی و بخش - 
 هــا، خصوصــی از طریــق بانــک

قوانین و مقـررات و....(بیانـات در   

هـا در   سازي یارانـه  استفاده از ظرفیت اجراي هدفمند- 
وري، کـاهش    جهت افزایش تولید، اشتغال و بهـره 

ــا ــرژي و ارتق هــاي عــدالت  شــاخص يشــدت ان
  اجتماعی.(بند چهارم)

تولید تا مصـرف    بري عادالنه عوامل در زنجیره سهم- 
 ویـژه بـا   متناسب با نقش آنها در ایجـاد ارزش، بـه  

 يافزایش سـهم سـرمایه انسـانی از طریـق ارتقـا     
  آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

هـاي کلـی    مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست
اصالح الگوي مصرف و ترویج مصـرف کاالهـاي   

  )8داخلی (بند
هاي عمومی کشور با تأکید بر  جویی در هزینه صرفه- 

زي انـدازه  سـا  تحول اساسی در ساختارها، منطقـی 
و  يهاي موازي و غیرضرور دولت و حذف دستگاه

  )16د.(بند یهاي زا هزینه
سازي آن و جلـوگیري از   سازي اقتصاد و سالم شفاف- 

هاي  هاي فسادزا در حوزه ها و زمینه اقدامات، فعالیت
  )19پولی، تجاري، ارزي و....(بند

گـذاري و   سازي نظام توزیـع و قیمـت   شفاف و روان- 
  )23هاي نظارت بر بازار.(بند  شیوه روزآمدسازي

مندي طبقـات محـروم از پیشـرفت اقتصـادي      بهره- 
کشور به معناي واقعی کلمه (بیانات در جلسه تبیین 

  )1392/12/20هاي اقتصاد مقاومتی سیاست
سـازي،   ایجاد امنیت اقتصادي، شفاف فسادستیزي و- 

سازي کلیه امکانات و منابع مالی و  تأمین شرایط و فعال- 
منظـور توسـعه    انسانی و علمی کشور بـه هاي  سرمایه

  کارآفرینی (بند اول)
هاي  کارگیري ظرفیت سازي و به ریزي براي فعال برنامه- 

(بیانات در دیدار مردم استان ایـالم در سـالروز    موجود
  )1393/02/23السالم والدت امیرالمؤمنین علیه

(بیانـات در   فراهم اوردن زمینه استفاده از کاالي داخلی- 
  )1393/02/10کارگران در گروه صنعتى مپنادیدار 

ویژه  (به ها و کاالهاي اساسی افزایش تولید داخلی نهاده- 
دادن به تولید محصـوالت   در اقالم وارداتی)، و اولویت

  )6و خدمات راهبردي (بند 
نظام مالی کشـور بـا هـدف      جانبه اصالح و تقویت همه- 

ت در گویی به نیازهاي اقتصاد ملـی، ایجـاد ثبـا    پاسخ
اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخـش واقعی.(بنـد   

9(  
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیـل زنجیـره ارزش   - 

صـنعت نفـت و گـاز، توسـعه تولیـد کاالهــاي داراي      
  )15(بند  بازدهی بهینه

تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افـزوده، تولیـد   - 
ال گذاري و اشـتغ  وري، کارآفرینی، سرمایه ثروت، بهره

مولد و اعطاي نشان اقتصـاد مقـاومتی بـه اشـخاص     
  )20داراي خدمات برجسته در این زمینه.(بند 

هـاي کلـی    دولت مکلف است بـراي تحقـق سیاسـت   - 
سازي و بسیج پویاي همه  اقتصاد مقاومتی با هماهنگ

ــت از   -  ــرایط و حمای ــاد ش ایج
ــور    ــراي حضـ ــنعت بـ صـ
دربازارهاي جهانی با همت و 

ــدار  ابتکـــار (بیانـــات در دیـ
 کارگران در گروه صنعتى مپنا

1393/02/10(  
هدفمنـد از    حمایت همه جانبه- 

صادرات کاالها و خدمات بـه  
  )10فزوده (بند تناسب ارزش ا

توسعه حوزه عمل منـاطق آزاد  - 
و ویــژه اقتصــادي کشــور   

هـاي   منظور انتقال فناوري به
پیشرفته، گسترش و تسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات 
و تأمین نیازهاي ضـروري و  

  )11(بند منابع مالی از خارج.
ــدرت مقاومــت و   -  ــزایش ق اف

پذیري اقتصـاد   کاهش آسیب
  کشور از طریق:

توسعه پیوندهاي راهبـردي و   - 
ــاري و   ــترش همکــ گســ
مشارکت با کشورهاي منطقه 

  ویژه همسایگان. و جهان به
استفاده از دیپلماسی در جهت  - 
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 گرایی برون زایی درون محوري عدالت بنیاد اقتصاد مردم بنیانی دانش عنوان
جمهوري و اعضـاي   دیدار رئیس

 )1391/06/02 دولت هیئت
  باثبات  ایجاد فضاي رقابتی و

ـ  -   هـا  ع اجـراي سیاسـت  هماهنگی، نظارت، رفـع موان
هــاي اقتصــاد  (بیانــات در جلســه تبیــین سیاســت

  )  1392/12/20مقاومتی
سـازي   همکاري قواي مجریه و قضاییه براي سـالم - 

جمهـوري و   (بیانات در دیدار رئـیس  فضاي اقتصاد
  )1391/06/02 اعضاي هیئت دولت

 

  امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
و هـاي علمـی، فنـی     کارگیري ظرفیـت  هشناسایی و ب - 

اقتصادي براي دسترسی به تـوان آفنـدي و اقـدامات    
  مناسب.

  هاي تحریم و افزایش هزینه براي دشمن. رصد برنامه - 
هـاي   مدیریت مخاطرات اقتصادي از طریق تهیه طرح - 

هنگـام در برابـر    واکنش هوشمند، فعال، سـریع و بـه  
  )22هاي داخلی و خارجی.(بند  مخاطرات و اختالل

(بیانـات در جلسـه تبیـین     اخلـی هـاي د  تکیه بر ظرفیت
 )1392/12/20هاي اقتصاد مقاومتی سیاست

ــدف  ــت از هـ ــاي  حمایـ هـ
  اقتصادي.

هـــاي  اســـتفاده از ظرفیـــت - 
المللــی و  هــاي بــین ســازمان

  )12اي.(بند  منطقه
ــرق،   -  ــادرات ب ــردن ص ــاال ب ب

محصـــوالت پتروشـــیمی و 
هاي نفتی با تأکید بر  ردهفرآو

برداشت صیانتی از منابع.(بند 
15(  

افزایش پوشش استاندارد بـراي  - 
ــی و  کلیــه محصــوالت داخل

 )24(بند  ترویج آن

  قوه
 مقننه

  
تهیه قوانین و مقررات الزم - 

هاي کلی  (مقدمه سیاست
 اقتصاد مقاومتی)

(بیانات  حمایت قانونی از تولید ملی- 
 )1393/01/01در حرم رضوي 

ایجاد ثبات رویه و مقـررات در  -   
ــدف    ــا ه ــادرات ب ــورد ص م
گسترش پایدار سهم ایران در 

 )10بازارهاي هدف (بند 

 قوه قضاییه

ــت  -  ــرایط امنیـ ــامین شـ تـ
(بیانات در جلسه  اقتصادي

هاي اقتصاد  تبیین سیاست
 )1392/12/20مقاومتی

ــی  -  ــد مل ــایی از تولی ــت قض  حمای
(بیانـــات در حـــرم رضـــوي   

1393/01/01( 

مندي طبقـات محـروم از پیشـرفت اقتصـادي      بهره- 
  کشور به معناي واقعی کلمه 

سـازي،   ایجاد امنیت اقتصـادي، شـفاف   فسادستیزي و
  باثبات  ایجاد فضاي رقابتی و

(بیانات  ها هماهنگی، نظارت، رفع موانع اجراي سیاست
ــت  ــین سیاسـ ــه تبیـ ــاد   در جلسـ ــاي اقتصـ هـ

  )1392/12/20مقاومتی
سـازي   همکاري قواي مجریه و قضاییه براي سـالم - 

  



  

۴۵٧ 
  

 گرایی برون زایی درون محوري عدالت بنیاد اقتصاد مردم بنیانی دانش عنوان
جمهـوري و   (بیانات در دیدار رئـیس  فضاي اقتصاد

 )1391/06/02 اعضاي هیئت دولت

بخش 
 خصوصی

  مشارکت فعال در تولید- 
شــناخت نقــش اقتصــاد   - 

ــش ــاد  دان ــان در اقتص بنی
ــاومتی و ــا مقـ  نآ يایفـ

(بیانات در دیدار جمعی از 
پژوهشگران و مسـئوالن  

هـــــــاي  شـــــــرکت
 )1391/05/08بنیان دانش

حمایت صاحبان سـرمایه از تولیـد   - 
ــره   ــزایش به ــا اف ــی ب وري و  مل

(بیانــات در  نآاهمیـت دادن بـه   
  )1393/01/01حرم رضوي 

رجحان فعالیت تولیـدي بـر سـایر    - 
هاي اقتصـادي از سـوي    فعالیت

صاحبان سرمایه (بیانات در حـرم  
  )1393/01/01رضوي 

بایـد بیاینـد در   مردم با امکاناتشان - 
وسط میدان اقتصـادي؛ فعـاالن،   
کارآفرینان، مبتکـران، صـاحبان   
مهارت، صاحبان سرمایه (بیانـات  

هــاي  در جلسـه تبیــین سیاســت 
 )1392/12/20اقتصاد مقاومتی

(بیانـات در   ایجـاد امنیـت اقتصـادي    فسادستیزي و- 
ــین سیاســت  ــاومتی  جلســه تبی ــاي اقتصــاد مق  ه

1392/12/20( 

وري  رمایه از تولید ملی با افزایش بهرهحمایت صاحبان س- 
ــه   ــت دادن ب ــوي    نآو اهمی ــرم رض ــات در ح (بیان

1393/01/01(  
 هـاي اقتصـادي   رجحان فعالیت تولیدي بر سـایر فعالیـت  

 )1393/01/01(بیانات در حرم رضوي 

 

 مردم

 کارگیري هوش و دانـش  به- 
(بیانات در دیدار کـارگران  
ــا  ــنعتى مپن ــروه ص  در گ

1393/02/10( 

مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي - 
هاي کلی اصالح الگوي  سیاست

ــرف   ــرویج مصـ ــرف و تـ مصـ
ــراه بــا     ــاي داخلــی هم کااله

کیفیـت   يریزي براي ارتقا برنامه
  پذیري در تولید و رقابت

(بیانات در حرم  حمایت از تولید ملی
  )1393/01/01رضوي 

کارگیري پشتکار، ابتکار (بیانـات   به- 

(بیانـات در   ایجـاد امنیـت اقتصـادي    فسادستیزي و- 
هــــاي اقتصــــاد  جلســــه تبیــــین سیاســــت

 )1392/12/20مقاومتی

وري در  اهمیت قائل شدن براي کار مثال افزایش بهـره - 
  )1393/01/01(بیانات در حرم رضوي  کار

ــی -  ــدات داخل ــرم رضــوي   مصــرف تولی ــات در ح (بیان
1393/01/01(  

امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادي؛ مردم با - 
ــارت،   ــران، صــاحبان مه ــان، مبتک فعــاالن، کارآفرین

هـاي   صاحبان سرمایه (بیانات در جلسه تبیین سیاست
 محوري) (مردم )1392/12/20 اقتصاد مقاومتی
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 گرایی برون زایی درون محوري عدالت بنیاد اقتصاد مردم بنیانی دانش عنوان
گـــروه در دیـــدار کـــارگران در 

  )1393/02/10 صنعتى مپنا
مردم در همۀ سطوح، تولید ملّی را - 

ــد ــرویج کنن ــرم  ت ــات در ح (بیان
  )1393/01/01رضوي 

مردم با امکاناتشان باید بیاینـد در   - 
وسط میدان اقتصـادي؛ فعـاالن،   
کارآفرینان، مبتکـران، صـاحبان   
مهارت، صاحبان سرمایه (بیانـات  

هــاي  در جلسـه تبیــین سیاســت 
 )1392/12/20قاومتیاقتصاد م

  رسانه
 ملی

تقویت فرهنگ جهادي در ایجـاد  -  
ارزش افــزوده، تولیـــد ثـــروت،  

کــــــارآفرینی، وري،  بهــــــره
گذاري و اشتغال مولد (بند  سرمایه

20(  
ــاومتی و  -  ــاد اقتصــاد مق ــین ابع تبی

ــه گفتمــان ــژه در  ســازي آن ب وی
هـاي علمـی، آموزشـی و     محیط
اي و تبدیل آن به گفتمـان   رسانه

  )21فراگیر و رایج ملی.(بند 
حمایت از تولید ملـی (بیانـات در   -- 

 )1393/01/01حرم رضوي 

سـازي آن   مقـاومتی و گفتمـان   تبیین ابعـاد اقتصـاد  - 
اي و  هاي علمی، آموزشی و رسانه ویژه در محیط به

  )21تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.(بند 
  ایجاد امنیت اقتصادي فسادستیزي و- 

سازي وارائه وتصویر درستی از اقتصاد مقاومتی  گفتمان
هــاي اقتصــاد  (بیانــات در جلســه تبیــین سیاســت

 )1392/12/20مقاومتی

تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افـزوده، تولیـد   - 
گذاري و اشـتغال   وري، کارآفرینی، سرمایه ثروت، بهره

  )  20مولد (بند
ویـژه   سازي آن به تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان- 

اي و تبدیل آن  هاي علمی، آموزشی و رسانه در محیط
 )21.(بند به گفتمان فراگیر و رایج ملی

تبیین ابعاد اقتصـاد مقـاومتی و   - 
ویـژه در   سازي آن به گفتمان
هاي علمی، آموزشی و  محیط

ــانه ــه   رس ــدیل آن ب اي و تب
ــر و رایـــج  ــان فراگیـ گفتمـ

 )21ملی.(بند 
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 هـر یـک،   مسـئولیت  تعریـف  و افـراد  یاها  گروه به ها فعالیت واگذاري ماتریسهاي فوق تهیه از هدف
 تکمیـل هـا   پروژهریزي  برنامه در ابتداي باید ماتریس این. ها است گروه بین روابط تعریف و نقشها، توزیع
   شود. ابالغریزي  فرآیند برنامه پیش از و منابع تخصیص از قبل شده،

  :از این قبیل جداول عبارتند مسئولیت وها  نقش، طورمعمول اهداف به
   .پروژه نفعان ذي مسئولیت وها  نقش تعریف - 
  .نفعان ذي ارتباطات و کلی طور به پروژه عملکرد تیم بهبود -
  .منابع یا و پاسخگویی، تکالیف، راه سر در موجود مشکالت فعاالنه شناسایی - 
  .پروژه تیم اعضاي بین کارکردي متقابل تعامالت نمودن روشن - 
   .سازمانهاي  طرح دیگر با پروژه وابستگی - 
  مرتبط.هاي  گروه و پشتیبان منابع با پروژه تیم تعامالت تعریف -

هاي کلی اقتصـاد مقـاومتی و    نویسندگان این مقاله در ماتریس ذیل با کمک تحلیل محتواي سیاست
شده در ارتباط با موضوع از سوي رهبر معظم انقالب نسـبت بـه گـردآوري تکـالیف      هاي مطرح سخنرانی

  اند. هاي یاد شده اقدام نموده دستگاههاي مرتبط در راستاي اهداف سیاست

  گیري: نتیجه
ضـمن   دهنـد،  عدم اطمینان را کاهش می نهادها با در اختیار قرار نهادن ساختارهایی براي زندگی روزمره،

  توانند رسمی باشند و هم غیررسمی. ها هستند. این نهادها هم می آنکه راهنماي کنش متقابل انسان
ها درون  طور نتیجه گرفت که نهادها چارچوبهایی هستند که کنش متقابل انسان توان این بنابراین می

  ).20:1387پذیرد (نورث، انها تحقق می
هـا هسـتند کـه نهادهـا را شـکل       ند و طرفه آنکه این انسـان یقین نهادها درعملکرد اقتصادها مؤثر به

هـاي اقتصـادي    نظر پژوهندگان عامل تغییرات بسیار متغیـري اسـت کـه برنامـه     دهند و همین امر به می
  اند. یکسان در شرایط مشابه از خود برجاي گذاشته
ینـد  اکـه در طـی فر  هـاي متفـاوت ذهنـی اسـت      دلیـل سـازه   رفتار متفاوت افراد در موقعیتهاي مشـابه بـه  

گیرد و این همانجایی است که نهادها بیشترین تأثیر خـود   سازي از واقعیات بیرونی در ذهن آنها شکل می ادراك
  رسد. ترین دلیل براي رفتار متفاوت افراد در شرایط مشابه به نظر می گذارند و منطقی را بر عملکرد افراد می

هاي کلی اقتصـاد   سازي سیاست نظر در پیاده دهایی که بهاین پژوهش با تحلیل نهادها و استخراج نها
هاي کلی اقتصاد مقاومتی و وظایف دستگاهها مبادرت به  مقاومتی مؤثرند و نیز با تحلیل محتواي سیاست

هاي نهادي و پذیرش مسئولیت در این  هاي مذکور و نیز ماتریس سازي سیاست ارائۀ نقشۀ راه نهادي پیاده
  باشد. رح ذیل میحوزه نموده که به ش
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  گیري وبرمبناي مدل پیشنهادي به شکل زیر خواهد بود: ) مطابق سطوح تصمیم5نگاشت نهادي (شکل 

  

قوه  کارکرد / نهاد
  مجریه

قوه 
  مقننه

قوه 
بخش   صداوسیما  قضاییه

  همکار  همکار  همکار  همکار  مسئول  سازي گام اول؛ فرهنگ  خصوصی
 * * * *  *  سازي مشارکت و گفتمان

 * * * *  * تقویت فرهنگ جهادي
 * * * *  * تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی

              
  همکار  همکار  همکار  همکار  مسئول نفعان حوزه گام دوم؛ تحلیل ذي

 * * _ _  *  نفعان شناسایی وتحلیل ذي
 * * * *  * نفعان گروه اول تقویت ذي
 * * * *  * گروه دوم نفعان مدیریت ذي

  همکار  همکار  همکار  همکار  مسئول نفعان گام سوم؛ جلب مشارکت ذي
 * * _ *  *  نفعان هاي مشارکت ذي تعریف زمینه

  *  *  * *  * نفعان فراهم آوردن زمینه حضور و جلب مشارکت مؤثر ذي
  *  *  * *  *  برداري از نظرات و توزیع وظایف بندي و بهره جمع

  همکار  همکار  همکار  مسئول  همکار  نهادياصالح ترتیبات 
 اصالح، بینی قوانین مورد نیاز (تدوین، بررسی و پیش

  زدایی) تصویب قانون
*  * * _ * 

  _ _ _ *  *  ابالغ قوانین متناسب با توسعه اقتصاد مقاومتی
تجدید و  بازبینی فرایندها، اصالح ساختارهاي نهادي؛

  نوسازي ساختارها
  همکار  همکار  همکار  همکار  مسئول

  * * * *  *  شناسایی موانع توسعه اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 _ * * *  *  ها دستورالعمل ها، اصالح بخشنامه

 _ _ * _  *  اصالح ساختارها در صورت نیاز
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ریزي و بر مبنـاي توزیـع وظـایف بـه قـرار ذیـل        همچنین نقشه نگاشت نهادي مطابق سطوح برنامه
  شود: پیشنهاد می

    
  هاي کلی سیاست
  ها) مشی (ابرخط

  
  

  ها مشی خط

  
  
  
  

هاي  مشی خط
  راهبردي

  

  
  

  
راهبردهاي 

  بنگاهی

  

)؛ توضیح آنکه کلیه سطوح داراي وظایفی مطابق ماتریس پذیرش مسـئولیت  6نگاشت نهادي (شکل 
اند، که انجام وظایف مورد نظـر   ) مورد اشاره3مطابق ماتریس نهادي (شکل شماره  ) و نهادهایی4(شکل 

  در سایۀ اصالح و یا ساخت ساختارها و ترتیبات نهادي مورد نیاز میسر خواهد بود
) بـه شـرح ذیـل    5تحلیل روابط علی فیمابین وظایف دستگاهها بر اساس مدل پیشنهادي و (شـکل  

    خواهد بود:

 رهبري

مجمع تشخیص مصلحت 
 نظام

 قوه مقننه 
 وظایف و نهادها

  

 قوه مجریه
 وظایف و نهادها

 قوه قضاییه
 وظایف و نهادها

ها و ها دستگاهوزارتخانه
 هاي دولتیسازمان

سازمان 
بازرسی کل 

 کشور

تشکیالت 
 قضایی

دیوان عدالت 
 اداري

دیوان 
 محاسبات

مرکز 
 هاپژوهش

هاي تشکل
 کارگري

 رسانه ملی
 وظایف و نهادها

 سمنها

 جوامع صنفی
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 قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه،
 بخش خصوصی ملی،رسانه 

   

 گــــــــــــــــــــام
سازي  فرهنگ  نخست؛

 سازاصــــالح زمینــــه(
 بستر فرهنگ  ):نهادي
  نهادهاگیري  شکل

رسانه  بخش خصوصی، قوه مجریه،
  قوه قضایه قوه مقننه، ملی،

قوه مقننه و قضاییه در شناسـایی و  
نفعـــان فاقـــد نقـــش  تحلیـــل ذي

     باشند می

  دوم؛ گام
 حوزه نفعان ذي تحلیل

 رسانه خصوصی، بخش مجریه، قوه
  قضایه قوه مقننه، قوه ملی،

هـاي   قوه قضاییه در تعریـف زمینـه  
ــارکت ذي ــش   مش ــد نق ــان فاق نفع

    باشد می

 راه نقشـه  در سـوم  گام
  نهادي؛

ــب ــارکت جلـــ  مشـــ
 نفعان ذي

 رسانه خصوصی، بخش مجریه، قوه
  قضایه قوه مقننه، قوه ملی،
بینی قوانین رسانه  پیش و بررسیدر 

ملی و درابالغ قوانین رسانه ملی یـا  
صداوسیما و بخش خصوصـی فاقـد   

   باشند نقش می

  چهارم؛ گام
 نهادي؛ ترتیبات اصالح
 ابالغ و اصالح، بازبینی
 اقتصاد رویکرد با قوانین

 مقاومتی

 رسـانه  خصوصـی،  بخش مجریه، قوه
  قضایه قوه مقننه، قوه ملی،
ها و دسـتورالعملها   اصالح بخشنامهدر 

ــش خصوصـــی و در اصـــالح    بخـ
رسـانه ملــی و   سـاختارها قـوه مقننــه،  

 باشند بخش خصوصی فاقد نقش می
   

   پنجم؛ گام
ــالح ــاختارهاي اصـ  سـ

 بـــــازبینی نهـــــادي؛
ــدها، ــد فراینـ  و تجدیـ

 ساختارها نوسازي
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