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

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

هـاي غیرقابـل کنتـرل و     هـد و گـاهی بحـران   د 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 تصادي خود را بر جهان حفظ کند. از این رو همۀ فعالیتدوران تالش کرده است، استیالي اق

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.  یابد و آسیبکشورها تسري 
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 استه در همۀ حوزهناخو

انسانی بسیاري بر  ها متحمل فشارهاي غیراصولی و غیر هاي شدید داخلی در همۀ این سال بر تحمل نوسان
هـاي   اقتصادي است که بـه شـیوه  درپی  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  

هبر معظم انقـالب اسـالمی بـا    رو، ر 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 تفکر راهبردي و هوشمندانۀ خود 

هـاي مقاومـت    هدف تأمین رشد پویا و بهبود شـاخص ها  ابالغ نمودند. این سیاستها  بحرانکشور از این 
و دسـتیابی بـه اقتصـادي     دي،ساله، با رویکردي جها 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   بنیان و سازماندهی نظام ملی نوآوري، محور قراردادن رشد بهـره  پیشتازي اقتصاد دانش



 شش

الهاي اساسی و اولویـت  ها و کا ها، افزایش تولید داخلی نهاده استفادة بهینه از ظرفیت هدفمند شدن یارانه
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     
ه، اصـالح و تقویـت نظـام مـالی کشـور،      سازي در این زمین هاي اصالح الگوي مصرف و فرهنگ سیاست

  حمایت همه جانبه از صادرات کاالها و خدمات و توسعۀ حوزة عمل مناطق آزاد تأکید شده است.
پـذیري اقتصـاد کشـور در ایـن      ها به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسـیب  در این سیاست 

دي و گسترش همکـاري و مشـارکت بـا    پیوندهاي راهبر ۀتوسعشود مدیران کشور به  زمینه، پیشنهاد می
هـاي   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
اي حاصل از نفت و گاز باید پذیري اقتصاد کشور در درآمده 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، افزایش صادرات گاز، 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 صندوق ذخیرة ارزي از منابع حاصل از فروش نفت و گاز، گفتمان
  هاي تعیین شده در این حوزه است. ایجاد نظام شفاف اقتصادي در کشور از جمله سیاست

رغـم گذشـت چهـار سـال از      قدري سترگ بود که به نظران این حوزه به میت موضوع براي صاحباه
هـا و   هاي کلی اقتصاد مقاومتی نهادهاي علمی و اجرایی کشور دائماً بر اجراي این سیاسـت  ابالغ سیاست

گـان،  هـاي هم  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.  شده در این سیاست تعیین
نظر به اهمیت راهبردي موضوع، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه فرهنگ 

جمهـوري اسـالمی    اسالمی صدرا و صداي و سیماي –هاي علوم انسانی و معارف اسالمی، مرکز پژوهش
ها از سوي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بـا همکـاري        ایران برآن شدند تا در سالروز ابالغ این سیاست

ها و مراکز پژوهشی کشور، کنگرة ملی اقتصاد مقاومتی را برگزار کنند و ضمن تجمیـع   بسیاري از دانشگاه
اري آن بین متخصصان و مدیران اقتصـاد  گذ آمده در این حوزه و به اشتراك 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 
 دند:زیر تأکید کر

 متناسـب   ةراه روشن براي آیند 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 رتوانمند و پایدار، متکی باقتصادي

  نظام اسالمی. یابنده و انقالبیِحرکت بالنده، رشد
 هـاي ملـی بـه     می در تبـدیل منـابع و ظرفیـت   ئاقتصادي مکتبی و الهام بخش با نوآوري و پویایی دا

استحکام سـاخت   ةعدالت محور اقتصادي و بازتولیدکنند زا و هاي راهبردي ، داراي رشد درون قابلیت
  درونی نظام اسالمی.

 با پویایی الزم براي پاسخ به شرایط در حال تحول داخلی و خـارجی و توانمنـد در    گرا اقتصادي برون
پـذیري در مواجهـه بـا     اقتصادي با قابلیت ترمیم هايو تهدید ها هواکنش سریع و هوشمند به مخاطر

 محیطی. هاي 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

مجلدات اول تا نهم با محوریـت مباحـث   گیري بهتر،  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 ادهیفرهنگ و رسانه در پ گاهیجا نقش وجلد 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( هجلد دهم: مبانی و مؤلف
  )2هاي اقتصاد مقاومتی( جلد یازدهم: مبانی و مؤلفه

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



 هشت

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

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

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

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

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

هـاي   این مجموعه به کوشش جناب آقاي دکتر بهروز طهماسب کاظمی تـدوین شـده اسـت و بـا تـالش     
  وقفه سرکار خانم آذرمه سنجري (معاون انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) به زیور طبع آراسته شده است.   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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  امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران اقتصاد مقاومتی و
  **محسن باقري، *اهللا یزدانی عنایت

  چکیده  
 ی، داراي تبعـات يداد اقتصـاد یبین اقتصاد و امنیت تا حدي است که برخی معتقدند هر روۀ اهمیت رابط

است، از این رو الگوي اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبري نیز که خواهـان شناسـایی    یتیامن
همراه با  ها آنهاي داخلی و کاهش  پذیري در عین شناسایی آسیب ها آنتهدیدهاي اقتصادي، و مقابله با 

صورت  ایران و به سالمیتقویت اقتصاد ملی است؛ به تبع داراي اثراتی تأثیرگذار بر امنیت ملی جمهوري ا
خاص بر امنیت اقتصادي آن است. با توجه به تعارض دائمی ایدئولوژیک جمهوري اسالمی ایران با نظام 
سلطه، احتمال بکارگیري ضربات روزافزون اقتصادي علیه ایران، وجود شرایط خاص حاکم بر تعامالت 

رفت از  ر اقتصاد ملی و در جهت برونآن ب المللی جمهوري اسالمی ایران و نیز اثرات اقتصاد سیاسی بین
این وضعیت نامطلوب فعلی اقتصادي و ارتقاي امنیت اقتصـادي جمهـوري اسـالمی ایـران، توجـه بـه       

رسد. با این توصیف هدف تحقیق بررسی  نظر می ضروري به ها آند مقاومتی و اجراي هاي اقتصا سیاست
ی ایران است. در این جهت، سؤال اصلی مقاله اقتصاد مقاومتی با امنیت اقتصادي جمهوري اسالمۀ رابط

عبارت است از اینکه: اجراي الگوي اقتصاد مقاومتی چه تأثیري بر امنیت اقتصادي جمهـوري اسـالمی   
گذارد؟ فرضیه پژوهش نیز عبارت است از آنکه: اجراي الگوي اقتصاد مقاومتی باعـث ارتقـاي    ایران می

از آزمـودن فرضـیه بـا روش     گـردد. در ایـن راسـتا، پـس     امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران مـی 
ة دهند و رابرت ماندل، نتایج تحقیق نشانتحلیلی با استفاده از چارچوب نظري تلفیقی باري بوزان ـ  توصیفی

این امر است که با پیاده نمودن راهبردهاي اقتصاد مقاومتی ضمن شناسایی و مقابله با تهدیدات و تبدیل 
هـا، اقتصـاد ملـی تقویـت و      پـذیري  و افزایش مقدورات و کاهش محذورات و آسیبها  به فرصت ها آن

المللی، منجر به  زنی دولت در سطح بین شده که این امر در نهایت ضمن افزایش قدرت چانهسازي  مقاوم
  گردد. خصوص امنیت اقتصادي آن می یت ملی جمهوري اسالمی ایران و بهارتقاي امن
  پذیري اقتصادي. ومتی، امنیت ملی، امنیت اقتصادي، تهدید اقتصادي، آسیباقتصاد مقا :ها کلیدواژه

  مقدمه
اي  باشند. این وابسـتگی بـه گونـه    در جهان کنونی سیاست و اقتصاد و امنیت بسیار وابسته به همدیگر می

                                                        
 )yazden2006@yahoo.com( دانشگاه اصفهانالملل گروه علوم سیاسی  دانشیار روابط بین *

 )bagheri.m12@gmail.com(الملل دانشگاه اصفهان  دانشجوي دکتري روابط بین **
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است که بحث از وابستگی متقابل اقتصادي و امنیتـی امـري بـدهی اسـت. امنیـت ملـی و تـأمین رفـاه         
بـین اقتصـاد و   ۀ اسـت اهمیـت رابطـ    الملل هاي کشورها در صحنه نظام بین ي نیز یکی از دغدغهاقتصاد

است. این امـر در حـالی    یتیامن ی، داراي تبعاتيداد اقتصادیامنیت تا حدي است که برخی معتقدند هر رو
هاي اقتصادي کشورها نیز با یکـدیگر متفـاوت اسـت برخـی ضـمن دسـت کشـیدن از         است که سیاست

باشند. بـه تبـع بـراي     می ها آنهاي  هاي بزرگ و سیاست جمله اقتصاد، پیرو قدرتابعاد ازۀ استقالل درهم
قـرار بگیرنـد ولـی     هـا  آنظـاهري   این قبیل کشور احتمال کمتري متصور است که با خصـومت حـداقل  

گردد کـه   جمله جمهوري اسالمی ایران باعث میبرخی از کشورها از هاي مستقل گیري ها و جهت سیاست
  هاي اقتصادي بهره گیرند. جمله اهرمدن این کشور از انواع ابزارها ازدر جهت تحت فشار قرار دا

ابعاد زنـدگی مـردم   ۀ اقتصاد نیز با همو کار دارد  همان گونه امنیت ملی با تمامیت وجودي دولت سر
 باشند سـر  دهنده دولت در کنار سرزمین، حکومت و حاکمیت می هاي تشکیل یک کشور که از جمله مولفه

  پیوستگی این دو عنصر و تأثیر یکی بر دیگري است. و کار دارد. این امر منجر به هم
ی آن در طـول زمـان فـراز و    طـوالن ۀ غـم سـابق  ر  تحریم اقتصادي جمهـوري اسـالمی ایـران علـی     
اي ایـران   هسـته ة خصوص بعد از مطرح شدن پروند مختلفی را طی نموده است. این مسئله به هاي نشیب

هاي بزرگ را بر آن داشته اسـت کـه از    اي شده است و قدرت هاي عمده هاي اخیر دچار دگرگونی در سال
تـر اقتصـادي و    ج این امـر ایجـاد فشـار افـزون    الملل بهره گیرند، نتای هاي بیشتر اقتصاد سیاسی بین اهرم

ین بین مقام معظم رهبـري  صورت خاص بر مردم ایران است. در ا اسی بر جمهوري اسالمی ایران و بهسی
بینند. با توجه به اهمیـت ایـن الگـو از     ی از این وضعیت را استفاده از الگوي اقتصاد مقاومتی میچاره رهای

هـاي   پـذیري  در عین شناسایی آسیب ها آنهدیدهاي خارجی و مقابله با نظر ایشان که خواهان شناسایی ت
یـت ملـی   همراه با تقویت اقتصاد ملی است؛ به تبع داراي اثراتـی تأثیرگـذار بـر امن    ها آنداخلی و کاهش 

صورت خاص بر امنیت اقتصـادي آن اسـت و بـا توجـه بـه تعـارض دائمـی         جمهوري اسالمی ایران و به
اسالمی ایران با نظام سلطه، احتمال بکارگیري ضربات روزافـزون اقتصـادي علیـه    ایدئولوژیک جمهوري 

 المللی جمهوري اسالمی ایران و نیز اثرات ایران، وجود شرایط خاص حاکم بر تعامالت اقتصاد سیاسی بین
 رفت از این وضعیت نامطلوب فعلی اقتصادي و ارتقاي امنیت اقتصادي آن بر اقتصاد ملی و در جهت برون

رسـد. و   ضروري به نظر مـی  ها آناجراي  هاي اقتصادمقاومتی و جمهوري اسالمی ایران، توجه به سیاست
در جهت تبیین آن، این تحقیق بر آن است که ضمن تبیین این راهبرد اقتصادي به تـأثیرات آن بـر بعـد    

  اقتصادي امنیت ملی جمهوري؛ یعنی امنیت اقتصادي بپردازد.
ی تحقیق عبارت است از اینکه اجراي الگوي اقتصاد مقاومتی چه تـأثیري بـر   با این مقدمه سؤال اصل

عنوان فرضیه عبارت است  گذارد؟ پاسخ موقت به این سؤال به امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران می
گردد. در  از آنکه: اجراي الگوي اقتصاد مقاومتی باعث ارتقاي امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران می
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تحلیلـی  ـ  ام به آزمودن فرضـیه بـا روش توصـیفی   اي و اینترنتی اقد راستا، با استفاده از منابع کتابخانهاین 
گردد. در این جهت ابتدا با روش تحلیلی به تیببن چارچوب نظري تحقیق یعنی تلفیقی از نظریه امنیت  می

تبیـین مفـاهیمی از قیبـل     اقتصادي باري بوزان و رابرت ماندل نموده و سپس با روش توصیفی اقدام بـه 
امنیت اقتصادي، تهدید اقتصادي، آسیب اقتصادي و اقتصاد مقـاومتی نمـوده و سـپس بـا روش تحلیلـی      

هاي اقتصاد مقاومتی تبیین گردیده و در نهایت به تحلیل تأثیر الگوي راهبري اقتصاد مقـاومتی بـر    مؤلفه
  گردد. امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران اقدام می

  چارچوب نظري
قتصادي و از یک طـرف عـدم تـوان    ها و رویکردهاي مختلف در خصوص امنیت ا با توجه به وجود نظریه

تنهـایی و از سـوي دیگـر     تصاد مقاومتی و امنیت اقتصادي بهبین اقۀ جهت تحلیل رابط ها آنیک از  هیچ
بـاري   ن مکتـب کپنهـاك یعنـی   لحاظ اختصار و با توجه به موضوع تحقیق تنها از دو دیدگاه اندیشمندا به

عنوان چارچوب نظري استفاده شده است که در ادامه  ماندل در خصوص امنیت اقتصادي به بوزان و رابرت
  شود.  پرداخته می ها آنبه تشریح رویکرد 

  امنیت اقتصادي از نظر باري بوزان و رابرت ماندل 
  تناقضات محوري امنیت اقتصادي از نظر بوزان

له اصـلی در امنیـت   باشد و مسئ ین ابعاد امنیت ملی میتر وزان امنیت اقتصادي یکی از مهمدر نگاه باري ب
آفـرین، تهـاجمی و   در اقتصـاد بـازار شـامل رقابـت خطر     اقتصادي این است که وضعیت عادي بازیگران

 مبهمی است زیرا این بازار براي اینکه درست کـار کنـد، بایسـتی همـواره بـازیگران فاقـد کـارایی را بـه        
ورشکستگی تهدید نماید، به عبارت دیگر بازیگران اقتصاد بازار بایستی احساس ناامنی نمایند تـا سیسـتم   

گـردد زیـرا اگـر     موجب تولید ثروت و رفاه شود. این امر موجب بروز یک تناقضـی در ایـن سیسـتم مـی    
  آفرینان ناامن باشند، پس امنیت اقتصادي در این بازار به چه معنا است؟ نقش
رغم وقوع تهدیدات اقتصادي متعدد در نظام بازار از قبیل: رقابت شدید خارجی، محدودیت صادرات  علی 

امور عادي هستند. این در حالی اسـت کـه    وجز ها آنمحصوالت داخلی، مشکالت ارزي و... اغلب اوقات 
گـردد و   د میتوسل به امنیت ملی به میزانی بیش از حد معقول منجر به افزایش دخالت حکومت در اقتصا

بودن و تشخیص دشوار تهدیـد اقتصـادي    علت لزوم بعد سیاسی دهد. از آن رو به زار را کاهش میکارایی با
توان بسیاري از این قبیل تهدیدات را با منطق امنیت ملی مرتبط ساخت و تهدید  امنیت ملی، به راحتی نمی

 ید اقتصادي به فراسوي ماوراي حوزه بخشعلیه امنیت ملی تلقی نمود. با این وجود وقتی که عواقب تهد
امنیت ملی  تري از گاه مسائل نسبتاً واضح یابد، آن نظامی و سیاسی گسترش میاقتصاد، براي مثال به امور 
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هاي نظامی، قدرت و ثبات  کند. ارتباطات موجود میان توانایی اقتصادي از یک سو و قابلیت بروز و ظهور می
شود. براي مثال وقتی دولتی مجبور باشد کاالهاي استراتژیک را از  دیگر برقرار میسیاسی از طرف ـ  اجتماعی

امنیت ملی تلقی نمود. در کنار این امر تهدیدات  ۀلتوان مسئ را می ها آند امنیت عرضه خارج تهیه کند، تهدی
  ).148-153: 1378(بوزان،  توان نام برد اقتصادي ثبات داخلی را نیز می

صـورت   را بـوزان بـه  گـردد   یمطرح مـ  يت اقتصادیخصوص مفهوم امنناقض که دراز نکات مت یکی
تمـام   یدائم یاساس ناامنبر یشکل رقابت به يدار هید اقتصاد سرمایگو یکه ممطرح کرده است، آنجا یجالب

ـ جاد شده است، از ایدرون آن اعم از افراد، شرکتها و دولتها ا ياعضا در  يت اقتصـاد یـ ن رو مفهـوم امن ی
بر خـالف   یت ملین جنبه از امنید ایآ یمن برین سخن چنیک تناقض است. از ایدچار  يدار هیسرماداخل 

مدت  یکنترل طوالن صورت هکه ب ک عضوی يبرا يکامل در عرصه اقتصاد ين آزادیبا تأم آن، ر ابعادیسا
ـ   ید تمامیاز آن است منجر به تهد یک قسمت خاصیانحصار در  همراه با گـردد. بـه    یت سـاختار نظـام م
منجـر بـه    یک کشـور و شـرکت خاصـ   یت کامل ین است که امنیا يت اقتصادیامن يگر معمایعبارت د

ـ امن ن مطلب است کـه ید ایین امر تایجه ایخواهد شد و نت یستم بازار آزاد رقابتیاختالل در س ن یـ ت در ای
  ).  108-109: 1377(ماندل،  و فرّار است یعرصه موقت

  هاي امنیت اقتصادي از نظر باري بوزان  پذیري عمل تهدیدات و آسیبة ماهیت و نحو
سـت یافـت   ها د پذیري ها و آسیب است تنها پس از آنکه بتوان درك معقولی از ماهیت تهدید معتقدبوزان 

(در همـه ابعـاد آن)    سیاسی شناخت. فقـدان امنیـت و نـاامنی    ۀلعنوان یک مسئ توان امنیت ملی را به می
  باشد.  از یکدیگر ناممکن می ها آنست که جدا نمودن معنادار ا ها پذیري بی از تهدیدها و آسیببازتاب ترکی

تقسیم مهمی در سیاست امنیتی است، به ایـن معنـی   ة دهند ها نشان پذیري تفکیک تهدیدها از آسیب
ته و از وقـوع  پذیري خود را کاهش دهند یا از دامنـه تهدیـدها کاسـ    توانند ناامنی یا آسیب ها می که دولت

ي مسائل داخلی تواند رو (در همه ابعاد آن) می جلوگیري نمایند. به عبارت دیگر سیاست امنیت ملی ها آن
هاي دولت باشد یا اینکه بر مسائل خارجی تمرکز داشته و با  پذیري دنبال کاهش آسیب متمرکز نموده و به

  استفاده از منابع ذیربط درصدد کاهش تهدید خارجی برآید.
مشـکل اسـت.    ها نسبتاً مشخص هستند ولی به دو دلیل شناخت تهدیدات پذیري از نظر بوزان آسیب

عینی یا ذهنی بودن تهدید است زیرا تهدیدات واقعی همـان انـدازه کـه قابـل      دلیل اول مربوط به مسئلۀ
نـدان  سنجش نیستند، شاید قابل درك هم نباشند. در عین حال بعضی از تهدیـدات قابـل درك شـاید چ   

ي از لحاظ امنیت ملی مربوط است؛ یعنی این تهدیدات واقعی نباشند. دلیل دوم به تشخیص تهدیدات جد
المللی است، تفکیـک   آمیز بین کارهاي عادي روزمره در جو رقابتۀ اي که نتیج را باید از تهدیدات روزمره

تهدیـدات آشـکار و   ۀ فاصـل  رنگـی بـین   گسـترده کـم   زةشود که حو له ناشی میاین امر از این مسئ کرد.
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الملل وجود دارد. براي مثال آیا تهدیداتی که متوجه ذخایر شیالت یا صنایع  هاي عادي روابط بین گرفتاري
شوند؟ آیا مهاجرت غیرقانونی، محـدودیت اعطـاي    فاقد قدرت رقابت است تهدید امنیت ملی محسوب می

تـوان اسـاس    نمـی  ،روشنی نسبی پاسـخ داده نشـود  اعتبار تهدید امنیت ملی است؟ اگر به این سواالت با 
  ).136-140: 1378(بوزان،  محکمی براي سیاست امنیت ملی پیدا نمود

جملـه بعـد   ابعاد امنیت ملی ازۀ خصوص بررسی کلیمهمی که مورد نظر باري بوزان در یکی از مسائل
ة که به تبـع دربرگیرنـد  عمل این تهدیدات است ة اقتصادي آن است توجه به تهدیدات امنیت ملی و نحو

. از نظر وي براي اینکه موضوعی به تهدید امنیت ملی تبدیل شـود بسـتگی   هستتهدیدات اقتصادي نیز 
به نوع تهدید، چگونگی نگرش به آن و نیز میزان جدي بودن تهدیـد  ي بودن آن دارد. عوامل مؤثر بر جد

الوقوع بودن یا نزدیکی آن از لحاظ فاصله، شدت احتمـال   عبارت است از مشخص بودن هویت آن، قریب
شـوند   وقوع آن، میزان عواقب احتمالی آن و اینکه اوضاع و شرایط تاریخی منجر به تقویت آن تهدید مـی 

تر باشد استناد بـه   تهدیدي جدي یا خیر. چنانچه از سایر نظرات وضعیت مساوي وجود داشته باشد هر قدر
مهم این است که ایـن متغیرهـا قابـل     ۀلتر است. البته مسئ مقابل آن مشروعامنیت ملی براي واکنش در 

دهنـد.   اي رخ می زیرا در شرایط پیچیده کرد دقت برآورد را به ها آن توان و یا حتی نمی گیري نیستند اندازه
  پردازد. ن عوامل میتبیین هر یک از ای باري بوزان سپس به

از نظر بوزان تهدیدات مشخص داراي کانون و منبع روشنی هستند. و بیشتر تهدیدات اشاعه یابنـده   
گیرنـد. بـراي مثـال     ت میها نشئفرایندء یا سیاست خاصی ناشی شوند از  بیش از آنکه از یک بازیگر، شی

هاي متعـددي  فرایندهایی از  نمونه و...رکود اقتصادي  (تکنولوژي انرژي غیرنظامی)، گسترش انرژي اتمی
 گردند. فاصله تهدید نیز جزء زنجیره گسترده عوامل تهدید است. عنوان تهدید تلقی می هستند که اغلب به

الوقوع اسـت یـا مـدتی     شود. آیا تهدید قریب فاصله زمانی به فاصله مدت زمان تا فاصله ارضی مربوط می
یی که مربوط ها آنله عمل برسد؟ بسیاري از تهدیدات به خصوص کشد تا شکل بگیرد یا به مرح طول می

هـاي زیـادي در خصـوص سـطح الویـت و فوریـت        ها هستند داراي ابهام زمانی هسـتد. بحـث  فرایندبه 
گذارند چون هیچ  آید مرتباً رو به وخامت می تهدیداتی مانند انفجار جمعیت، رکود اقتصادي، که به نظر می

  گردد.   رزیابی خطرات ناشی از این تهدیدات وجود ندارد مطرح مینوع روش معتبري براي ا
بسیاري از تهدیدات داراي دو ویژگی زمانی دقیق بودن و بسیار مبهم بودن است. زیرا تهدید ممکـن  
است تا زمان نامحدودي باقی باشد و هیچ راهی نیست که بتوان گفت چه زمانی و یا اصـالً اجـرا خواهـد    

ل تهدید اوپک براي قطع جریان نفت همین حالت را دارد. در این مرحله منطق فاصله براي مثا شد یا نه.
سـت. در  آمیزد. محاسبه وقوع اغلب تهدیدات امنیت ملی از کارهاي بسیار مـبهم ا  زمانی با ابهامات در می

شـود  احتماالت را باید با پیامـدهاي امـر سـنجید. آیـا اگـر تهدیـد عملـی         ۀلمقام ارزیابی تهدیدات، مسئ
ي به دنبال خواهد داشت؟پیامدهاي جد  



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                6

 

تهدیدات داراي بعدي تاریخی نیز هستند. یک جنبه از این امر مربـوط اسـت بـه اینکـه چگونـه بـه       
شود. تهدیدي که با تجربه تاریخی دولتی جور باشد ممکن است در اثـر حساسـیتی کـه     تهدیدات نگاه می
گردد که برخی  ر مانع از قضاوت عاقالنه شده و باعث میشدت پیدا کند. این ام راحتی بهایجاد کرده است 

تهدیدات این اسـت کـه در طـول     تاریخی دیگر تر تلقی شوند. جنبه از تهدیدات از آنچه واقعاً هستند مهم
مانند. بلکه در مقابل تحوالت جدید در نوع تهدید و تحوالت کشـورها کـه باعـث     یکسان نمی ها آنزمان 

زمـان بـا کـاهش     شوند. تهدیدات اقتصادي نیـز هـم   گردد دچار تغییر می می ها آنهاي  پذیري تغییر آسیب
ها به خود در تأمین رفاه داخلی تحول یافته، بلکه ماهیت و منبـع مـواد تجـاري نیـز مطـابق       اتکاي دولت

 ن جانشین ابریشم، چاي و الـوار نیازهاي اقتصادي جدید تغییر کرده است. اقالمی مثل نفت، رایانه و ماشی
عنوان اقالم اصلی تجارتی شده است، ولی چیزهایی مانند غذا، پول و اسلحه و منسوجات اهمیت خـود   به

ها، الگوي متحرکی از منـافع و   اند. این تغییرات به اضافه تحول مداوم نقش و توانایی دولت را حفظ نموده
ات اقتصادي نیـاز دارد. ایـن امـر    کند که به تجدیدنظر مداوم در ارزیابی تهدید ها را ایجاد می پذیري آسیب

هـا و   کشورها مصداق دارد. براي مثال بسیاري از کشورهاي جهان سوم در برابر تغییـر قیمـت  ۀ براي کلی
تدریج که اتکاي متقابـل در داخـل سیسـتم     پذیر هستند. به کاالهاي صادراتی آسیبنوسانات تقاضا براي 

تواننـد   ر، محرومیت از بازار و ممانعت از واردات مهم مـی یابد تهدیدات اقتصادي مثل لغو اعتبا افزایش می
  به صراحت و تأثیر تهدیدات نظامی گذشته نزدیک شوند.

نماید این است کـه نـاامنی ملـی     دیگري که بوزان در خصوص ابهام تهدیدات به آن اشاره می ۀلمسئ
برنـد. ایـن تهدیـدات باعـث      مـی ها در دنیایی مملو از تهدید بسر  دولتۀ اي است. هم بسیار پیچیدهة پدید
پذیري ارتباط متقابل برقرار نماید و در دستور کار امنیـت ملـی قـرار گیـرد. از      شوند که ناامنی با آسیب می

سیاست امنیتی بایسـتی   عنوان هدف سنجید توان با دولت خاصی به را فقط می طرف دیگر چون تهدیدات
له وضوع امنیت در نظر بگیـرد. ایـن مسـئ   عنوان م ت را بههاي دول پذیري بلکه آسیب تنها خود تهدیدات، نه

نیـز بـه قـدر کـافی شـناخته       هـا  پـذیري  چندان ساده نیست. روابط علت و معلولی بین تهدیدها و آسـیب 
یـدات از حالـت عـادي یـا حـداقل      تفکیـک تهد  ۀلمورد تهدیدات اقتصادي و سیاسـی مسـئ  شود. در  نمی
  .)159-168: 1378(بوزان،  تر است قبول، بسیار سخت قابل

  تهدیدات اقتصادي امنیت ملی از نظر بوزانهاي  حوزه
شوند عبارتند از: روابـط بـین    ترین موضوعاتی که باعث تهدید امنیت اقتصادي می از نظر باري بوزان مهم

الملل و نیز تهدیدات اقتصادي ثبات داخلـی.   قدرت دولت در نظام بین نظامی و  قابلیت اقتصادي با قابلیت
 شود. پرداخته می ها آندر ادامه به تبیین هر کدام از  که
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 نظامی  بین توانایی اقتصادي و قابلیتۀ رابط. 1

(مورد استفاده صـنایع نظـامی) و داشـتن     قابلیت نظامی دولت به توانایی تأمین کاالهاي مهم استراتژیک
مجبور باشد کاالهاي استراتژیک پایگاه صنعتی براي حمایت از نیروهاي مسلح وابسته است. وقتی دولتی 

نمـود. تهدیـد    امنیـت ملـی محسـوب    ۀلتوان مسئ را می ها آن را از خارج تأمین نماید تهدید امنیت عرضه
توان آن را نوعی تهدیـد نظـامی    شود و می سرعت متوجه قابلیت نظامی آن کشور می نسبت به این امر به

ه مثل فوالد و الکترونیک در مقابل رقباي خارجی کـه  تلقی نمود. همچنین سقوط پایه برخی از صنایع پای
اند سواالتی درباره تـوان دولـت بـراي پشـتیبانی از تولیـدات نظـامی مسـتقل         کارایی بیشتري نشان داده

توانـد   سـادگی مـی   وان تولید در صنایع مهـم نظـامی بـه   اشتیاق به احراز، کسب و حفظ ت برانگیخته است.
  ).151؛ 1378(بوزان،  یریت اقتصاد ملی نمایدالزامات امنیت ملی را وارد مد

 
 الملل  بین قابلیت اقتصادي و قدرت دولت در نظام بینۀ رابط. 2

صاد دولتـی سـقوط   شود. زیرا اگر اقت الملل نیز مربوط می قابلیت اقتصادي با قدرت کلی دولت در نظام بین
ـ   ط مییابد. این سقو پذیري کاهش می نا صورت اجتناب کند قدرت دولت به ا تواند ناشی از عوامل داخلـی ی

ي ماندگی سیاسـی ناشـی از رفتارهـا    دلیل عقب ممکن است بهمزبور  ۀلعوامل خارجی یا هر دو باشد. مسئ
ۀ هاي جدید در نقاط دیگر، عمالً از حیطـ  دلیل ظهور غیرقابل کنترل قدرت نارسا در داخل دولت باشد یا به
لکـرد اقتصـادي ناشـی    احتمال اینکه رقابت شدید قـدرت کـه از عم  ترتیب  تسلط دولت خارج باشد. بدین

امنیت ملی تبدیل شود وجود دارد. با توجه به عواقـب نظـامی و سیاسـی، ایـن امکـان       ۀلشود، به مسئ می
عنـوان تهدیـدي بـراي امنیـت      المللی، به بینۀ وجود دارد که گسترش نسبی اقتصاد قدرت رقیب در صحن

ین کاري منجر به بروز خطر افزایش هزینه نظامی براي مقابله با فزونـی قـدرت   ملی تلقی گردد. انجام چن
  ).152؛ 1378(بوزان،  شود رقیب و سرعت بخشیدن به سقوط اقتصادي خودي می

  
 سیاسی) داخلیـ  (اجتماعی تهدیدات اقتصادي ثبات. 3

هاي اقتصادي  دن استراتژيدنبال پیاده نمو دهند که دولت به خلی زمانی رخ میتهدیدات اقتصادي ثبات دا
هـا بـراي حفـظ سـاختارهاي      متکی بر افزایش ثروت از طریق تجارت گسترده است. اتخاذ ایـن سیاسـت  

شود. در مواردي که  اند منجر به سطوح باالیی از اتکا به تجارت می اجتماعی که در طول زمان ایجاد شده
ي زیادي نسبت به اختالل در جریان تجاري و اي از وابستگی متقابل وجود دارد، کشورها الگوهاي پیچیده

هـا باعـث بـروز هـراس از اخـاذي       پذیري گونه آسیب وزان ایننظر ب شوند. به پذیر می ر اقتصادي آسیبامو
هاي اقتصادي خود براي کسب امتیازات سیاسی بهره گیرند. غیـر   توانند از برتري ها می شود زیرا دولت می

کننـدگان و بازارهـاي جانشـین از اسـتفاده از      شود تـا وجـود عرضـه    ث میاز موارد نادر، تنوع سیستم باع
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هـا   پـذیري  گونـه آسـیب   مانع گردد. با این وجود خطر ایـن  هاي اقتصادي براي مقاصد خاص سیاسی اهرم
حد یا نامتوازنی که احتمال دارد فرصتی از توجیهی براي احتراز از اتکاي بیشتواند از لحاظ امنیت ملی  می

  ال فشار اقتصادي ایجاد کند فراهم نماید.براي اعم
طور معقول  کند که به درباره توسعه ایجاد میبه نظر بوزان ارتباط بین اقتصاد و ثبات سیاسی سواالتی 

یافته در اثر اختالل در نظام اقتصادي  نیت ملی دانست. در کشورهاي توسعهرا از مسائل ام ها آنتوان  نمی
یافتـه فوریـت بیشـتري     هاي کمترتوسـعه  ریزد. ولی این مسئله براي دولت نمیهم  بهثبات سیاسی داخلی 

دارد. زیرا مبادله کاالهاي تجاري به نفع تولیدکننـدگان صـنعتی و بـه ضـرر تولیدکننـدگان مـواد خـام و        
اند. بـراي ایـن    هاي صنعتی قدیمی به جمع کشورهاي صنعتی پیوسته کشورهایی است که دیرتر از دولت

هاي غیرقابـل پرداختـی را بـراي     سرعت بدهی الی خارجی براي نوسازي صنایع، بهمنابع م کشورها جذب
تواند به فشارهاي داخلی  ها در اقتصاد بازار جهانی می به همراه دارد. مشارکت از موضع ضعف دولت ها آن

الزم  ها ممکن است بین پرداخت دیون و نشان دادن احراز شـرایط  غیرقابل تحملی منجر شود و حکومت
ها نفر که در مـرز بقـاي صـرف قـرار دارنـد،       براي اخذ اعتبار بیشتر به بهاي کاهش سطح زندگی میلیون

 ). از ایـن رو تهدیـدات اقتصـادي تنهـا از تـدابیر     153-154؛ 1378(بـوزان،   شوند یکی مجبور به انتخاب
ـ    گردد بلکه عدم خارجیان ناشی نمی  ز در آن اثرگـذار اسـت  کارایی مسوالن مدیریت امور اقتصـاد ملـی نی

  ).150؛ 1378(بوزان، 

  مبادالت درون امنیت اقتصادي از نظر رابرات ماندل
: صورت سنتی دو عنصر اصلی داشته است کـه عبارتنـد از   ل معتقد است که امنیت اقتصادي بهرابرت ماند

علـت   وزه بـه تصادي قـدرت نظـامی. ولـی امـر    عنوان یک اهرم و بنیان اق استفاده از امکانات اقتصادي به
هـاي   پذیري دولت موضوعات اقتصادي آسیبة افزایش وابستگی متقابل اقتصادي، و سیاسی شدن فزایند

هـاي زنـدگی    ملی بیشتر شده است زیرا این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته بـراي تـأمین نیازمنـدي   
که امنیت بیشترِ یک کشور روزمره به یکدیگر وابسته هستند. از نظر ماندل برخالف معماي امنیت نظامی 

شود، معماي امنیت اقتصادي این است کـه امنیـت کامـل یـک کشـور       منجر به ناامنی بیشتر دیگران می
  گردد. ستد سیستم یعنی بازار آزاد رقابتی میدادوة باعث بدکارکردي شیو

و ـ محیطـی   شـامل امنیـت اقتصـادي، نظـامی، منـابع     (ملـی)   در تشریح ابعاد مختلف امنیـت  ماندل
یعنی مبادالت خارجی (ارتباط و بده بستان هر بعد با سایر ابعاد) و مبادالت  فرهنگی دونوع مبادلهـ  سیاسی

ترین مبادله خارجی بین امنیت اقتصادي و امنیـت نظـامی بحـث     کند. از نظر وي مهم داخلی را مطرح می
بدون تشریح این مورد، سپس بـه   (یا اسلحه در برابر غذا) است. ماندل» تفنگ یا نان«یا » تفنگ یا کره«

(تأکید بر رقابت محلی)  گرایی سنتی را روي طیف واقع ها آنسراغ مبادالت درونی امنیت اقتصادي رفته و 
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گیـري سیاسـت اقتصـادي،     گرایان (تأکید بر همکاري جهانی) قرار داده و در قالب سه بعد جهـت  و آرمان
تفـاوت   کند. جدول زیـر  بردهاي مبادله اقتصادي بررسی میتمرکز و استاندارد کردن تولید اقتصادي و راه

  دهد خوبی نشان می اي حاصله بهاز لحاظ نتایج و تهدیده این دو دیدگاه را
  

  مبادالت درون امنیت اقتصادي از نظر ماندل بارةگرایان در گرایان و واقع تفاوت دیدگاه آرمان. 1 جدول
تعامالت درون 
  امنیت اقتصادي

طرفداران ۀ گرایان آرماندیدگاه 
  هاي جهانی توسعه همکاري

گرایانه ناظر بر توسعه رقابت اقتصادي  دیدگاه واقع
  داخلی

گیري  جهت
  سیاست اقتصادي

  خودکفایی و کنترل اقتصاد ملی  المللی تکیه بر کارایی اقتصاد بین
تهدید: شکست عمدي و یا 

غیرعمدي در تأمین کاال و خدمات 
پذیري نسبت به  (آسیب مورد نیاز
  هاي خارجی) ها و شوك نارسایی

تهدید: شکست اقتصادهاي داخلی در اثر عوامل طبیعی 
ـ  هاي داخلی) پذیري نسبت به نارسایی (آسیب یا انسانی

  کاهش کارایی اقتصادي

متمرکز و 
استاندارد شدن 

  تولید جهانی

  تکیه بر مزیت رقابتی  ها و تکنولوژي یکسان شدن سلیقه

شکاف در قدرت  تهدید: افزایش
دلیل امتیازت  اقتصادي کشورها به

  ذاتی برخی کشورها نسبت به دیگران

برداري و تقلید سریع کسانی که هزینه  تهدید: نسخه
  اند. تحقیق و توسعه پرداخت نکرده

دلیل  هاي ملی به ل موفقیت کمتر نوآورياحتما-
  شناخته شدههاي  ها و قدرت مارك استاندارد شدن سلیقه

راهبردهاي مبادله 
  اقتصادي

  (سیاست درهاي بسته) گرایی اقتصادي ملی  مبادالت بازار (سیاست درهاي باز)
تمال اینکه تولیدات مهم صنعتی تهدید: اح

هاي خارجی بیفتد و یا  دست شرکت به
  اینکه در خاك بیگانه انجام شود.

شدید هاي مزبور بسیار  تهدید: چنانچه آثار منفی سیاست
ها نتوانند خود را به سطح جهانی  باشد و این شرکت

  شود. برسانند اقتصاد کشور منزوي و فاقد کارایی 
  )81-82: 1390(خادمی،  

  ابعاد امنیت اقتصادي از نظر ماندل
ماندل ابعاد اصلی امنیت اقتصادي را در دو بعد داخلی و خارجی شامل توزیع عادالنه اقتصـادي کاالهـا و   

داند. هـدف امنیتـی مربـوط بـه بعـد داخلـی        ها و فشارهاي اقتصادي می خدمات، رشد اقتصادي، و کمک
گذشته و نیز بهبـود  افزایش سالمتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در 

 ۀلدیگـر امنیـت اقتصـادي از نظـر وي مسـئ     شرایط فعلی آن در مقایسـه بـا سـایر کشـورها اسـت. بعـد       
ها و فشارهاي اقتصادي است، هدف امنیتی در اینجا نفوذ اقتصادي است  یا کمک» هویچ و چماق«قدیمی

به منابع حیـاتی، بازارهـا و    هاي با ثبات اقتصادي و دسترسی و یا به عبارت دیگر حفظ وگسترش اتحادیه
هـاي اقتصـادي. نمـودار زیـر ایـن ابعـاد را بـه خـوبی          هـا یـا ممنوعیـت    نیروي کار با استفاده از تشـویق 

  دهد. می نمایش
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  )82- 83: 1390ابعاد امنیت اقتصادي از نظر ماندل (خادمی، . 1نمودار 

  
که هدف  ا به نفوذ اقتصادي توجه نموده درحالیی امنیت اقتصادي تنهگذاري بعد خارج ماندل در هدف

الملـل کـه مـورد     ابل در نظام بینتوان نفوذ سیاسی دانست زیرا با توجه به وجود وابستگی متق اصلی را می
المللـی از ابزارهـاي اقتصـادي را بیشـتر بـا هـدف        ها و حتی نهادهـاي بـین   تأکید ماندل نیز هست دولت

  کنند. یابی به اهداف سیاسی استفاده می دست

  شناسی مفهوم
  1يت اقتصادیامن

آراي کنـت   که برگرفتـه از  باري بوزان براي امنیت ملی و به تبع امنیت اقتصادي نیز سه سطح تحلیل را
(بـوزان،   الملل اسـت  بین ها و نظام گیرد که شامل افراد، دولت گرا) است در نظر می واقعپرداز نو والتز (نظریه

 تر از دولـت  عنی پایینیرغم اثرات گوناگون این سه سطح بر یکدیگر  ) ولی وي معتقد است علی42: 1378
هـا را نیـز    امنیت را باید از زاویه امنیت ملی نگاه کـرد و دولـت   ۀلئالمللی، مس دولتی)، دولتی و بین (یا شبه

  ).361-362: 1378(بوزان،  سیاست امنیت ملی دانستة تعیین کنند

                                                        
1. economic security 

 ابعاد امنیت اقتصادي

 بعد داخلی بعد خارجی

 هاي خارجی کمک فشارهاي خارجی رشد اقتصادي توزیع عادالنه

  هدف امنیتی:
 نفوذ اقتصادي

هدف امنیتی: افزایش 
اقتصاد ملی  سالمتی
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هاي  گیري نظریه در زمان جنگ سرد ابتدا در بلوك غرب مطرح شد. اما شکلي ت اقتصادیمفهوم امن
 نیگزیجـا  يادیزان زیبه م يان رقابت اقتصادزم نیامنیت اقتصادي بعد از جنگ سرد شروع شد پس از ا

از ابعاد مهـم   یکیان جنگ سرد یپس از پا یت ملین جنبه از امنید و این کشورها گردیدر ب یرقابت نظام
کـه اکنـون در    یخطر مهم یجامعه ارتباط وجود دارد، ول یمنیو ا يت اقتصادین امنیت شناخته شد. بیامن

ماننـد برداشـت    یت ملیامن یعنوان تنها بعد اصل آن به یوجود دارد تلق يت اقتصادیات امنیخصوص نظر
نوان مکمل عملیات نظامی، ع تنها به باشد. امروزه از اقتصاد نه یگذشته م يدر زمانها یت نظامیسابق از امن

سطح  درشود. این ارتباط عالوه بر سطح ملی  ها استفاده می عنوان جایگزینی در مواردي مانند تمرین بلکه به
دعی شـد کـه   را درك نمود و مـ  آن 1986ریچارد روزکرانس در سال  که المللی نیز صادق است، چنان بین

له بعدها از سوي جان مولیر و کارن کایزن مورد ـ کشورها اقصادي است. همین مسئ جوهره ارتباط بین دولت
تولیـد ثـروت    اقتصادي که به کارتوجه قرار گرفت و ایشان با در نظر گرفتن تغییرات حاصله در ابزارهاي 

استفاده از ابزارهاي نظـامی در راه   ها آننظر  ارتباط سرمایه با امنیت سخن گفتند. به  آیند از اشکال تازه می
مشـغول ابعـاد اقتصـادي امنیـت      هاي مدرن همچنان دل توسعه اقتصادي داللت بر این امر دارد که دولت

اقصادي تا بدان حد است که کلیه دولتمردان حاضر به هزینه نمودن  باشند. به عبارت دیگر اهمیت امنیت می
  ).138-139: 1384(ربیعی،  گذاري در این زمینه و حتی در بخش نظامی در آن هستند و سرمایه

مردم  یزندگة ویش يزان حفظ و ارتقایم«کند:  یف مین صورت تعریرا بد يت اقتصادیرابرت ماندل امن
». یالملل نیب يو هم در بازارها یعملکرد داخل يکاالها و خدمات، هم از مجران یق تأمیک جامعه از طری

ن یدر ا یتیکه جنبه امن یع کاال و خدمات است. هدفیو توز يشامل: رشد اقتصاد يت اقتصادیابعاد مهم امن
ز یگذشته و ن يت اقتصادیآن به نسبت وضع یله بهبود نسبیبوس یسالمت اقتصاد مل يخصوص دارد ارتقا

  ). 108-115: 1377ر کشورها است. (ماندل، یسه با سایدر مقا یاقتصاد مل یهتر شدن اوضاع فعلب
ـ جاد کند یا یاثر نامطلوب یاقتصاد داخل يکه بر رو يا دهین برداشت هر پدیدر ا ـ یک موضـوع امن ی  یت

هـر  «گفته اسـت کـه:    یخوب به یانیا کومو لوچیشمندان به نام جیاز اند یکیگونه که  گردد. همان یم یتلق
ن برداشت مورد توافـق  ی) البته ا289-290:،1381گران، یف و دی(تر» دارد یتیامن ی، تبعاتيداد اقتصادیرو

  ست.یهمه کشورها ن
دسترسی بـه منـابع، مالیـه و بازارهـاي الزم     « نماید: باري بوزان امنیت اقتصادي را چنین تعریف می

). بـا نگـاهی بـه ایـن تعریـف      34: 1378(بـوزان،   »رت دولـت براي حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قد
   توان نقش قدرت ملی و رفاه اجتماعی را در آن دید. خوبی می به
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  1تهدید اقتصادي
، نسـبی،   دلیل پیچیده به تهدید مفهوم محوري در مطالعات امنیت ملی است. تعریف تهدید امنیت ملی نیز

گونـه   امنیتـی تهدیـد ایـن    ـ  خی متون سیاسیدشوار است. در برمند بودن امري  ذهنی، چندوجهی و زمینه
صورت بالفعل و بالقوه براي جلوگیري از دستیابی  ها، نیات و اقدامات دشمنان به ییتعریف شده است: توانا

که دستیابی به عالیق و مقاصد به خطـر   نحوي الئق و مقاصد ملی و یا مداخله بهآمیز خودي به ع موفقیت
  ).34-38: 1390ی، (خادم بیفتد

دانـد.   ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی مـی  ترین و پیچیده باري بوزان، تهدید اقتصادي را سخت
کارایی مدیران اقتصاد ملی تأثیرگذار  تصادي، هم تدابیر خارجی و هم عدماز نظر وي در ایجاد تهدیدات اق

  ).148-153: 1378(بوزان،  است
برخـی   ،(و نیز بعد اقتصادي آن) نظـرات متفـاوتی وجـود دارد    ملی در خصوص منشأ تهدیدات امنیت

، تهدیـدات بـا منشـأ    هـا  آنداند و برخی نیز در کنـار   مثل رابرت ماندل منشأ تهدیدات را صرفاًٌ خارجی می
تـوان بـه نظـرات بـاري بـوزان در خصـوص مفهـوم         در این خصـوص مـی   .کنند داخلی را نیز مطرح می

  ).43: 1378(خادمی،  ید اشاره نمودپذیري در کنار تهد آسیب
ود یک تعریف از تهدید اقتصادي عبارت است از اینکه: هر عامل با ماهیت اقتصـادي کـه باعـث شـ     

اش را  هاي نظام اجتماعی نتواند اهداف و کارکردهاي تعریف شده عنوان یکی از زیرنظام نظام اقتصادي به
خصوصیات باشد: بقاي سیستم اقتصاد ملی را بـه خطـر    به درستی انجام داده و داراي حداقل یکی از این

اندازد؛ بر اثر آن سیستم اقتصاد ملی نتواند به اهداف اصلی خود دست پیدا کند؛ نظـام سیاسـی حـاکم بـر     
  ). 292: 1390(خادمی،  کشور در کوتاه مدت نتواند وضعیت عامل را به شرایط مطلوب خود تغییر دهد

  2پذیري اقتصادي آسیب
طـور منفـی تحـت تـأثیر قـرار       خطر بـه «پذیري را  ملل متحد آسیب سازمان3گذاري توسعه سیاستکمیته 

پذیري اقتصـادي نیـز بـه     است. آسیب  تعریف نموده» بینی (وقایع) غیرقابل پیش گرفتن به وسیله حوادث
تعریـف  » بینی نشده (با تأثیر منفی) اقتصاد از طریق وقایع پیش خطر آسیب دیدن یا مجروح شدن«معنی 

نامنـد. خطـر در تعریـف     مـی » شـوك «بینـی نشـده را اغلـب     شده است که در اقتصاد این وقـایع پـیش  
هـا   پذیري آن چیزي است که بالقوه اقتصادها را در برابر شوك پذیري معناي بالقوه دارد یعنی آسیب آسیب
  نماید. پذیر می آسیب

                                                        
1. economic threat.  2. economic vulnerability. 
 

3. CDP 
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ها) را به سه گـروه تقسـیم    (شوك شدهبینی ن پذیري یا همان حوادث پیش نظران منابع آسیب صاحب 
  گویند مثل زمین لرزه و... . بالیاي طبیعی نیز می ها آنهاي محیطی که به  شوك .1اند:  دهکر

ثباتی قیمـت کاالهـاي جهـانی و کسـادي      هاي خارجی مرتبط با نرخ ارز و تجارت مانند بی شوك .2
  تقاضاي خارجی.

ـ     والً از طریق بیغیرمحیطی) که معم( هاي داخلی سایر شوك .3 صـورت کلـی    هثبـاتی سیاسـی یـا ب
گذاري بـا آثـار    هاي ناشی از اقدامات سیاست شوند. برخی شوك نشده ایجاد می بینی پیشتغییرات سیاسی 

  باشند. اقتصادي مانند تغییر ناگهانی عرضه پول، تغییر بهره بانکی و تغییر سیستم ارز از این نوع می
پذیري ساختاري که کمتر مربوط به  آسیب پذیري اقتصادي باید بین یبنکته دیگر اینکه در بررسی آس

. هاي اقتصـادي تفـاوت قائـل شـد     پذیري ناشی از سیاست هاي ملی است و آسیب عوامل متأثر از سیاست
عنوان یک نسخه از وابستگی زیاد به تعداد محدودي کاالي صادراتی یک  ثباتی صادراتی به براي مثال بی

ثباتی ناشی از درآمـدهاي صـادراتی    پذیري است ولی توانایی و ظرفیت مدیریت بی سیبعامل ساختاري آ
پـذیري بـه کشـورهاي     مفهـوم آسـیب   هـاي اتخـاذ شـده دارد. از ایـن رو در تعمـیم      بستگی به سیاسـت 

  ).159-161: 1390(خادمی،  هاي ساختاري توجه کرد پذیري توسعه باید بیشتر به آسیب درحال
المللی براي تعمیم این  هاي بین پذیري اقتصادي توسط محققین و تالش سازمان بررسی مفهوم آسیب
ارتباط نزدیک این مفهوم با تهدیدات اقتصادي است. این ة دهند کشورها نشانۀ مفهوم به اقتصادهاي هم

تر تهدیدات و تهدیدپذیري اقتصادي باشد. نکته مهـم دیگـر اینکـه     تواند بخشی از مفهوم جامع مفهوم می
  ).191: 1390(خادمی،  پذیري اقتصادي، نظام اقتصاد سطح ملی است حد تحلیل در آسیبوا

  1اقتصاد مقاومتی
  هـاي اخیـر بـراي     ل با توجه بـه طـرح مفهـوم اقتصـاد مقـاومتی از سـوي رهبـر معظـم انقـالب در سـا          

 اهللا آیـت توان به سـخنان ایشـان در ایـن خصـوص مراجعـه نمـود.        از اقتصاد مقاومتی می تعریف صحیح
اقتصاد مقاومتی معنایش ایـن اسـت کـه مـا یـک      «کنند:  گونه تبیین می اي اقتصاد مقاومتی را این خامنه

اش  پـذیري   هـم آسـیب   ،اقتصادي داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بمانـد 
مقابـل ترفنـدهاي   کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام اقتصـادي جـوري باشـد کـه در      

 »کنـد  هاي مختلـف خواهـد بـود، کمتـر آسـیب ببینـد و اخـتالل پیـدا         به شکل و دشمنان که همیشگی
)1391/06/02 http://farsi.khamenei.ir( توان دو شاخص افزایش رشد اقتصـادي و   خوبی می پس به

  هاي دیگر را در این تعریف مشخص نمود. دامات دولتپذیري در مقابل اق کاهش آسیب

                                                        
1. resistance economy  
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راهـی    از نظر مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتی مدل و الگـویی از اقتصـاد و طرحـی بـزرگ نقشـه      
رود. از  هایی بلندمدت است اما دستاوردها و ثمرات زودهنگام نیز از آن انتظار می جانبه و وسیع با برنامه همه

هـاي شـدید   هاي اخیر با تکانه سال ایران نیست بلکه درتصاد مقاومتی مخصوص گرایش به اقنظر ایشان 
اقتصاد جهانی در مجموع، یـک کـل مـرتبط بـه      با توجه به اینکه ه استوجود آمداقتصادي که در دنیا به
را ند؛ به تعبیري همین اقتصاد مقاومتی ا ه سازي اقتصاد خودشان برآمدبه دنبال مقاوم یکدیگر است، کشورها

  )5: 1393اقتصاد مقاومتی،   (مجله تحقق ببخشند و ریزي کنندبه شکل متناسب با کشورهایشان برنامه
اقتصـاد   انـد. از نظـر یکـی از محققـین     افراد مختلف نیز تعاریف مختلفی اقتصاد مقاومتی ارائه نمـوده 

اد مقاومتی به نوعی با هـم  این چهار تعریف از اقتصۀ لبته هما .توان چهارگونه تعریف نمود مقاومتی را می
. از ایـن رو  مـدت و برخـی بلندمـدت هسـتند     برخـی کوتـاه   ولی  دارند،» وجه عموم و خصوص من«ۀ رابط
  نمود.  استفادهرا در کشور  ها آنۀ چهار الگو یا ترکیبی از همتوان از این  می
زي بـا  ادهاي اقتصـادي مـوا  با ایجاد نه هاي مقاومتی در اقتصاد نهادسازي اقتصاد موازي: یعنی انجام. 1

 منظور انجام اقتصاد مقاومتی. رویکرد انقالبی و جهادي به
، »زدایـی  آسـیب «، »سازي مقاوم«اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادي است که در پی : اقتصاد ترمیمی. 2

  .ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است» ترمیم«و » گیري خلل«
در » پدافندشناسـی «و » آفندشناسـی «  ،»شناسی هجمه«اقتصاد مقاومتی، متوجه : یعنی فاعیاقتصاد د. 3

 برابر آن هجمه است.  
مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندي نیست؛ بـر خـالف    اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه: اقتصاد الگو. 4

اندازي کـالن   دانستند، این رویکرد چشم مدت می کوتاهسه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندي یا 
 ).1391 پیغامی،( شود به اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می

هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی از سـوي مقـام معظـم     توان به متن سیاست براي شناخت این مفهوم می 
تـأمین رشـد پویـا و بهبـود     «این چنین بیان شده است:  ها، رهبري نیز اشاره نمود که در آنجا هدف این سیاست

بـا رویکـردي جهـادي،     ...سـاله،  انـداز بیسـت   هاي مقاومت اقتصادي و دستیابی به اهـداف سـند چشـم    شاخص
  ). http://farsi.khamenei.ir 30/11/1392( »گرا و برونپیشرو ، زا مولد، درونساز،  پذیر، فرصت انعطاف

  هاي اقتصاد مقاومتی  لفهمؤ
هاي اخیـر   الگوي اقتصاد مقاومتی با نگاهی به سخنان و مواضع رهبر انقالب در سال در جهت تبیین بهتر

ا کـه  ها ر هاي این سیاست لفهؤتوان م اقتصاد مقاومتی می هاي ابالغی این خصوص و نیز متن سیاست در
   بندي نمود: هاي مزبور هستند به این صورت طبقه سیاستهاي  ترین مشخصه عنوان مهم از نظر ایشان به

مواردي از قبیـل  ة هاي کالن: که در برگیرند ایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص .1
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و رفـاه عمـومی در عـین رعایـت      وري بهرهرشد اقتصادي، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش 
 شاخص کلیدي عدالت اجتماعی است 

محـروم از پیشـرفت   مندشدن طبقـات   محوري: به معنی نبودن تبعیض و اختالف طبقاتی، بهره التعد .2
داري  هاي اقتصـاد سـرمایه   تنها به شاخص معناي واقعی کلمه است. در این اقتصاد اقتصادي کشور به

امعه به کند. زیرا عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعی را در ج مانند رشد و تولید ناخالص ملی اکتفا نمی
هـاي   دهد اما در عین حال بـه شـاخص   معناي تولید ثروت ملی و نه تقسیم فقر، محور اصلی قرار می

 علمی دنیا نیز توجه دارد.
هـاي اقتصـادي دنیـا؛     (عوامل مؤثر بر اقتصاد): شـامل تکانـه   توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا .3

 هاي تخاصمی. بالیاي طبیعی؛ تکانه
کشـور، در   از امکانات بیرون داخلی ضمن استفاده حداکثري يها کز و تکیه بر ظرفیتی: تمرزای درون .4

اقلیمـی  هاي علمی، انسانی، طبیعی، مالی، جغرافیـایی و   معنی امکانات و داشته ها به این مولفه ظرفیت
از معنی محصور و محدود به داخل کشور، نیست. زیرا  هگرا ب حال درون بسیار گسترده است. اما درعین

گـرا و در تعامـل قدرتمنـد بـا      حـال بـرون   جوشد و درعین ود کشور مردم ایران میهاي خ دل ظرفیت
 اقتصادهاي جهانی است.

الزامات حرکت شایسته ۀ کارگیري همت، مدیریت و تحرك جهادي، ضمن مالحظ هرویکرد جهادي: ب .5
 بودن. شامل علمی، پرقدرت، با برنامه و مجاهدانه

تا با امکاناتشـان   ها آنپایان کشور و بها دادن به  مردم به عنوان نیروهاي متراکم و بیمحوري: تکیه بر  مردم .6
و مـوارد مشـابه کمـک     44هاي اصـل   توان از اجراي سیاست به میدان اقتصادي بیایند در این خصوص می

) خداونـد  (عنایت و کمک و پشـتیبانی  آیند دست گرفت. زیرا بنا به تجربه و معارف اسالمی، هر جا مردم می
سـازي، راهنمـایی و    هم هست؛ یداهللا مع الجماعه. در این میان وظیفه دولت اساساً عبـارت اسـت از زمینـه   

بنیـاد اسـت    مقاومتی مردمگیرد. اقتصاد  تصدي را بر عهده می» هاي ناگزیر بخش«حمایت مردم، و فقط در 
راده، سـرمایه و حضـور   صاد مردمی بـا ا بنیاد است که اقت دولت نیست. از این جهت مردمو دولتی و بر محور 

که کار و فعالیت اقتصادي دست مردم است و متعلق به آنان اسـت. البتـه بـا مسـئولیت      طوري مردم است به
 و نظـازت دولتـی   سازي، هـدایت و کمـک)   سازي، ظرفیت ریزي، زمینه (برنامه سازي شرایط و تسهیل آماده

 گونه مسئولیت دولتی. وان یک مسئول عمومی، نه بدون هیچعن به
 اول خودکفایی در غذا و دارو الزم است. ۀ تأمین امنیت اقالم راهبردي و اساسی: در این مسیر و در درج .7
هـاي اقتصـادي،    که نفت نعمت خدادادي است ولی مایه فروریختگیکاهش وابستگی به نفت: از آنجا .8

اقدام الزم جهت تبدیل  نفت خامباید ضمن استفاده حداقلی از فروش  ،سیاسی و اجتماعی شده است
 آن به فرآورده صورت گیرد.
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کشـی   نه مصرف نکـردن و ریاضـت   اصالح الگوي مصرف: این امر به معنی مصرف خوب و درست و .9
هـاي   پاش و اسراف و هزینـه و جویی و پرهیز از ریخت اخالق صرفهاست و با ایجاد روحیه، خصلت و 

 ه، مدبرانه، و اسالمی باشد.  الگوي مصرف، الگوي حقیقتاً عادالن د،یزا
حضور مردم در صحنه است و این شرایط ۀ که وجود امنیت و احساس امنیت الزمفسادستیزي: از آنجا .10

سازي، مبارزه با فساد و ایجاد فضاي باثبـات   با فسادستیزي قابل تحقق هست. این امر مستلزم شفاف
کننـده و دورزننـده و    د مفسـد، سوءاسـتفاده  و رقابتی است. براي مبارزه با فساد نیز بایـد دسـتان افـرا   

 شکننده قانون بسته شود.
و قرار دادن اقتصاد بر  ها آن هاي علمی و تکیه به محوري): زیرا استفاده از پیشرفت (دانش بنیان دانش .11

تـرین   بنیـان از جملـه مهـم    هـاي دانـش   افراد دانشمند و متخصص و مبتکـر و شـرکت   محور علم و
حال به دانشمندان منحصر نبوده و صاحبان تجربه نیـز در   هستند. اما درعینهاي اقتصادي  رساختزی

  آن نقش مهمی دارند
بودن: این الگوي اقتصادي همیشگی است و فقط ناظر به مشکالت کنونی تحـریم و غلـط    همیشگی .12

 ی است.و غیرتحریم داراي کارای اي خاص نیست. بلکه در شرایط تحریم بودن برنامه
د مقاومتی: اقتصاد مقاومتی الگوي علمی متناسب با نیازهاي کشور است اما منحصـر  الگو بودن اقتصا .13

بسـیاري از  ۀ هاي اجتمـاعی و اقتصـادي دغدغـ    و مخصوص ایران نیست. زیرا با توجه به وقوع تکانه
 )6-7: 1393اقتصاد مقاومتی،   (مجله کشورهاي دیگر هم هست

  جمهوري اسالمی ایرانثیر اقتصاد مقاومتی بر امنیت اقتصادي تأ
چـارچوب نظـري تلفیقـی امنیـت      بین اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصـادي اسـتفاده از  ۀ براي بررسی رابط

صورت توأمان الزم است زیرا هیچ کـدام از ایـن اندیشـمندان بـه      ادي باري بوزان و رابرت ماندل بهاقتص
تباط بـا توجـه   تر این ار دیگر براي تبیین دقیق . از سوياند نپرداختههاي امنیت اقتصاي  تمام ابعاد و مؤلفه

رنگ شدن مرزها و دشـوار بـودن تفکیـک مـرز یـا بعـد        کم جانبه در دنیاي کنونی، وابستگی متقابل همه
هاي اقتصـاد مقـاومتی بـر کـاهش      درهم تنیدگی تأثیر مؤلفه به توجهارجی و داخلی امنیت اقتصاي، و باخ

در ادامه به بررسی تأثیر و نتایج حاصل از درپـیش گـرفتن    ،تصاديامنیت اق يها پذیري آسیب تهدیدات و
هاي امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران با در نظر گرفتن اثـرات آن   بر مؤلفه راهبرد اقتصاد مقاومتی

  شود. امنیت اقتصادي اقدام میهاي  پذیري بر ابعاد داخلی و خارجی و تهدیدات و آسیب

 زا و مستمر  رشد اقتصادي درون. 1

تولید ناخالص داخلی که برابر ارزش تمام کاالها و خدمات نهایی تولید شده به وسیله مـردم یـک کشـور    
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تـرین   مکنـد، از مهـ   عل و انفعاالت یـک اقتصـاد را مشـخص مـی    ت و به نوعی نتیجه و چکیده تمام فاس
از رات نسبی تولید ناخالص داخلـی اسـت.   گر تغییي بیانص رشد اقتصادهاي اقتصادي است. شاخ شاخص

تـرین   یکـی از مهـم   معناي موفقیت اقتصـادي بیشـتر یـک کشـور اسـت.      این رو رشد اقتصادي باالتر به
زا  زا بودن یا برون از لحاظ درون ها آنرشد اقتصادي و منشأ ة موضوعات اقتصاد توسعه، عوامل ایجاد کنند

ب رشـد را در شـرایطی دانسـت کـه سـهم عوامـل درونـی        توان وضعیت مطلـو  بودن است. از این رو می
توضـیح   زا نیز به دنبال رشد در مقایسه با عوامل بیرونی بیشتر باشد. در واقع مفهوم رشد درونکننده  ایجاد

(خـادمی،   شـوند  طور معمول به پایداري و استمرار رشد اقتصادي منجر مـی  عوامل کیفی رشد است که به
نفـت را در   توان تأکید مقام معظم رهبري بـر کـاهش وابسـتگی بـه     راستا می). در این 294-293: 1390

کند حاکمیـت   که این به رشداقتصادي کمک می ی اقتصاد ارزیابی نمود. یکدیگر از عواملیزای جهت درون
 گذاري بخش خصوصی است. تبع افزایش سرمایه و به ها قانون، ثبات سیاست

کننـد   تصاد مقاومتی مطرح میکردن اقتصاد براي اق ي مردمیم معظم رهبردر این راستا است که مقا 
مردم در اقتصاد نیست بلکه بـه معنـاي تکیـه بـر مـردم در       کردنمعنی مشارکت  کردن اقتصاد به مردمی
هاي اقتصادي داشته باشـند. ایـن امـر     هاي اقتصادي است و اینکه مردم نقش اصلی را در فعالیت فعالیت

یـابی بـه    منظـور تولیـد ثـروت و دسـت     هاي مردم به م استعدادها و ظرفیتتما شود که از منجر به این می
اد اقتصـ «فرمایـد:   قدرت، استقالل و امنیت اقتصادي استفاده شود. رهبـر انقـالب در ایـن خصـوص مـی     

کردن اقتصاد جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است... بخش خصوصـی را بایـد    مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی
هاي دولتی کشـور و   و هم نظام بانکی کشور، دستگاه رد، هم به فعالیت اقتصادي تشویق شوندمند ک توان

 ).59-60: 1391(میرمعزي،  »توانند کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند هایی که می دستگاه

 گسترش عدالت اجتماعی. 2
افـراد جامعـه و داشـتن زنـدگی      که عدالت در توزیع و تأمین حداقل نیازهاي اساسـی بـراي همـه   از آنجا

گـردد   شرافتمندانه، هدفی است که دستیابی به آن در نظام اقتصادي اسالمی ضرورت قطعی محسوب می
). ایـن در  265: 1390(خـادمی،   در اقتصاد اسالمی تأکید اصلی، نه بر رشد بلکه در عدالت در توزیع است

از جملـه عادالنـه بـودن در     مکانـات اقتصـادي  هاي اقتصادي به کیفیت توزیـع ا  حالی است که در نظریه
عمـل، عـدالت در توزیـع از    ۀ مقایسه با موضوع رشد اقتصادي کمتر پرداخته شـده اسـت ولـی در صـحن    

در یـک اقتصـاد سـالم     هاي سالمت اقتصاد اسـت.  مندي مردم و نشانه ترین معیارهاي ایجاد رضایت مهم
ـ  گردد و در آ صورت گسترده توزیع می محصول ملی به را رو بـه  ن شکاف درآمدي افراد جامعه و تعـداد فق

چه اقتصادي بیشتر به این شـرایط نزدیـک شـود از تهدیـد کمتـري (خـادمی،       کاهش است. از این رو هر
  ) و به تبع از امنیت اقتصادي بیشتري برخودار خواهد شد. 194: 1390
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فراهم کند جامعه حداقل رفاه اقتصادي را  يست برایبا یمت خود، یمشروعجهت افزودن بر  هر دولتی
ـ    اسـت.  یو الزام هییو جامعه بدحکومت براي دوام و قوام له مسئن یو ا نظـام   ییاضـعف اقتصـادي، توان
ل بـراي  یل مساین قبیا .دهد یکاهش م هاي رفاه عمومی و اشتغال کارگران طرح يجهت اجرااسی را یس

ـ ا ؛گـردد  یحکومت مت یمشروعه یر علبات دیتهد شیباعث افزا ورا به همراه دارد  یجیدولت نتا نـوع  ن ی
ـ در  اقتصادينظر مذهبی از  -در مناطقی که گروههاي قومیطور اخص  بهات دیتهد سـتند  یک سـطح ن ی
  )46-47: 1383(مارتین، تر است انینما

و  به تأکید اقتصاد مقاومتی بر مؤلفه گسترش عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثـروت در جامعـه   با توجه
توان با اجرا کـردن ایـن    و مبارزه با تبعیض می ایجاد رفاه عمومی و تأمین اقالم راهبردي و اساسی جامعه

افزایش استانداردهاي زنـدگی همـه افـراد جامعـه از     ها شاهد ارتقاي امنیت اقتصادي بود. زیرا با  سیاست
دیدات مهم امنیت اقتصـادي  توان بر یکی دیگر از ته می اقتصادي کشور موزون طریق توسعه و پیشرفت

  در عصر حاضر یعنی فقر نیز غالب شد.

 مقابله با فساد اقتصادي و سیاسی. 3

فساد اقتصادي و سیاسی  ۀلبعد اقتصادي آن تأثیرگذار است مسئیکی از مسائل مهمی که بر امنیت ملی و 
تـوان بـه    نیت اقتصادي مـی است. براي پی بردن به اهمیت نتایج و آثار فساد و اثرات برخورد با آن، بر ام

  نظران در این خصوص توجه نمود.  تحلیل یکی از صاحب
شـود امنیـت ملـی و حتـی      توسعه افزوده می فساد سیاسی اقتصادي در جوامع درحال هر چه بر میزان

هـاي اخیـر در مـورد پیامـدهاي      گیرد. پژوهشگران بسیاري در سـال  المللی در معرض تهدید قرار می بین
شویی، سوء استفاده مـالی از   دهی، دزدي، پول خواري، رشوه اقتصادي و سیاسی از جمله رانت امنیتی فساد

اند. اهمیت این امر تا به آن حد اسـت کـه در اواسـط     بار هشدار داده هاي زیان اموال دولتی و سایر فعالیت
پیشـبرد   اقتصـادي بـراي   هـاي  توسعه که سیاست شکار شد که بسیاري از کشورهاي درحالآ 1990دهه 

هـاي دولتـی و    سـازي صـنایع و شـرکت    المللی، خصوصـی  توسعه اقتصادي را از قبیل تشویق تجارت بین
هاي عمومی مانند آموزش پرورش را اتخاذ کرده بودنـد بـرخالف انتظـار محافـل      گذاري در بخش سرمایه

گیـري یافتـه بـود.     کاهش چشـم  ها آنالمللی رشد سریعی را نداشتند و در واقع درآمدهاي ملی  علمی بین
هـاي اصـالحات اقتصـادي ماننـد      بسیاري از کارشناسان توسعه اعالم نمودند علت اصلی شکست برنامـه 

سازي را باید در فساد گسترده در این کشورها جستجو نمود. از این رو به ایـن علـت اسـت کـه      خصوصی
مهـم توسـعه نیـافتگی     عوامـل عنـوان یکـی از    ، پدیده فسـاد مـالی و سیاسـی را بـه    هاي جهانی سازمان
پایـدار  ۀ هاي مدیریت دولتـی و مـانعی بـرزگ بـراي توسـع      ترین نگرانی اقتصادي و یکی از مهمـ  سیاسی

  اند.  ه شناسایی نمود
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در تمام جوامع چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا نوعی فساد مشاهده شده اسـت ولـی پدیـداري فسـاد     
صـورت مـؤثر    نابع تخصصی براي مصارف عمومی بـه مي این واقعیت است که   سیستماتیک نشان دهنده

هاي  رسد. از جمله هزینه کاران جامعه می و به مصارف شخصی گروهی از مفسدین و خالفمدیریت نشده 
اعتمـادي مـردم    توان به افزایش شکاف بین طبقات اجتمـاعی، افـزایش بـی    فساد اقتصادي و سیاسی می

شـود کـه مقامـات     حتی منجر به تقویت این پندار در مردم می نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره نمود و
کنند. این دیـدگاه منفـی نسـبت بـه      میل میو منابع ملی را به یغما برده و حیفدولتی و نخبگان اقتصادي 

اي و  هاي سیاسی با پیامدهاي جدي امنیتـی در سـطح ملـی و یـا حتـی منطقـه       تواند به بحران دولت می
هـاي   ز این رو بدون مبارزه جدي و مستمر با فساد نباید امیدي به موفقیت برنامـه المللی منتهی شود. ا بین

  ).  187-189: 1385(لطفیان،  توسعه داشت
ي و گسترده وجود دشته باشد. دلیـل  براي مبارزه با فساد باید برنامه جد در کنار این امر باید گفت که

زیـرا برداشـت   ، آیـد  ف و فقیـر جامعـه وارد مـی   آن این است که بیشترین تأثیر فساد بر افراد ضـعی ة عمد
هـاي   بخـش شود که منابع ملی بـه   غیرقانونی وجوه دولتی از سوي مفسدان اقتصادي و سیاسی باعث می

نقل عمومی و... اختصاص پیدا نکند. این امر به ناکافی بـودن و ناکارآمـدي   و عمومی مانند بهداشت، حمل
ة انجامد. یکی دیگر از پیامدهاي بسـیار عمیـق و تهدیدکننـد    یها م خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت

خـود بـه مشـکالت     نوبـه  گذاري و فرار سـرمایه از کشـور اسـت. ایـن امـر نیـز بـه        فساد، کاهش سرمایه
هاي اقتصادي و اجتماعی و... منتهی خواهد شد.  پتانسیل توسعه ملی و جهانی مانند نابرابرية کنند تخریب

سیاري از کشورهاي جهان سوم این شـده اسـت کـه مـردم بـه نخبگـان خـود در        وجود فساد در بۀ نتیج
اعتماد هستند. این بدگمانی بـه مشـروعیت دولـت آسـیب وارد کـرده و       هاي خصوصی و دولتی بی بخش

(لطفیـان،   شـوند  ي امنیتـی تبـدیل مـی   نهایت به تهدیدهاي جـد من متزلزل ساختن حاکمیت قانون درض
1385 :205-204.(  

تـوان بـه اهمیـت و دالیـل      خـوبی مـی   ، بهنظران به این توصیف دقیق توسط یکی از صاحببا توجه 
بـرد. بـا توجـه بـه      هاي اخیر در خصوص مبارزه با فساد پی هاي مکرر مقام معظم رهبري را در سال تأکید

رسید بـا   هتوان به این نتیج هاي اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد است می اینکه یکی از مؤلفه
امنیت ملی بویژه ابعاد اقتصادي و سیاسی آن ارتقا یابد. نتایج این امر هـم در افـزایش    ها آنی شدن اجرای

هم اثرات آن در ارتقاي قدرت ملی و  ،کارآمدي و مشروعیت نظام اسالمی در سطح داخلی تأثیرگذار است
 الملل مشهود خواهد بود.  جایگاه ایران در سطح نظام بین

 (سیاسی، اجتماعی و اقتصادي) داخلی ثباتی له با بیبمقا. 4

کند. بر این  فقر و وضعیت وخیم اقتصادي بر روي ثبات داخلی تأثیرگذار است و بنیان امنیت را متزلزل می
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از این ایده براي تفسیر تحـوالت رخ داده در شـوروي سـابق اسـتفاده     » ادوارد کلودزیچ«اساس است که 
هـاي بـه    گویی مناسب به خواسـته  توانایی نظام سیاسی حاکم بر شوروي در پاسخگوید عدم  کند و می می

شروع سناریوي فروپاشی بود که از چندین سال قبل شکل گرفته بـود. بـا ایـن    ۀ حق اقتصادي مردم نقط
نویسـد هـر رخـداد اقتصـادي      اهمیت دارد آنجا که مـی » گیاکومو لوسیانی«نگاه است که توجه به سخن 

شوروي در گـرداب   ـ  هاي غلط اتخاذ سیاست ـ قتضیات امنیتی خاص خود است و درنتیجهو مداراي لوازم 
  ).297-300: 1381(تریف و دیگران،  ترین هزینه آن بود مهلکی گرفتار آمد که فروپاشی کم

وجـود دالیـل    ات اقتصادي در حوزه امنیت ملی بـه ورود و ظهور موضوع با این وصف یکی از دالیل 
باشد. در واقع اگر معضالت اقتصادي جامعه بتوانند باعث ایجاد و تشدید  گونه وقایع می ي ایناقتصادي برا

تهدیدات امنیتی  ها آندر آن زمان بدون شک  ،هاي اجتماعی گردند هاي داخلی و انقالب ها، جنگ شورش
هـاي   ین پدیدهتر توان مهم شوند. با نگاهی به نظریات ارائه شده در این خصوص می رده باال محسوب می

توانند تهدیـد اقتصـادي محسـوب     هاي اجتماعی می در شورش ها آناقتصادي را که که با توجه به نقش 
هـاي   شوند عبارتند از: نابرابري، رشد اقتصادي داراي نوسان و غیرمستمر، تـورم بـاال، انتخـاب اسـتراتژي    

اقتصادي بـه منـابع طبیعـی، رشـد      هاي جامعه، وابستگی ها و ویژگی  توسعه غلط و غیرمتناسب با ظرفیت
هـا بـا    سـوادي و سـطح پـایین تحصـیالت، مواجـه شـدن دولـت         اقتصادي کم و درآمد سرانه پایین، بـی 

هاي مالی، رشد سریع اقتصادي بـدون توجـه بـه توزیـع عادالنـه، توسـعه شهرنشـینی و افـزایش          بحران
ف بـین توقعـات و امکانـات،    ناشـی از شـکا   یش طبقه متوسط، احساس محرومیت نسـبی مهاجرت و افزا

-255: 1390(خادمی،  پرستی  ک دوران رشد، فساد حکومت و تجملمتوقف شدن رفاه اقتصادي پس از ی
254.(  

هاي اقتصاد مقاومتی مانند رشد اقتصادي، تولید ملی، اشتغال، کاهش تورم، افزایش  با نگاهی به مؤلفه
عی، تأمین امنیت اقالم راهبردي و اساسی، کـاهش  وري و رفاه عمومی در عین رعایت عدالت اجتما بهروه

توان مانع از ایجـاد بسـیاري از عوامـل ایجـاد      وابستگی به نفت، اصالح الگوي مصرف و فسادستیزي، می
شـود،   ثباتی سیاسی و اجتماعی که از نظر باري بوزان نیز تهدید مهمی براي امنیت ملی محسـوب مـی   بی

ین خصوص ضمن افزایش مشروعیت نظام سیاسی بـر ثبـات سیاسـی،    گردید. زیرا با کارآمدي دولت در ا
  اجتماعی و اقتصادي داخلی جمهوري اسالمی ایران افزوده خواهد شد.

  الملل ارتقاي قدرت ملی و جایگاه دولت در نظام بین. 5
شـود و در دنیـاي    سایر منابع به قدرت محسـوب مـی   ساز تبدیل عنوان یک بستر زمینه قدرت اقتصادي به

الملل مطرح است و این به معنی آن است که  عنوان یکی از عناصر اصلی قدرت در نظام بین کنونی نیز به
هاي اصلی امنیت ملی اقتصـادي اسـت. بـه اعتقـاد بسـیاري از محققـین در شـرایط کنـونی          یکی از پایه



  21                ایراناقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی 

 

امنیـت   ترین تهدیدات علیه امنیـت ملـی ایـران تهدیـدهاي اقتصـادي هسـتند و عامـل اقتصـاد در         مهم
کشورهایی مانند ایران نقش اساسی یافته است و توان حفظ امنیت کشورها بیش از آنکه از قدرت نظـامی  

المللـی مـرتبط گردیـده     (اقتصادي) متناسب با اوضاع داخلی و بـین  هاي سرچشمه بگیرد به اتخاذ سیاست
شـود تـابعی از قـدرت     عالوه بر این قدرت نظامی کشورها که جهت تأمین امنیت ملی تـدارك مـی   .است

اقتصادي است و توانایی نظامی نیز متقابالً موجب تضمین، حفظ و پیشبرد دستاوردهاي اقتصـادي کشـور   
توان گفت منافع اقتصادي و قدرت ملی دو عامل اصلی در ایجاد امنیت اقتصادي  خواهد بود. از این رو می

یر عوامـل مـادي و غیرمـادي) نیـز مکمـل      باشند و قدرت اقتصادي و سایر ابعاد قدرت ملی (یعنی سا می
  ).123-125: 1388(رهبر و فیاض مجتهدي، دیگرندهمکننده  یکدیگر و عوامل باز تولید

یـا تـنش    ثباتی هاي امنیتی اقتصاد این است که از طریق حذف و کاهش منابع تولید بی یکی از نقش
قـدرت اقتصـادي تأثیرگـذار بـر     کنـد.   ها کمک می اقتصادي به جلوگیري و کاهش وقوع تنش بین دولت

عنوان قدرت  قدرت مستقیم اقتصادي که از آن بهاز  .استقدرت ملی داراي دو نوع مستقیم و غیرمستقیم 
شود عبارت است از دستکاري عامدانه منابع اقتصادي توسط یک دولت  آشکار یا قدرت اجبار از آن یاد می

صـورت اقنـاع و از طریـق فشـار      ت هـم بـه  این قدر با هدف تأثیرگذاري مستقیم روي رفتار دولت دیگر.
شود. اثرات قدرت مستقیم اقتصادي بر امنیت  کار گرفته می هاقتصادي در راستاي کسب منافع یک دولت ب

شـود   ها و تشویق مثبت و منفی اقتصادي در مورد کشورهاي دیگر اعمال می از دو طریق برقراري تحریم
یـا بـا تحمیـل     ،دهد افزایش می ها آنرا براي همکاري و هماهنگی بین ها  و از این طریق یا انگیزه دولت

ها را مجبور به تغییر رفتـار و   دولت هزینه اقتصادي و اعمال محدودیت ارتباط اقتصاد یک کشور با جهان،
  دهد. پذیرش خواسته دولت دیگر کرده و از این طریق احتمال بروز جنگ را کاهش می

ت غیرمستقیم است که به رشد فزاینده وابستگی متقابل اقتصادي از دهه قدرت اقتصادي قدر نوع دیگر
عنوان قدرت پنهان، نفوذ بدون زور و یا به تعبیر رابرت کوهن  گردد. از این قدرت که به ن بر میتاکنو 1970

طـرح  شود. در این راستا بود که ناي بعداً ایده قدرت نرم را م و جوزف ناي قدرت کنترل نتایج نام برده می
هـاي اطالعـات، تنظـیم هنجارهـا و      حفظ هژمونی آمریکا از طریق تسلط بر جریانکننده  نمود که توجیه

تولید و توزیع فرهنگ  هاي فراملیتی و شرکت هاي اقتصاد جهانی مانند تجارت آزاد و اقدامات مدیریتی نرم
قواعد «عنوان توانایی یک دولت براي برقراي  توان به باشد. از این قدرت می میی در سطح جهان آمریکای

تـوان گفـت    ها تعریف نمود. از نظر پیامـدهاي امنیتـی مـی    و هنجارهاي عملکرد براي دیگر دولت» بازي
یکپارچگی با اقتصاد جهانی است اي از وابستگی متقابل و  دستیابی به قدرت غیرمستقیم اقتصادي تابع درجه

هاي اقتصادي آن بینجامـد و   تواند به افزایش هزینه ی با این نظام میکه عدم همکاري و هماهنگ نحوي به
ها خواهد شـد. البتـه ایـن     ترس ناشی از این پیامد منجر به تعدیل رفتار سیاسی، نظامی و اقتصادي دولت

  ).129 -132: 1390(خادمی،  شود وابستگی به گفته کراسنر از نامتقارن بودن روابط اقتصادي ناشی می
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 ها) باید قدرتمند باشند تا بـه امنیـت دسـت یابنـد و     ملت - با معیارهاي جهان کنونی کشورها (دولت بنابراین
 نیاز به پیوسـتگی بـه دیگـران دارنـد و بایـد      شدن نیز ثروتمندثروتمند باشند تا به قدرت دست پیدا کنند و براي 

) با این توصـیف  1388:125 مجتهدي،(رهبر و فیاض  تدابیر امنیتی و سالمت اقتصادي خود باشند پیگیرتوأمان 
توان ضمن افزایش قدرت ملـی و جایگـاه دولـت در نظـام      هاي اقتصاد مقاومتی می با پیگیري و اجراي سیاست

  از امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بود. ازپیش الملل شاهد ارتقاي بیش بین

 المللی پذیري دولت در مقابل تهدیدات بین کاهش میزان آسیب. 6

یابی به استقالل و امنیت اقتصادي را بـراي بسـیاري از    ست که کارولین توماس سیاست دستا از این رو
ترین الویـت ایـن    است و امنیت پولی و تجارتی مطمئن را مهم هاي جهان سوم امري حیاتی دانسته دولت

شـود. از   مین مـی تـأ  ها آنحدودي براي رت است که ثبات و نظم و آرامش تادر این صو .داند کشورها می
اجتماعی و فرهنگی زیادي اسـت  ـ  المللی داراي بار سیاسی مالی بین هاي مالی نهادهاي کمک سوي دیگر

هـاي   بـراي دولـت   ها آنشرایط  المللی پول و تن دادن به که روي آوردن به این نهادها مانند صندوق بین
هـاي   شرایط دشوار امنیتی تا حد فروپاشی نظـام را با  ها آناند  داده ها آنضعیفی که باالجبار تن به شرایط 

الملـل در   توان گفت که جایگاه هـر کشـوري در نظـام بـین     شان مواجه ساخته است. از این رو می سیاسی
درجه اول به امنیت اقتصادي آن بستگی دارد. بنابراین تالش براي تقویت توان اقتصادي گام نخسـت در  

 شـود  که به افزایش ثبات ملی و ضریب امنیت ملی منتهی مـی  هاي امنیتی کارآمدي است اجراي سیاست
  ).  297-298: 1381(تریف و دیگران، 

ـ ري یپـذ  بیآسـ ش یدهد که به افـزا  ن امکان را مییا هاي مخالف دولتزیرا ضعف اقتصادي به   ک ی
ـ یبه دولت اک اقتصاد قوي، یگر، ید يسواز اقدام کنند. م یاعمال تحرله یبوسکشور  دهـد   ین امکان را م

ـ هاي رفاهی در کشور، حتی به تهد ت نظامی و اجراي برنامهیضمن تقوکه  محـدود بـودن    ناشـی از  اتدی
  )47: 1383ن،یمارت( گردد یمستولاتی یعی حیمنابع طب

ي را هاي جد هاي اقتصادي فراملی گذشته از آن آسیب بیش از اندازه به فرصت يبا توجه به اینکه اتکا
سـازد.   هاي بیگانه را هموار مـی  کند، زمینه اعمال نفوذ قدرت لل متوجه دولت میالم در سیستم اقتصاد بین

یابی به منافع  ابزارهاي اقتصادي براي دست کاربرد غیراقصادي فزایندةة دهند تاریخ تحوالت اقتصادي نشان
ید گفت اها ب هاي اقتصادي است. در خصوص تحریم مردان است. یکی از این ابزارها تحریم مورد نظر دولت

مدت غیرقالب انکار است ولی در بلندمدت به تقویت بنیه اقتصادي رقیب منجر  اگرچه لطمات آن در کوتاه
تنها بـه   ها نه برد ابزارهایی مانند تحریمارتباطی کارۀ علت وجود شبک شود. این امر در حالی است که به می

توانـد بـه    ر مواردي وجود ارتباط وثیق میرساند و حتی د بازیگران آسیب میۀ دولت مورد نظر بلکه به کلی
طرفین به یک اندازه آسیب وارد کند. با این حال این اصل کلی صادق است که توانایی اقتصادي بیشتر، در 
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  ). 300-301: 1381تر مؤثر است (تریف و دیگران،  اعمال نفوذ بیشتر و تحصیل منافع امنیتی بزرگ
روزافـزون وضـعیت اقتصـادي و امنیـت ملـی در شـرایط کنـونی        با توجه به درهم تنیدگی شـدید و  

طور غیرمستقیم با افزایش توانایی نظامی به حفظ امنیت ملـی   گونه که قدرت اقتصادي به المللی همان ینب
ها موجب رفع و کاهش تهدیـدهاي داخلـی و    پذیري صورت مستقیم نیز با کاهش آسیب کند، به کمک می

) این امر در خصـوص جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز      804: 1385فام،  زدان(ی شود خارجی امنیت ملی می
زا کردن اقتصـاد ملـی،    ویژه با کمک درون به هاي اقتصاد مقاومتی ی شدن سیاستاست لذا با اجرای صادق

المللی را نیز رفع و کـاهش داد و   هاي امنیت اقتصادي، تهدیدهاي بین پذیري توان ضمن کاهش آسیب می
 هـاي اقتصـادي دنیـا و    المللـی از قبیـل: تکانـه    عوامـل تهدیـدزاي بـین    در برابر مت دولت راتوانایی مقاو

 هاي تخاصمی افزایش داد. تکانه
از این رو با توجه به اینکه ریشه مشکالت اقتصادي کشور بیشتر ساختاري بوده و چاره کـار نیـز در    

وقـوع   ا توجه به تهدیـدات اقتصـادي بـه   ر باصالح این ساختار است و با توجه اینکه در شرایط فعلی کشو
با مـدیریت صـحیح    هاي بیگانه وابستگی اقتصادي کشور به خارج کمتر شده است پیوسته از ناحیه قدرت

طالیی براي تحـول سـاختاري    توان این تهدیدات را تبدیل به فرصت در قالب راهبرد اقتصاد مقاومتی می
هاي  که ضمن حفظ و گسترش برنامه طوري پیدا کرد به استقالل اقتصادي دستاقتصاد کشور نموده و به 

عنـوان فرصـت احیـاي     از آن بـه  هـاي اقتصـادي را کـاهش داده و    پـذیري  رشد و توسعه کشـور آسـیب  
  ) 21: 1393حیدري،  (هزوائی و زیرکی اقتصادکشور استفاده نمود

المللـی   ر بازیگران بینبا توجه به ذات انقالب اسالمی و تهدیدات روزافزون نسبت به آن از سوي سای
کشور را در مقابل تهدیـداتی از   ی،زای قتصاد مقاومتی از قبیل درونهاي ا کارگیري مؤلفه هتوان گفت با ب می

هـاي اقتصـادي، جمهـوري     پـذیري  تر خواهد شد و بـا کـاهش آسـیب    المللی مصون هاي بین قبیل تحریم
هـا و اهـداف انقـالب     ي نظـام سـلطه از آرمـان   تواند در مقابل تهدیدهاي اقتصـاد  اسالمی ایران بهتر می

 الملل دفاع نماید. اسالمی در نظام بین

  استقالل اقتصادي . 7
زنی نوعی ضریب امنیت براي هر کشور است و هر دولتی که از توان بـاالي اقتصـادي    امروزه قدرت چانه

اه با امنیت اقتصـادي در نظـر   برخوردار باشد داراي چنین قدرتی است. از این رو باید واژه استقالل را همر
الملل  شرایط کشور در نظام بین) منظور از استقالل اقتصادي نیز این است که 264: 1390(خادمی،  گرفت

ـ    به اري کننـد کـه در   نحوي باشد که سایر بازیگران با استفاده از ابزار اقتصادي نتواننـد آن را وادار بـه رفت
به تعبیر رابرت دال از قدرت، دولت دیگر نتواند با استفاده از ابـزار   و کرد گونه رفتار نمی شرایط غیر آن، آن

اقتصادي بر آن اعمال قدرت نماید. به عبارت دیگر یک جامعه در تأمین منافع اقتصـادي خـود بـه سـایر     
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اش در دست سایرین نباشد و سرمایه فیزیکی، انسانی و امکانـات   جوامع متکی نبوده و زمام امور اقتصادي
معنـی قطـع روابـط اقتصـادي      وامع بخش اعظم منابع آن اقتصاد را تشکیل ندهد. البته این امر بهدیگر ج

شـود. در حقیقـت بایـد گفـت      خارجی نیست زیرا وابستگی متقابل در دنیاي امروز مانع از چنین امري می
دها و نیـز  استقالل اقتصادي امري نسبی است و تابع درجه تأثیرپذیري اقتصاد یک کشور از سـایر اقتصـا  

  )293: 1390(خادمی،  باشد می ها آندرجه تأثیرگذاري بر 
بقـاي  جهـت   ی و آب کـه یمانند انرژي، مواد غـذا  حیاتی عییک کشور با منابع طبیاقتصادي  ییتوانا

مهـم   مسـئلۀ ن یـ ک کشور به اینی یف سرزمی. تعردارد یمحکمۀ رابط اتی هستند،یار حیزندگی مردم بس
ـ عی در داخل کشور قرار دارد تا پشتوانه اقتصـاد ملـی قـرار گ   یمنابع طب ازک ی که کداماست  مربوط رد و ی

، غذا ل:یاز قب یاتیه حین مواد اولیک کشور در تأمیضعف  بشود.وارد  از خارجست یبا یم ها آنک از یم کدا
ـ در ا .دنبال خواهد داشت به توسعه اقتصادي رادر  یافتادگ عقباز گرسنگی تا  یج مهمی، نتاآب، انرژي ن ی

ـ وارد کـردن مـواد اول   .مورد سوال قرار دهنـد  حکومت رات یتا مشروعابند ی یفرصت ممخالفان ط یشرا ه ی
ت یوضعدر شود، خصوصاً  یت ملید امنیمنجر به تهد اقتصادنمودن با فلج ممکن است ز یاتی از خارج نیح

 سالح نفـت  و جنگ آب، ییذات غیامنمانند: اصطالحاتی مطرح شدن  .گردد د مییر تشدین تأثیبحرانی، ا
  ).47-48: 1383(مارتین، استرات ین تأثیامد ایپی الملل نیبۀ عرصدر 

اي که  استقالل اقتصادي خودکفایی در کاالهاي ضروري و استراتژیک است زیرا جامعهۀ از این رو الزم 
و  آوردتواند سخن از استقالل اقتصادي به میان  گاه نمی هاي متخاصم وابسته باشد هیچ دولتدر این امور به 

توان از البالي مواضع رهبري  خوبی می یکی از مسائلی که به از امنیت اقتصادي نیز برخوردار نخواهد بود.
در این خصوص پی برد تأکید ایشان بر استقالل اقتصادي است. از نظر رهبر انقالب، اقتصاد مقاومتی شکلی 

شود. از نظر ایشان در  ادي اسالمی است که در زمان فشار و تهدید اقتصادي دشمن ایجاد میاز نظام اقتص
اول اینکه استقالل اقتصادي در اولویت قرار گیرد و دوم  .نظام اقتصادي اسالم باید دو تغییر عمده رخ دهد

  ).52-55 :1391(میرمعزي،  اینکه جهاد اقتصادي بر مردم و مسئولین به عنوان امر واجب فرض شود
در جهت حصول استقالل اقتصادي نیز عنصر اصلی و ممتاز اقتصاد مقاومتی جهاد اقتصادي است زیرا 
این عنصر است که اقتصاد مقاومتی را از اقتصادهایی که در برابر تهدیدهاي دشمن به گرفتن تـدبیرهاي  

م و مسئوالن بستر مناسب براي نماید و با واجب شدن جهاد اقتصادي بر مرد پردازند ممتاز می عقالیی می
 :1391آید. (میرمعزي،  ها فراهم می هاي استقالل اقتصادي و تبدیل تهدیدها به فرصت بخشی سیاست نتیجه

تـوان   هاي اقتصاد مقاومتی می توان گفت با مردمی کردن اقتصاد و با رعایت سایر مؤلفه ). از این رو می74
  اقتصادي و امنیت اقتصادي فراهم نمود.زمینه الزم را جهت دستیابی به استقالل 
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  گیري نتیجه
این تحقیق که به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی بود که اجراي الگوي اقتصاد مقاومتی چـه تـأثیري بـر    

گذارد؟ با استفاده از چارچوب نظري تلفیقـی حاصـل از نگـاه     امنیت اقتصادي جمهوري اسالمی ایران می
ماندل بـه امنیـت اقتصـادي، کـه بـوزان بـر توجـه توأمـان بـه تهدیـدات و           متفاوت باري بوزان و رابرت 

تهدیـدات امنیـت اقتصـادي را خـارجی      ولی ماندل بیشتر هاي امنیت اقتصادي تأکید داشته پذیري آسیب
و بـا   ها و تهدیدات اقتصادي در بعد داخلـی و خـارجی   پذیري دانسته است. از این رو ضمن توجه به آسیب

امنیت اقتصادي یکی از ابعاد امنیت ملی است که با سایر ابعاد آن از قبیل امنیت سیاسی نیـز  این نگاه که 
ارتباط وثیقی دارد به بررسی تأثیرات راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت اقتصادي جمهوري اسـالمی ایـران   

ن فهمید کـه ایشـان   توا خوبی می هاي اخیر به اقدام گردید. با نگاهی به سخنان رهبر انقالب نیز در سال
هـا و فشـارهاي اقتصـادي     تحـریم  ۀلبا توجه به شرایط خاص کشور و مسئ اقتصاد مقاومتی را تنها ۀلمسئ

هاي کـالن ابالغـی در ایـن خصـوص را بـه       بیگانگان مطرح نکرده است بلکه ایشان این الگو و سیاست
ادامه دهنـد مـدنظر دارنـد. بـا      عنوان راهی که مسئولین نظام جمهوري اسالمی ایران باید در طول زمان

هـاي   بـه بحـث   هاي اقتصاد مقـاومتی و بـا توجـه    توجه به پیوستگی شدید میان امنیت اقتصادي با مؤلفه
مستمر، مقابله با فساد  زا و هایی مانند: رشد اقتصادي درون صورت گرفته در خصوص تأثیرات آن بر مؤلفه

(سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي) داخلـی،    ثباتی با بی ترش عدالت اجتماعی، مقابلهاقتصادي و سیاسی، گس
پـذیري دولـت در مقابـل     الملل، کاهش میزان آسیب ارتقاي قدرت ملی و جایگاه دولت در سطح نظام بین

رضیه تحقیـق دانسـت و   تأیید فة توان این نتایج را نشان دهند المللی، استقالل اقتصادي می تهدیدات بین
هـا در   پذیري تواند ضمن کاهش آسیب می که اجراي الگوي اقتصاد مقاومتیآن است ة دهند این امر نشان

به فرصت، منجر به ارتقاي امنیـت اقتصـادي و در بعـد     ها آنالمللی و تبدیل  مقابل تهدیدات داخلی و بین
  تر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران گردد.  کالن

  منابع  
اهللا  سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثـار آیـت   ،30/11/1392 ،»اقتصاد مقاومتی«هاي کلی  ابالغ سیاست

 http://www.khamenei.irاي:  خامنه
، چـاپ اول، تهـران،   ي، ترجمه پژوهشکده مطالعـات راهبـرد  ها و هراس مردم، دولت، 1378بوزان، باري. 

 مطالعات راهبردي،  پژوهشکده
اي:  اهللا خامنـه  ، سـایت اینترنتـی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار آیـت       1391/06/02  مقام معظم رهبري بیانات

http://www.khamenei.ir 
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 وزارت امور خارجه. یالملل نیو ب یاسیانتشارات دفتر مطالعات س تهران،

چـالش اساسـی امنیــت ملـی و ارتبـاط آن بــا     « ،1388؛ رضـا محمد فیـاض مجتهــدي،  و فرهـاد  رهبـر،  
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 .115-152صص  ،38
 مجله، »سیاسی در کشورهاي در حال توسعه -پیامدهاي امنیتی فساد اقتصادي«، 1385. سعیده لطفیان، 

  .187-220، صص 71شماره   ،دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
، چـاپ اول، تهـران،   ير نصـر یترجمـه قـد   انـه، یت در خاورمید امنیجد  چهره، 1383. ی.نور.جین، لیمارت

 .يپژوهشکده مطالعات راهبرد
، چـاپ اول، تهـران،   يمطالعات راهبـرد ، ترجمه پژوهشکده یت ملیر امنیمتغة چهر، 1377 ماندل، رابرت.

 .يپژوهشکده مطالعات راهبرد
، »(با تأکید بر دیدگاه مقام معظـم رهبـري)   اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن«، 1391میرمعزي، سیدحسن، 

 .49-76، صص 47فصلنامه اقتصاد اسالمی، شماره 
نماد مـدیریت جهـادي در اقتصـاد    اقتصاد مقاومتی؛ «، 1393حیدري، علی.   هزوائی، سیدمرتضی و زیرکی

 .9-26، 37فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی، سال یازدهم، شماره ، »سیاسی ایران
 ،»ی و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایرانالملل بینهاي  مطالعات ایران: تحریم« ،1385. حمودم فام، یزدان

 .789-820صص ،34شماره   سال نهم،، مطالعات راهبردي فصلنامه
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زایی  هاي جهادي در درون الگوي مفهومی مطلوب براي حرکت
  اقتصادي مناطق محروم

  ****پور اونجی سیدرحمان حسن ،***حمید ابیا ،**محمدجواد کجوري ،*حمیدرضا مقصودي

  چکیده  
عنوان الگویی نهادي و برخاسته از نظریۀ انقالب اسالمی نیازمند تالئم ساختاري  هاي جهادي به حرکت

هـا   ب اسالمی است. ایـن حرکـت  عنوان الگوي کالن حرکت فعلی اقتصاد در انقال با اقتصاد مقاومتی به
اي باشند کـه بتواننـد    اند باید به گونه کشور طراحی شده زدایی از مناطق مختلف منظور محرومیت که به

عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقـاومتی نقـش مـؤثري     زا ساختن اقتصاد مناطق مختلف کشور به در درون
دنبـال آن اسـت کـه الگـوي      زایـی بـه   مند از عنصـر درون  ایفا کنند. پژوهش حاضر پس از تبیینی نظام

  صورت مفهومی تبیین کند.  زایی اقتصادي مناطق محروم را به هاي جهادي در درون مطلوب حرکت
شود و متون این پژوهش محصول شیوة تفلسـف   این پژوهش در حوزة فلسفۀ اقتصادي تعریف می

در پدیده است. به این معنا که با محور قرار دادن اقتصاد منطقۀ هدف در حرکت جهـادي و بـا رفـت و    
منـد از   اي، به تحلیلی نظـام  انی فلسفۀ اقتصادي اقتصاد منطقهبرگشت میان پدیدة حرکت جهادي و مب

  زایی اقتصادي پرداخته شده است.  آثار و نتایج آن در حوزة درون
هـاي   محـور در بارورسـازي ظرفیـت    محـور و کفایـت   در طول پژوهش با مقایسۀ دو رویکرد مزیت

محور نه تنها به مقاومت  راهبرد مزیتاي از جمله مناطق محروم، این نتیجه حاصل شده است که  منطقه
کند. در مقابل، راهبرد  تر می هاي اقتصاد مناطق را روز به روز سست بلکه بنیان کند اقتصادي کمکی نمی

محور که مبتنی بر اندیشۀ حضرت امام و مقام معظم رهبري و مالئم با اندیشۀ دینی طراحی شده  کفایت
ق را به همراه دارد و تفاوتی در اجراي این راهبرد در موقعیـت  حدذاته، مقاومت اقتصادي مناط است، فی

محور را راهبرد مطلوب  تهدید و فشار و موقعیت عادي اقتصاد وجود ندارد. لذا این پژوهش، راهبرد کفایت
  داند.  هاي اقتصاد مناطق محروم می هاي جهادي در بارورسازي ظرفیت حرکت
  زایی  اي، درون حروم، کفایت، مزیت، اقتصاد منطقههاي جهادي، مناطق م حرکت: ها واژهکلید

                                                        
   هاي اقتصادي السالم و پژوهشگر مؤسسۀ مبانی و مدل دانشجوي دورة دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق علیه *

 السالم  دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه **
   مشاور علمی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشوردانشجوي دوره دکتري و  ***

   دانشجوي دوره دکتري و کارشناس ارشد سازمان بسیج سازندگی کشور ****
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  مقدمه  
افتـادگی    الخصوص در دو قرن اخیـر منجـر بـه عقـب     وابستگی سیاسی، اقتصادي، علمی و فرهنگی، علی

کشورهاي وابسته و کشورهاي استکباري شـده   هاي شدیدي میان بسیاري از کشورها و پدید آمدن شکاف
هـا و   مانـدگی  الخصـوص پـس از دوران قاجـار از ایـن عقـب      است. ایران هم در طول تـاریخ خـود علـی   

  ها آسیب فراوانی دیده است.  وابستگی
انقالب اسالمی ایران که از آغاز پیدایش خود به مقابله با اهداف نظام استکباري غرب پرداختـه و بـه   

هاست. از لـوازم پـر کـردن     باشد، در مسیر خود ناچار از پر کردن این شکاف جانبه می دنبال پیشرفت همه
شـود   با حرکت عادي نمی«. در نگاه مقام معظم رهبري، است» حرکت و مدیریت جهادي«چنین شکافی 

شود کارهاي بزرگ را انجـام داد؛ یـک    حساسیت نمی آلوده و بی پیش رفت؛ با حرکت عادي و احیاناً خواب
(بیانات در جلسه » همت جهادي الزم است، تحرك جهادي و مدیریت جهادي براي این کارها الزم است

). انقـالب اسـالمی کـه بـا طـرح الگـویی بـا دکتـرین         20/12/1392تی هاي اقتصاد مقاوم تبیین سیاست
هاي ابتدایی پس از انقالب اسالمی، از سوي نظام  اقتصادي و سیاسی غیروابسته ظهور کرد، از همان سال

ها علیه ایـن کشـور اعمـال     هاي بازدارندة مختلفی از سوي دولت استکبار تحت فشار قرار گرفت و فعالیت
هاي بزرگ را به خطـر انـدازد. از    طور کلی منافع قدرت توانست به ي جمهوري اسالمی میشد. توفیق الگو

رو، تهاجم علیه موجودیت نظام اسالمی ایران از طرق گوناگون در دستور کـار ایـن کشـورها قـرار      همین
گرفت. پس از عدم موفقیت کامل در تهاجم نظامی و فرهنگی، در دهـۀ سـوم انقـالب اسـالمی تهـاجم      

هاي اقتصادي براي متزلزل ساختن اقتصاد، تـأمین معیشـت و ادارة    کارگیري ابزارها و شیوه ادي با بهاقتص
  اقتصادي زندگی مردم، راهبرد محوري نظام استکبار علیه موجودیت نظام اسالمی است. 

بنابراین، اقتصاد امـروز کشـور بایـد بـا محوریـت حرکـت و مـدیریت جهـادي، در راسـتاي جبـران           
هاي وابستگی اقتصادي و تقویـت اقتصـاد ملـی پیشـروي کنـد.       هاي اقتصادي، قطع شریان گیماند عقب

ایران اسـالمی بـا   «اقتصاد مقاومتی، راهبردي کالن است که مدیریت این حرکت عظیم را به دنبال دارد. 
از  تـر  هاي گسـترده و مهـم   ر و منابع غنی و متنوع و زیرساختدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخایاستع

همه، برخورداري از نیروي انسانی متعهد و کارآمـد و داراي عـزم راسـخ بـراي پیشـرفت، اگـر از الگـوي        
اقتصادي بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروي کنـد  

قتصادي تمـام عیـار   آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ ا نه تنها بر همه مشکالت اقتصادي فائق می
دارد، بلکـه خواهـد توانسـت در     نشینی وامـی  آرایی کرده، به شکست و عقب در برابر این ملت بزرگ صف

هـاي مـالی،    هـاي ناشـی از تحـوالت خـارج از اختیـار، ماننـد بحـران        اطمینانی جهانی که مخاطرات و بی
هـاي مختلـف و    کشـور در زمینـه   اقتصادي، سیاسی و.... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهاي

انداز بیست سـاله، اقتصـاد متکـی بـه      ها و اصول قانون اساسی و سند چشم تداوم پیشرفت و تحقق آرمان
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بخش از نظام  ی الهامویا و پیشرو را محقق سازد و الگویگرا، پ زا و برون بنیان، درون دانش و فناوري، عدالت
). اقتصـاد  30/11/1392هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی      اسـت (ابالغ سی» اقتصادي اسالم را عینیت بخشد

باشـد.   هـاي درون کشـور مـی    گرا است که تکیۀ اساسی آن به ظرفیـت  زا و برون مقاومتی، اقتصادي درون
زایـی و   هـاي کلـی اقتصـاد مقـاومتی موظفنـد درون      هاي مختلف اقتصادي نیز مبتنی بـر سیاسـت   بخش
قرار دهند و شبکۀ اقتصادي کشور را به این سو حرکت دهنـد.  گرایی را اصول موضوعۀ حرکت خود  برون

که برگرفته از اندیشۀ حضـرت امـام خمینـی (ره) و    » زدایی نهضت محرومیت«یا » هاي جهادي حرکت«
اند نیز از این امر مستثنی نیستند. در ایـن نوشـتار بـا     مقام معظم رهبري و با ماهیتی جهادي طراحی شده

به طراحی فضاي نظري مطلوب جهت تعیین مسیر  1»اي اقتصاد منطقه«زایی در  مبنا قراردادن اصل درون
منظور قطع وابستگی و پیشرفت اقتصادي تبیین  ست. در همین راستا و بههاي جهادي اقدام شده ا حرکت

در حـوزة اقتصـاد   » 2زاي کفایـت مبنـا   تولیـد درون «خواهد شد که مبتنی بر پـارادایم اقتصـاد مقـاومتی،    
، باید محور حرکـات جهـادي در عرصـۀ تولیـد کشـور قـرار بگیـرد. در ایـن پـژوهش مـراد از           اي منطقه
هـاي   هایی است که توسط بخش مردمـی و بخـش   طور خاص، آن دسته از حرکت هاي جهادي به حرکت

  شود.   حکومتی نظیر بسیج سازندگی، جهت رفع مرحومیت انتقاالت کشور انجام می
شود؛  زا کردن مناطق هدف پرداخته می هاي جهادي در درون اي حرکته در این نوشتار ابتدا به چالش

به بررسی )» 5(سودمحور 4محور مزیت«و » 3محور (نیازمحور) کفایت«در بخش بعد پس از طرح دو گفتمان 
پردازیم. در قسمت بعد تـالش   اشتراکات و افتراقات این دو گفتمان نسبت به گفتمان اقتصاد مقاومتی می

گستر،  اي وارد کرده و با طرح الگوي خودکفایی منطقه دو گفتمان را در مقیاس اقتصاد منطقهکنیم این  می
در شناسایی » توازن شناختی«سازي کنیم. الگوي  هاي جهادي پیاده مبانی نظري فوق را در کار ویژة حرکت

نیز مواردي هستند که » توانمندساز«و » مددکارانه«مناطق محروم، و راهبردهاي رفع نیاز اعم از راهبردهاي 
  شوند.  عنوان مفاهیمی از الگوي حرکت جهادي مطلوب ارائه می در انتها به

  زا کردن مناطق هدف  هاي جهادي در درون هاي حرکت چالش
شود، محمل مناسبی براي افزایش  هاي جهادي که ناظر به حل معضالت مناطق محروم انجام می حرکت

هـا بـه توزیـع بهتـر      رود. ایـن حرکـت   و در نتیجه کشور به شمار میدرجه مقاومت اقتصادي این مناطق 
امکانات و ثروت در کشور، انتقال حوزة توجهات به مناطق محـروم، انتقـال دغدغـه بـه مراکـز مـدیریت       

کـه منـاطق محـروم در وضـعیت      جـایی  کنـد. از آن  ی کمک شایانی میزدای اجرایی و همچنین محرومیت
                                                        

1. regional economics  2. sufficeint base endogenous production 
 

3. need base  4. advantage base 
 

5. profit base  
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خودي خود و در وضعیت فعلی نیز در  ها حتی به برند، اجراي این حرکت ر میس معیشتی بسیار نامطلوبی به
هاي جهـادي،   سازي اقتصاد مناطق مؤثر هستند. اما با این حال، بررسی شیوة معمول اجراي حرکت مقاوم

اي از  عنـوان نمونـه   هـا را بـه   تواند این حرکت ها می کند که رفع این چالش ي حکایت میاز دو چالش جد
  سازي در حوزة اقتصاد مقاومتی تعریف کند. نهاد

که هنوز در  جایی است. از آنگیري راهبردي اقتصادي  هاي جهادي در جهت چالش اول، نقص حرکت
توانند نیازهاي  کشور مناطقی وجود دارد که محرومیت ساکنین آن تا حدي است که در بسیاري موارد نمی

جهادي، ناظر به رفع نیازهـاي فـوري در منـاطق محـروم     هاي  اساسی خود را مرتفع سازند، عمدة حرکت
شـود   هاي جهادي موجـب مـی   مدت بودن حرکت اي بودن و کوتاه گیرند. این عامل بعالوة دوره شکل می

هـاي   مدت تعریف شود. نگـاه مددکارانـه در حرکـت    و کوتاه» مددکارانه«عملکرد جهادگران، ذیل نگاهی 
راي مناطق محروم است، امـا نقطـۀ اتمـامی بـر محرومیـت ایـن       دهندة مناسبی ب جهادي اگر چه تسکین

هاي جهادي، محرومیت ایـن منـاطق    رغم اجراي حرکت شود علی مناطق نیست. گذشت زمان موجب می
هاي دیگري ظاهر شود. اگر چه وجود این رویکـرد در رفـع نیازهـاي اساسـی منـاطق محـروم        در ویژگی

چـرا کـه مـانع از     ،زدایـی دائمـی کنـد    تواند محرومیت رد نمیضروري است، اما بسنده کردن به این رویک
گیري راهبردي اقتصـادي، نـاظر بـه     شود. اما جهت وجود آمدن نظام راهبردي بلندمدت در رفع نیاز می به

گیـري،   شـود. ایـن جهـت    ریزي درازمدت در راستاي توانمندسازي مناطق محروم تعریف می مسئلۀ برنامه
کنـد   کنـد و تـالش مـی    ترغیـب مـی  » پیشـرفت پایـا  «هـاي   جاد زیرسـاخت هاي جهادي را به ای حرکت
  هاي منطقه را شناسایی کرده و بارور سازد.  ظرفیت

گیري راهبردي اقتصـادي هسـتند، امـا مبـانی      هایی است که داراي جهت چالش دوم ناظر به حرکت
گیرنـد. ایـن    تا قرار نمیها با مبانی اقتصادي انقالب اسالمی در یک راس گیري اقتصادي این حرکت جهت

انباشـت  «، 1»تکنولوژي پیچیـده «اي خود را مبتنی بر سه نظریۀ  ها، استراتژي توانمندسازي منطقه حرکت
کنند. مراد از تکنولوژي پیچیده، تعریفی از فناوري  تعریف می 3»اي مزیت نسبی و مطلق منطقه«و  2»کارا

پندارد. در این رویکرد، از لـوازم   یزاسیون صنعتی میآالت پیچیده و مکان است که آن را منحصر در ماشین
کنـد کـه    هاي پیچیده به مناطق است. انباشت کارا نیز ایجاب مـی  توانمندسازي مناطق، انتقال تکنولوژي

کاسـه مـورد    طـور یـک   اي انباشت شده و بـه  هاي منطقه جهت ایجاد کارایی در فعالیت اقتصادي، ظرفیت
وري در فعالیت اقتصادي  باال، موجب افزایش بهره 4»مقیاس«در این رویکرد،  استفاده قرار بگیرند. چرا که

گذاري اقتصادي خود را بر نقاطی متمرکز کنند  کند که مناطق، سرمایه شود. نظریه سوم نیز ایجاب می می
را بـر   هاي خود که در آن نقاط داراي توانمندي ویژه هستند. مبتنی بر این نظریه، مناطق باید ابتدا سرمایه

                                                        
1. complicated technology  2. efficient accumulation 
 

3. regional relative and absulute advantage  4. scale 
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اي در تولید کاالي الـف نسـبت بـه سـایر      خود متمرکز کنند؛ به این معنا که اگر منطقه 1»اولین بهترین«
دسـت   مناطق قابلیت باالتر (مزیت) دارد و از محل تولید این کاال نسبت به سایر کاالها سود بیشـتري بـه  

رف کند. تنها در صـورتی بایـد سـراغ    آورد، بایستی در وهلۀ اول، منابع خود را جهت تولید این کاال ص می
هاي اقتصادي برود که افزایش تولید کاالي الف، سود آن را تا حدي کاهش دهد که با سـود   سایر فعالیت

  هاي بعد برابر شود.  کاالهاي داراي رتبه
نظریۀ مزیت نسبی و مطلـق  «هاي فوق، به طرح و نقد نظریۀ سوم یعنی  نوشتار حاضر از میان چالش

کند الگویی جایگزین را براي این نظریه ارائه کند که با مبانی اقتصادي  پردازد و تالش می می» يا منطقه
زایی مرتفع کنـد و بتوانـد درجـۀ     انقالب اسالمی سازگاري داشته و چالش مناطق محروم را از حیث درون

  مقاومت اقتصادي مناطق را افزایش دهد. 

  هاي جهادي در توانمندسازي مبتنی بر اندیشۀ مزیت   رویکرد حرکت
کنند ساختار اقتصاد منطقـه را بـا    هاي جهادي که در مراجعه به مناطق محروم تالش می برخی از حرکت

اي متعارف ترسیم شده است عمـل   چه در اندیشۀ اقتصاد منطقه نگاهی راهبردي ترمیم کنند، مبتنی بر آن
که ممکـن اسـت نیـاز چنـدانی نسـبت بـه تولیـد         رغم این بر اندیشۀ اقتصاد متعارف، علی کنند. مبتنی می

هـاي مصـرفی کـه در خـارج از آن منطقـه،       محصولی خاص در یک منطقه وجود نداشته باشـد، ظرفیـت  
کند که آن محصول را تولید کـرده و در بازارهـاي خـارج از آن منطقـه بـه فـروش        ساکنان را ترغیب می

کند که این  این معنا که هدف از تولید در این اندیشه، رساندن کاال به بازار است و تفاوتی نمی برسانند. به
بازار در داخل منطقه یا در خارج منطقه قرار گرفته باشد. از سوي دیگر، اگر ظرفیت یک منطقه در تولیـد  

یجـاد کنـد،   یک محصول بیش از سایر محصوالت باشد و محصول یادشـده ثـروت و سـود بیشـتري را ا    
توان انگیزة تولید  گذاري در وهله اول باید بر این محصول انجام شود. قاعدتاً در چنین شرایطی می سرمایه

هـاي   توان از انگیـزه  سازي سود دانست. مبتنی بر توضیحات فوق، بازارمداري و سودگرایی را می را بیشینه
رض وجود این دو انگیزه، مناطق اقدام به تولیـد  اي دانست. لذا با ف اساسی تولید در اقتصاد متعارف منطقه

هـاي   کوشد اوالً ظرفیـت  اي نیز در رویکرد متعارف، جهت توانمندسازي مناطق می کنند. اقتصاد منطقه می
دهی منابع به سوي تولیدات داراي بـازار و   اي را شناسایی کرده و با جهت هاي منطقه بازاري و ثانیاً مزیت

پـذیري اسـتوار اسـت.     رونـق بخشـد. مزیـت نسـبی بـر اصـل اقتصـادي رقابـت         پرسود، تولید منطقه را
پذیري توانایی عرضۀ محصول و خدمات است در مکان، زمان و شکل دلخواه خریداران بـا قیمتـی    رقابت

اي که حداقل هزینۀ فرصت منـابع مصـرفی را پوشـش دهـد      کنندگان به گونه برابر یا بهتر از سایر عرضه

                                                        
1. first best  
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اي، مبتنی بـر اسـتراتژي تقسـیم     ). گفتمان مزیت در اقتصاد منطقه148، ص 1387، (جوالیی و همکاران
هـا   کند مهمترین استعداد مناطق را شناسایی کرده و با قرار دادن آن گرایی، تالش می کار و اصل تخصص

با  در یک سیستم هماهنگ، از ظرفیت مناطق بیشترین استفاده را ببرد. اعتقاد این رویکرد بر این است که
توان مقیاس تولید را بسیار باال برد و حداکثر منفعت اقتصادي را عاید شد؛ لذا در  استفاده از تقسیم کار، می

  این نگاه، توانمندسازي در جهت به فعلیت رساندن مهمترین استعداد هر کدام از مناطق است. 
). 125، ص1388طق اسـت (موحـد،   اي، استفادة بهینه از منابع براي توسعۀ منـا  ریزي منطقه هدف در برنامه

بنابراین مبتنی بر استراتژي مزیت نسبی، در هر منطقه بایستی استعدادي به فعلیـت برسـد کـه بیشـترین سـود      
گیـرد. نتیجـه نگـاه     اقتصادي را براي منطقه داشته باشد؛ لذا توانمندسازي با اولویت سود اقتصادي صـورت مـی  

سازي در رویکرد نـوین نیـز بـه دنبـال      مناطق مختلف است. جهانی مبتنی بر مزیت نسبی، وابستگی شدید میان
دنبال آن است کـه   وابسته ساختن مناطق مختلف دنیا به یکدیگر از مجراي استراتژي مزیت است. بازار جهانی به

خواهد با تخصصی کردن اقتصاد کشـورها و   شدن در منظر تعارف می جهان را به یک دهکده تبدیل کند. جهانی
مکـانیکی دهکـدة جهـانی، وابسـتگی متقابـل همـۀ دنیـا را         يها به یکی از اجزا و تبدیل هر کدام از آنمناطق 

هایی را که در راستاي ایجاد بازار و بـه تبـع آن،    تضمین کند. اهمیت کسب سود در اقتصاد متعارف نیز نیازسازي
  پذیرد، دور از ذهن نخواهد ساخت.   وابستگی اقتصادي کشورها صورت می

  هاي جهادي در توانمندسازي مبتنی بر اندیشۀ کفایت  کرد حرکتروی
تواند مبتنی بر اندیشـۀ کفایـت بـه رفـع محرومیـت       اما در سوي دیگر، گفتمان دیگري وجود دارد که می

محور قائل است که استعدادهاي مختلـف منـاطق بایسـتی بـه صـورت       مناطق اقدام کند. گفتمان کفایت
دهـد، هـر کـدام از     ویکرد که حداکثرسازي منفعت جاي خود را به رفع نیاز میمتوازن رشد کنند. در این ر

زا مرتفع سازند و تـا جـایی کـه ممکـن      طور درون االمکان به مناطق باید تالش کنند نیازهاي خود را حتی
، »کراهـت قـرض  «است جهت رفع نیاز نباید به دیگران مراجعه شود. در منابع دینی و ذیل مباحثی چون 

توان مؤیدات فراوانی بـر ایـن مسـئله     می» کراهت سپردن کار خود به دیگران«، »رفع سریع دیونلزوم «
  یافت که انسان و به تبع آن جوامع نباید نیازهاي خود را به دیگران احاله کنند. 

طـور متـوازن صـورت     توانمندسازي در این رویکرد، ناظر به استعدادهاي متنـوع منـاطق و البتـه بـه    
ستی توازن نیز به نقشۀ نیازهاي منطقه بستگی دارد؛ لذا در هر بعدي که منطقه نیاز بیشـتري  گیرد. چی می

داشته باشد، استعداد ناظر به آن بعد باید فعلیت بیشتري داشته باشد و در هر بعدي که منطقه نیاز کمتري 
ر، تـوازن در بـه فعلیـت    به آن دارد، نیاز کمتري به تالش براي آن نیاز وجود دارد. در نگاه به عبارت دیگ

ها در این رویکرد به پراکندگی نیازها بستگی دارد. استراتژي خودکفایی به دنبال استقالل  رساندن ظرفیت
نسبی مناطق است. در این منظر وابستگی شدید اقتصادها به یکدیگر معنا نـدارد. گفتگـو و تعامـل میـان     
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تري نسبت به نیازهـاي اقتصـادي صـورت     طیفملل و مناطق مختلف در این رویکرد از مجراي مباحث ل
گیرد. به این معنا که مناطق براي رفع نیازهاي اقتصادي نیست که مجبور با تعامل با یکدیگر هسـتند.   می

سازند. البته این مفهوم بـا بسـته بـودن     تري وجود دارند که نیاز به تعامل را روشن می بلکه مفاهیم انسانی
  هاي بعد به تفاوت اقتصاد خودکفا و اقتصاد بسته نیز اشاره خواهد شد.  بخش اقتصاد نیز مترادف نیست. در

  تعریف نیاز در مناطق در اندیشۀ مزیت نسبی و کفایت  
اقتصاد متعارف بدون ارائۀ محدودة خاصی براي نیاز، با اصالت بخشیدن به بازار و بـا نگـاهی پسـینی بـه     

هـاي بـازاري اسـت. بـه ایـن       لید با استفاده از سیگنالحوزة مصرف تنها به دنبال حداکثر ساختن سود تو
شـود. در ایـن    هایی صورت پذیرد که از تقاضاي بازاري گرفتـه مـی   ترتیب که تولید باید براساس سیگنال

کننـد بـا اسـتفاده از     هاي بازاري نیز ممنوعیتی ندارد و لـذا بازاریابـان تـالش مـی     نگاه، تحریک سیگنال
هاي بازار را به سوي تولیداتی کـه   اي، سیگنال و با هجمۀ پروپاگانداي رسانه هاي مختلف تبلیغاتی تکنیک

سود بیشتري دارند هدایت کنند. لذا نیازسازي در این منظر امري رایج اسـت. رویکـرد مزیـت در اقتصـاد     
هـاي بـازاري را تحریـک کـرده و      کنـد سـیگنال   اي تالش می اي نیز پس از شناخت مزیت منطقه منطقه

خود را به سوي مصرف بیشتر کاالي خود سوق دهد. در این رویکرد، منـاطق مختلـف در کنـار    مشتریان 
هاي مصنوعی خود، باید به فکر ایجاد بازار مصرف براي تولیـدات باشـند.    تولید در مزیت طبیعی یا مزیت

نـابراین،  کنـد. ب  اي نقشـی جـدي ایفـا مـی     اي تخصصی در کنار اقتصاد منطقه عنوان شاخه لذا بازاریابی به
نیاز یا نیازسازي به منظور ایجاد بازار مصرفی مناسب بـراي منطقـه    يوظیفۀ بازاریاب در این رویکرد، القا

هـاي طبیعـی و    است. بنابراین در توانمندسازي مناطق با رویکرد مزیت نسبی همگام بـا شـناخت مزیـت   
گونه کـه   رد. در این رویکرد همانمصنوعی مناطق هدف، باید براي ایجاد بازار براي تولیدات نیز تالش ک

  دانند.   بیان شد، نیاز داراي هیچ قیدي نیست؛ تا جایی که اقتصاددانان، نیازها را نامحدود می
دهد که نیازهاي واقعی را رفع کند.  اما اندیشۀ اسالمی محوریت تولید جهت رفع نیاز را به تولیدي می

د اصول عدالت، انصاف، اقتصـاد، قناعـت، شـکر و قـوام     بنا به توصیۀ اسالم، مسلمانان در مصرف خود بای
جامعه اسـالمی رعایـت کننـد و در     يجامعه مسلمین را نه تنها نسبت به خود بلکه نسبت به تمامی اعضا

رفتار مصرفی خود احسان، سخاوت و کرامت را پیشه سازند و با حسن تقدیر و حسن تدبیر عمل کنند. بـا  
کنـد و   در جامعه اسالمی از موازین و احکام تکلیفی خاصی پیروي مـی توجه به اصول بیان شده، مصرف 

بر مسلمین واجب است که نسبت به اجراي احکام تکلیفی اقدام کنند. قواعد حاکم بر این احکام عبارتنـد  
از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده الضرر، قاعدة عدم افراط (اسراف، تبذیر، اضاعه و اتراف) و قاعـدة عـدم   

). قواعد فقهی فوق، محـدودة  155و  154، صص 1392اقتار، امساك، بخل) (صادقی و همکاران، تفریط (
کنند. در این منظـر نیـاز انسـان محـدود و داراي قیـود       نیاز واقعی جامعه و به تبع آن مناطق را تعیین می
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  واهد داشت: چه گفته شد باید گفت در مجموع دو گفتمان در زمینۀ تولید وجود خ مشخصی است. بنابر آن
   . تولید مبتنی بر نیاز،1
  نسبی.   . تولید مبتنی بر مزیت2

پـذیرد؛   می و رفع نیاز صورت» کفایت«لذا تولید مبتنی بر نیاز، تابع میزان نیاز است و به انگیزة ایجاد 
نهایـت   محور، به انگیزة انباشت سرمایه و سود با تحریک میزان نیازها به سـمت بـی   نسبی  اما تولید مزیت

اي و  هاي منطقـه  گیرد. همچنین برخالف رویکرد متعارف که اصل را بر منطقه و محیط و مزیت شکل می
محیطی قرار داده شده است، اصل در اینجا بر انسان و نیازهاي اقتصادي و اجتمـاعی آن اسـت و منطقـه    

  باشد.   بر نیازهاي انسان و تابعی از آن می فرع

  اي   سازي کشور از منظر اندیشۀ مزیت و اندیشۀ کفایت و نقش آن در اقتصاد منطقه مقاوم
اتکا و وابستگی کشور در نیازهاي ضروري و استراتژیک و حتی نیازهـاي غیراسـتراتژیک بـه کشـورهاي     

دهد و اقتصـادي غیرمقـاوم را نتیجـه     ا افزایش میخارجی، امکان فشارها و تهدیدات اقتصادي به کشور ر
دهد. راهبرد اقتصاد مقاومتی در نتیجه واکنش به تهدیدات و فشـارهاي اقتصـادي بیگانـه از گفتمـان      می

بـودن را   غیـر نبـودن و مردمـی    زایی اقتصاد، قـائم بـه   هایی چون درون اقتصادي انقالب برخاسته و مؤلفه
  مطرح کرده است. 

برداري  ها یا بهره جاي کشور مکنون است که از آن هاي اقتصادي بسیاري در جاي صتفر ها و ظرفیت
بایسـت ایـن    سازي اقتصاد می شوند. براي مقاوم شود و یا به صورتی غیرکارآمد مورد استفاده واقع می نمی

وجـب  بایسـت هـر آنچـه م    تر مـی  پذیر اقتصاد فعال کرد. به عبارت روشن ها را در رفع نقاط آسیب ظرفیت
شـود را رصـد و سـپس ظرفیـت متناسـب بـا آن نقطـه         پذیري اقتصاد داخلی در برابر دشـمن مـی   آسیب
سـازي   پذیر موجبـات مقـاوم   ها و نقاط آسیب پذیر در کشور را شناسایی کرد و با تطبیق این ظرفیت آسیب

ها و استعداد مناطق و  سازي اقتصاد کشور، توجه به ظرفیت مقاوم فراینداقتصاد را فراهم نمود. بنابراین در 
  کند.  اي را توجیه می ضرورت بحث اقتصاد منطقه ها آنشناسایی 
جاي تقسیم کـار جهـانی، کشـور را بـه سـوي       سازي اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشۀ مزیت، به پیاده

اطر وجود نظام تحریم و فشار و تهدید، پیـروان  دهد. به این ترتیب که به خ اي سوق می تقسیم کار منطقه
کننـد؛ چـرا کـه     اي تحویـل مـی   اندیشۀ مزیت از نظر خود را از تقسیم کار جهانی به تقسیم کـار منطقـه  

ها نیز مقاومت  توان پایبند به ساختار دهکدة جهانی بود و در عین حال در مقابل تحریم یابند که نمی درمی
شود که مناطق آن باید با ایجاد یک نظام  مثابه یک جهان تصور می د کشور بهدر این رویکرد، خوکرد. لذا 

تقسیم کار ملی، نیازهاي آن را تأمین کنند. لذا در این رویکرد نیز مناطق داراي کار ویژة تخصصی هستند 
ري از کند. در این رویکرد، باید بسـیا  ها در یک منطقه به سوي آن کار ویژه چولگی پیدا می و همۀ فعالیت
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الخصوص نیازهاي اساسی را در خود کشور تأمین کـرد. البتـه در تـأمین ایـن نیازهـا منـاطق        نیازها علی
شود که تعلل یکی از مناطق در  مختلف کشور به یکدیگر وابستگی کامل دارند و این وابستگی موجب می

ومتی مبتنـی بـر اندیشـۀ    کار ویژة تخصصی، کل کشور را با خطر مواجه کند. لذا وابستگی در اقتصاد مقـا 
هـا برداشـته    کند. در این اندیشه اگـر روزي تحـریم   اي تنزل پیدا می مزیت، از سطح ملی به سطح منطقه

اي نیز باید دوباره تعریف شوند؛ لذا متناسب با هر تحریم و فشـاري، کـل سـاختار     هاي منطقه شود، مزیت
رایط عادي، اقتصـاد بـه تقسـیم کـار جهـانی و در      اقتصاد کشور باید تحول پیدا کند. به این معنا که در ش

شود که هزینه و مدت زمـان   آورد. اما این پرسش مطرح می اي روي می شرایط فشار به تقسیم کار منطقه
  مورد نیاز براي این تحول ساختاري به چه میزان است؟ 

  

  
  

 ايشبکه مفهومی اقتصاد منطقه

 اصل حاکم 

  اندیشه

 هدف 

 راهبرد

 نتیجه

االمکان در رفع نیاز حتی
 منطقه 

ایفاي نقش در پازل اقتصاد 
 منطقه

رفع نیاز (سود طریقیت 
 دارد) 

 افزایش فعالیت مولد 

 ها تنوع مهارت

 استقالل نسبی 

 رویکرد خودکفایی 

 اياقتصاد منطقه

 رویکرد مزیت 

 اصل حاکم 

  اندیشه

 هدف 

 راهبرد

 نتیجه

فعالیت مبتنی بر مزیت 

ایفاي نقش در پازل نظام 

 کارایی حداکثرسازي سود

 گراییتخصص

 مکانیزاسیون 

وابستگی 

 دهکدة جهانی
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اما در اندیشۀ کفایت، از ابتدا خصوصیات اقتصاد مقاومتی رعایت شده است و شرایط تحریم و فشار در 
این اقتصاد با شرایط عادي تفاوتی ندارد و اقتصاد داراي وضعی پایا و باثبات است. اقتصـاد مقـاومتی نیـز    

جنگ نیست، بلکه یک  فرازمانی است و مختص زمان تهدید نیست. اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و
). از 43، ص 1392زاده جهرمـی و همکـاران،    انداز بلندمدت پیش روي اقتصاد ایـران اسـت (تـراب    چشم
هاي درونـی   گویی به نیازهاي اساسی براساس ظرفیت هاي اقتصاد مقاوم، خودکفایی و توانایی پاسخ مؤلفه

واحد اجتماعی یعنی فـرد آغـاز شـده تـا     ترین  است. در اقتصاد مبتنی بر اندیشۀ کفایت، کفایت از کوچک
عنوان یک واحد اجتماعی به نوع چارچوب اقتصاد  کند منطقه نیز به بزرگترین واحد یعنی کشور ادامه پیدا می

هاي جهادي در کشور، در نظر گـرفتن   هاي جهادي بگیرند، یکی از ابزارهاي فعال گسترده حرکت حرکت
  شمار آید.  تواند گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی به می اي مبتنی بر خودکفایی هاي منطقه بررسی

  برگرفته از الگوي رفع نیاز در اسالم    گستر، الگوي کفایت منطقه
در این قسمت ابتدا به الگوي رفع نیاز بشر در اسالم ارائه شـده و سـپس مطـابق آن الگـوي پیشـنهادي      

  شود.  ارائه می» گستر خودکفایی منطقه«

  ز بشر در اسالم الگوي رفع نیا
  مطابق با اندیشۀ اسالمی الگوي رفع نیاز مبتنی بر چند اصل است: 

باشـد؛ بنـابراین بایـد در     . اصل اول اینکه در درجۀ نخست مسئول رفع نیازهاي هر فرد خود آن فرد می1
اي تربیت کرد که توانایی رفع نیازهاي خـودش را داشـته باشـد. در روایـات      درجۀ اول، فرد را به گونه

اندازنـد   ان مـی ها در جامعه کسانی هستند که بارشان را بـر دوش دیگـر   ترین آدم آمده است که پست
  ) از این افراد در سیاق روایات به بطال نام برده شده است. 354، ص 13(ر.ك بحاراالنوار، ج 

اي تربیت کرد که نیازهایش بیش از انـدازه توسـعه نیابـد. چنانچـه      . اصل دوم اینکه فرد را باید به گونه2
عسـر و حـرج، قاعـده الضـرر،     نهایت سوق پیدا کند. قواعدي چون قاعده نفی  نیازهایش به سمت بی

قاعدة عدم افراط (اسراف، تبذیر، اضاعه و اتراف) و قاعدة عدم تفریط (اقتار، امسـاك، بخـل) قواعـدي    
  کنند.  هستند که محدودة نیاز را تعیین می

هـا   اي تربیت شود که در خصوص نیازهایی که امکان نیاز مشروع آن . اصل سوم اینکه فرد باید به گونه3
یعنـی بـه    روع جهت رفع نیازهایش متوسـل نشـود،  هاي نامش یلی برایش فراهم نیست، به راهبه هر دل

  خود، دیگري و طبیعت آسیب نزند. 
  . مطابق اصل چهارم، توانمندترین فرد در رفع نیازها، فردي است که: 4
  ي خود را به بهترین شکل رفع کند،هم بتواند نیازها -
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   آمدن نیاز جدیدي نباشد،م به وجود رفع یک نیاز او مستلز -
   د، دیگري و طبیعت آسیب وارد نکند،به خو -
  ها کمک کند.  عالوه بر رفع نیازهاي خود، در رفع نیاز سایر افراد هم به آن -
که انسان به هر دلیلی نتواند نیازهاي خود را تـأمین کنـد، اسـالم     شود در صورتی اصل پنجم یادآور می. 5

ی را براي وي قرار داده است تا این پنج الیه در رفع نیازهاي مشـروع فـرد   پنج الیۀ حمایتی و حفاظت
ایـن پـنج    یق نامشروع جلوگیري به عمـل آورنـد.  تشریک مساعی کنند و از تأمین نیازهاي فرد از طر

  الیه به ترتیب عبارتند از: 
  نظام خویشاوندي؛  الف)

اي است کـه   شود. منظور از نظام، نحوة رابطه می این نظام شامل خانواده و اقوام به ترتیب میزان ارتباط -
  بخشد.   بین افراد این نظام وجود دارد و به آن هویت خاصی می

  نظام همسایگی؛  ب)
  ها به فرد باید باشد.  الیۀ دوم حمایتی، مبتنی بر روابط همسایگی است که یکی از نزدیکترین الیه -

  برادري خاص (دوستان)؛   نظام ج)
دهنـد و حقـوق و تکـالیفی را نسـبت بـه       مایتی و حفاظتی را دوستان یک فرد تشکیل میالیۀ سوم ح -

  یکدیگر دارند. 
  برادري عام (جامعه)؛   نظام د)
  دهند.  عنوان برادران دینی فرد تشکیل می الیۀ چهارم را یکایک افراد جامعه به -
  حکومت  )ھ
به رفع نیازهاي یک فرد انجام دهند و از ارضـاي  ها به ترتیب باید وظیفۀ خود را نسبت  هر یک از الیه -

نیازهاي وي از طریق نامشروع جلوگیري کنند. حکومت در این میان آخـرین مـورد اسـت و در واقـع     
رنگ شدن روابط مذکور، رفع  نباید همۀ وظایف را به دوش حکومت گذاشت؛ اما متأسفانه امروزه با کم

شود که در خیلی از مـوارد   ایی از طریق حکومت دنبال مینیازها و حل مشکالت از طریق ایجاد نهاده
  هاي دیگر را داشته باشد.  تواند کارایی الیه حکومت نمی

  گستر  الگوي کفایت منطقه
طور که مشاهده شد، اصل اولیه در رفع نیازهاي فردي بر این است که خود فرد توانمندترین در رفع  همان

گـذاري اقتصـادي    ته نباشد. مطابق با این رویکرد در بستر سیاستنیازهاي خودش باشد و به دیگران وابس
صـورت   اي توانمند شود که بتواند خودش بـه  در مناطق نیز اصل بر این است که یک منطقه باید به گونه

  خودکفا در تأمین نیازهاي خودش موفق باشد و به دیگران وابسته نباشد.  
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   1هاي حمایتی حفاظتی در اسالم الگوي حلقه

  
مطابق اصل دوم، یک جامعه نباید توسعۀ کاذب نیازها را دنبال کند. مطابق این اصل، تربیـت جامعـه   
باید مبتنی بر اصل قناعت در رفع نیازها باشد و تنها از همین طریق است کـه امکـان خودکفـایی وجـود     

گوي نیازهـاي   د پاسختوان گاه منابع محدود نمی خواهد داشت. چنانچه افراد به حد خاصی قانع نباشند، هیچ
  ها باشد.  یافتۀ آن توسعه

از طرف دیگر، در شرایطی که فرد به هر دلیلی نتواند در تأمین نیازهاي خود توفیق یابد، اسالم پـنج  
هـا در رفـع    الیۀ حمایتی را دور او قرار داده است تا در رفع نیازهاي فرد به وي کمـک کننـد. ایـن الیـه    

فرد، الیۀ خویشـاوندان اسـت    ترین الیه به مدار عمل کنند؛ یعنی اولین و نزدیک نیازهاي فرد، باید اولویت
که باید بیشترین کمک را به وي کنند. در درجۀ دوم، همسایگان و در درجـات بعـدي بـه لحـاظ قـرب و      

شود. پنج الیـۀ مـذکور در    ها در رفع نیاز مشخص می ها نسبت به فرد دارند، وظایف آن بعدي که این الیه
نیاز کنند باید به ترتیب وظایف محافظتی را هـم   شرایطی که فرد به هر دلیل بخواهد از راه ناصحیح رفع

  به عهده گرفته و جلوي فرد را بگیرند. 
رسد، این است که اصل اولیه در ایـن اسـت کـه ابتـدا هـر       آنچه در الگوي رفع نیاز جامعه به نظر می

ب و بعد در این راستا مناطق دیگر هم با توجه به قر خویش براي رفع نیاز بکوشد منطقه در توانمندسازي
                                                        

جایی که هنوز  السالم است و از آن . ایدة اصلی این الگو متعلق به جناب آقاي دکتر علی خلیلی استاد دانشگاه امام صادق علیه1
شود. البته ایـن الگـو در مسـئلۀ ایـن      به نام ایشان در این بخش اشاره میاند، جهت حفظ امانت  آن را در جایی منتشر نکرده

  زایی تطبیق داده شده است. پژوهش بومی شده و بر مورد درون

 حکومت

 نظام برادري خاص (دوستان) 

نظام برادري عام 
 (جامعه) 

 
 

  
 همسایگی  

 
 فرد 
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هویتی و مسافتی باید به منطقۀ مذکور در رفع نیازهایش کمک کنند. بنابراین، هر منطقه وقتـی توانسـت   
نیازهاي خود را به بهترین وجه تأمین کند، باید در رفع نیازهـاي منـاطق اطـراف در درجـۀ اول، و دیگـر      

  . ظف بداندو نهایتاً کشورهاي دیگر خود را مومناطق کشورش در درجه دوم 
گستر به این مسئله اشاره دارد که رفع نیازها از یک منطقه شروع شده و با به  الگویی خودکفایی منطقه

هاي نیاز  هاي بعدي و بسته خودکفایی رسیدن آن منطقه، عرصۀ تولیدات آن منطقه متناسب با نیازهاي الیه
د. با به خودکفـایی رسـیدن منـاطق    پرداز و امکان خود منطقه افزایش یافته و به رفع نیاز مناطق دیگر می

اطراف، خودکفایی ملی مورد نظر خواهد بود و تولید مازاد براي دیگر کشورها در درجۀ بعـد قـرار خواهـد    
گرفت. به این صورت، الگوي خودکفایی از یک منطقه به دیگر مناطق و نهایتاً دیگـر کشـورها گسـترش    

رویکرد تکیه به مزیت نسـبی منـاطق متفـاوت بـوده و      خواهد یافت. به این ترتیب، تفاوت این رویکرد با
جانبۀ هر منطقه را جداي از مزیت رقابتی نسبت به دیگر مناطق مدنظر دارد. بـراي مثـال    خودکفایی همه

آوري شده از هر یا ده، نخست براي  که وجوه جمع«ها در صدر اسالم را یادآور شد  توان مصرف مالیات می
فرسـتادند. پـس از رفـع     شد و مبلغ مازاد را براي مرکز آن منطقه مـی  رف میجا مص تأمین نیازهاي همان

  ). 140، ص 1387(صدر، » شد نیازهاي منطقه، وجه اضافی به مرکز ایالت و سپس به پایتخت فرستاده می
ما اگر بخواهیم که یـک  «فرمایند:  اهللا می رت امام خمینی رحمهجانبه حض در راستاي خودکفایی همه

(صحیفه امـام، ج  » ستقل باشیم، باید همه چیز، در همه چیزمان، جدیت کنیم که خودکفا باشیممملکت م
). ایشان حتی به این مسئله هم اشاره دارند که نه تنها نباید به سمت دشمن دست دراز کرد، 436، ص 10

تـرین   نـه احتیـاج بـه دشـمن؛ تلـخ     «تا جاي ممکن حتی نباید به سمت برادر دینی هم دست دراز کـرد:  
  چیزهایی است که در ذایقه انسان باید باشد.  

یک وقت انسان احتیاج دارد به برادرهاي خودش؛ این هم خوب نیست؛ لکن یک وقت احتیاج داشته 
باشد به دشمن خودش؛ یعنی آنکه در طول تاریخ ما را استضعاف کرده است، در طول تاریخ به ما خیانـت  

محتاج به او باشیم در ارزاقمان، دستمان را پیشش دراز کنـیم کـه    کرده است، جنایت کرده است، حاال ما
ترین چیزهایی است که  گندم بده، دستمان را پیشش دراز کردیم که مستشار [بیاور] نه به نظر انسان، تلخ

در ذائقه انسان باید باشد... باید ملت ما این تحول را پیدا بکند که عارش بیاید کـه بـه امـري کـه بگویـد      
بده ما بده، یا مستشار به ما بده، خودش باید دنبال کار خودش باشد، خودش باید قیام کند و حـوایج  گندم 

  خودش را برآورد. 
همه باید با همه کمک بکنیم؛ یعنی ملت، همه قشرهاي ملت، باید درصدد ایـن باشـند کـه خودکفـا     

  ).  443و  442، ص: 10(صحیفه امام، ج » باشند؛ محتاج نباشند
دارند:  جانبه در مقابله با دشمن بیان می م رهبري مدظله العالی در زمینۀ اهمیت خودکفایی همهمقام معظ

ها قطع نشده است، مصروف کند،  هایی که هنوز امید آن ملت ایران باید تمام تالش را در طول این سال«
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خودکفایی حقیقی به معناي یعنی ـ  ه خارج از مرزهاي خود نداشته باشدکه بتواند اندك اتکایی هم ب براي این
)؛ 10/02/1376(بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمـان  » تا نتوانند زورگویی کنند -تام و تمام کلمه

نیازي از دیگران نیست، اما  شوند که خودکفایی به معناي بی البته ایشان در جایی دیگر این نکته را یادآور می
کشور در مسائل حیاتی و اساسی باید خودکفا باشد. نه اینکه از دیگران « در نیازهاي اساسی باید خودکفا بود:

نیاز باشد، نه؛ اما اگر به کسی یا کشوري، در چیزي احتیاج دارد، طوري روابطش را تنظیم کند که  به کلی بی
ت؛ اگر خواست آن را به دست آورد، دچار مشکل نشود؛ او هم چیزي داشته باشد که مورد نیاز آن کشور اس

  ). 18/08/1385(بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان » خودکفایی یعنی این

  زاي مبتنی بر کفایت   نیاز تولید درون توازن شناختی، پیش
با روشن شدن ضرورت حرکت جهادي در راستاي تقویت اقتصاد ملی و به منظور پیشـرفت، در شـرایطی   

راهبـرد اقتصـاد مقـاومتی بـا محوریـت تولیـد       که انقالب اسالمی درگیر جنگ تحمیلی اقتصادي اسـت،  
درونـی  » نیاز«معناي تولید مبتنی بر  مبنا به زاي کفایت باشد. تولید درون مبنا مورد نظر می زاي کفایت درون

ازن شـناختی  باشد. الزمۀ چنین تولیـدي در درجـۀ اول، تـو    موجود در هر منطقه می» منابع«و با توجه به 
  باشد:   ي شناخت و ایجاد توازن نسبی بین دو مؤلفه میمعنا است. توازن شناختی به

  اي و ملی  . نیازهاي منطقه1
  اي و ملی   . منابع منطقه2

اي و ملی نیازها را احصا کرده، سپس با در نظر گرفتن  نیاز، ابتدا باید در دو سطح منطقه مطابق این پیش
منطقه با توجه به نیازهاي درون خود و با در  منابع موجود در هر منطقه به تولید پرداخت. به این ترتیب، هر

این  .کند نظر گرفتن نیازهاي ملی، متناسب با منابع موجود در هر منطقه محوریت تولید خود را مشخص می
گذاري و  بی خود سرمایهباشد که هر منطقه باید متناسب با نیازهاي ملی تنها بر مزیت نس به این معنا نمی

مبنا بودن این تولید به این است که هر منطقه باید بتواند تمام نیازهاي خود را با توجه  تولید کند، بلکه کفایت
به منابع موجود در خود پاسخ دهد و براي تأمین این نیازها کافی باشد. نهایتاً این نـوع تولیـد، بـه معنـاي     

ي دیگر مناطق کشور بلکه اقدام الزم جهت تأمین نیازها ،باشد تفاوت بودن نسبت به مناطق دیگر نمی بی
هم در صورت لزوم مدنظر خواهد بود. منظور از منطقه در چنین تولیدي، عبـارت اسـت از یـک محـدودة     

این منطقه، از یک  .جغرافیایی کوچک یا بزرگ که توان تأمین نیازهاي اساسی زندگی افراد را داشته باشد
   شود. شهرك یا روستا شروع شده و به شهرهاي بزرگ هم منتهی می

سـازي سـبک    دست شمول و یک توازن در مناطق مختلف کشور، جهان مهمترین عامل در ایجاد عدم
شناختی ساکنان مناطق  هاي نیاز و عدم توجه به وضعیت بوم سازي بسته زندگی یا به عبارت دیگر همسان

تولیـدي را  هـاي   سازي، به نیاز شدید به برخی از کاالها دامن زده و برخـی از ظرفیـت   است. این همسان
هـا بـه    عنوان مثال، ایجاد محرومیت در بسیاري از منـاطقی از کشـور کـه امـروزه از آن     کند. به معطل می

حـال   .شود، در نتیجه نیازسازي شدید در بستر زندگی مدرن صـورت گرفتـه اسـت    مناطق محروم یاد می
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گیري زندگی مدرن، نیازهاي این مناطق توسط امکانات موجود  که در بسیاري از موارد و پیش از شکل آن
  در این مناطق مرتفع شده است. 

مانـدگی و   هـیچ وجـه مسـتلزم عقـب    به این نکته نیز باید توجه داشت که تـوازن امکـان و نیـاز بـه     
دنبال  شناختی هر منطقه به با مختصات بوم بلکه سنخ دیگري از پیشرفت را متناسب ،پیشرفت نیست عدم

مـداري و تـأمین حقـوق اسـت، متـأثر از       که متأثر از جریان حـق  دارد؛ لذا ایجاد توازن نسبی، عالوه بر آن
از سـطوح متعـدد و   » تـوازن «تر از همه باید توجه داشت که خود  نسبیت شرایط و امکانات نیز است. مهم
زا آغـاز   اي و بـه صـورت درون   تـرین سـطح منطقـه    توازن از پایین متنوعی برخوردار است و مسیر حرکت

مـدیریت  «یابد و وظیفه دولت نیز مدیریت حقوق و  المللی تسري می شود و به سطوح باالتر ملی و بین می
زدایـی داراي   هـا بـراي محرومیـت    هـاي دولـت   از پایین به باال خواهد بود. در این منظر سیاسـت » توازن

شناسی اقتصاد ملی بـه   هاي دولتی از مزیت تی خواهند بود. انتقال اصل حاکم بر سیاستهاي متفاو اولویت
اي، تحـول   اي بـه خودکفـایی منطقـه    شناسـی اقتصـاد منطقـه    اي و از مزیت شناسی اقتصاد منطقه مزیت

  گذاري اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.  سیاست

  زاي کفایت مبنا   هاي درون استراتژي
در هر منطقه و اقلیم و متناسب با تقسیمات نظام » هاي امکان بسته«و » هاي نیاز بسته«ین ایجاد توازن ب

هاي مبادله شده و شـیوه   اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی و غیره از طریق ایجاد عدالت و برابري در ارزش
زاد از سـوي  سـو و جـذب امکانـات مـا      ها بین طرفین براي رفع نیازهاي اساسی و واقعی از یک توزیع آن

توانـد تـوازن محیطـی و     هـا مـی   طوري که دقت در کیفیـت مبادلـه آن   گویند، به دیگر را توازن نسبی می
بنـابراین، در راسـتاي ایجـاد تـوازن نسـبی و       .اي را در هر سطحی از سطوح مورد نظر برقرار نماید منطقه

  بایست در دو سطح عمل کرد:  تولید درونزاي کفایت مبنا می

  نیاز منطقه الف) رفع 
منظور رفع نیاز خـود عمـل و کفایـت     هاي نیاز و امکان به مبناي بسته در درجۀ نخست، هر منطقه باید بر

هاي منطقه و به فعلیت رساندن این  الزم را تأمین کند. عنصر حائز اهمیت در خودکفایی، توجه به ظرفیت
ترین آن بایستی  واحد اجتماعی تا بزرگها جهت رفع نیاز منطقه است. در این منظر از کوچکترین  ظرفیت

هر کدام به نوبه خود به سطحی از خودکفایی دست یابند. لذا خودکفایی از فرد و خانواده آغاز شـده و بـه   
هاي خودکفایی عمدة تالش خود را معطوف به رفع نیاز مناطق با اسـتفاده از   شود. سیاست کشور ختم می

  ظور در هر منطقه باید دو کار صورت بپذیرد: کنند. به این من ها می هاي آن ظرفیت
  تأمین نیازهاي اساسی (فوریت نخست)  -
  اي در راستاي رفع نیازهاي منطقه (توانمندسازي)  هاي منطقه باروري متوازن ظرفیت -
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  . تأمین نیازهاي اساسی 1
اره شد، شدت فقر در گونه که اش پیش از این، از تأمین نیازهاي اساسی به رویکرد مددکاري یاد شد. همان

گاه تا حدي است که در صورت نبود رویکرد مددکاري، وضعیت اقتصادي مردم در این مناطق  مناطق محروم
ها به دنبال دارد. در این وضعیت گریزي از رویکـرد   شود که مشکالت جانی را براي آن تا حدي وخیم می

ناچار از اتخاذ رویکرد مددکاري کرده  هاي جهادي را مددکاري نیست. شدت فقر در برخی مناطق، حرکت
  کند.  زدایی کمک چندانی نمی گونه که اشاره شد، اکتفا به این رویکرد، در محرومیت است. اما همان

  اي در راستاي رفع نیازهاي منطقه (توانمندسازي)  هاي منطقه . بارورسازي متوازن ظرفیت2
وه است. در ادبیات اقتصادي این مسئله به معناي به توانمندسازي عبارت از به فعلیت رساندن ظرفیت بالق

شـود. در ادبیـات اقتصـاد     فعلیت رساندن ظرفیت اقتصادي فرد و جامعه در راستاي رفـع نیـاز تلقـی مـی    
  هاي آن منطقه است.  اي نیز توانمندسازي عبارت از رفع نیاز هر منطقه با به فعلیت رساندن ظرفیت منطقه

اي  توانمند و مناطق برخوردار تفاوت وجود دارد. منطقه برخوردار بـه منطقـه  در این بیان میان مناطق 
چـرا   شود که استعدادهاي بالقوه مختلفی در آن وجود دارد. مناطق برخوردار لزوماً توانمند نیستند گفته می

یـت  که ممکن است در مناطقی امکانات و استعدادهاي فراوانی وجود داشته باشد اما این امکانـات بـه فعل  
چـه اهمیـت دارد، توانمندسـازي اسـت و برخـورداري مـوهبتی        نرسیده باشند. لذا در ادبیات اقتصادي آن

  شود که معطل گذاشتن آن ارزش اقتصادي ندارد.  محسوب می
شود.  کند که از آن به توانمندسازي یاد می زدایی را معرفی می اي از محرومیت تعاریف فوق تعبیر ویژه

زدایی، مناطق بسیاري وجود دارند که برخوردار هستند، امـا   در این تعبیر از محرومیتبرخالف تصور رایج، 
مناطق کم برخورداري وجود دارند که از همان استعدادهاي اندك خود به اندازه ، توانمند نیستند و برعکس

ه هـدف  اند. در این تعریف بـا مراجعـه بـه منـاطق مختلفـی کـ       کافی استفاده کرده و به توانمندي رسیده
توان مناطق برخـوردار زیـادي را یافـت کـه از حیـث منـابع        گیرند می زدایی قرار می هاي محرومیت طرح

طبیعی، زمین، نیروي انسانی و موقعیت جغرافیایی براي فعالیت اقتصادي بسـیار مسـتعد هسـتند، امـا بـه      
  ها مانع رشد و شکوفایی این مناطق شده است.  هاي آن فعلیت نرسیدن ظرفیت

  

 شبکه مفهومی توانمندسازي 

 تعریف  به فعلیت رساندن ظرفیت 

 زدایی راهبرد محرومیت

 منطقه با ظرفیت فعلیت یافته  منطقۀ توانمند 
هاي منطقه الگو براي حرکت

 جهادي

هاي منطقه داراي ظرفیت
 منطقه برخوردار فراوان

هاي منطقه هدف حرکت
 جهادي

 توانمندسازي
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  ب. رفع نیاز ملی با تولید مازاد مناطق 
گستر هم اشاره کردیم، هر یک از مناطق باید عالوه بـر تـأمین    طور که در الگوي خودکفایی منطقه همان

نیازهاي همان منطقه، در راستاي تأمین نیاز دیگر مناطق حوزة اطراف هم تالش کند. به این ترتیب اگـر  
  یم، دایرة تأمین نیاز مناطق درونی کشور مدنظر خواهد بود. فعالً خودکفایی ملی را هدف قرار ده

پردازنـد، چنانچـه    اي به تولید می منظور رفع نیاز منطقه طور که مناطق مختلف به تیب، همانبه این تر
منابع موجود در هر منطقه کفایت نیازهاي آن منطقه را نکند، مناطق دیگر با توجه به منـابع درون خـود،   

اي که وجـود دارد، ایـن اسـت کـه      نکته .گیرند را براي کمبود منابع دیگر مناطق در نظر میتولید مازادي 
باشد، نه پیشـینی و نیازسـاز؛    اي و پسینی آن می منطقه ـ  بنا، در راستاي نیازهاي موجود ملیتولید بر این م

بلکـه   ،کار بگیرنـد  لیدات خود را در جهت نیازسازي بهیعنی مناطق نباید به منظور کسب درآمد، عرضۀ تو
  هدف از این تولیدات باید نیازهاي احصا شده در گذشته باشد. 

اند یا داراي منابع کافی براي رفع کمبود و نیاز دیگر مناطق را دارنـد،   مناطقی که به خودکفایی رسیده
  کنند.   ابتدا با شناسایی کم و کیف نیاز، دست به تولید زده و نیاز آن منطقه را رفع می

  هاي جهادي  هاي سیاستی براي حرکت هتوصی
ـ         گستر، حرکت بنابر الگوي خودکفایی منطقه ۀ هاي جهـادي از جملـه بسـیج سـازندگی بایـد در طـی یـک برنام

منظور توانمندسازي مناطق مختلف در درجه نخست تأمین نیازهاي اساسـی منـاطق را مـدنظر قـرار      بلندمدت به
  اي مسیر رشد خودکفا را براي مناطق فراهم آورند.   هاي منطقه داده و سپس با بارورسازي متوازن ظرفیت

  الزمه حرکت صحیح جهادي در نظر گرفتن دو نکته است: 
  . توازن نسبی بین نیاز و منابع موجود هر منطقه 1
به این ترتیب بسیج سازندگی باید باروري و توانمندسازي مناطق را متناسب با نیاز و منـابع موجـود    -
ریزي کند؛ براي مثال تأمین امنیت غذایی که یک نیاز اساسی است، در مناطق نزدیک به دریا بایـد   برنامه

محور صورت بپذیرد و مثالً به جاي گوشت مـرغ و گـاو و...، گوشـت مـاهی      بزيبر مبناي الگوي غذایی آ
ۀ جانشین شود. به این ترتیب، توان جهادي بسیج سازندگی براي توانمندسـازي چنـین منـاطقی در حیطـ    

به همین ترتیب، در  .تأمین امنیت غذایی باید بر روي توانمندسازي در بخش آبزیان تالش صورت بپذیرد
مراتع بزرگ موجب تقویت دامداري شده است، باید در زمینه دامداري توانمندسـازي صـورت   مناطقی که 

  شود.   محور روشن می اي کفایت بپذیرد. بنابراین، اهمیت شناخت منطقه و اقتصاد منطقه
  هاي مورد نیاز  . رشد متعادل در همۀ زمینه2
ق اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب،     اي که باید مـدنظر حرکـات جهـادي باشـد، رشـد متـوازن منـاط        نکته -

تواند موجبات خودکفایی در آن زمینه را فراهم آورد،  گذاري بلندمدت تنها در یک بخش، اگرچه می سرمایه
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البته ایـن بـه معنـاي عـدم      .ها با هم جلو برود اما مطلوب نیست. خودکفایی در مناطق باید در همۀ زمینه
ان رشد در هر زمینه، به توانمندسـازي و رشـد متعـادل    بندي میز ها نبوده و باید ضمن رتبه رعایت اولویت

تأمین امنیـت غـذایی، بایـد توانمندسـازي و رشـد      ۀ روي آورد. براي مثال، عالوه بر توانمندسازي در زمین
  علمی، فرهنگی، سیاسی و... را هم در نظر داشت. 

ملـه اقتصـاد، سیاسـت و    هاي گونـاگون از ج  پایداري آن است چرا که عرصهة کنند تعادل در رشد تضمین - 
باشند و بر یکدیگر تأثیر گذارند. خیلی از اوقات اثرات رشد کاریکاتوري، به دلیل فـراهم   فرهنگ با هم مرتبط می

هـایی خواهـد شـد. مـثالً بـدون       نبودن بسـترهاي الزم آن رشـد موجـب اثـرات نـامطلوب و افـراط و تفـریط       
گرایی، رشد شهرنشـینی   تر ممکن است منجر به مصرفسازي مصرف، هر گونه تولید و کسب درآمد بیش فرهنگ

تـوازن و   ز پیش نمایان کند. همین مشـکل عـدم  و تمرکزگرایی شده و در بلندمدت اثرات نامطلوب خود را بیش ا
  شود.   می  مدت شدن اثرات مطلوب یک سیاست و برنامه باره بدون بسترسازي منجر به کوتاه رشد یک

ـ        هاي جهادي ضم در مجموع، حرکت ۀ ن سـرعت عمـل در ایجـاد خودکفـایی بایـد در راسـتاي یـک برنام
  جانبه و تدریجی را پیگیري کنند تا اثرات نامطلوب رشد کاریکاتوري نمایان نشود.   بلندمدت، رشد متوازن، همه

  گیري   بندي و نتیجه جمع
نحوي که  به زدایی از مناطق مختلف کشور یتهاي جهادي در محروم این نوشتار راهبرد اساسی در حرکت

هـاي مطـرح    داند. مبتنی بر گـزاره  اي می با اقتصاد مقاومتی سازگاري داشته باشد را راهبرد کفایت منطقه
اي مبتنی بر اندیشۀ اقتصادي انقالب اسالمی، رویکرد  شده در این پژوهش، رویکرد مطلوب اقتصاد منطقه

داند. به این معنا  می» توازن شناختی«اول محور است. این رویکرد الزمۀ کفایت منطقه را در وهلۀ  کفایت
شـود و بـدون    هاي منطقه می شناختی وارد عرصه، شناسایی ظرفیت عنوان یک عنصر معرفت که توازن به

ها را شناسایی کند. این رویکرد در مقابل رویکردي قـرار دارد   کند همۀ ظرفیت نگري تالش می بعدي تک
داند که سـودآوري سرشـاري دارنـد و دیگـر      هایی می ر ظرفیتهاي اقتصادي را تنها محدود د که ظرفیت

کند. توازن شناختی در وهلۀ دوم ناظر به نیازهاي واقعی و البتـه محـدود منطقـه     ها را بررسی نمی ظرفیت
گیرد که نیاز را مقید به هـیچ   گیرد. در این سطح نیز رویکرد توازن در مقابل رویکردي قرار می صورت می
  با نیازسازي و بازاریابی، به دنبال بزرگ کردن اندازة بازار براي تولیدات منطقه است.  داند و قیدي نمی

گیرد. به این معنا که مبتنی بـر   ها، پس از مرحلۀ توازن شناختی صورت می بارورسازي متوازن ظرفیت
در رفع نیاز شود و تالش  صورت متوازن اقدام می هاي شناسایی شده به ورسازي ظرفیتنقشۀ نیازها، به بار
اي، اصل را بر کفایـت   هاي منطقه گیرد. لذا این رویکرد در بارورسازي و احیاي ظرفیت مناطق صورت می

کند نیازهاي منطقه را اوال و بالذات از خود منطقه تأمین کند و تنها در صـورتی بـه    قرار داده و تالش می
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شد. ایـن رویکـرد، انـدازة بـازار را در حـالتی      خارج از منطقه رجوع کند که امکان رفع نیاز وجود نداشته با
کارگیري استعدادهاي انسانی متنـوع   کند؛ با به کند؛ اقتصاد مناطق را از وابستگی خارج می معتدل حفظ می

دارد  کند و اقتصاد پولی را در حدي که نیازهاي واقعی را تأمین کند نگه می به انسجام اجتماعی کمک می
  کند.  ست اقتصاد جلوگیري میو از طغیان بخش پولی و شک

کنـد کـه    گیرد که مناطق را ترغیب می اي قرار می شناسی منطقه این رویکرد، در مقابل رویکرد مزیت
سـپس بـا ارائـۀ     ،هایی از منطقه قرار دهند که داراي بیشـترین سـود اسـت    اصل را بر بارورسازي ظرفیت

اقدام کند. این رویکرد اوالً مناطق را به شدت  محصوالت به بازار و کسب سود، به رفع سایر نیازهاي خود
کند و آن را جزئی مکانیکی  کند؛ ثانیاً منطقه را دچار یک مکانیزاسیون ساختاري می به یکدیگر وابسته می
دلیل استفاده از استعدادهاي انسانی یکسـان و دفـع سـایر اسـتعدادها از      سازد؛ ثالثاً به از ساختار اقتصاد می

کند و رابعاً با رشد شدید اقتصـاد پـولی، و غیرواقعـی کـردن      سیختگی اجتماعی ایجاد میمنطقه، از هم گ
هاي صریح اقتصاد مقاومتی و  دهد. همۀ این موارد برخالف گزاره بازار، ریسک شکست بازار را افزایش می

  زایی اقتصاد است.  برخالف درون
هـاي منـاطق محـروم و تـالش      رفیـت هاي جهادي بایستی با توازن در شناخت نیازها و ظ لذا حرکت

زدایی اقدام کنند. در این رویکرد،  اي در رفع نیازها، به محرومیت هاي منطقه متوازن در بارورسازي ظرفیت
مناطق محروم باید به مناطق خودکفا تبدیل شوند و منابع انسـانی ایـن منـاطق بایـد در راسـتاي ایجـاد       

  اي تربیت شوند.  خودکفایی منطقه
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مؤسسۀ تنظـیم و نشـر آثـار امـام      صحیفۀ امام؛ مجموعه آثار امام خمینی (ره)،)، 1385ام خمینی (ره) (ام

   .خمینی (ره)
  .(www.khamenei.ir)رسانی مقام معظم رهبري، بخش بیانات  پایگاه اطالع

بررسـی ابعـاد و   «)، 1392نسـب، مصـطفی (   زاده جهرمی محمدصادق، سجادیه سیدعلیرضا، سـمیعی  تراب
فصـلنامه  ، »اي اهللا خامنـه  هاي اقتصاد مقاومتی جمهوري اسالمی ایران در اندیشۀ حضرت آیت مؤلفه
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  .165تا  147، صص 62، اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال شانزدهم، شماره »تولید گندم در کشور
مدلسـازي  «)، 1392حمیدرضـا، رشـیدي طغرالجـردي مصـطفی (     ،مهـدي، مقصـودي   ،صادقی شاهدانی

، 11، فصـلنامه مطالعـات اقتصـاد اسـالمی، شـماره      »عقالنی در اقتصاد اسالمی مفهومی حد مصرف
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  اي اقتصاد مقاومتیه تو راهبرد اصناف براي اجراي سیاسها  اولویت
  *جواد ارباب

  دهیچک
اي سیاسـتی  ه ياي اقتصادي، به پیروي از الگوه تعنوان یکی از فعاالن مؤثر در فعالی اصناف کشور به

و اي  هنیاز دارند. این نوشتار با تکیه بر مطالعـات کتابخانـ  جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف 
شناسی روند حاکم بر ساختار  آماري و با استناد به مبانی و اصول اقتصاد اسالمی، ضمن آسیبهاي  داده

ا و نهادهـاي صـنفی   هـ  هصنفی کاال و خدمات، به دنبال آن است تا عالوه بر تبیین نقـاط ضـعف بنگـا   
سـاختار صـنفی کشـور در برابـر     سـازي   ازي و ترمیمی بـراي مقـاوم  س هالگوي بهینکشور، به ارائه یک 

عنـوان بـازوي اقتصـادي     استفاده از ظرفیت عظیم اصناف، بهتهاجمات اقتصادي پرداخته تا زمینه براي 
 اجـراي  اي اقتصـادي اسـالم، بـر چهـار محـور     ه هاین الگوي بر مبناي آموز .قابل اطمینان فراهم شود

 اقتصـادي،  یـزي صـحیح  ر هبرنامـ  و ذاريگـ  تسیاس اصناف،ة حوز در اسالم اخالقی و قهیفهاي  آموزه
استوار  صنفی اماکن صحیح فضاسازي همچنین یابی بهینه و مکان و صنفی واحدهاي بر صحیح نظارت

در  ذاري در ایـن بـین تأکیـد و   گ تبوده و بر ارتباط تنگاتنگ عوامل فرهنگی، اقتصادي و جایگاه سیاس
  .ندک یراهبردها و پیشنهادات الزم براي اجراي اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف را ارائه منهایت 

  توزیع کاال و خدمات اقتصاد مقاومتی، بازار، اصناف، اسالم، تجاريهاي  آموزه :ها واژهکلید

  مقدمه. 1
ـ لیحـدود دو م  ينکه با آمارید کنندة کاال و خدمات عالوه بر ایدر جامعۀ ما اصناف تول  یون واحـد صـنف  ی

، ير باز عالوه بر تحوالت اقتصادیدهند، از د می لیکشور را تشک ید ناخالص ملّیدرصد از تول 17ب به یقر
در بعد اقتصادي حجم بـاالي معـامالت    اند. داشته یو فرهنگ یاسی، سیبر مسائل اجتماع یهتوج آثار قابل

 .بر کسی پوشیده نیسـت کننده  به مصرف نهایی اتصالۀ تجاري داخلی و خارجی این بخش به عنوان حلق
اظ مسـائل زیـر بنـایی و    به لحـ  یت فرهنگ حاکم بر بدنه و ساختار نظام صنفیو در بعد فرهنگی نیز اهم

 فرایندۀ مراحل یتوان شواهد آن را در کلّ می کهاي  مسئلهاز بعد اقتصادي نیست؛ تر  وجه کم هیچ بنیادین به
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javadarbab1390@gmail.com  



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                48

 

غـاتی و بازاریـابی،   یاي تبلهـ  ش، رويمت گذاریق يارهایا گرفته تا معب سبد تقاضیترک یع از چگونگیتوز
  زان محاسبۀ سود و... مشاهده کرد.یبازارها و اماکن تجاري، م یکیزیو معماري ف یطرّاح

جامعـه   ينچندان دور آنچنان در خدمت اشتغال و توسعۀ اقتصـاد اي  هشه وران در گذشتیاز پ ياریبس
 نیازهاي داخلی در امر صادرات بـه اقصـی نقـاط جهـان بسـیار موفـق عمـل        که عالوه بر تأمین اند، بوده
 ياقتصـادي جـا  هاي  دست هم داده تا این واحدها و بنگاه به . اما متأسفانه عوامل متعددي دستکردند می

بـا  هـایی   را بـه بنگـاه   ها آنداده و  یصد خارجمصرفی، براي تولیدات صددر يبا محتوا یخود را به اصناف
ل کند. کیفیت این تحـول  یر کشورها تبدیتوسعۀ سا يگر موتورهایر دیواردات بیکاري و یا به تعبکاربري 

غ آداب و رسوم یج و تبلیترو يبرا یشگاهیبا سوابق چند صد ساله به نما یسنت يتا حدي است که بازارها
و نه نیازهـا، کسـب   ها  ل شوند که غالباًَ از هوسیتبد ینید یفرهنگ و مبان ر بایمتغا ییگانگان و کاالهایب

کرد یخود را به رو يکم جا حالل کم يکسب روز يبرا يریعنوان مس وکار به کرد کسبیکنند. رو می سود
ن در معامالت از سطح مطلوبی یزان اعتماد طرفیله و هر نوع ممکن تجارت داده و میسودمحور، با هر وس

 در کنار مساجد و مدارس بنااي  همانیکه به طرز حک یسنت يبازارها یست. متأسفانه ساختار هندسیبرخوردار ن
دهد که  ي میدیخود را به مراکز خر يکم جا ر معاد و یاد خداي سبحان بود، کمجاي آن متذک شد و جاي می

افته و یار کاهش یکار بسو کسب يالت مرتبط و الزم برایت تحصیکند. اهم می محوري را یادآوري مدام پول
است که  ياز جمله موارد یک واحد صنفی يراه انداز ير مقدمات الزم برایا سایب پروانۀ کس ياعطا يبرا

فعال در  یواحد صنف و هفتصد هزار ونیلیم دو بیش ازدر حال حاضر ندارد.  یت خاصیچ عنوان اهمیبه ه
 ع کاال وید و توزیت بخش تولیع و مصرف، مسوولیتوز، دیتول يسطح کشور وجود دارد که در چرخه اقتصاد

از مشکالت  ياریمطالب فوق و بس 1ون مصرف کننده را بر عهده دارند.یلیم 70ب به یاز قرین خدمات مورد
ع کنندة کاال ین واقعیتند که براي دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، اصناف توزیان کنندة ایب یگر همگید

رند و یش مورد عنایت قرار بگیپش از ید بیکشور با يو خدمات به لحاظ نقش گستردة خود در چرخۀ اقتصاد
  ي قرار بگیرد.هاي تأثیرگذار بر این بخش باید مورد تجدید نظر جد تسیاس

ظـام صـنفی کشـور را از    در این مقاله به طور واضح به دنبال آن هستیم تا الگویی را ارائه کنـیم تـا ن  
اقتصاد مقاومتی هماهنگ سـازیم.  ساز کنونی خارج و با اهداف راهبردي  پذیر و البته آسیب وضعیت آسیب

تجـاري اسـالم،    ياه هان مفاهیم مرتبط با اصناف و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از آموزیاز این رو پس از ب
استخراج شده به معرفی الگوي اصالحی نظام صـنفی بـراي تحقـق اهـداف      یو اخالق یکه از منابع فقه

الگو در چهار رکن اصلی گسترش فرهنگ تجاري اسـالم و  این . پردازیم می اقتصاد مقاومتی در این حوزه
ح یصـح ریزي  ذاري و برنامهگ تدر حوزة اصناف، سیاس ها آنفقهی و اخالقی اسالمی و اجراي هاي  آموزه
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 فراینـد در  یـابی و معمـاري صـحیح بازارهـا و امـاکن صـنفی       اقتصادي بـراي اصـناف، طراحـی، مکـان    
نظام صـنفی  هاي  صنفی بنیان واحدهاي بر حیصح نهایت نظارت ا و ایجاد مراکز تجاري و دره يشهرساز

و بیـان  گیـري   سازد. بخش پایـانی نیـز بـه ارائـۀ نتیجـه      می اقتصاد مقاومتی مستحکم را براي رسیدن به
و پیشنهادات اختصاص دارد. امید است که به یاري خداي متعال شاهد تحقـق اهـداف اقتصـاد     راهکارها

  م. مقاومتی در این حوزه باشی

  مفاهیم. 2
  مفهوم صنف. 1.2

آن را  ند. لغـت نامـۀ دهخـدا   ا هان کردیز بیاز هر چ يا ه، نوع و رست گونه يصنف را به معنا يبه لحاظ لغو
ـ    می حین وضع تصریبه ا ی؛ بعضيزیاز هر چ يا هپار«ان کرده است: یونه بگ نیا  یکنند که صـنف بـه معن

اسـت و   ی... و کوهيو تاز یاز اقسام هر نوع از انواع موجود است. چنانچه اصناف نوع فرس؛ ترک یقسمت
از همان آغاز به  ی(دهخدا، سال نشر نامعلوم). در جوامع اسالم »يو هند یو روم ینیاصناف نوع انسان چ

چـون   یمورخان .استشده  یر مانند صنف صرافان، صنف رنگرزان و... اطالق مو هشیپ ياه هجماعات وگرو
و ها  در فرهنگ اند. ن معنا بکار بردهین کلمه را به همیز ایاقوت نیو  يب بغدادی، جاحظ، خطي، طبریعقوبی

رة المعارف ینام دارد. در دا 1لدیود که گش یاد می یبا اصناف شرق یاز مفهوم مشابه یغرب ياه فالمعار رهیدا
و شغل دارند  شهیدر هر پ یمنافع مشترک که از افراداي  همجموعبه  ،لدیگ ان شده است:ینگونه بیا 2نکارتایا

  ست.منافع بیشتر ابه  دنیشرکت داشتن اهداف مشترك و رس نیهدف از ا و ودش یگفته م

    انواع صنف. 2.2
که در نمـودار   شوند می میبه چهار گروه عمده تقسفعال در نظام صنفی بر حسب نوع فعالیت خود صنوف 

  شماره یک بدان اشاره شده است:
  

  
  انواع صنوف در نظام صنفی برحسب نوع فعالیت .1نمودار 

                                                        
1. Guild 2.  Encarta              
 

 انواع صنف

 یعیصنوف توز صنوف تولیدي صنوف خدمات فنی خدماتیصنوف 
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 یکیزیر فییمنجر به تغ ها آن ياه تیو خالق اه تیفعال که یآن گروه از صنوف :يدیصنوف تول .1.2.2
ـ م در اختیرمستقیا غیم یدات خود را مستقیه شده و منحصراً تولیمواد اول ییایمیا شیو  ار مصـرف کننـده   ی

  .شود می دهینام» يدیصنف تول«دهند،  می قرار
ا مرمت یب و نقص یمنجر به رفع ع ها آنت یفعال که یآن دسته از صنوف :یصنوف خدمات فن. 2.2.2

صـنف خـدمات   «باشـد،   می الزم یت فنیا اشتغال به آن مستلزم داشتن صالحیگردد  می کاال يو نگهدار
  .شود می دهینام» یفن

دات یا تولیکاال از محل واردات  ۀکه صرفاً نسبت به عرض یآن دسته از صنوف ی:عیصنوف توز. 3.2.2
ـ د کاال یند بدون آنکه در تولینما می اقدام یداخل ـ ا تغی ـ فیردادن کیی صـنف  «ت آن نقـش داشـته باشـند،    ی
  .شود می دهینام» یعیتوز

ن یجامعه را تأم يازهایاز ن یخود قسمتهاي  تیفعال که با یآن دسته از صنوف :یصنوف خدمات. 4.2.2
  .شود می دهینام ینباشد، صنف خدمات یا خدمات فنّیل مواد به فرآورده و ینه تبدیت در زمیفعال نینموده و ا

دهد به بررسـی مفهـوم    می اي تمامی این صنوف را تشکیله تاز آنجایی که مبادله رکن اصلی فعالی
  صنفی فراهم گردد.هاي  براي شناخت فعالیتپردازیم تا بستر الزم  می آن

  

  مفهوم مبادله. 3.2
ـ در فرهنـگ التحق پـذیرد.   می ي است که در واحدهاي صنفی صورتفرایندترین  مبادله مهم ـ در ب قی ان ی

ـ ء مقـام غ  یهو وقـوع شـ   هالماد یأنّ األصل ف" شه مبادله آمده است:یاصل و ر يمعنا (مصـطفوى:   "رهی
ـ زى دادن و چیبمثل کردن و چ ۀبادلر به میآن را تعب يفرهنگ أبجد .)1360 گـرفتن کـرده و آن را    زىی

 ن کلمـه آورده اسـت: معاوضـه،   یح ایدهخدا در توض .)1378رضا:  اری(مه ستد دانسته استمشارکت، دادو
ـ چ يء را بـه جـا  یش بدل کردن. يگریرا با د يزیبدل کردن چ تاخت زدن، عالمـه   گـرفتن.  يگـر یز دی

ي تسـرّ  يبشـر  یامور اجتمـاع  یرا قائلند و آن را به تمام يرت معا یمفهوم مبادله معن يبرا(ره) ییطباطبا
 فردي یا اجتماعی خود، همواره بـه عهـد و معاهـده محتـاج اسـت.      از دیدگاه انسان در حیات بخشند. می

ـ  هـا  آنرا بـا  آرامـش   آورد و می دست بهاز زندگى اجتماعى خود  انسان کهرا ى یایتمامى مزاایشان  ن یمأت
بر اساس عقد اجتماعى عمومى و عقدهاى فرعـى و جزئـى مترتـب بـر آن عهـدهاى عمـومى        ند را،ک یم

ند که وجـود یـک معاهـدة دو طرفـه بـین      ک یله را آنقدر با اهمیت تلقّی مداند. ایشان این مسئ می استوار
شـود؛  جارى نا ه نبا زبا ن عهد رایچند که اهر انسان و اجتماع شرط مالکیت هرگونه منفعت بشري است.

کنـد کـه    مـی  را بیـان افراد جامعه خـود   میانهاى  مانیقت عهدها و پیدر حق ،اجتماعنفس تشکیل  بلکه
شرط بقاي این مبادالت رعایت لوازمـات  و  است اجتماع لیتشک شرطبادله از این رو م است. مبادله همان 
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پایبنـدي بـه معـامالت و شـروط مبـادالت       رة عدماز نظر ایشان اولین ثم مبادله است. فرایندمعاهدات در 
 ).1381(طباطبایی: خواهد بود  ى عمومىیو نقض آن بالنقض عدالت اجتماعی است 

 یو مکـان  یان بردن فاصـله زمـان  یاز م شود: الف) می اهداف مبادله، شامل این موارد ياز نظر اقتصاد
ـ  ین عرضه و تقاضا. ب) پوشاندن فاصله زمـان یموجود ب ـ ن خریب د کـاال و پرداخـت بهـا و ارزش آن. ج)    ی

از کننـده   دید و مطمئن نمودن تولیش سطح تولی. د) افزایو مکان یمت زمانین اختالف قیموازنه ب يبرقرار
ـ کنندگان نسبت بـه وجـود م   مصرف ينان برایاطم جادینظر دارا بودن بازار فروش. ه) ا  يبـرا  یزان کـاف ی

  ).1373:ی(اعتصام ازهاین
شود که صنوف گونـاگون مطـابق بـا کارکردهـاي خـود بـراي        می بیان شد مشخص کنوناز آنچه تا

اي آنان اهمیت دارد در کیفیت و کمیـت  ه تو هرآنچه در فعالیاند  رسیدن به اهداف مذکور ناچار به مبادله
را با اهداف ها  توان این فعالیت می ست که چگونها مبادالت ظهور و بروز خواهد داشت. حال پرسش اینجا

ترین هزینه را بـراي سـاختار اقتصـادي     که بیشترین بازدهی و کم نحوي کرد بهاقتصاد مقاومتی هماهنگ 
کنـیم تـا    مـی  کشور به دنبال داشته باشد. براي پاسخ به این سؤال ابتدا مروري بر ادبیات اقتصاد مقاومتی

  ف و ارائه الگوي پیشنهادي بپردازیم.پس از تعیین اهداف اقتصاد مقاومتی به تطبیق آن در حوزه اصنا

  ماهیت اقتصاد مقاومتی .4.2
  براي مفهوم اقتصاد مقاومتی، چهار تعبیر وجود دارد:

  دشمنانهاي  مفهوم اقتصاد مقاومتی با توجه به هجمه .1.4.2
ـ  در مقابـل ، ایر، فعال و پویناپذ ک اقتصاد شکستی، یدر این دیدگاه، منظور از اقتصاد مقاومت اقتصـاد  ک ی

کـار   ر حرکت بهیشرفت و کوشش در مسیدفع موانع پ ير است. معموالً لفظ مقاومت برایمنفعل و ضربه پذ
ن یجـاد کمتـر  یدها و مخاطرات بـا هـدف ا  یمقاومت در مقابل تهد یعنی یو اقتصاد مقاومتر نیرود. از ا یم

تهـاجم دشـمنان. در مجمـوع    بحران براي اقتصاد کشور و دستیابی به یک سطح ثبات اقتصادي در برابر 
کـه دشـمن نتوانـد بـا      یشکل اقتصاد به یسازمانده یعنی یتوان گفت که به تعیبر دیگر اقتصاد مقاومت یم

شت مردم را دچار اختالل نمـوده و مسـیر توسـعه کشـور را     یکشور و مع ير در آن، روند ادارة اقتصادیتأث
شناخت و تسلط کامل بـر امکانـات بـالقوه و بالفعـل     مستلزم  مسئلهن ید. البته ایکند نما یا حتیمتوقف و 

بر نظریـات   یو مبتن یبوم يک مدل اقتصادیباشد تا در چارچوب  یره میو غ یمنابع اعم از فیزیکی، انسان
  مستقر گردد. یستم اقتصاد مقاومتیکارآمد، س
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 ک اقتصاد ترمیمی یمثابه  به یاقتصاد مقاومت. 2.4.2
ـ      تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی ، »سـازي  مقـاوم «اي آن در پـی  هـ  هعبـارت اسـت از اقتصـادي کـه مؤلف

در ایـن  د. ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجـود باشـ  » ترمیم«و » گیري خلل«، »زدایی آسیب«
هاي نهادهاي موجود، کاري کنیم کـه انتظـاراتی کـه     تعریف به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

در نظام اقتصادي جامعه برآورده شود. براي مثال در این تعریف، ما از بانک مرکـزي   شد، نمی قبال محقق
هاي ضعف و بحران را در نظام اقتصادي کشور شناسایی کـرده و   خواهیم که کانون یا وزارت بازرگانی می

نتیجه  درها یا نیازهاي انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و  خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادي، تحریم
هـاي سـاختاري نهادهـاي اقتصـادي را      به بیان دیگر باید خلـل و شـکاف   عملکردي جهادي ارائه دهند.

هایی از تاریخ  یافته که در برهه توان در کشورهاي توسعه می فراوانی راهاي  تجربه شناسایی و ترمیم کنیم.
تـوان بـه جـایگزینی     مـی  آن جمله از اند. سازي ساختارهاي اقتصادي شده اقتصادي خود، مجبور به مقاوم

، در کشـورهاي غربـی   1983و  1979ن پس از دو شوك نفتـی  جانشیهاي  فسیلی با سوختهاي  سوخت
  اشاره کرد که در صدد کاهش آسیب پذیري از تغییرات ناگهانی نفت برآمدند. 

  ک اقتصاد دفاعییمثابه  به یاقتصاد مقاومت. 3.4.2
پذیرد. در این رویکـرد اقتصـاد    می صورت» پدافندشناسی«و » آفندشناسی« ،»شناسی هجمه«با توجه به 

و ابزارهاي تهاجمی دشمن و تدوین اسـتراتژي مقاومـت بـراي    ها  ست از شناسایی شیوها مقاومتی، عبارت
  مقابله با آن. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

  ک اقتصاد الگویمثابه  به یاقتصاد مقاومت. 4.4.2
مدت سـلبی و اقـدامی    چهارمین تعریف برخالف سه تعریف گذشته، اقتصاد مقاومتی را یک رویکرد کوتاه

اندازي کالن به اقتصاد جمهوري اسـالمی ایـران، رویکـردي ایجـابی را      صرفاً پدافندي ندانسته و با چشم
قتصاد مطلوبی هستیم که در چهارچوب اقتصاد اسالمی ما را به جایگاه کند. در این نگاه، در پی ا می دنبال

سـاز تشـکیل    بخش و کارآمد بوده و زمینه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادي که براي جهان اسالم الهام
است. با این نگرش، اقتصاد مقاومتی یکی از عناصـر اصـلی در الگـوي اسـالمی     » تمدن بزرگ اسالمی«

  رود که متضمن مقاومت، کارآفرینی، نوآوري و پیشرفت است. می ه به شمارایرانی پیشرفت
ۀ نوعی بـا هـم رابطـ    چهارگانه از اقتصاد مقاومتی، به توجه به این نکته ضروري است که این تعاریف

بلندمدت بـه ایـن    مدت و برخی خی از این تعاریف، از منظر کوتاهکه بر  دارند،» وجه عموم و خصوص من«
  کشند. هاي مطلوب را به تصویر می ریسته اندکه در مجموع ترکیبی از استراتژيمفهوم نگ

ش بـه  یاست تا گـرا  یتینه اقتصاد حما یخوبی روشن شد که اقتصاد مقاومت با توجه به مطالب فوق به
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دکننـدگان سـخت بگـذرد و    یتمرکز امور اقتصاد دولتی داشته باشد و نه اقتصاد ریاضتی تا بـر مـردم و تول  
دکننـدگان و مصـرف   یت صـحیح و کارآمـد از تول  یط مضایقۀ اقتصادي قرار بدهد بلکه حمایدر شرا ها آن

شود. آنچه اهمیـت دارد،   می ناپذیر آن محسوب از اسراف و تبذیر از عناصر جداییو پرهیز  یکنندگان داخل
موم مردم ه عهاي اقتصادي براي بهبود سطح رفا شکوفایی اقتصادي و رفع مشکالت موجود در زیربخش

 یعبـارت اسـت از آمـادگ    یدشمنان است. به تعبیر دیگر اقتصـاد مقـاومت  هاي  خواهی با جلوگیري از زیاده
  . یخارج ياز فشارها یل ناشئژه مسایو اقتصاد کشور به یاساس مسائلبا  ییارویرو يفعاالنه برا

شود، تبیین اهداف  می فادهخوبی است رایج در مورد اقتصاد مقاومتی به آنچه از تعریف چهارم از مفاهیم
از این  .خصوص در حوزه اصناف است گوناگون و بههاي  در حوزه يار اجرایی اقتصادیعنوان یک مع آن به

اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف، نخست دستیابی بـه یـک نظـام صـنفی     هاي  رو هدف از اجراي سیاست
ط سخت یاین حوزه در شرا یالزم و کاف یمادگمقاوم در برابر انواع تهاجمات اقتصادي و غیر اقتصادي و آ

استوار و البته مهم نظام اقتصـادي  هاي  عنوان یکی از ستون هاست تا در مرحله بعد بتوان از آن ب ياقتصاد
اقتصاد مقاومتی، در حـوزة تـأمین کاالهـاي    گذاري  را توسعه داد. البته هدفها  بهره جست و این موفقیت

  حیاتی از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد بود. 

  رابطه اقتصاد مقاومتی با بهبود نظام صنفی. 3
سویه و تعاونی است؛ با ایـن توضـیح کـه بـراي     ی و بهبود نظام صنفی یک رابطه دورابطه اقتصاد مقاومت

سازي  اري از یک نظام صنفی کارآمدیم و از سوي دیگر مقاومابی به اقتصادي مقاوم ناگزیر به برخوردی تدس
شود. براي تحقق اقتصاد مقـاومتی   می کار و امنیت مبادالت در ساختار اصنافو اقتصاد منجر تقویت کسب

کار، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش و کسب يتوان به بهبود فضا می ها آنالزاماتی وجود دارد که از جمله 
گ کار و تولید، اعمال صحیح ت فرهنیسته، تالش همگانی و تقویت نیروي انسانی شای، تربوابستگی به نفت

ـ   یو پول یسازي، سالمت اقتصادي، توسعه بخش مال خصوصی و  یکشور، حمایت از تولید و مصـرف داخل
دقت در هر یک از این الزامات این نکته را  .)1392(مظاهري طهماسب: ت فرهنگ مصرف اشاره کردیریمد

ساختار صنفی کشور در تحقق تمامی مصادیق الزامات اقتصاد مقاومتی بسیار سازي  ود که مقاومش ییادآور م
سویه ساختار صنفی و اقتصاد مقاومتی به ارائه الگوي پیشـنهادي  حال پس از تبیین اهمیت دو مؤثر است.

  پردازیم. می قاومتی در نظام صنفیبراي رسیدن به اهداف اقتصاد م

  الگوي اقتصاد مقاومتی در حوزة اصناف .4
 یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف، یـک الگـو بـا چهـار رکـن اساسـی پیشـنهاد        براي دست

  شود و لزوم هر یک از این ارکان در ادامه خواهد آمد: می
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  اقتصاد مقاومتی در حوزه اصنافارکان  .2نمودار 

  فقهی و اخالقی اسالم در حوزه اصناف:هاي  ترویج آموزه .1.4
ازمان و عنصر مهم آموزش با هدفمندسازي امکانات و منابع موجب افزایش کارایی و بهـروري در هـر سـ   

ـ    بنگاه اقتصادي خواهد بود. رم افـزار  البته آنچه از اهمیت بیشتري برخوردار است، محتـواي آموزشـی و ن
طور مسـتقیم   و در یک کالم تمام نیروها را به سادگی افکار، امکانات کري مورد تعلیم و تعلم است که بهف

هـاي   و با مراجعه به دین مبین اسالم با برخورداري از آموزهر نکند. از ای می مستقیم با خود هماهنگو غیر
ت واقعی و انتخـاب درسـت اهـداف،    عادتوان ضمن کسب اعتماد الزم براي کسب س می جامع و کاربردي

طور خاص در حوزه تجارت و اصناف دسـت یافـت. بـه عبـارت دیگـر       خوبی به یک نظام آموزشی و به به
وان در مقوله بسیار مهم فرهنگ که همـان هـدف آمـوزش    ت یبازخورد اساسی کیفی و کمی آموزشی را م

  است، پیدا کرد. 

اصالح طراحی و 
مکان یابی بازارها و 

  تجاريمراکز 

بر  صحیح نظارت
 صنفی واحدهاي

اصالح 
هاي  گذاري سیاست

کالن در حوزه 
 اصناف

هاي  ترویج آموزه
فقهی و اخالقی 
اسالم در حوزه 

 اصناف

ارکان اقتصاد 
مقاومتی در حوزه 

 اصناف
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  ع:یت نظام توزیفیدر ک يفرهنگ سالم اقتصاد رویجت لزوم. 1.1.4
بـرآوردن   هـا در  متعـدد انسـان   يهـا و رفتارهـا   تیها، عقالن ها، نگرش از ارزش عبارت يفرهنگ اقتصاد

و  يریپذ انطباق يها منش ن رفاه جامعه ویمأن فرهنگ معطوف به تیشان است. ایتایو ح یاساس يازهاین
حـوائج   و یسـت یز يازهـا ین با اغلبو رفاه که ث اقتصاد ین حیاز ا رامون است.یپ یکیزیف  طیارتباط با مح

ـ وتول ي(سودآور یا فنی کیاستراتژ يها تیاز عقالن یب خاصیر ترکیثأشود، تحت ت یشناخته م يفرد  د)،ی
ـ یمأ) تیخواه و مطلوب ییگرا (ارزش یخالقا و و حفظ منزلت موجود) یعی(منافع طب یاسیس شـود. از   ین م
ـ کنشـگران درگ  یوگروهـ  يش منفعـت فـرد  یسود و افـزا  گر تنها کسبین منظر، هدف اقتصاد دیا ر در ی

ـ نظ يگـر یست بلکه اهداف واالتـر د ین يصحنه اقتصاد ـ ی و  يکـردن روابـط اقتصـاد    یو انسـان  یر اخالق
  .)1386(نگاهداري:  ردیگ یز در برمیرا ن يفرد يازهایرفع ن يط برایت فرهنگ در استخدام محیحاکم

ر ما ضمن اشاره به ین تعبیان است. درایآدم یات جمعیح یکو تحرّ یتنفس يفرهنگ مثل اتمسفر، فضا
کننـد)   یو آن را استنشاق م یان در آن زندگیکه عالم یست (جهانیعنوان جهان ز بودن فرهنگ به یاتیح

ـ م. اقتصاد یسه کنیفرهنگ را با اقتصاد مقا نباید بدان وابسته است، یات آدمیژن حیدرست مثل اکس ک ی
ر یاقتصاد هم تحت تـأث  .را پوشانده یآدم يایزوا ۀا فرهنگ همدهد. ام یل میرا تشک یات آدمیه از حیزاو

ـ یسه با فرهنگ نیقابل مقا زیر مقوالت نیاست و سایفرهنگ است. س ن فرهنـگ و همـه   یستند. هرچند ب
براسـاس سـطوح    )1385(رشـاد:  ر و تأثر وجود دارد. اما فرهنگ اشرف و اشمل اسـت. یتأث مقوالت تعامل،

  :است یمنش و کنش قابل طرح و بررس  نش،یز در سه سطح بین يتوسعه فرهنگ اقتصاد ،فرهنگ
ات انسان از اقتصاد یحاکم بر تلق يو باورها یشناخت، آگاه يبه معنا ينش اقتصادیب: ينش اقتصادیب  

 ياقتصـاد  يها تیالعکه فکه افراد تا چه حد معتقد و آگاهند  نیاست. ا يموجود بشر یو نقش آن در زندگ
 ینفـع شخصـ   يرا تنها محدود به جستجو يباشد و امور اقتصاد یانسان يها بر ارزش ید مبتنیبا یم ها آن

دهد. یرا نشان م ينش حاکم بر روابط اقتصادیب یگران قلمداد نکنند، جملگیط و دیه به محبدون توج  
در جامعه است. بـه   یانسان يرفتار اقتصادد به ه، تعيو اقتصاد يمنظور از منش ماد :يمنش اقتصاد 

مـنش   يکـه دارا  ياسـت. افـراد   ياقتصـاد  يهـا  تیاله الزم جهت انجام فعیو روح یگر آمادگیعبارت د
ت آن یخـود و هـدا   يت مادیر وضعییدارند که در جهت تغ یباشند، آمادگ یم یگرا و انسان توسعه ياقتصاد

  ردارند.تر گام ب یتر و انسان مطلوب یتیبه سمت وضع
اسـت.   ياقتصاد يها يریگ میها در تصم تیعقالن یعمل يریکارگ هب يکنش اقتصاد :يکنش اقتصاد 

ـ   یو واقع ینیهمان رفتارها و اعمال ع يمنظور از کنش و عمل اقتصاد  ين و رفـاه مـاد  یمأافراد در امـر ت
 یشود مورد بررسـ  یانجام م يو ماد یستیز يازهایچه که عمال در جهت رفع نن سطح آنیخود است. در ا
ز جامعه بـه طـور   یت افراد و نیر در وضعیین سطح موجب تغیدر ا یشود. هر عمل و کنش یو توجه واقع م

   شود. یم یکلّ
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آشکار شـد   یک نظام اجتماعیبر  يت فرهنگ سالم اقتصادیت حاکمیحات باال اهمیبا توجه به توض 
هـاي   آموزه یعمل يریکارگ هبنش، منش و یمرحله ب د در هر سهیبه آن با یابیدست يم که برایافتیز دریو ن

م. در ایـن زمینـه بـراي رسـیدن بـه بیـنش       یدا کنیدست پ یمطلوب در جامعه به توسعۀ فرهنگ یفرهنگ
مکتبی و تجاري اسالم را گسترش داد و جهت تقویت منش اقتصادي مـورد نظـر   هاي  مناسب باید آموزه

مملو از یادخداي سبحان و یاد معاد باشد تا بسـتر الزم بـراي   اسالم به نحوي فضاسازي کرد که این فضا 
بسیار گسـترده  سازي  اسالمی فراهم گردد. البته دامنۀ این فضاهاي  و رفتارهاي متناسب با آموزهها  کنش

  گیرد.  می بوده و از نوع رفتار حکومت و دولت گرفته تا چگونگی طراحی و معماري شهرها و ... را در بر

   ل کلی تجارت و مبادله در اسالماصو. 2.1.4
  عبارتند از: ها آنشود که اعم  می اسالمی براي اصناف چند اصل مهم و کلی یافتهاي  در آموزه

 ق عقـود یکه تجارت با تمام انواع وابسته بـه آن از مصـاد   ییاز آنجا قراردادها: ياصل آزاد .1.2.1.4
 يشوند. لذا تجـارت نیـز مشـمول اصـل آزاد     می قرارداد محسوب ینوع یبه لحاظ قانون یباشند همگ می

  گردد. ی میدر قانون اساسها  قرارداد
ن یتر است. مهم یتراض یار در طرفین معامله، دو شرط اصلیوجود قصد و اخت :یاصل تراض. 2.2.1.4

ـ «باشـد:   مـی  سورة مبارکۀ نساء 29ه یآ یاتین اصل حیمنبع مورد استناد ا  تَـأْکُلُوا  ال آمنُـوا  نَیالَّـذ  هـا یأَ ای
والَکُمأَم بیلِ نَکُمةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطجارنْ تتَراضٍ ع نْکُمم تَقْتُلُوا ال و کُمإِنَّ أَنْفُس کانَ اللَّه ح بِکُم1»ماً.یر 

شده، ان ی(ره) در کتاب تذکره و قواعد بین بار توسط عالمه حلّین اصل که اولیا اصل لزوم:. 3.2.1.4
در  یز ملتزم باشند و حتید به اصل قرارداد و موارد مترتّب با آن نین بایدارد که در عقود الزم طرف می انیب

  شود. می ا جواز، شک و شبهه وجود دارد، حمل به الزم بودن عقدین لزوم و یکه قرارداد ب يموارد
ـ ار با اهمیف و با آثار فراوان است بسیظر ین اصل که اصلیا اصل صحت:. 4.2.1.4 ن یـ ت بـوده و ا ی

و سـازي   ا برداشت سوء از آن از دست به مشروعیح و ید با فهم ناصحیز بدان جهت است که نبایت نیاهم
  ).1385(اکبري: زد یهر عقد و تجارت يبودن را بر رو یا مهر اسالمی

ج اسـت کـه   یمورد قبول و را یعه و سنیش ین اصل آنچنان در منابع فقهیا :اصل منع ضرر .5.2.1.4
ده شـده اسـت. عـالوه بـرآن     ینام یفقه يایقضا يمورد قبول واقع شده وکبرا یهیک اصل بدیبه عنوان 

 (همان). ات مرتبط با آن در حد تواتر استیروا
سـت  ا اإلجـرا  و البته قابل توجـه و الزم  یعیطب ين اصل امریا ان:یسود و ز ییاصل همسو .6.2.1.4

                                                        
 و. باشد یکدیگر رضایت با ستدى و داد آنکه مگر مخورید، ناروا به خودتان میان را خود اموال! اید آورده ایمان که کسانى اى .1

  .است مهربان شما با خدا همانا مکشید، را یکدیگر
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د یگر باید يآورد از سو می را بدست يا سودیمال و  یا تجارتیطبق قرارداد و  یکه به موجب آن اگر کس
ع حق تصرف در کـاال  یبه موجب قرارداد ب يح آنکه اگر مشتریان آن هم باشد. توضیمتحمل خسارت و ز

ک طـرف  یتوان فرض کرد که  ي نمیچگاه در قراردادیه یعنید ثمن آن را در قبالش بپردازد. یافته بایرا 
  اورده باشد.یبدست ن يزیگر درمقابل آن چیطرف د ی(هردو) باشد، ول يگریامله، مالک مال خود و دمع

اهللا  یث رسـول خـدا صـل   یاز حد یجۀ برداشتین اصل نتیا اصل تسلط مالک بر اموال خود:. 7.2.1.4
مالک ن سلطه موجب آن است که ی).ا1385(مجلسی: »أموالهم یالناس مسلطون عل«ه و آله است که:یعل

ـ ا تواند ی نمینل قانویبدون دل یدر مال خود حق دخل و تصرف داشته و کس  ن حـق را از او سـلب کنـد   ی
ع امـوال خـود را دارد و آن را در هـر امـر     ییست که فـرد حـق تضـ   ین بدان معنا نی). البته ا1385(اکبري:

برخورد طبق اصـل منـع   ن نوع یر شود چرا که حرمت ایا مرتکب اسراف و تبذیکار بندد و  هب یمشروعریغ
 ست.یضرر به قوت خود باق

باشد. ربا  یشده است ربا م یات از آن نهیات و روایکه در آ يگریاز موارد د اصل حرمت ربا:. 8.2.1.4
رند. خداونـد  یگ ین گرداب قرار میا ناخواسته در ایاست که تجار به راحتی گرفتار شده و خواسته  ياز امور

ن عمل آن را در حد جنگ با خـدا و  یدهد و در صورت انجام ا یر به ترك ربا مم دستویمتعال در قرآن کر
ـ  یه وآله در ایاهللا عل یامبر أعظم صلّیپ 1نموده است. یرسولش تلق شَـرّ المکاسـبِ   « نـد: یفرما ین رابطـه م
ـ   یر مـ ین تعبی) با ا1363(حکیمی: »باشد. یربا مها  ن کسبیـ بدترکَسب الرِّبا از  یکـ یبـرد کـه    یتـوان پ

  ).1373(اعتصامی: است يباشند، ربا و معامالت ربو یکه تجار در معرض سقوط در آن م يموارد
ند: یفرما ین ارتباط میه در ایعل یاهللا تعال رضوان ینیامام خم ت غش در معامله:یاصل ممنوع .9.2.1.4

ۀ فقها ی) کل1363خمینی:(امام  »باشد. یم یشود حرام و منه یواقع م یصورت مخف غش در معامله که به«
  اند. ن صفت زشت دعوت کردهینظر دارند و تجار مسلمانان را به ترك ا ن امر اتفاقیبر ا

در هنگام معامله  یفروش دادن و کم ن کلمه در کتب لغت کمیا یمعن ف:یحرمت تطف. اصل 10.2.1.4
است که در قرآن  يموارد ز ازین یفروش ) کم1373(ابن منظور: باشد. یم يمشتر يو وزن کردن جنس برا

در معـامالت بـزرگ و هـم در     یفروشـ  ن عمل هم در سطح عمدهیشده است. ا یم از آن به شدت نهیکر
ـ فرما یفروشـان مـ   م در برخـورد بـا کـم   یشود. قرآن کر یدر تجارت واقع م یفروش سطح خرده ـ و« د:ی لٌی 

  2»خْسرُونَی وزنُوهم أَو کالُوهم إِذا ستَوفُونَ*وی النَّاسِ علَى اکْتالُوا إِذَا نَینَ*الَّذیللْمطَفِّف
اندوختن طعـام بـه انتظـار     يباشد که به معنا یم» حکر«شه کلمه یر اصل حرمت احتکار:. 11.2.1.4

جمع و امسـاك در   يدانسته و آن را به معنا» الحکرة«شه یکلمه احتکار را از ر» ابن منظور«است.  یگران

                                                        
  .279بقره، » من اهللا و رسولهفان لَم تَفعلُوا فاذَنُوا بحرب . «1
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را بـه  » حکـر «ن ییاز لغـو  یشود. بعض یده مین عمل محتکر نامی) عامل ا1373(ابن منظور: رد.یگ ینظر م
ـ د طعام ذکـر گرد ین قیینکه در کالم لغویرند. با ایگ یظلم کردن و در تنگنا قرار دادن در نظر م يمعنا ده ی

  ار باشد.ان مصداق بوده است نه آنکه طعام جزو معنا و مفهوم احتکید بین قید بتوان گفت ایشا یول
د یک از مبادالت نبایچ یسورة مبارکۀ بقره در ه279ۀ یمطابق با آ اصل عدم سلطۀ ظالم:. 12.2.1.4

  روا رود. ین ظلم و ستمیاز طرف یکیبه 
ـ  يشـمار ین اصل مهـم منـافع ب  یت و توجه به ایرعان: یاصل تقدم منافع مسلم .13.2.1.4  یرا در پ

از آن جملـه اسـت. سـابقۀ     و... ینظـام ي، ش قـدرت اقتصـاد  ین و افزایخواهد داشت که رونق بازار مسلم
ن مشـاهده کـرد.   یمسـلم  يم اقتصـاد یتحرهاي  توان در صدر اسالم و در سال می له ران مسئیدرخشان ا

   ع و تجارت وجود دارد.ینۀ بیز در زمین يگریعالوه بر اصول فوق آداب و دستورات د
فقهی و اخالقی بسیاري در منابع فقهی و اخالقـی اسـالمی وجـود    اي  هالبته در کنار این اصول آموز

بـراي اسـتحکام اولـین     هـا  آننیست اما آنچه مطرح است لزوم التزام به  ها آندارد که مجال پرداختن به 
  رکن از ارکان اقتصاد مقاومتی در حوزه اصناف است.

  معماري اسالمی در شهرها و مراکز تجاري ياحیا. 2.4
نحوه آمایش مطلوب اماکن گوناگون درشهرها و به ویژه بازارها و مراکز تجاري امري است که عدم توجه 

کمک بسیار  ها آنبه آن عواقب جبران ناپذیري خواهد داشت. نحوه طراحی مناسب بناها و محل بناشدن 
 ار فـراهم کـ و اي کسـب هـ  طا براي محـی ز تشایانی در ایجاد یک فضاي آگاهی بخش به جاي فضاي غفل

  کنیم. می کند. براي تشریح بهتر این مطلب به ساختار بازارها در معماري اسالمی نگاهی گذرا می
و درس و بحـث و   یسـخنران  يها ر مساجد کنار بازار، با برنامهیدر معماري اسالمی مسجد جامع و سا

ـ  ینماز جمعه سطح فرهنگ بازار يها خطبه  يو اقتصـاد  یاسـ یس، یبـرد و از مسـائل حقـوق    یان را بـاال م
رنـده را در کنـار   یگ و زکاتدهنده  ر، زکاتیو فق یسازد. صفوف نماز جمعه و جماعت افراد غن یآگاهشان م

رسـاند. در   یکند و به مستحقان آن م یم يآور ه را جمعیهم جمع کرده و نذورات، کفّارات، صدقات و فطر
گـرفتن قـرآن و   از اوقات خود را وقف فرا يا پارهان یاست و بازار یعلم يها مدرسه یاسالم يکنار بازارها
ب داده شـده کـه   یترت يطور یاسالم يکنند. بازارها یم یخصوص مسائل تجارت اسالم به یمسائل فقه

اد خدا وارد بـازار شـوند و بـه کسـب و تجـارت      یان با یمعبر و مدخل آن است، باشد که بازار مسجد جامع
 يان مسـجد و اقتصـاد، فضـا   یوندها در اسالم مین گونه پیبپردازند. ابپردازند و به هنگام بازگشت به نماز 

ار ین فضا تا حدود بسیدر بازار حاکم بود و هم یساخت که روح اسالم یاقتصاد و بازار را آنچنان م یاسالم
ـ کاسـت وهمـان طورکـه پ    یها م یعدالت یاز ب يادیز بـازار  :« (صـلّی اهللا علیـه وآلـه) فرمودنـد     امبرأعظمی

  ). 1387(کلینی: »ن استیمسلم يها همانند مصالّ مسلمان
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  م:ینیب یم میبنگر یاسالم يبازارها يدر یک نگاه کلّی اگر به بنا
جهت اقتصاد و تجارت مسـلمانان اسـت،   ة شود که نشان دهند ی* بازار اغلب به مسجد جمعه ختم م

  ال است.دن به اهللا و کمیجامعه رس ياقتصاد يها تیهدف با محور فعال یعنی
ک انسـان  یبازار همچون ستون فقرات  اند، ر کردهیتعب يکه معماران و مهندسان شهرسازطور * همان

   الَّتـىِ جعـلَ اللَّـه لَکـم      أَمـوالَکُم «...مال کـرده اسـت:   يکه خداوند در قرآن برا يرین همان تعبیاست و ا
قایـ قوام شما قرار داده است ...) و مسجد جمعه یۀ که خداوند ما ی(...اموال» 1...ام ـ   ی رأس ۀ ا جـامع بـه منزل

سـتد را رهـا   ان و مـردم دادو یشود، بازار یها گفته م ). هرگاه بانگ اذان از گلدسته1374آزار: (بی شهر است
ـ إِذَا نُودى للصلَوةِ من «... نماز جمعه بشتابند: يسازند و به سو اْ  یوـعـۀِ فَاسعممِ الْجو  واْ     إِلـىذَر و کْـرِ اللَّـهذ

الْب2...» عی  
ن بود که در زمان گذشته، به هنگام سحر و بعد از فجر، یبازار ا يبرا یاسالمسازي  ن فضایاۀ جی* نت

) و 1381:(مغنیـه  شـتافتند  ینماز جمعه م يبود که با چراغ به سو یزانیکوچه و بازار مملو از ازدحام سحرخ
  و اعتماد بود.   یان مملو از صفا و صداقت و درستیمردم و بازار يها به همان نسبت، دل

از سوي دیگر آمایش صحیح مراکز تجاري سهم بزرگی در کاهش هزینه توزیع و جلـوگیري از هـدر   
رفت منابع از نظر دسترسی همگان به بازارها و جلوگیري از احداث صنوف متعدد با کارکردهاي یکسان و 

  شهرها دارد.بدون مزیت خاص در سطح 

  بر بازارصحیح نظارت . 3.4
نظارت بر بازار از جمله ارکان اساسی رسیدن به یک نظام صنفی مقاوم است. این مهـم از دیـر بـاز مـورد     

معـروف و  ه امر ب ریکه با توجه به اصل فراگ شده می توجه بوده و در گذشته از وظایف محتسبین محسوب
 ، یمـذهب  فیو وظـا  یدرسـت قواعـد شـرع    ياقبـت در اجـرا  شـامل مر  یاز منکر در فرهنگ اسالم ینه

 يامـروز  فیاز وظـا  یبخشـ  يجامعه شهر یه و حفظ مصالح عموممسلمانان و مقرّرات اهل ذم یاجتماع
 يآورگرد ،ها مانهیبه اوزان و پ یدگیافراد رس نیا فیوظا است. از اهم بوده یو دادستان یشهربان ،يشهردار

  ).1378:ازي ب ه ش( رفته است می شمار هوران ب شهیپ انیم يو گاه داورها  اتیمال
دبن العاص را بـر بـازار   ی) پس از فتح مکه، سعدبن سعه وآله سلّمیعل اهللا ی(صلّ أعظمامبر یپنقل شده 

ـ  نیؤمنمرالی. حضرت امندنه گماشتیمکه، و عمربن خطاب را به نظارت بر بازار مد ـ ل(ع یعل ) در ه السـالم ی
آن  يو اخــذ حــق و اعطــا يوســته بــه تقــویان را پیــو بازار نــدزد مــی قــدم ،دســتانــه در یبازارهــا تاز

  .ندکرد می سفارش
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منصـفانه بازرگانـان،   ریضـمن مراقبـت بازارهـا از معـامالت دغلکارانـه و غ     ین، محتسب فیقلمرو وظا
از  . محتسـب بـوده اسـت  هـا   مانـه یو پ ریو اوزان و مقـاد  یدگیرسـ  زیاالن به امور اصناف ندلّ و وران شهیپ

 گـر یاز د. دیسـنج  یرا م ها آن اریع یو درست کرد یم یرا بررسها  هسکّ یو حتّ کرد یم يریجلوگ يرباخوار
 يوران و بازارهـا  شهیپهاي  و دکان دیو ابزار و وسائل تولها  فرآورده داشتبه به یدگیمحتسب رس فیوظا

اصـناف را   هـا  آن. مشاغل بود بان حرف وحصا شیآزما یو گاه کار یساعات کار درست یبررس زیآنان و ن
از احتکار بـر اسـاس    نکنند و دیتول ازیاز ن شیتا ب ندساخت یاز محصول خود ملزم م نیمع يمقدار دیبر تول

حتکـر  یال ”و  “الجالب مرزوق و المحتکـر ملعـون  ” )ه وآله سلّمیعل اهللا ی(صلّمنقول از رسول خدا ثیحد
کارگزاران حکومـت و   يشورا قیطر که به هنگام ضرورت از زیبر نرخ کاالها ن کردند. می منع “یخاطا لّإ

 ندگرفت یم دعهف ابتدا از فرد متخلف تو در صورت مشاهده تخلّ ندنظارت داشت شد یم نییخبرگان بازار تع
که محتسـب مختـار بـود    هایی  . مجازاتندکرد یاو را از بازار اخراج م افتی یفعل ناپسند ادامه م نیو اگر ا

) و انـه یو ضرب (قفازدن و زدن چـوب و تاز  خیاعمال کند عبارت بود از توب یمقامات قضائ ریسامداخله  یب
  .  در معابر) ربا (گرداندن خفت ریتشه

صحیح نظارت کدامند و از چه اموري باید در ایـن امـر اجتنـاب کـرد و یـا بـر چـه        هاي  اینکه روش
 اما همین اندازه باید بیان شود که برخورداري از گنجد نمی باید تأکید کرد در مجال این مقالههایی  فعالیت

اسـت کـه در راسـتاي    هایی  عنوان ضمانت براي بقاي سایر فعالیت نظارت صحیح در یک نظام صنفی، به
ري از گیرد؛ بدیهی است بدون نظارت صـحیح بسـیا   می ساختار صنفی و اقتصاد کشور صورتسازي  مقاوم

موازي موجب هدر رفت منابع و ایجـاد سسـتی در   هاي  و یا فعالیتها  گریزي مخاطرات اخالقی و یا قانون
  عوامل ساختار صنفی خواهد شد.

 کالن در حوزه اصنافهاي  اصالح سیاست گذاري. 4.4

ر کند، در حوزه صادرات فعاالنه و بـا نشـاط کـافی    ت کاگر بخواهیم نظام صنفی کشور را به استقالل نزدی
تولیدي و مصرفی بازار را بر اسـاس شـرایط   هاي  ذاريگ فبرباید، هددولتی هاي  گوي سبقت را از شرکت

فرهنگی ایرانی اسـالمی عمـل   هاي  کشور و نیازهاي واقعی و نه مجازي انجام دهد، هماهنگ با سیاست
نظارتی دولت را کاهش دهد، منبع قابل اتکایی از نظر درآمـدهاي مالیـاتی بـراي دولـت     هاي  کند، هزینه

  از آنچه تا کنون انجام شده عمل شود.تر  در این حوزه بسیار سنجیدهگذاري  راي سیاستباید ب باشد و ...
سطح آموزشی اصناف، رعایت اصول رقابتی و سـالمت بـازار، حمایـت از صـنوف      يپرداختن به ارتقا

و هـا   تأمین مالی و هدایت صحیح سرمایههاي  فراوان اصناف در حوزههاي  استراتژیک، استفاده از ظرفیت
توانـد جامعـه صـنفی را     مـی  طلبد هر یـک  می مقتضاي خود را ها آنسیاري از امور دیگر که پرداختن به ب

مبدل ساخته و پویـایی و رونـق خاصـی در آن    ها  سایر بخشي قدم به یک ساختار مقاوم براي اتکا به قدم
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یکـدیگر و اسـتفاده از   ایجاد کند. البته در این مهم نقش دولت و نهادهاي مردمی و هماهنگی این دو بـا  
وجه نباید مورد غفلت قرار بگیـرد. در انتهـاي مقالـه ضـمن      هیچ ایه اجتماعی سرشار در این بخش بهسرم

اقتصـاد مقـاومتی در حـوزه    هـاي   به بیان راهبردها و پیشنهاداتی براي اجرایی شدن سیاستگیري  نتیجه
  پردازیم. می اصناف

  و پیشنهادات  گیري  نتیجه. 5
ر مطالبی که در مقاله گذشت، ما به دنبال یک نظام صنفی مقاوم هستیم تا ضـمن مصـونیت د   با توجه به

اقتصادي، فرهنگی هاي  طور پویا به نقطه قابل اتکایی براي سایر بخش برابر حمالت اقتصادي دشمنان به
کـه در آن  و براي دست یابی به یک نظام صنفی مقاوم الگویی پیشنهاد شد ر ناز ای .و سیاسی تبدیل شود

به چهار عامل اساسی تأکید شده است و بدون هریک از این چهار ستون، نظام صنفی ما با مشکل مواجـه  
فقهـی و اخالقـی   هـاي   گسترش فرهنگ تجاري اسالم و آمـوزه  .1این چهار رکن عبارتند از:  .خواهد بود

. 3 ح اقتصادي براي اصناف.یصحریزي  و برنامهگذاري  سیاست .2 در حوزة اصناف. ها آناسالمی و اجراي 
و ایجاد مراکز تجـاري  ها  شهرسازي فراینددر  یابی و معماري صحیح بازارها و اماکن صنفی طرّاحی، مکان

 واحدهاي صنفی. بر حیصح نظارت .4
  گردد: می ساختار صنفی کشورموارد زیر پیشنهادسازي  *در راستاي موارد ذکر شده در مقاله براي مقاوم

  سازي آموزش و فرهنگ. در حوزه 1.5
ـ جامعه را به عهده دارند، اعم از حـوزه و دانشـگاه با   یکه مسئولیت امور علم يمراکز - د مقـدمات الزم  ی

  الزم را استخراج و تدوین شود.هاي  آموزه طور مجزا هر صنف به يبراي آموزش اصناف را فراهم و برا
ن شـده را کـه شـامل    ی، منـابع تـدو  یتخصصـ هاي  وزارت صنعت معدن و تجارت باید با برگزاري دوره -

ج دهـد. از  یتـرو  يطور جـد  شود، به می مربوط به آن صنف یاسالم یغنهاي  و آموزه يل اقتصادیمسا
  ده شناخته شود.یک ارزش و فرهنگ پسندیعنوان  د بهیاز بایش دانش مورد نین گذشته ارتقا و افزایا
هـاي   شناخت اسـوه  يز تالش برایو ن یو محلّاي  هاصناف و کاسبان نمونه در سطح ملی، منطق یمعرف -

  رد.یقرار بگاي  هژیت وید مورد عنایکار باو کسب
کنند. بسیار  می بسیاري در امر تجارت و ارائۀ اطالعات به فعالین در این حوزه فعالیتهاي  امروزه رسانه -

بـه گسـترش فرهنـگ     سـیما ویـژه صداو  بهها  توجهی از این رسانه جا و مطلوب است اگر بخش قابل به
اختصاصـی ایـن امـر حیـاتی نیـز از      هاي  تجاري اسالم اختصاص داده شود. انتشار نشریات و یا سایت

  اساسی است که باید در این روند بدان اهمیت داده شود.هاي  قدم
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  ح اقتصادي براي اصنافیصحریزي  و برنامهگذاري  سیاستة در حوز. 2.5
ار یلۀ بسـ دو مسـئ  یمشترك اسـالم  يجاد و توسعۀ بازارهایو ا صنافتوجه به مقوله صادرات در حوزه ا -

ـ قرار گ یگذاران بخش بازرگان د سرلوحۀ سیاستیهستند که با یمهم ـ رد. البتـه در ا ی ـ ر باین مسـ ی د از ی
  استفاده کرد.  ها آنن یروابط ماب یو گسترش واقع یاسالم ياصناف در کشورها ينهادهاي  تیظرف

زیع هر نوع از کاال و خـدمات  نیازسنجی در منطقه براي تعیین تعداد مطلوب هر صنف، روش صحیح تو -
  از جمله مواردي است که باید بدان توجه شود.اي  ههم با توجه به مسائل منطق و آن

کنترل مرزهـا  ۀ لرویه مصنوعات خارجی و مسئ ت و واردات و جلوگیري از ورود بیتوجه به تنظیم صادرا -
  امري اجتناب ناپذیر است.

ـ اسـت کـه بـا رعا   اي  هلمسئ یصنفهاي  توجه به ساعت کار واحد - از  ياریآن، بسـ  یاسـالم  يت الگـو ی
  شود.  می خود حل شده محسوب هت و... خودبیامن يمشکالت اعم از مصرف انرژي، برقرار

  یابی و معماري صحیح بازارها و اماکن صنفی  . در زمینۀ طراحی، مکان3.5
  این زمینه موارد مهمی وجود دارد که باید مورد مداقه قرار گیرد:در 
ـ احداث شوند که ن يمتعدد طورهاي  ، بازارها در مکانیآت يازهایدر هر منطقه با توجه به ن - ان یاز سـال ی

ش ین و محل کسب وکار که منجر بـه افـزا  ین کرده و مشکل کمبود زمیتأم یمردم را به خوب يمتماد
ـ نقل را در بر دارد، حل کند. بازارها باو مشکل حمل یاز طرف شده وها  فلیسرق ـ  ی احـداث  اي  هد بـه گون

مـت  یبـا ق  يا برون شـهر یدرون و  یطوالن ياز به سفرهایو بدون ن یراحت مردم را به يازهایشوند که ن
ـ د. در واقع بـا رعا ین نمایبرابر نسبت به نقاط مشابه در همان شهر تأم يبازار ن اصـل دو عامـل   یـ ت ای
  د. یاقل ممکن خواهد رسبه حد یمکان و سرقفل يمت باالیق یعنها ی متیش قیافزا

دهـد.   مـی  لیتشک یصنفهاي  ساختار مکان یمهم در چگونگ یاصل ییایو جغراف یخاص محلي ازهاین -
ت باالتر یفیتواند برک می زیخمسافرهاي  در مکان یرقابت يمتناسب با فضا يجاد بازارهایعنوان مثال ا به

  د.یفزایمت کمتر بیهمراه با ق
دو امـر اسـت: اول    يمکان مناسـب بـرا   ين ضرورین مقاله است، تأمیدر ا شتر مورد نظر مایاما آنچه ب -

در شـأن   یالزم به افراد مشغول در صنوف گوناگون و دوم مکـان هاي  ج علوم و آموزهیترو يبرا یمکان
 یعمل به علـوم  یعنوان ضمانت اصل اد معاد بهی يبرا یسبحان و البته مکان يعبادت و مناجات با خدا

مـا از   يدور ین دو عامل از عوامل اصـل یست که فقدان ایده نیپوش یآموزد. برکس می رد ویگ میکه فرا
  اسالم هستند. يبخش تجار اتیحهاي  آموزه

ـ     يرا برا ید مکانینهادهاي مسئول با یدرونهاي  عالوه برنظارت - ازار انجام نظـارت مسـتمر در سـطح ب
  رد.یطور سهل و آسان در نظر بگ ات و اعمال قانون بهیبه شکا یدگیرس يبرا
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  ح یصح در خصوص نظارت .4.5
مـی  از آن به عنـوان فرصـتی جهـت رفـع دائ    توان  می برخورد با واحدهاي متخلف باید متناسب بوده و -

درونـی غفلـت کـرد و    مشکل به جاي حل مقطعی مشکالت استفاده کرد. در این مسیر نباید از نظارت 
  چرا که نظارت خارجی هر قدر هم قوي صورت گیرد، قابل سوء استفاده است.

بـا اسـتفاده از گسـترش    هـا   فروشـی  استفاده از تجارت نوین و ابزار آن براي جلوگیري از جرایم و گران -
  بسیار مفید واقع خواهد شد.ها  قیمتسازي  کاالها و خدمات و یکپارچهگذاري  سامانۀ رقم

رسد. متأسفانه با پدیدار شـدن   می تغییر در تعریف عناوین تخلّف در حوزة اصناف امري ضروري به نظر -
  معامالت جدید باید نسبت به پیشگیري و پیگیري و شناسایی جرایم جدید اقدام کرد.

ایجاد رونق در توان مشکالت بزرگی مانند قاچاق کاال را با ساماندهی و  می اقتصاد،سازي  در راستاي مقاوم -
  جانی و مالی مبارزه با قاچاق را به حداقل رساند.هاي  مرزي حل کرد و هزینههاي  اصناف مستقر در استان
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  اقتصاد مقاومتی و حمایت از محیط زیست ،اننزبیشی  بررسی اثر هم
  *رخشاد حجازي

  چکیده
در جهت حمایت از محیط زیسـت و پیشـگیري    سوي اقتصاد مقاومتی دقیقاً کاهش مصرف و حرکت به

یـا   "ردپـاي محـیط زیسـتی   "مباحـث مربـوط بـه     .باشـد  مـی زیسـتی  هـاي محـیط    از ایجاد آلـودگی 
"environmental footprint"  تـرین اصـول امـروزي     مهـم  کیـد دارد از که بر کاهش سرانه منـابع تأ

الگوي مصرف صحیح از اصـول   ارائهو  شود. البته کاهش مصرف حمایت از محیط زیست برشمرده می
با حمایت از منابع  )سینرژیستیبیشی ( همتوان گفت اقتصاد مقاومتی خاصیت  میاقتصاد مقاومتی است. 

گیاهان و جانوران  طبیعت، با کهاي  هژیو وندیپ خاطر هب زناناز سوي دیگر،  .طبیعی و محیط زیست دارد
، بودن زن عنوان هب نه زنان .کنند حفاظت می تیتنوع زیس از يفطر لیم و خواسته کی اساس بردارند 
ـ انـد   داشته آن تیریمد و یعیمنابع طب از استفاده نهیزم درهایی  خاطر تجربه هب بلکه  در مـردان  از شیب

ـ آنان نقش همچنین . ثرندمؤ طیمح حمایت از در تربیـت و ایجـاد باورهـاي    از جامعـه  نیمـی  عنـوان   هب
به لحاظ پیوند ناگسستنی زنان  که نجاییآانکارناپذیر است. از جامعه  محیط زیستی ـ  یفرهنگـ  یاجتماع

نان را حلقه واسط بین حمایت از محیط زیسـت و اقتصـاد مقـاومتی دانسـت.     آتوان  با منابع طبیعی می
بـل  . نکتـه قا سـت ا ید این ادعاؤدر دو سطح داخل و خارج کشور م در این مطالعه انجام شدهبررسیهاي 

صـورت   در ایـن نوشـتار بـه   ثر زنان روستایی و شهري است که حاضر، تفاوت تأثیر و تأتوجه در مطالعه 
  مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است.

  روستایی، زنان شهري  ، مصرف، زنانمحیط زیستاقتصاد مقاومتی،  :ها واژهکلید

  مقدمه و مروري بر سابقه .1
اما مشابه در اثر است. یه همـین خـاطر    نقش زنان روستایی و شهري در حمایت از محیط زیست متفاوت

ـ  مپِژوهشهاي انجا طـور   هیافته براي حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست زنان روستایی و زنان شهري ب
، نصـیرپور،  1379راد،  ، آصـفی 1387نیـا،   زاده و محمـدي  یکدیگر انجام گرفته اسـت (لهسـایی   جداگانه از
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ـ یو طب يفطرهاي  تیقابل که است یطیشرا جادیا وها  يریگ میتصم در آنان دخالت مفهوم به امور در  یع
 %30حـدود  اساس آمار بر ).1992، 21شود (دستور کار  کار راندمان رفتن باال باعث و نموده شکوفا را آنان

  شوند. ، توسط بانوان مدیریت میدر ایران محیطی سازمانهاي مردم نهاد (سمن) زیست از
بـه    نمایـد کـه در آن   در کنفرانس ریو اشاره مـی  21سلطانی در مقاله خود به اصل بیستم دستور کار 

بـدون  اي  هسـع معنـاي تو  طور خالصه بـه  ه. توسعه پایدار بتأکید شده است در توسعه پایدار مشارکت زنان
، مصـلحی،  1390خور کردن سهم آیندگان و در حدود توان فعلـی طبیعـت اسـت (کـاتبی، حجـازي       پیش

ویـژه زنـان در    هـاي اجتمـاعی بـه    گـروه   تقویت نقش به سومین بخش از متن نهایی دستور کار، .)1389
ارزیـابی اثـرات    هاي اجتماعی و زیست محیطی اختصاص یافته و بر رفـع موانـع مشـارکت زنـان،     حرکت

سوادي آنان و امکانـات بهداشـتی و اشـتغال     بی  هاي محیط زیست و حل مشکل مشارکت زنان در برنامه
را از جملـه  " عزم ملی براي حفاظت از محیط زیسـت "  اي با عنوان سلطانی تدوین برنامه کید شده است.أت

 استاي حفظ محیط زیست توجه شـده اسـت  داند که در آن بر استفاده از توان بالقوه زنان در ر اقداماتی می
گیري از تخریـب   بررسی نقش زنان روستایی در پیش" اي تحت عنوان راد در مقاله ). آصفی1387(سلطانی،

دامی براي   استفاده از کودهاي کند. به کارکرد زنان در حفظ آب و خاك اشاره می" و آلودگی محیط زیست
 بـردن آن در کشـاورزي،   کار  تبدیل زباله خانگی به کود و به وکنی  تقویت خاك زراعی و جلوگیري از بوته
هـاي   ساکن اطراف مراتع با شـناخت   نشین با زنان زنان جنگل شود. سبب تقویت زمین و باروري خاك می

شناسـایی   آوري بـذر گیاهـان مرتعـی،    کودپاشی، جمـع  کاري، بوته کارهایی مثل بذرپاشی، تجربی سنتی،
اي بـا عنـوان    در مقالـه  Huyen ).1387راد، غیرمغذي را به عهده دارنـد (آصـفی   ی و گیاهانگیاهان مرتع

در حفظ محیط  ها آنمشارکت زنان در مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در ویتنام به نقش مهم 
نشـان   زیسـت  تجـارب صـندوق حمایـت از محـیط      او بر این نکته تأکید دارد کـه  نماید. زیست تأکید می

هـاي عمـومی و در موضـوعات محـیط      زیادي بـر آگـاهی    اثرات دهد که حمایت کردن از زنان فعال، می
فلـزي و   هـاي پالسـتیکی،   هـا بـه زبالـه    جداسازي زباله است.  زیستی مثل آموزش زیست محیطی داشته

زن در  683آمـوزش   هایی با موضـوعات محـیط زیسـتی،    مها و تقوی شار اطالعات با کتابچهانت اي، شیشه
هاي زنان در جهت افزایش آگهـی و   جهت حفظ محیط زیست و بهداشت زیست محیطی از جمله فعالیت

 " مشـی زنـان و محـیط زیسـت     خـط "در  (Huyen, 2005). ویتنام بود محیطی زنان در  بهداشت زیست
 ز منـابع، کـاهش اسـتفاده ا   زیست محیطـی،   اخالق يگر زنان در ارتقا سازمان ملل متحد به نقش هدایت

افراطی تأکید شده است. همچنین در این گـزارش    استفاده مجدد براي کم کردن زباله و پرهیز از مصرف
 عالوه مشارکت  به اشاره شده است که زنان نقش بسیاري در اتخاذ تصمیم جهت مصرف پایدار مواد دارند.

هاي زیست محیطـی   فعالیت  که جایی در سطح محلی، زنان در مدیریت محیطی براي حفظ محیط زیست،
خورشـیدي و دیگـر    مین آب سالم، تکنولوژي انرژي بادي،أت بسیار الزم و ضروري است. نامتمرکز است،
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نهاده   است که در سطح ملی و محلی به عهده دولت  ها از جمله کارهایی منابع قابل تجدید از سوي دولت
  (UN, 2006) .  شده است

  زنان روستایی. 2
 و دامپـروري ، يکشاورز کنار در واند  بوده روستایی خانوار در کشاورزي کار عرصه تالشگران آغاز از زنان
 فعالیتهاي اهم حاضر حال در .است بوده آنان عهده به مادري وظایف و داري خانه امور، دستی صنایع تولید

 و دستی صنایع، عسل زنبور، طیور، دام پرورش، باغداري، کشاورزيهاي  زمینه در روستاهاي ایران در زنان
 و کشاورزي فعالیتهاي در زنان نقش. است خانه مدیریت و منازل در سوخت مینأبه ت مربوط فعالیتهاي نیز
 چشمگیر است بزرگ برداري بهره واحدهاي از بیشتر ها آن تعداد هم هنوز کوچک که دهقانی واحدهاي در

 سـنتی  دامـی هـاي   فـرآورده  واحـدهاي  تولید خط مدیران اخص طور به نیز ایران عشایري زنان .باشد می

 و درختان و گیاهان، مراتع از حفاظت اصلی عوامل از کشور و عشایري روستایی زنان حال عین در .هستند
  ).1386شوند (رحیمی،  می محسوب طبیعی منابع با پیوند

  انرژي در روستاها  منابع .1.2
دختـران   و زنـان  بـراي  را مهمـی  اجتمـاعی  و اقتصـادي  منافع تواند می جدید انرژي خدمات به دسترسی
فضـوالت   چـوب،  قبیـل  از متـداول  فسیلی سوختهاي اولیه کنندگان مصرف و کنندگاندتولی که روستایی
، روشـنایی  بـراي  غیرآالینـده  انـرژي  به دسترسی افزایش .باشد داشته بر در هستند چوب زغال حیوانی و

 سهیم نیز و اقتصاد سالمت، تغذیه، دانش، سطح بر مهمی اثرات خدماتی و تولیدي سایر اهداف و وپز پخت

 اثـرات  توانـد  مـی  زنـان  زندگی در پیشرفت این .دارد همراه به زنان براي را اجتماعی در فعالیتهاي شدن

در عین حال آموزش استفاده بهینه از منابع  .آورد ارمغان به جوامع و خانواده براي توجهی را قابل و سودمند
بیوگـاز "شود. منابع انرژیهاي نـو ماننـد    ي در جهت حمایت از محیط زیست محسوب میانرژي گام جد" 

رسـانی   طوط نیرو نبوده و گازرسانی و برقدر مناطق دور افتاده که در مسیر انتقال خ "انرژي خورشیدي"و
هاي  طه مانند سازمان انرژيکند باید از اولویتهاي سازمانهاي مربو هزینه زیادي به دولت تحمیل می ها آنبه 

المللی  نهادهاي بین تشکیل شده درهاي  و کارگاه "چین"، "هند"تجارب کشورهایی چون  نو محسوب شود.
تواند در رسیدن بـه اهـداف    . این مهم میدر کشورمان را داردسازي  خوبی قابلیت پیاده به "یونسکو"مانند 

  ).1390(حجازي، راهگشا باشد  "Low Carbon Economics (LCA)"اقتصاد کم کربن
توانـد از   توسعه براي زنان روستایی در جهت حمایت از محیط زیسـت مـی   تجربیات کشورهاي درحال

 بنگالدش روستاهاي از افتادهمناطق دور در اقدامات اولیه در اقتصاد مقاومتی در سطح خانواده باشد. مثالً

 در و گرفتـه  فـرا  را دار ريتبـا  المپهـاي  سـاخت  طـرز  محلی زنان دارند قرار برق توزیع از شبکه دور که
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 زن هـر  .گذارنـد  مـی  محلـی  تجـار  و خانوارها اختیار در و کرده تهیه را ها باترياین  کوچک کارخانجات

خـوبی   درآمد بود خواهد دالر 2 حدود که آن از حاصل درآمد و سازد در روزمی دار ريتبا المپ 2 روستایی
ـ  گازهـاي  نشر کاهش اقدام سبب این دیگر طرف از .است براي خانوار  سـفید  نفـت  مصـرف  واي  هگلخان

کـه   پذیرد می صورت خورشیدي انرژي از طریق ها ريتبا این شارژ .دارد محیطی زیست منافع که شود می
  خوبی سازگاري دارد. پرتعداد آفتابی به خاطر روزهاي هخوشبختانه در کشور ما ب

 بازاریـابی  و نصب، تولید مورد در روستایی زنان است کمیاب چوب که مناطقی در اختصاصاً در کنیا و

 رفـع  بـر  عالوه اجاقها این .نمایند می فعالیت کنند می تولید کمتري و دوده چوب زغال که اجاقهایی براي

 از. شوند ارائه می و طراحی نیز کنندگان مصرف تقاضاي به با توجه الزم شرایط در، بومی ساکنان احتیاجات

داشـته  ها  که منافع اقتصادي زیادي براي خانواده هزار اجاق 16ساخت  زمینه این دراي  هپروژ انجام نتایج
 کـاهش  و %60 میزان به دوده کاهش، ماه در ساعت 10 میزان به وقت در جویی است و همچنین صرفه

محیطی حاصل از   منافع زیست و البته است بوده  %65 تا میزان به کودکان و زنان در تنفسی هاي ناراحتی
 نپـال،  مرتفـع  نـواحی  در بایست جداگانه مورد محاسبه قرار گیـرد.  نیز میاي  هکاهش نشر گازهاي گلخان

 ایـن  در تهیـه  کـه  کنـد  می تامین اطراف روستاهاي براي را مرکزي انرژي، کوچک آبی برقهاي  سامانه

ـ  بـراي ، برق اوگاندا شبکه به دسترسی بدون روستایی نواحی در .دارند مشارکت نیز زنانها  سامانه  مینأت

 این که .شود می استفاده خورشیدي فتوولتاییکهاي  از سامانه ها درمانگاه، مدارس منازل، روشنایی نیازهاي

 عنـوان  بـه  زنـان  تعلیم اندرکار اوگاندا دست خصوصی حتی بخش .رسد می انجام به زنان مشارکت با امر

  .) UNDP, 1997( خورشیدي شده است لتاییکفتووهاي  سامانه اپراتورهاي و تکنسین
ها  رودخانه حاشیه در% 11 ،دشت در% 13، کوهستانی %17 اي، هکوهپای کشور در کشور ما روستاهاي

 کشور سردسیر مناطق روستاهاي در سرما با سنتی مقابله .دارند قرار کویري و ساحلی در مناطق مابقی و

 بیشتر، غذا و هیزم به نیاز است. کرسی از هیزم در استفاده و ارپایانچ فضوالت از استفاده صورت به عمدتاً

زارت نیـرو ایـن   طبق بـرآورد و . گردد تخریب مراتع از جنگلها و زیادي قسمت ساله همه تا گردیده باعث
 جـایگزینی  پـروژه  قالـب  در مراتـع  و هـا  جنگـل  سـازمان  مطالعات هکتار است. 540ه مقدار معادل روزان

 و مکعب متر میلیون 3 رقم کشور شمال جنگلهاي از ساالنه که مطلب است این نشانگر بمناس سوختهاي
 و سوخت مصرف جهت بوته تن 35000 و چوب مکعب میلیون متر 7/10 مناطق سایر مراتع و جنگلها از

 مادي ضررهاي از گذشته غیرمجاز برداشتهاي گونه که این گیرد می صورت غیرمجاز برداشت انرژي تامین

 آثـار  است بدیهی و رفته بین از روند این در و مراتع ها جنگل از وسیعی سطح تا گردد می باعث آمده وارد

 رفتن بین از، مخرب سیلهاي شدن جاري، آسمانی نزوالت کاهش به منجر منابع این تخریب از ناشی سوء

  .گردد می دیگر زیانهاي بسیاري و سدها پشت در رسوب و زراعی خاك
 هاي راه بودن العبور صعب شهري، مراکز از ها آن دوري، مرتعی و جنگلی مناطق در روستاها پراکندگی
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 بـاال  نتیجـه  در و مناسب ونقل حمل وسایل کمبود، سال سرد فصول در ها راه همین شدن بسته، ارتباطی

 استفاده به مناطق این ساکنان گرایش عمده عوامل جمله از )گاز و نفت( فسیلی تهیه سوخت هزینه بودن

 دسترسـی  عـدم  دلیل به، این بر افزون .باشد می سوخت عنوان به جنگلیهاي  و بوتهها  درختچه، درختان از

، چـوب ) سـنتی  سوختهاي، نو انرژیهاي وريافن به عشایري و روستاییهاي  از خانواده توجهی قابل بخش
 اختصـاص  خود به را خانوارها این مصرفی انرژي کل از باالیی درصد( دامی و فضوالت چوب زغال، بوته

 سـنتی  سـوختهاي  سـوزاندن  از ناشی انرژي تولید دستگاههاي بودن و ابتدایی سادگی دلیل به .است داده

 تولیـد  انرژي %85 تا 80 حدود که مابقی و گیرد می قرار مورد مصرف شده تولید انرژي% 20 تا 15 حدود

 جهت سوخت مینأت منظور به تجدیدشونده طبیعی منابع برداشت از .شود می تلف و رفته هدر به است شده

 بـر  .اسـت  مراتع و ها جنگل تخریب در عمده جمله عوامل از نان طبخ و غذا پخت، گرم آب و گرما تامین

 بـه  دسترسـی  طریـق  از عشـایري  و خانوارهاي روسـتایی  رفاه افزایش ضرورت به توجه با و اساس این

 .نماید می ضروري عشایري و روستایی خانوارهاي براي مناسب سوختهاي کردن جایگزین بهتر سوختهاي
 از توان ، میسنتی هاي سوخت جاي به تجاري سوختهاي خاصی از نوع کردن جایگزین جاي به راستا این در

منطقه و  هر امکانات به توجه با تا بیوگاز باد و، آب انرژي، خورشیدي انرژي مانند منطقه هر منابع و امکانات
 سنتی هاي جایگزین سوخت یبمناس سوخت، "انرژیهاي نو"آموزش زنان روستایی درخصوص استفاده از با 

محیطی و عدم پرداخت برق بها توسط خانوارهاي روستایی   شده از این رهگذر با کاهش آلودگیهاي زیست
  .برداشتدرجهت حمایت از محیط زیست، کاهش هزینه خانوار و حرکت به سوي اقتصاد مقاومتی گام 

  ادر روستاه منابع طبیعی. 2.2
 درصد 33 نیهمچن اند. شده نابود ییزا ابانیب اثر در خاك منابع کل از درصد 30 گذشتهکمتر از نیم قرن  در

 خام پساب مترمکعب اردیلیم کی ساالنه حدود واند  دهیگرد بیتخر مراتع از درصد 28 و یجنگل پوشش از

 ب محیط زیسـت یتخر از یناش خسارات. )1382(فرمهینی، است شده دیتول زباله تن ونیلیم 14 و یصنعت

 يهـا  آب سـطح  افت، زیحاصلخ يها شدن خاك شسته ،لیس شدن يل جاریقب از گوناگونهاي  شکل به
 خـوردن  بهـم  و ییهوا و آب نامطلوب راتییتغی، آبرفت رسوبات از سدها مخازن عیسر پرشدن ،ینیرزمیز

 افتـادن  مخـاطره  به، رهایکو و ها ابانیب ، گسترشیمرتع و یجنگلهاي  فرآورده کاهش، ستمیاکوس تعادل

و تـرمیم آن   محـیط زیسـت  بهسـازي   يبـرا . گردد می ظاهرها  و انقراض گونه وحش اتیحهاي  زیستگاه
 که باشد می الزامی انییروستا و نانینش عرصه ژهیو به جامعه مختلف اقشار کمک با یعیطب منابع مدیریت

ي ریعشـا  و يشـهر  مناطق و روستاها در ایپو و فعال تیجمع از نیمی عنوان به و دختران زنان نیب نیا در
 و حفـظ  درجهـت  دتوان یم ها آن به تخصصی نیمه يموزشهاآ .باشند داشتهاي  هکنند نیینقش تع توانند می
  . ثر باشدمؤ یعیطب منابع از نهیبه يبردار بهره و توسعه يایاح
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ـ  يهـا  مهـارت  و یکـاف  سـواد  يدارا يریعشـا  و ییروستا زنان از توجهی قابل بخشسفانه متأ  دراي  هحرف

 یعلم صورت به در محیط زیست را هوا، خاك آب، مثل هیپا منابع نقش دیبا ها آن. ستندین یعیطب منابع موضوع
حمایـت از  این اولین گـام در ایـن خصـوص آمـوزش بـراي      بدانند. بنابر خود فرزندان و خود یزندگ در یاصول و

. بطـور  )1385 (فتحـی، اجارگـاه،   یا در یک مفهوم عام توانمندسازي زنان در جوامع محلی است محیط زیست و
 مصرف در کنند ی میسع بدانند را یاهیگ و پوشش جنگل و درختان نقش ریعشا و ییروستا زنان مثال اگر

 یمرتعـ هاي  بوته و درختانهاي  سرشاخه از االمکان یو حت نموده يشتریب دقت یاهیگهاي  بوته و زمیه
 دراز در امر نیا استمرار کهیبطور. ندینما استفاده یاصول و حینحو صح به ها آن از که نیا ای نکنند استفاده

 و یاصـالح  اتیعمل و دام يچرا تیریمد در ها آن همچنین. است ییادز ابانیب مهم عامل کی خود مدت
 ورود خصوص در الزم يآموزشها اگر. دارند يهمکار خود فرزندان و مردان کنار در یابانیب مناطق ییایاح

 تحقـق اهـداف   در یمهمـ  اریبسـ  کمـک ، کنند کسب مرتع قرق، چرا نحوه، مرتع از دام موقع به خروج و

 و ییزنـان روسـتا   فـوق هـاي   نـه یزم بر عالوه. نمود خواهند ییزدا ابانیب يطرحها و يدار مرتع يطرحها
 و جنگل یفرع از محصوالت يبردار بهرهی، شکن سله، نیوجي، اریآب، نهال دیتول در یمهم سهم يریعشا
 سـازمان  توسط ياریبس يآموزشها تاکنون امر نیا تحقق يخوشبختانه برا. گیاهان دارویی دارند و مرتع

 و سـازمان  يسـوادآموز  نهضـت  وپـرورش، سـازمان   آمـوزش  وزارت کشـور،  يزداریآبخ و مراتع، جنگلها

 چارطـاق  ییروسـتا  زنـان  موفـق  يزنبـوردار  پروژهتوان از  طور مثال می هب .است گرفته انجام مایصداوس

 پـروژه  و 1380 درسـال  رود حبلـه  خـاك  و آب منـابع  داریپا تیریمد طرح ییزدا ابانیب پروژه یا و سمنان

 نیا در .برد نام است دهیاعالم گرد ملل سازمان طرف از موفق اریبسهاي  پروژه جزو و بیترس یالملل نیب
 بـه  روستا یآموزشهاي  دیبازد يبرگزار و یمحل جوامع یمشارکت یآموزش يها کارگاه گذاشتن باها  پروژه

ي، زنبوردار لیقب از براي تقویت بنیه اقتصادي خانوار و حمایت از منابع طبیعی متعددهاي  نهیزم در روستا
 يهـا  گـروه  که زنان ییروستا موفق يها یتعاون و ییدارو اهانیگ از يبردار بهره و استحصالي، گردوکار
 يتساو و زنان کسانی در پروژه ترسیب کربن مشارکت. اند نموده اقدام شرکت داشتند مرد و زن داوطلب

ـ اح امـر  در ها آن شد تیحما ییتوسعه روستا يها گروه لیتشک يبرا یمحل زنان از، منافع میتسه در  يای
حدود  و هکتار 3 مساحت نهال به دیتول خزانه دیتول به منجر که افته در پروژه ترسیب کربنی بیتخر مراتع

ـ  و يریعشـا یی، روسـتا  زنـان  .میلیون اصله نهال از انواع تـاغ و آتـریپلکس گردیـد    2/1  فـارغ  نیهمچن

 و یردولتیغ يسازمانها وها  یتعاون قالب در ییروستا و يشهر از اعم یعیطب منابعهاي  رشته النیالتحص
ـ حما تحت و دهیبخش انسجام را خود محلی و بسیج روستایی يها گروه  منـابع  کـل  ادارات نظـارت  و تی

 ياجـرا  بـه  اقـدام  یبـانک  التیتسـه  اخذ با ها استان تعاون کل ادارات و ییتعاون روستا سازمانی، عیطب
طرح موفق شهرستان نطنز واقع در استان  5خوشبختانه از  .ندینما ها در شهرستان یعیمنابع طبهاي  پروژه

  فعال بسیج اجرا گردیده است. نیروهايطرح توسط  3اصفهان در زمینه ترسیب کربن 
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  زنان شهري. 3
زدگـی کاالهـا    تنگانگی با مصرف و مصرف حفاظت محیط زیست مانند اقتصاد مقاومتی رابطه معکوس و

مقـاومتی را تهدیـد    تنها اقتصاد خانواده و اقتصاد عواقب شهرنشینی نهعنوان یکی از  هزدگی ب ارد. مصرفد
محیط زیسـت   آن تولید و حتی بعد از فرایندلودگیها طی آمیکند بلکه با بلعیدن منابع طبیعی و ایجاد انواع 

ي اخیـر بـا طـرح موضـوعات جدیـدي ماننـد       هـا  سـال سـت کـه در   ا کشـاند. از ایـن رو   به چالش می را
"Environmental Footprint"وهمچنین "Life Cycle Assessment (LCA)"   سعی در انتقال ایـن

زیسـت نبـوده بلکـه بایـد از مصـرف      محـیط   حتی تولید پاك نیز راهکار معضـالت  مفهوم وجود دارد که
  ضابطه کاست. بی

لگرایـی  ترین مشکل موجود براي زنان و خانواده دیگر آموزش نیست بلکه عم در سطح شهري جدي
زنـان شـهري درك    ،بر خـالف تصـور  در وقع  شود. در حمایت از محیط زیست چالش اصلی محسوب می

. زنان شهري گرچه داراي سطح دانـش  )1383(نصیرپور، روستایی دارند زنانپایینتر و کمتر عملگرایانه از 
محیط زیست افزونتر  را از حمایت از ها آنزدگی فاصله  به زنان روستایی هستند اما مصرف بیشتري نسبت

    سازد. زدگی شهرنشینان رهنمون می زیر ما را به درك صحیحتر از مصرفکرده است. آمار 

  مصرف آب .1.3
 26 زدن مسواك زمان در و برابر 6 استحمام زمان در یرانیا شهروند هرسفانه متأ در خصوص مصرف آب

از ایـن  سـت.  ا دنیا متوسط 3/1 رانیا در یبارندگ زانیم که یحال در، کند می مصرف آب ییاروپا کی برابر
 باعـث  سـاالنه  توانـد  مـی  زنان توسط آب مصرف نهیزم در مناسب محیطی  زیست فرهنگ اشاعهرهگذر، 

ـ  دراین در حالی است کـه   .)1378(یوسفیان،  شود خانواده هر يازا به آب تریل هزار 75 ییجو صرفه  کی
 معتقد افراد %85 ست،یک عهده بر خانواده در آب مصرف يالگو رییتغ که سؤال نیخصوص ا در ینظرخواه

  .)1388(روستایی،  باشند مصرف رییتغ يمجر توانند می زنان که بودند

  بازیافت . 2.3
. بـه ایـن ترتیـب،    دنکن می دیتن زباله در روز تول 500و  هزار 7در حدود  یتهران شهروندان در حال حاضر

زبالـه تولیـد شـده در     ساالنه متوسط سرانه. کنند می دیزباله تول یجهانبرابر استاندارد  2 یشهروندان تهران
ال است. سـرانه  یمیلیون ر 1800کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران  320شهر تهران 

گـرم   1200گرم و در شـمال تهـران    600گرم است که در ایران  300تا  250تولید روزانه زباله در جهان 
 21انه تولید زباله در مناطق مختلف شهرداري تهران طی یک دوره یک ساله به ازاي هر نفـر از  است. سر

 15/1 سهم تولید زباله در ایـران . بوده است 20گیلوگرم در منطقه  883کیلوگرم در مناطق شهر تهران تا 
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. دهـد  مـی  لیخشـک تشـک   زایداتدرصد از کل پسماند تهران را  35تا  30ت. د زباله جهان اسیدرصد تول
  ترین زایدات خشک و قابل بازیافت در ایران کاغذ و پالستیک است.  اصلی

آمیزبـودن در   أ است و مهمتـرین نقـش بـراي موفقیـت    ترین اصل صنعت بازیافت تفکیک از مبد مهم
تـرین   عنـوان یکـی از مهـم    سوئیس به باشد. عنوان مدیر داخلی خانواده می تفکیک از مبدأ برعهده زنان به

تولیدي کشـورش را بازیافـت   هاي  درصد زباله 50توانست  2008بازیافت زباله، در سال  رهاي مدافعکشو
گیرد این در شـرایطی اسـت کـه     می این کشور در بین کشورهاي پیشرفته در زمینه بازیافت جاي لذا کند

خانگی مدت هاست که هاي  جداسازي زباله. کنند می خود را بازیافتهاي  درصد زباله 28 فقطها  آمریکایی
نوع زباله وجود دارد که با  5سطل براي  5امري بسیار مهم براي مردم آلمان است. در هر آپارتمان معموال 

قدیمی شیر)، آبی براي کاغذ و هاي  (مانند کارتنها  بندي زرد براي بسته اند. جداگانه مشخص شدههاي  رنگ
و سبز و یک سطل براي مواد اي  هروشن، قهوهاي  قسمت شیشه 3ویژه شیشه در هاي  سطل، مقواي نازك

که مناسب براي افرادي هم هست که حوصله ها  غذایی و گیاهی و سرانجام یک سطل سیاه براي سایر زباله
خصوص براي مناطق  هعنوان کشوري موفق در زمینه بازیافت ب . تجربیات آلمان بهرا ندارندها  جداسازي زباله

اتحادیـه  ترین عضـو   تواند راهگشا باشد. یونان ناموفق لیمی مشابهی را دارند میشمالی کشور که شرایط اق
  خود را بازیافت کند.هاي  درصد از زباله1اروپا در زمینه بازیافت است که توانسته فقط 

کنـد    یلوگرم کاغذ مصـرف مـ  یک13به طور متوسط ساالنه  یهر شهروند تهران 1382طبق آمار سال 
مخلـوط   يشـهر  يهـا  ا با زبالـه یخته و یزباله ر يها مصرف شده در سطل ياغذهااز ک یمیش از نیکه ب

ـ احتکاغـذهاي دورریـز شـده     دیتول يبرا که هستند. افتیباز ک ویرقابل تفکیشوند که غ یم  12 بـه  اجی

  .باشد ی میجنگل یاراض هکتار هزار 10 معادل یسطح یعنی درخت اصله ونیلیم
انجامد بلکه باعث کاهش مصرف نفت کـه   می کاهش تولید زبالهکاهش مصرف پالستیک نه تنها به 

دانـیم اسـتخراج، انتقـال و     تولید پالستیک است خواهد شد. این در حالی است کـه مـی   فرایندماده اولیه 
ـ تولهـاي   کیزان پالستیمآیند.  می فرآوري نفت یکی از صنایع بسیار آالینده محیط زیست بشمار در  يدی

  تـن در هـر روز اسـت،    500ن رقـم معـادل   یشود و ا می ن زدهیهزار تن در سال تخم 177ش از یران بیا
). زنـان بـه   1389(تقـوایی و همکـاران،    دهنـد  می لیتشکها  کیرا پالست يدرصد از پسماند شهر 10/28

تـوان از مصـرف    مـی  در هفتـه  یکیسه پالستیک کیبا مصرف نکردن ایرانی هاي  عنوان مدیران خانواده
تن کیسه پالسـتیکی   816کنند که معادل حداقل  يریدر سال جلوگ یکیسه پالستیون کیلیم 816حدود 

تن پالستیک معادل  1شده حاصل از بازیافت فقط  جویی . الزم به ذکر است که انرژي صرفهدر سال است
توانـد آب مـورد    شده طی این روند نیـز مـی   جویی فهانسان در طول سال است. آب صر 2انرژي مورد نیاز 

 400پوند (حـدود   2000یک تن پالستیک بازیافتی معادل  ماه تامین کند. نهایتاً 2انسان را طی  1احتیاج 
با کاهش مصرف فقط یک کیسه پالستیک در هفته توسط تر  لیتر) نفت خام را ذخیره میکند. به بیان ساده

  مین نمود.ز انرژي و آب یک روستا را تأتوان نیا زنان در خانواده می
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  و پیشنهادهاگیري  نتیجه
مـا را بـه   ، حمایت از محیط زیست و اقتصاد مقاومتی کامال همسو بوده بطوریکه حرکت در مسیر هر یک

کند. توجه به هر یک از این دو مقوله در شرایط پرچـالش امـروزي اجتنـاب     سوي دیگري نیز نزدیک می
نقش مثبت زنـان در   اقتصاد مقاومتیباشد. یکی از نقاط مشترك بین حمایت از محیط زیست و  ناپذیر می
 نقطه مشترك مرتبط بعدي بین حمایت از محیط زیست و اقتصـاد مقـاومتی   تعالی این دو است. پیشبرد و

 مان این دو اسـت. شک موجب بالندگی توأ زدگی است که بی هش مصرف یا همان جلوگیري از مصرفکا
تنها بـه غنـاي    توانند با کاهش مصرف نه میبه عبارت دیگر زنان به کمک نقش محوري خود در خانواده 

اقتصادي خانوار در بعد خرد بیفزایند بلکه موجبات حفظ محیط زیست و تقویت اقتصـاد مقـاومتی در بعـد    
کالن را نیز فراهم آورند. در سطح روستایی آموزش رنان روسـتایی اولـین گـام آمـوزش مفـاهیم محـیط       

خـوبی در حفاطـت محـیط زیسـت      هن روستایی توانسته بزیست است. بررسی حاضر نشان داد آموزش زنا
شود برگزاري اردوهاي جهادي در روسـتاهاي دورافتـاده و کمتـر برخـوردار بـا       ثر افتد. لذا پیشنهاد میمؤ

  آموزش حفاطت محیط زیست همراه گردد. 
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  اقتصادي سازي  بررسی جایگاه مشارکت مردمی در مقاوم
  ازمنظر مقام معظم رهبري

  *رفتار مهدي خوش

  چکیده
در این زمینه نقـش   اند. در تحوالت آن داشتهگیري  ایران داراي نظامی مردمی است و مردم نقش چشم

کید دارد و تأ مردم در حوزه اقتصاد اساسی است. جمهوري اسالمی ایران نظامی است که بر نقش مردم
باشد. چگونگی مشارکت مردم بر اساس اصول قانون اساسی هر کشور  می رژیمی مردمی و براي مردم

شود. مقام معظم رهبـري بـه    می کلی نظام با مشارکت مردم اجراییهاي  . تبیین سیاستشود می تعیین
ی را الگـویی  کنند و نقـش مـردم را حیـاتی و اقتصـاد مقـاومت      می تبیین سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره

دانند. بر طبق موازین مقام معظم رهبري در این پژوهش جایگـاه   می بیان» مبنا مردم«و » محور مردم«
یم کرد. چرا که مشارکت مردمی یکـی از  و نقش مردم را در بطن الگوي اقتصاد مقاومتی پیگیري خواه

توصیفی و بر پایه بیانات مقام معظـم  ـ  ست. این پژوهش بر اساس روش تحلیلیکید امورد تأهاي  مؤلفه
  رهبري پیش خواهد رفت. 

  مبنا، بیانات مقام معظم رهبري محور، مردم اقتصاد مقاومتی، مردم :ها واژهکلید

  مقدمه
سـازد.   مـی  را مشـخص و آشـکار   ینید يمردم ساالرهاي  راهکارها و ضرورتبیانات مقام معظم رهبري 

کید بوده است، آن طور که مقام معظم رهبري مردمـی  ران مورد تأنقش مردم در بیانات رهبران انقالب ای
کیـد  أسـاالري دینـی مؤکـداً ت    دانند و بـر مـردم   می اقتصاد مقاومتیهاي  کردن اقتصاد را یکی از ضرورت

بر  ،دهییرو يو علو ينبو ياسالم و متأثر از آموزها یاسیس یدر بستر مبان ساالري دینی که مردم اند. کرده
ـ رعا ،اسـت و اداره امـور جامعـه   یآن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه س  یت اصـول و مبـان  ی

ـ ا ي. بـرا کلی نظام تبیین کندهاي  را به مثابه حامیان رویکردها  و نقش آن دیرا بنما یارزش ن منظـور در  ی
کنون بـا هـیچ یـک از مکاتـب غربـی      کـه تـا   مورد توجه قرار گرفته است ینی، روش نویحکومت اسالم

 انـد.  ر نمودهیتعب» ینید يساالر مردم«به  ین روش حکومتیاز ا ي. مقام معظم رهبرهمسانی نداشته است

                                                        
  (Mahdi.khoshraftar@yahoo.com) آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد دانش *
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ـ دو وجه است که  ي، داراینید يساالر مردم کومـت و انتخـاب   ل حیک وجـه آن نقـش مـردم در تشـک    ی
که نظـام جمهـوري اسـالمی     یشأن و منزلت .است به مشکالت مردم یدگیگر آن رسیو وجه دن مسئوال

نقـش مـردم در    .شود می دهید یغرب یدر دموکراس که استچیزي  برتر از آن ایران براي مردم قائل است
شـجاع و   یام آگاهانه مردمیجه قیکه نت یلذا حکومت اسالموقوع انقالب ایران در جهان بدیلی نداشته و 

و ضرورت توجه و  یبر عنصر آگاه يد مقام معظم رهبریکأنباشد. ت» ساالر مردم«تواند  نمی رتمند است،یغ
ملـت  . ن خـاطر اسـت  یبه همـ  قاًیروشنفکران، دق یمسئوالن و حت يمردم از سو یعال ياز آرمانها يرویپ
و مـورد تمجیـد   انـد   با ظلم و ستم بـه سـتیز پرداختـه   ا ه . چرا که در همه زمینهستا رومند و توانایران نیا

بـا   یکیو نزد یوستگیشان به نخبگان جامعه به پیه ایاز ملت و توص يد رهبریتمج اند. رهبري قرار گرفته
سه بـا مسـئوالن و   یمردم در مقا یشگامیو پ يارید بر هوشیکأاست. ت يساالر ن مردمیوجه بارز ا ها، توده

هـا و احـزاب    مردم از همه مسـئوالن، جنـاح  د. باش ی مینید يساالر انگر جوهره مردمینخبگان، در واقع ب
دهدکـه   می ). تجربیات نشان125 -135: 1369باتومور،  ؛301 -325: 1374 ه،ین بشریحس( جلوتر هستند

طور اسـت   ته و اکنون در عرصه عمل نیز همانانقالب داشهاي  آرمانگذاري  مردم نقش اساسی را در پایه
داننـد و بارهـا    می شان نقش مردم را در عرصه اقتصاد مهم و اساسی که مقام معظم رهبري در بیاناتنانچ

صـه سیاسـی و اقتصـادي ایـران     این باید توجه داشت که نقش مردم در عربنابر اند. کید کردهبر این امر تأ
 اند. کید کردهموازین و منویاتشان بر این امر تأ کید مقام معظم رهبري بوده و در بیانمورد تأ

 رهیافت تئوریک .1
باشد و با توجـه بـه    می اقتصادسازي  ثر در روند مقاومؤمهاي  در این پژوهش که نقش مردم یکی از مقوله

باشـد و بـا توجـه بـه      مـی  بر عناصـر جمهوریـت   تأکیداینکه انقالب ایران بر پایه نظامی ایدئولوژیک و با 
هـر  ات مقام معظم رهبري بر نقش مردم، الگوي دموکراسی مبانی نظـري آن را شـکل داده اسـت.    کیدتأ

بـه   ف شـده اسـت.  یاست که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعر یبر روش ی، مبتنیحکومت يالگو
شاید بهترین نقطـه آغـاز درك    شود. می که مرزهاي دخالت هر کدام در امورات دیگري مشخصاي  هگون

باشد. لینکلن برتري چیزي را ستود کـه   1864اهیت دموکراسی خطابه گتیزبرگ آبراهام لینکلن در سال م
کند کـه دموکراسـی    می نامید. گفته او این نکته را روشن می »حکومت مردم بر مردم و براي مردم«خود 

مت مـردم، حکومـت بـه    توان شکل داد:حکو می زند، اما این پیوند از چند راه می حکومت را به مردم پیوند
). اصل سخن در این پژوهش بررسی نقش مردم در 101: 1392(هیوود،  وسیله مردم، حکومت براي مردم

 مسائل سیاسی و اقتصادي است. این برداشت بدان معناست کـه کـه در واقـع مـردم بـر خـود حکومـت       
ساختاربندي و سرنوشت جامعـه  را ها  که زندگی آناي  هتعیین کنندهاي  یعنی در گرفتن تصمیم ـ کنند می

یکـی  103: 1389(همان،  تواند چندین شکل بیابد می کند، مشارکت دارند. اما این مشارکت می نرا معی .(
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هـاي   ییاگردهمـ  هـا،  پرسـی  مانند همـه هایی  دموکراسی مستقیم است، که در آن مشارکت عمومی از راه
است. در نظام جمهـوري اسـالمی ایـران    ي گیر جمعی، متضمن درگیر شدن مستقیم و مستمر در تصمیم

ایرانی را شکل داده و سیاسـت  هاي  زنند و با توجه به اینکه دین مبین اسالم آرمان می آخر را حرفمردم 
کـه بـه آن پایبنـد هسـتند     هـایی   باشد مـردم بـر پایـه ارزش    می در این کشور بر پایه دین مقدس اسالم

مقـام معظـم    اسـت و  ز نسبت به مقوله روش حساسین یمن اساس حکومت اسالیبر اکنند.  می مشارکت
کـار   کسب قدرت و حفظ آن به يکه برا ییها روشکه اند  ان داشتهیمحور بودن ب با اشاره به ارزش يرهبر

در اسـالم   .وجود نـدارد  یمتیباشد. در اسالم، کسب قدرت به هر ق یاخالق يها د روشیشود، با می گرفته
 یقـ یحق يم حکومت ما به معنـا یخواه می ها هستند. امروز، اگر ها مثل ارزش روش اند. مهم یلیها خ روش

ـ  . با توجه به همـه مین راه حرکت کنید در همیباشد، بدون مالحظه با یکلمه، اسالم بـودن و تعیـین    هجانب
زندگی بشري در دین اسالم، نظام جمهوري اسالمی ایران دین را راهنماي سیاسـت  هاي  کلیت نیازمندي

اسـالم  آن همخـوانی داشـته باشـد.    هـاي   ده است و تمامی قوانین مصوب مجلس نیز باید با آموزهقرار دا
ن خاطر اسـت کـه   یشود. به هم می ریتعب» ینید يساالر مردم«ا مد نظر دارد که از آن به راي  هتاز يالگو

، حکومت يرهبردگاه یاز داست.  ف کردهیتعر یغرب یموکراسدمتفاوت با  يزیرا چ» ینید يساالر مردم«
ـ  یدر امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان ن یاسالم  يهـا  روش يریکـارگ  هست که بتواند بـا ب

، ین کـه هـر روشـ   یـ ست و اا ها روشمدار بودن  ارزش ز درین امر نید. علت ایل آیبه اهداف خود نا یغرب
، ین از آنجـا کـه حکومـت اسـالم    یسـازد. بنـابرا   مـی  است که کاربرد آن را محـدود  ییها بر ارزش یمبتن

ـ ز داشته باشد. ایناي  هژیو ید روش حکومتیاست که با یهیخاص خود را دارد، بد يها ارزش ن روش در ی
 يسـاالر  مردم«شان از آن به یز تضاد دارد و این يکتاتوری، با استبداد و دیغرب ین مخالفت با دموکراسیع
ـ بـه عنـوان    یاسـ یسهـاي   ل نظـام یتواند در تحل می تازه و نو که یروش .اند ر نمودهیتعب» ینید ک روش ی

ران، حرف نو یا یاسالم يدر نظام جمهور ینید يساالر امروز مردم: ردید، مورد توجه قرار گیجد مستقل و
خود جلـب کـرده    يو روشنفکران عالم را به سوها  تیشخص ها، از ملت ياریاست که توجه بس يدیو جد
ساالري دینی بر پایه انتخابات بوده و انتخابـات مشـتمل بـر     ). مردم1379ان آب 29هان، یروزنامه ک( است

شـده اسـت کـه کـار      بینـی  پـیش اجرایی، به طریقی هاي  نامه ست که یا در قوانین و یا در آیینعملیاتی ا
و اعالم نتیجه، در نهایت صحت و سالمت و آزادي و منطبـق بـا اهـداف انتخابـات      گیري، قرائت آرا رأي

در هـا   ). با توجه به این امور نظـارت مردمـی و نقـش آن   314: 1387پناهی،  (قاضی شریعت گردد بسامان
 شود. می انجام امورات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی برجسته

  جمهوري اسالمی ینید ـ سویۀ مردمی .2
آیـد.   مـی  در بحث حقوق ملت سخن از انسان است و حقوقی که به واسطه کنـار هـم زیسـتن بـه وجـود     
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جمهوري اسالمی ایران با نامی که از اسالم گرفته و با انقالب شکوهمندي کـه در آن پیـروز شـده و بـا     
پیش قدم باشد. حیثیت ها  وق و آزاديتواند در رعایت این حق می آمال و آرزوهایی که در دنیا مطرح نموده

دار سازد که در آن حقوق و وااي  هو اعتبار جمهوري اسالمی ایران این است که جهان را به تماشاي جامع
ات و قانونی که با مالحظه همه جه ـ درجه محترم است. اصل حاکمیت قانونهر فرد به اعلی هاي  آزادي

). بـا  28: 1387(مـدنی،   تصویب شده چکیده آمال و خواست ملت باشد ـ رعایت همه مصالح جامعه و فرد
باشـند.   مـی  نظـام اسـالمی  هـاي   ام سیاستتوجه به این توضیحات محرز است که مردم پایه و اساس تم

هـاي   مـردم در تمـام عرصـه   » یتحقق خواست واقع« ساالري با توجه به بیانات مقام معظم رهبري مردم
 ين معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صـندوقها یبد .باشد می سیاسی، اقتصادي و سیاسی کشور

م شـده  یرا عهده دار گردند، سهها  تید مناصب و مسئولیکه با ين افرادییو تع یاسینظام س ي، در بنايرأ
و همین افراد منتخب نمایندگان مردم در تصویب  ندیجو می کشور، مشارکت ییبه امور اجرا یده و در شکل

ن یکه نفس انجام اباید گفت  يرا يها خصوص حضور مردم بر سر صندوقدرباشند.  می قانون و اجراي آن
ن واقعه رخ دهد. مهم روش حضور یامکان دارد ا یمختلف يها روشتواند چندان معنادار باشد و به  نمی عمل
ـ قات به عمل آمده، به علت جریر. مطابق تحقیا خیوجود دارد  یا عنصر آگاهیکه آنیباشد و ا می مردم ان ی

رد یپذ نمی صورت یصورت سالم هن عمل بی، ایغربهاي  یدر دموکراس یف افکار عمومید و تحرید تحدیشد
 )35 -56: 1379،یوبیا( میباش می ن آنیمدع ياز سو یوسته شاهد نقض اصول دموکراسیو ما پ

  ینید يساالر مردم مبانی. 1.2
یکـی از ایـن    اسـت کـه   یبر اصـول  ی، مبتنیک روش در اداره جامعه اسالمیمثابه  به ینید يساالر ردمم

 ت شهروندان را جلبیان و عمل، چنان است که رضایدر ب یحکومت اسالمباشد.  می اصول رضایت مردم
باشـد. مـردم در حکومـت     مـی  بان حکومت در مقابلـه بـا مشـکالت   یپشت يمند تین رضاید و همینما می

دانند لذا تالش نظـام در جهـت تحقـق     می نعمت مملکت و حکومت را متعلق به خود ی، خود را ولیاسالم
در نظـام  . ت را دارنـد یافته، از آن کمال رضـا یخود هاي  خواستان شده را مطابق با یب يآرمانها و شعارها

و منشأ اقتدار نهایی مردم است. مردم منشأ حاکمیت هستند و اقتدار نظام از اسالم، کشور متعلق به مردم، 
باشـد.   مـی  منـدي مـردم   مؤلفـه مـؤثر دیگـر رضـایت    ). 259: 1388عـالم،  ( آیـد  می قدرت متحد مردم بر

 يآن که در کالم رهبر ين نمودهایشود که بارزتر می را شامل یعیمقام، گسترة وسن یدر ا يمند تیرضا
، یاسـ ینظـام س بـر ایـن اسـاس     انـد.  توصیه نموده به مردمگذاري  خدمتکه بر  د رفته است،یکأت ها آنبر 

خـدمت بـه مـردم را سـرلوحه      يد و کار در راه خدا و برایمشروع مردم پاسخ گو يازهایموظف است به ن
مثابـه   از آن بـه  يسـت کـه مقـام معظـم رهبـر     ا تا بدانجا» يگزار خدمت«ت یاعمال خود قرار دهد. اهم

ـ نبا ین کـاهل یدر تحقق آن کـوچکتر هایش  توانایی یج تمامیاد کرده که حکومت با بسی» عبادت« د روا ی
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 .دارد
 يت مردم اسـت و بـرا  یاستوار است، کسب رضابر آن » ینید يساالر مردم«که  ین اصلین اولیبنابرا

 یبـا از نظـام  یز يریق، تصوین طریامور مردم بپردازد و از اگیري  ید بتواند خالصانه به پین کار، نظام بایا
 يساالر مردم«از  ک اصلیمثابه  را به يگزار ن معنا از خدمتیرهبر انقالب ا. ش گذاردیخدمتگزار را به نما

 یدگی، رسینیساالر د در نظام مردم اند. به صراحت اظهار داشته ییه قرار دارد، در جامورد توج کراراً» ینید
 يروزنامـه جمهـور  ( ک اصـل مهـم اسـت   یـ ش و حل مشکالت آنـان...  ین رفاه و آسایبه امور مردم، تأم

وجـوه دوگانـه   بنـدي   میشـان در تقسـ  یسـت کـه ا  ا ن اصـل تـا بـدانجا   یت ایاهم ).1379آذر  1، یاسالم
در مورخه اول آذر مـاه   يمقام معظم رهبر یسخنران( یلیحلتو  یسیبه دو وجه تأس» ینید يساالر مردم«

ـ  يگزار خدمت )اند ز دادهیگر تمیکدیدو وجه را از  یکه در آنجا به صورت مبسوط 1379 ـ یع یرا تجل و  ین
 یاد کرده و حتیت ن ملت و دولیوند بیت پیمهم در تقو یعنوان عامل دانسته و از آن به یلیوجه تحل یواقع

موظف هستند تا  ـ اعم از حاکمان و مردمـ  اسالم، همه یاسیشه سیدر اند. دانند می راجح، یسیبر وجه تأس
خـود را فراتـر از    يبتواننـد پـا   یا گروهیو  یست که کسیگردن نهند و چنان ن یو احکام الهها  به ارزش
، معنـا و  یاسـالم  يهـا  ارزشدر چارچوب اصـول و   ینید يساالر ن اساس، مردمیبر ا .گذارند یحدود اله

حاکم  يها ارزششود که  می ن مطلب صادق است و مشاهدهیز این یابد. در خصوص دموکراسی می مفهوم
ر یی، تغیاسیدارند. لذا چون گفتمان س ی، تجلیاز دموکراس یغرب يدر الگو غرب، تماماً یاسیدر گفتمان س

اسـت   یو ملتزم به متن و گفتمـان  یدر هر حال، معنا مبتن یابد ولی می ز تحولین يساالر مردم يکند معنا
 یاست کـه رهبـر انقـالب، گفتمـان اصـل      ین مطلب فلسفیت به همیده است. با عناییکه واژه از آنجا رو

 :کنند ی میابیارز یجامعه را گفتمان اسالم
ـ  یقـ یحقریغهاي  وانمود شود، خواسته ی، اصلیر اصلیل غیشود که مسا یی میتالشها ـ یا حقی امـا   یق
سـت. گفتمـان   ینهـا ن ین ملـت ا یا یکن گفتمان اصلیوانمود بشود. ل یمل یعنوان گفتمان اصل درجه دو به

 هـا،  ، گشـودن گـره  هـا  روشت نظام، اصالح کارها و یتقو يرا برا ییها ن است که همه، راهیملت، ا یاصل
ـ م ابتکار و حرکت و خواسـت و انگ یعظ يرویآحاد مردم، استفاده از ن يها برا ها و هدف ن آرمانییتب زه و ی
 دا کننـد یـ ن نظام که همه را به سعادت خواهـد رسـاند، پ  یا یعال ين مردم و راه به سمت آرمانهایمان ایا
  )1379ر یت 23ه شما، ینشر(

ن یچگاه از در تعارض با دیه» ینید يساالر مردم«همچنان حفظ شده و » یچارچوب ارزش«ن یبنابرا
را از  طـور مشـخص آن   است کـه بـه   ینید يساالر ن معنا از مردمید. همیآ نمی و اصول آن در ها ارزشو 

و  یم مبـان ی، خواست مردم، متوجه تحقق و تحک»ینید يساالر مردم«د. در ینما می جدا یغرب یدموکراس
ـ   ین است و چنان نید یاهداف عال ـ و  یست کـه بـر نف ر آن صـورت،  رد کـه د یـ ف آن تعلـق بگ یا تضـع ی

ـ کأسـت. ت یح نیبر آن صح ینیدهد و اطالق وصف د می خود را از دست یارزش ي، محتوايساالر مردم د ی
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ن ید بر همیکأتوسط مسئوالن و آحاد ملت، با ت ینید يها ارزشبر ضرورت پاسداشت  يمقام معظم رهبر
ـ   يجـا  يها ارزشکه در حوزه نیرفته است و ایصورت پذ ینید يساالر وجه از مردم اي  هتسـامح و مجامل
ام اسالم، شجاعانه، قدرتمندانه و بـدون مالحظـه از   یاسالم، با پ يمسئوالن به نام اسالم، برا: وجود ندارد

هـا   زمان و بخصوص جـوان یمردم عز .کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنندگیري  ن و آن، هم موضعیا
ـ رده، م کـ یر ترسیکه اسالم و قرآن و خط غد ین راهیر، بدانند ایهم به برکت غد ک راه روشـن اسـت.   ی

دا کرده یپ یم المنزلتیار بزرگ و عظیم شده و روندگان بسیاست که با استدالل و فلسفۀ محکم ترس یراه
ـ از آنجا که مؤ یحکومت اسالم). 1379اسفند  25، یاسالم يروزنامه جمهور( است ـ د بـه تأ ی و  ید الهـ یی

ـ تالش در ات جامعه بکوشد و یاست، موظف است در هدا یس مردمیسأت  يهـا  رسـالت  ونـه، جـز  ین زمی
کـه   یارزشـ  یگر، چارچوب و مبـان یدنبال دارد. به عبارت د هت خالق و مخلوق را بیاست که رضا يریخط
ـ ید يو مردم ساالر ینیهستند و حکومت د ها آن يم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرایترس ، ین

ن است که مـردم را از ظلمـات بـه    ی، ایکومت اسالمح يبنا. در پرتو آن اصول، قابل درك و معنا هستند
، شهوت، محصور بـودن در  ی، خودپرستین) است که انسان را از ظلمات خودخواهین (اینور ببرد... اراده د

ـ ، خارج کند و به نور ببرد. نور اخالص، نور صفا، نور تقـوا،... اگـر ا  یل شخصیمسا ن طـور شـد، جامعـه،    ی
کیـداتی کـه مقـام عظمـی     ). با توجه بـه تأ 1379بهمن  11، یاسالم يهورروزنامه جم( خواهد شد ینوران

گردد کـه مـردم پایـه اساسـی در      می والیت بر نقش و مسئولیت دو سویه مسئوالن و مردم دارند، آشکار
ي نظام بدون حمایت و پشتیبانی باشند و رویکرد اقتصاد می مشروعیت نظام و پیشبرد اهداف متعالیه نظام

  دریغ مردم عملی نخواهد شد.  بی

  اقتصاد مقاومتیشناسی  مفهوم .3
کلـی  اي  هدهد. مفهوم اندیش می نگرانه کشورها را نشان وها مبناي تحلیل رویکردهاي آیندهو الگها  مفهوم

شود. مفهوم فراتـر از اسـم    می کوتاه بیاناي  هطور معمول با یک واژه یا در جمل درباره چیزي است، که به
ابزارهاي اندیشیدن، نقد کردن، استدالل کردن، توضیح دادن و تحلیل ها  نام چیزي است. مفهومخاص یا 

). مفهـوم اقتصـاد   29: 1392(هیـوود،   براي معنادار کردن جهان، باید معنا را به آن تحمیل کرد اند. کردن
نظـام جمهـوري   محور و در راسـتاي اهـداف    ی شده براي تحلیل رویکرد اقتصاديمقاومتی نیز کامال بوم

ـ  باشد. با وقوع انقالب اسالمی ایران و رویکـرد بـین   می اسالمی و اهداف انقالبی آن تعـارض و  ی آن الملل
ی آشکار شد و کشورهاي متعددي به جاي تعاون، تعارض با ایـران را  الملل بین تضاد منافع ایران در عرصۀ

همه جانبه از هاي  نظامی و حمایتهاي  کنشدر پیش گرفتند. این تضاد منافع هر چند در ابتدا در غالب وا
خـود گرفـت و در غالـب تهـاجم فرهنگـی و       با گذشت زمان جنبه نرم افزاري بهعراق علیه ایران بود اما 

ـ  عمـل هاي  تحریم اقتصادي خود را نمایان ساخت. ایران در این زمینه واکنش داشـته اسـت و   اي  همحوران
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کیـد  اخیر بر این امر تأهاي  است که مقام معظم رهبري در سالاقتصاد را مطرح ساخته سازي  حربه مقاوم
و تضاد  )148 :1383(الرسون، توماس و دیوید اسکیدمور، واکنش ایران در مقابل افزایش رقابت اند. داشته

تـالش مردمـی در راسـتاي اجرایـی سـاختن ایـن        اقتصاد، اصالح الگـوي مصـرف و  سازي  منافع، مقاوم
ر بیانات مقام وعظم رهبري نمود داشته است، چنانکـه ایشـان الگـوي اقتصـاد     بوده است که دها  سیاست

ـ   ـ تمی متناسب با نیازهاي کشور ما اسیک الگوي عل«کنند:  می مقاومتی را این گونه بیان ۀ ایـن آن جنب
هـاي   اما منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاري از کشورها، امروز بـا توجـه بـه ایـن تکانـه     ـ  مثبت

اي که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با  هاي اقتصادي شدن ماعی و زیرورواجت
اند. پس مطلب اول اینکه این حرکتی که ما داریـم انجـام    شرایط خودشان به فکر یک چنین کاري افتاده

، (بیانـات در حـرم مطهـر رضـوي     »دیگر کشورها هـم هسـت؛ مخصـوص مـا نیسـت     ۀ دهیم، دغدغ می
دیگر کشورها  ،بینند می ). بنابراین مقام معظم رهبري عالوه بر اینکه ایران را در شرایط خاصی6/1/1393

  بینند. می و اصالح الگوي مصرف همانند ایرانسازي  را در زمینه بهینه

  اقتصاد مقاومتی زایی  . وجهه درون1.3
انهدام ساختارهاي اقتصـادي وابسـته    با وقوع انقالب اسالمی ایران و رخداد هشت ساله جنگ تحمیلی و

نظـام جمهـوري اسـالمی، بـه تغییـرات عمـده       هـاي   پهلوي، و با استقرار قانون اساسی و استحکام پایـه 
کرد. چرا که در ریزي  اقتصادي و سیاسی دست زد و راهکارهاي مقابله با اقتصاد تحمیلی امپریالیستی پایه

عرصـه پـر نفـوذ     توانسـت بـا   نمـی  می بنیان نهاده شده بودگام نخست نظامی که بر پایه ایدئولوژي اسال
این دسـت بـه اقتصـادي بـر پایـه      ایسـتاد. بنـابر   می استکباري همکاري داشته باشد و باید روي پاي خود

باشـد   مـی  داخلی زد. آنچه در نظر مقام معظم رهبري اهمیت دارد، بومی بـودن ایـن الگـو   هاي  توانمندي
زا است یعنـی چـه؟ یعنـی از دل     زا است. درون این اقتصاد درون«رمایند: ف می چنانکه مقام معظم رهبري

جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانـات   هاي خود کشور ما و خود مردم ما می ظرفیت
گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنـا نیسـت    درون .زا به این معنا است کشور خودمان؛ درون

گـرا   زا است، اما برون کنیم در خود کشور؛ نه، درون کنیم و محدود می ا اقتصاد خودمان را محصور میکه م
(بیانـات   »شـود  است؛ با اقتصادهاي جهانی تعامل دارد، با اقتصادهاي کشورهاي دیگر با قدرت مواجه می

شـورهایی دارد کـه از   گرایانـه بـا ک   ). بنابراین ایران رویکـردي تعامـل  1393/ 6/1رم مطهر رضوي، در ح
بدیل است.  ایی ساختن این اهداف نقش مردم بیرانند. در اجر می برابري و نه از تحمیل و زورگویی سخن

  باشد. می که الگویی که برخاسته از این مرز و بوم است توسط بومیان قابل اعمالچرا
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  در اقتصاد مقاومتی  عدالتمنزلت . 2.3
شود و سابقه طوالنی دارد عدالت اسـت. مبـارزه در راه تحقـق     می کار گرفته که بسیار بههایی  یکی از واژه

ي اقتصاد مقاومتی هم بر در الگو اند. بسیاري در راه آن جان باختههاي  آن همواره غرورانگیز بوده و انسان
کـه   آید و عبارت از این اسـت  می اساسی آن به شمارهاي  لفهشده است و از مؤ تأکیدطور آشکار  عدالت به

گونه فشار و تحریمی بـه   شبرد اهداف متعالیه خود بدون هیچهر کشوري بدون دخالت خارجی در مسیر پی
ترین نوع نظـام   اقتصادي مسائلی را در باره مطلوبسازي  مشروع خود دست یابد. بحث مقاومهاي  خواسته

ه چنـد سـالی   مقاومتی کـ  اصالح الگوي مصرف و اقتصادهاي  سازد. نظریه می را مطرحها  تقابل با تحریم
هـاي   دانـد کـه در برابـر تحـریم     مـی  تـرین نظـام را نظـامی    است مورد تأکید واقع شـده اسـت مطلـوب   

اساس عوامل و مواهب موجـود خـود در   بر کید کند و بایدداخلی خود تأهاي  جویانه، بر توانمندي مخاصمه
کامـل و بـا سـرباز زدن از نظریـات     عرصه اقتصاد عمل نماید. کشور ایران با برگزیـدن راه خـود اتکـایی    

داخلی حفظ کـرده و بـه پـیش ببـرد.     هاي  تحمیلی و امپریالیستی توانسته است کشور را بر پایه توانمندي
اسـت. یکـی از   هـا   باشد بر پایـه تقابـل بـا تحـریم     می خیزش اقتصادي که مورد نظر مقام معظم رهبري

گونـه کـه در راسـتاي پیشـرفت      آن اسـت آن  محوري ت برجسته الگوي اقتصاد مقاومتی عدالتخصوصیا
گیرد. چنانکه  می گزیند و مورد توجه قرار میثیرگذار باشد برتواند تأ می الگوهاي خارجی را که در این مسیر

قتصادي و عدالت اجتماعی عدالت اـ  عدالتبنابراین شاخص « فرمایند: می در این زمینه مقام معظم رهبري
مهـم در اقتصـاد مقـاومتی اسـت، امـا معنـاي آن ایـن نیسـت کـه بـه            هـاي  ـ یکی از شاخص در جامعه
شـود، امـا بـر     ها هم توجه مـی  هاي علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص شاخص
شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معناي تقسیم فقر نیست، بلکه بـه   هم کار می» عدالت«محور 

  .است ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادنمعناي تولید 

  هاي اقتصادي تحریم . نقش4 
ـ  وسیله یک یا چند بازیگر بین فعالیتی است که بهتحریم  ا چنـد کشـور   المللی (مجري تحریم)، علیه یک ی

از انجام برخی مبادالت  ها آنمنظور مجازات این کشورها، بااهداف محروم ساختن  دیگر (هدف تحریم)، به
اخـالل  . شود ن و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال میبه پذیرش هنجارهایی معی ها آنر ساختن یا وادا

کـار   به ين اموریچن يکه برا ییممکن است. ابزارها یاسیهمه نوع مقاصد س ي، برايدر مبادالت اقتصاد
ـ جرهـا در   نهیش هزیران و افزایکا در مقابله با ایمرآز متعدد هستند. دولت یروند ن یم ه و یان کـاال، سـرما  ی

ران، ممنوع کردن معامله یا يها یین ابزارها استفاده کرد؛ از جمله مسدود کردن دارایشتر ای، از بيتکنولوژ
ـ تجه يران، متوقف کردن اعطایگر کشورها با اید ـ بـه ا  یزات نظـام ی . ی. جـ یکـ . مین کشـور... و تحـر  ی

ـ که  يجارم تیدر تحر«کند:  یف میگونه تعر نیم را ای، تحریهالست ـ   ی کنـد، ورود   یک حکومـت برقـرار م
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 -383: 1375(هالسـتی،   »گرد یشونده ممنوع م میکشور تحر یا همه محصوالت صادراتیخاص  يکاالها
اقـدامات عامدانـه حکومـت    «ز: م عبارت است ایکا تحریمرآ یاست خارجیسنده کتاب سیاز نظر نو). 379

ـ بر دولت  يت اقتصادیوارد کردن محروم يبرا ـ جامعـه هـدف، از طر  ا ی ا توقـف روابـط   یـ ت یق محـدود ی
گردد که بـه دولـت    یمحسوب م یاستفاده از قدرت نظام يبرا ینیعنوان جانش معمول، اغلب به ياقتصاد

اعمال خاص ابراز [کند]، و رفتار دولت هدف را  یدهد که خشم خود را در قبال برخ یکننده اجازه م میتحر
ـ ر قهرآمیتداب«کند:  یان مین بیم را چنیارتر تحرک.)146: 1384تکف،یو و یکگل( »ر دهدییتغ  يز اقتصـاد ی

کم بـازگو کننـده    ا دستیا کشورها یآن کشور  يها استیر در سییجاد تغیا يا چند کشور برایک یبر ضد 
، تعرفـه  يبرقـرار  )127: 1385، یفـر وکـوکب   يبهـروز ( »سـت ا ها استیگونه س نیک کشور درباره اینظر 
 ،اهیم فهرست سـ یتنظ، ر نرخ ارزییعتبار و تغا وام، ياعطا ،ت معاملهیممنوع يبرقرار ،میتحر ،يبند هیسهم

ـ کمک، از جمله فروش ا متوقف کردن یاعطا  ،ها ییمسدود کردن دارا ،صدور مجوز ـ تجه يا اعطـا ی زات ی
ـ ر، اسـکات و ال یهافبو). 390: 1375(هالستی،  تیسلب مالک ینظام  يمعنـا  را بـه  يم اقتصـاد یوت، تحـر ی

ـ  يد به توقف روابط معمول تجـار یا تهدی يمتوقف کردن عمد ـ  ياز سـو  یا مـال ی ـ  ی ـ  یک دولـت م  ددانن
ا چنـد دولـت، از   یک یشده  يزیر ، اقدام برنامهياقتصاددر مجله روند ). 127: 1385، یکوکب فر و يبهروز(

، یاسـ یاعمال فشار بر کشـور هـدف بـا مقاصـد مختلـف س      يبرا يق محدود کردن مناسبات اقتصادیطر
م در کتاب یاز تحر يگریف دیتعر).19: 1385، يماهنامه روند اقتصاد( شده است یمعرف يم اقتصادیتحر
 یپلماسـ یان دیم ییهستند که جا ییها ابزارها میتحرت: شرح اس نیجهان آمده که بد يها ده پژوهشیگز

شـوند و   یمحسوب م یالملل نیانه بیجو یتالف ین ابزارها اقداماتیرد. ایگ یقرار م ینظام يرویو استفاده از ن
 ةدر حـوز  ).499: 1381چمنـی،   (راه رنـد یگ یرا در بر م یا مالی يتجار يها تیغالب اوقات، اعمال محدود

ـ ن جنـگ و اعمـال قـوه قهر   یگزیهستند که جا ي، ابزارياقتصاد يها می، تحریالملل نیمسائل ب ـ ی  یه تلق
ـ  يقهـر  ینظـام  ک طرف، و مداخلـه شـبه  یک نسبتاً آرام از یپلماتین اقدام دیب يا انهیراه م«شوند و  یم ا ی

ـ آن، به توقف  یکه ط )146: 1384تکف،یو و یکگل( تگر اسیاز طرف د یپنهان یمداخله نظام ـ ا تهدی د ی
و انحـراف   يتجـار  يها نهیش هزیافزا«گردد و موجب  یه کشور مورد نظر اقدام میعل يمناسبات اقتصاد

). با توجه به این تعریـف اقـداماتی کـه    19: 1385، يماهنامه روند اقتصاد(شود یمدر کشور هدف  يتجار
آیند. هر چند ایـران از سـوي    می حساب تحریم اقتصادي بهاند  کشورهاي بیگانه در قبال ایران انجام داده

دامـه  تحـریم ا  طاما ایران کشوري است که در طول دوران پس از انقالب با شرایاند  بیگانگان تحریم شده
تحریم  طایران و ایرانی با توجه به شرایهاي  داند. ظرفیت نمی حیات داده است و خود را با دیگري وابسته

مسیر رشد و ترقـی را   به خوبی ظهور یافته و ایران بر پایه استعدادهاي داخلی خود توانسته است همچنان
ممکن است کسی بگوید اگـر تحـریم   « فرمایند: می گونه که مقام عظمی والیت در این زمینه بپیماید. آن

ها  توانید از این ظرفیت توانستید خوب استفاده کنید، اما [چون] تحریم هست نمی ها می نبود از این ظرفیت
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استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما در بسیاري از مسائل دیگر هم در عین تحـریم  
ته و باال دست پیدا کنیم؛ یک مثـال آن، تولیـد علـم اسـت؛ چـرا در      هاي بسیار برجس ایم به نقطه توانسته

هاي گوناگون این همه موفقیت بـه دسـت    ها و عرصه اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در سر صحنه
توانیم اقتصـاد را شـکوفا    آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، می

کند؛  دارد، کی فالن نقطه را موافقت می به دست دشمن نباشد که کی این تحریم را برمی کنیم. چشممان
 ).1393/ 1/ 1،در حرم مطهـر رضـوي  انات یب( توانیم بکنیم کار می به درك! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه

شود این است که باید ایران براي پیشرفت اقتصـادي روي   می چه از بیانات مقام معظم رهبري برداشتآن
 شان در صحنه به اهداف بلند خود دست یابند. مردمی و مشارکتهاي  پاي خود ایستاده و با حمایت

  یاقتصاد مقاومتلزامات الگوي . ا5
این کشور را مختل سـازد.  هاي  شود تا پیشرفت می تحریم اقتصادي کنشی است که از خارج بر ایران وارد

قوي و قدرتمندي است که باید به سد نفـوذ آن بیانجامـد. از ایـن نگـاه     هاي  این اقدامات نیازمند واکنش
که بایستی این اقدامات را خنثی کنند. در ایـن راسـتا   شود نقش مسئوالن و مردم است  می آنچه برجسته

سـود   گرایـی و  اجتنـاب از منفعـت   ،انجـام کـار بـراي خـدا     نیت الهی و، روحیه جهادي اقداماتی همچون:
اقتصـادي  هـاي   گلوگـاه  شناسایی نقاط ضعف و گروهی، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و شخصی و

 ،پـذیر  قتصادي دشمنان با کاهش نقاط آسـیب تهاجم اگذاري  ثردشمن، تالش مجدانه براي جلوگیري از ا
باشـند   می نواقص از مصادیق روحیه جهادي رغم وجود کمبودها و علیکننده  خیره چشمگیر وهاي  فعالیت

 شعار جهاد اقتصادي را محقق نمایـد.  و تواند کشور را در مسیر پیشرفت وتحقق عدالت یاري رساند می که
غفلت  تمرکز برشعار جهاد اقتصادي وست. اها  غفلت از سایر بخش عدمگذار تأثیرهاي  یکی دیگر از مؤلفه

رهبـر  هـاي   دغدغه مغایر با منویات و جهاد فرهنگی دقیقاً از جمله جهاد علمی،ها  برنامه از سایر شعارها و
انجـام   ي مواجـه خواهـد کـرد.   بدون شک پیشرفت کشور را با چالش جد اسالمی بود و باندیشمند انقال

ه در میان جوانان، پرهیـز  ژوی ین در جامعه بهتد جهادي، استحکام معنویت وۀ جهاد اقتصادي نیازمند روحی
 و غافـل  و مسئوالن مردم میان در انسجام ملی حفظ اتحاد و در کشور،سازي  حاشیه واي  هاز مسائل حاشی

 امنیـت  ایجـاد  مؤلفـه مـؤثر دیگـر    .اسـت  و فناوري علمۀ عرص ویژه به غیراقتصاديهاي  عرصه از نشدن
بدیلی را برعهده دارد ولی ایـن   تصادي بدون شک قوه قضاییه نقش بیدر اسقرار امنیت اقاقتصادي است. 

کنـد .بـدیهی اسـت     می نظام ارتباط پیداهاي  نهاد به تمامی ارکان و اي است و امر نیازمند اقدامات فراقوه
ن مقام معظم رهبري در ایجاد امنیت اقتصـادي  یماتوجه به فر ،مفسدان اقتصادي گران و برخورد با اخالل

در این زمینه مقام معظم رهبـري بـر نقـش     نماید. می ثري را ایفاؤتسهیل در امر جهاد اقتصادي نقش م و
مصـرف  « کید مقام معظـم رهبـري  مورد تأهاي  دارند. یکی از مؤلفه تأکیدسطوح تولید ملّی ۀ مردم در هم
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شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید «فرمایند:  می است. چنانکه ایشان در این زمینه »تولیدات داخلی
اید، هم کارگر ایرانـی را   جاي جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده کنید به می

کـار،  ة نـد جـنس داخلـی کـه مصـرف شـد، آن کن      .اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میـدان  وادار کرده
کنیـد،   شما وقتی که جنس داخلی مصرف می. روز افزایش خواهد داد به ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز

عنـوان یـک سـنّت     اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجی به ثروت ملّی را افزایش داده
اگر خارجی بود، بیشتر بـه آن رغبـت   پرسیدند] داخلی است یا خارجی؟  رفتند، [می بود؛ سراغ جنس که می

). بـا توجـه بـه ایـن     1393/ 1/ 1(بیانات در حرم مطهر رضوي،  عکس بشود این باید برگردد و به. داشتند
دانستند که به اقتصـاد داخلـی چنـدان     می بیانات ایشان دوران رژیم پهلوي را دوران وابستگی ملت ایران

  شد. نمی بهایی داده

  اقتصاد مقاومتی محوري الگوي . مردم6
طـور برابـر    سی است. یعنی باید قدرت سیاسی بهساالري، اصل برابري سیا اصلی مردمهاي  یکی از ویژگی

کـرده و  شود که در یک کشـور زنـدگی    می توزیع و توسط مردم اعمال گردد. مردم به همه جمعیتی گفته
پیوند با یکدیگر از  یگانه، همبسته و هم یکپارچه،اي  هروند. مردم مجموع می شمار اقامت دارند و تبعه آن به

هـایی   ). با توجه به این تعریف و شاخصه103: 1392(هیوود،  شود می طریق منافع مشترك یا جمعی گفته
محـوري   رود. مـردم  می شمار محور به یه آن استوار شده است نظامی مردمکه نظام جمهوري اسالمی بر پا

کید قرار گرفته است و نقش مردم را در اقتصاد مورد تأسازي  مقاوماست که در راستاي هایی  یکی از مؤلفه
چنانکه مردم مقابل تمام تهدیدات  اند. کید قرار دادهسیاسی و اقتصادي و فرهنگی مورد تأهاي  همه عرصه

محـور بـودن الگـوي اقتصـاد مقـاومتی یکـی از        بنـابراین مـردم   اند. و تهاجمات یکپارچه بودهها  و تحریم
گونه که رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه مـردم و دولـت    آید. آن می شمار این نظام بهاي ه برجستگی

عنـوان اقتصـاد    اقتصادي که به« فرمایند: می واند  نقش این دو را مشروح کرده در الگوي اقتصاد مقاومتی
سـت، اقتصـاد   بنیاد است؛ یعنی بر محور دولـت نیسـت و اقتصـاد دولتـی نی     شود، مردم مقاومتی مطرح می
به این معنا » دولتی نیست«اما  .کند مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میۀ مردم، سرمایة مردمی است؛ با اراد

سازي،  سازي، ظرفیت ریزي، زمینه نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه
ـ     دست مرهدایت و کمک دارد. کار اقتصادي و فعالیت اقتصادي   ـ تدم است، مـال مـردم اسـت؛ امـا دول

بیانـات در حـرم مطهـر    ( »کنـد  کند، کمک مـی  کند، هدایت می نظارت میـ  میعنوان یک مسئول عمو به
  )1393/ 1/ 6رضوي، 
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  اقتصاد مقاومتی  برجستگی نیروي انسانی در الگوي. 1.6
کـه اجانـب و   هـایی   توجه به دخالت باشد. با می ایجاد محیط مساعد براي رشد و توسعه خواسته هر ملتی

کـه  ردم برجستگی خاصی یافتـه اسـت. چرا  نقش ماند  بیگانگان در عرصه سیاسی و اقتصادي ایران داشته
با توجه به  اند. نظام مردمهاي  حکومت جمهوري اسالمی حکومت مردم بر مردم است و پایه تمام سیاست

 شـمار  افتـادگی اقتصـادي ایـران بـه     یران عامل عقـب بیگانگان در اهاي  تاریخ و تجربیات تاریخی دخالت
رود. این تکلیف مسئوالن و مردم است که بنابر احکام اسالمی و قانون اساسی مجال اعمـال نفـوذ را    می
نقش مردم در پیشبرد اهـداف آرمـانی    ).52: 1387(مدنی،  وجه و در هیچ شرایطی به بیگانه ندهند هیچ به

ملی  وحدت ه است چنانکه در راستاي پیشرفت، امنیت، مشارکت عمومی وانقالب اسالمی مورد توجه بود
مشارکت مردمی در صحنه سیاسی و اقتصادي، نشان از اعتمادي اسـت کـه    اند. نقش اساسی را ایفا کرده

کنند. با توجه بـه اینکـه    می بین مسئولین و مردم شکل گرفته و در پیشبرد اهداف انقالب هماهنگ عمل
مشـارکت مسـتقیم مـردم در امـر     کنند  می و حیاتی را در پیشبرد اهداف اقتصادي ایفا مردم نقش اساسی

در ایـن زمینـه را بدسـت آورد.    اطالعـات الزم   و دوتوانمنـد شـ   بنابراین بایستی ایران ستاقتصاد، الزم ا
توانند  میکه را نادیده انگاشت  رادیو و تلویزیونو در رأس آن ها  توان نقش رسانه نمی همچنین در این زمینه

دهنـده   . مشارکت مردم از نظر مقام معظم رهبري در عرصه سیاسی و اقتصـادي نشـان  کنند مردم را آگاه
باشد. در این زمینه مقام معظم رهبري  می نفس مردم و همچنین اعتماد متقابل میان این دو عنصر اعتمادبه

تواند در راستاي  می چشمگیري دارند که سرزمینی و نیروي انسانی بالقوه وهاي  معتقدند که ایران ظرفیت
یکی از ظرفیتهاي « اهداف اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. مقام معظم رهبري در این زمینه معتقدند:

هاي کشور ما  ترین ظرفیت مهم ما، ظرفیت نیروي انسانی ما است. نیروي انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ
   ).1393/ 1/ 1(بیانات در حرم مطهر رضوي، » ستبزرگ ا است؛ این یک فرصت

  بیانات رهبري درباره جایگاه مردم در الگوي اقتصاد مقاومتی. 2.6 
مـردم   حـق و ارکانی دارد و ها  با توجه به بیانات و فرامین مقام معظم رهبري الگوي اقتصاد مقاومتی پایه

را در عرصـه سیاسـی و اقتصـادي در سـال     چنانکه ایشان حضور مردم  ،در این زمینه بسیار برجسته است
قرار داده بودند و با توجه به اینکه ایشان معتقد بودند حماسه اقتصادي باید ادامـه یابـد    تأکیدمورد  1392
کردنـد کـه نشـانگر    گذاري  نام» اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي«را با عنوان  1393سال 

از نظر مقام معظم رهبري الگوي اقتصاد مقاومتی بر پایه مشارکت  اهمیت جهاد در عرصه اقتصادي است.
نمایند. ایشان مـردم را رکـن اصـلی و اساسـی الگـوي       می مردمی استوار بوده و مردم نقش اساسی را ایفا

طی دارد، ارکـانی دارد؛ یکـی از   یخود اقتصاد مقاومتی شرا«فرمایند:  می کنند و می اقتصاد مقاومتی معرفی
همچنین نقش مـردم در  » دبه مردم هم باید واقعاً میدان داده شو. به مردم استۀ مین تکییش هها بخش
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حدي مهم و اساسی است که مقام معظم رهبري خدمت به مردم را یکـی از   رصه سیاسی و اقتصادي بهع
ز شـما امـروز ا  «فرماینـد:   می دانند. در این زمینه ایشان خطاب به هیئت دولت می مسئوالنوظایف اصلی 

شـد.   کردید و کمکهـاي بیشـتري بـه مـردم مـی      لحاظ رونق اقتصادي، وضع بهتري را در کشور ارائه می
(بیانـات در   »زاي اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کـرد  باالخره حمایت از تولید ملی، آن بخشِ درون

دم در عرصـه  ). با توجه به مـتن قـانون اساسـی نقـش مـر     1391 3/6ت دولت، جمهور و هیئ دیدار رئیس
از آن طبقه خاصی نیست. بر این اساس ملت ایران حکومت و در اسالم  سیاسی و اقتصادي برجسته است

باشـد و بـه    مـی  در جریان انقالب غبارها و زنگارهاي وابستگی را زدوده و از آمیزه فکري بیگانـه مصـون  
حرکتـی   می انقالب ایران کـه کند. قانون اساسی با توجه به محتواي اسال می موازین اصیل اسالمی توجه

ن بود زمینه تداوم انقالب را در داخل و خـارج کشـور فـراهم    براي پیروزي تمامی مستضعفان بر مستکبرا
) با توجه به این محتوا است که نظام اسالمی ایران بر پایـه مـردم اسـتوار    150: 1387(مدنی،  کرده است

دارند. در این زمینه مقام معظم رهبـري مشـارکت   سیاسی و اقتصادي فعالیت هاي  است و در تمام عرصه
ما این است که سعی کنیم کشور را ۀ همۀ وظیف«دانند و معتقدند:  می انقالبهاي  سیاسی را یکی از آرمان

قابل تأثیر از سوي دشمن، حفظ کنیم و نگه داریـم؛ ایـن یکـی از اقتضـائات     مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیر
). مقـام عظمـی   1/1/1392(بیانات در حرم مطهر رضـوي،  » مطرح کردیماست که ما » اقتصاد مقاومتی«

ایـن  سـازي   یین کردند بر نقـش مـردم در عرصـه عملـی    تبکلی نظام را هاي  والیت پس از آنکه سیاست
شـاءاللَّه سـاختهاي الزم، کارهـاي الزم،     ان«طـور کـه معتقدنـد:     به شـدت تأکیـد کردنـد. آن   ها  سیاست
وجود خواهد آمد و ملّت  به ـ تکه متّکی به مقاومت مردم اسـ  یالزم براي ایجاد اقتصاد مقاومت هاي تالش

راه خود را ادامه خواهد داد. آنچه مهم است این است که آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ کنند؛ آحاد 
حرکـت ملّـت، ایجـاد     امروز متنِ. ملّت، مسئولین، نخبگان نگذارند حواشی گوناگون، متن را مخدوش کند

(بیانات در دیدار فرمانـدهان  » تهاي مخالفت و معارضه اس اقتدار درونی است، ایستادگی در مقابل طوفان
  ).1392/ 11/ 19و کارکنان نیروي هوایی ارتش،

تـوان   نمی کند می با توجه به اینکه مردم نقش اساسی را در اعمال حاکمیت و تشکیل حکومت بازي 
رفت. حکومت اسالمی ایران نیز بر پایه مشارکت مستقیم و مستمر مردم بنیان نهاده شـده  آن را نادیده گ

گردد و همچنین حضور حـداکثري در   ریزي می برابر و شایستگی پیهاي  بر پایه فرصتها  است و سیاست
بـه   کلی نظام با توجـه هاي  انقالب اسالمی ایران است. تمام سیاستهاي  یکی از بایستگیها  تمام عرصه

توجـه   توان به مشارکت مردمی بـی  نمی شود ریزي می منافع عمومی، و بر پایه نقش مردم و براي مردم پی
ما بایست به مردم تکیه کنیم، بهـا بـدهیم؛ مـردم بـا     « فرمایند: می بود. بر این اساس مقام معظم رهبري

تکران، صاحبان مهـارت، صـاحبان   امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادي؛ فعاالن، کارآفرینان، مب
» شـمارند  پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروهـا هـم بـی    سرمایه، نیروهاي متراکم و بی
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هـاي   با توجـه بـه اینکـه در نظـام     ).1392/ 20/12اقتصاد مقاومتی، هاي  (بیانات در جلسه تبیین سیاست
 ) نامیـده 103: 1392 1(هیـوود،  »مـت بـه وسـیله مـردم    حکو«شود و  می ساالر به نقش مردم توجه مردم

هـاي   کننـد، یعنـی در گـرفتن تصـمیم     مـی  شود، بایستی گفته شودکه مردمند که بـر خـود حکومـت    می
کند، مشارکت دارند. بر ایـن   می نرا ساختاربندي و سرنوشت جامعه را معیها  که زندگی آناي  هکنند تعیین

مندي و نقش مردم  کلی نظام بر پایه رضایتهاي  اسالمی سیاستتوان گفت در نظام جمهوري  یاساس م
هـاي مقـاومتی]،    هـاي سیاسـت   [از مؤلفـه «فرماینـد:   مـی  شوند. چنانکه مقام معظم رهبري ریزي می پایه

دهـد، بیانـات و معـارف     ها مالحظه شده. تجربه هم به ما نشان می محوري است که در این سیاست مردم
آیند دست خدا هم هست. ید اهللاِ مع الجماعـۀ؛ هرجـا مـردم     که هرجا مردم می کند اسالمی هم تأکید می

ـ  آن، دفاع هشتۀ هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمون ۀ ساله، نمون
، سال [است] چـون مـردم در میـدان بودنـد     35هاي دشوار این  آن گذر از گردنهۀ آن خود انقالب، و نمون

هـاي   بیانـات در جلسـه تبیـین سیاسـت    » (اقتصادي به این کمتر بها دادیمۀ کارها پیش رفته؛ ما در زمین
مورد تأکیـد ایشـان بـوده اسـت     ها  بنیادي بودن سیاست مردم همچنین). 1392/ 20/12اقتصاد مقاومتی، 

نیاد است؛ یعنی بر محور ب شود، مردم عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می اقتصادي که به«فرمایند:  می کهچنان
مردم، حضور مردم تحقّق ۀ مردم، سرمایة دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراد

به این معنا نیست که دولـت در قبـال آن مسـئولیتی نـدارد؛ چـرا، دولـت       » دولتی نیست«پیدا میکند. اما 
هدایت و کمک دارد. کار اقتصادي و فعالیت اقتصـادي  سازي،  سازي، ظرفیت ریزي، زمینه مسئولیت برنامه

کنـد، هـدایت    نظـارت مـی  ـ  یعنوان یک مسـئول عمـوم   بهـ   تدول دست مردم است، مال مردم است؛ اما
استفاده کنند و دسـت بـه فسـاد اقتصـادي بزننـد،       که کسانی بخواهند سوء کند. آنجایی کند، کمک می می

کنـد. بنـابراین    کمـک مـی   هـا  آنکه کسانی احتیاج به کمـک دارنـد، بـه     گیرد؛ آنجایی را می ها آنجلوي 
  .)1393 1/1(بیانات در حرم مطهر رضوي،  »کند دولت است؛ تسهیل میۀ سازي شرایط، وظیف آماده

از مسئوالن دارند و بر ایـن اسـاس   هایی  خواسته ؛باشند می مردم که یکی از الزامات تشکیل حکومت
دهند. بر این اساس با ظهـور انقـالب    می دارند و به نظام مشروعیت می نظام اعالمرضایتمندي خود را از 

داشـتند و   تأکیـد لـی  اسالمی و مردمی ایران، نقش مردم برجسته شد و پس از آن بود که بـر اسـتقالل م  
 هـاي  شان را از نظامی که بر پایه اسالم بنیان نهاده شـده بـود را بـا حضـور در انتخابـات      دریغ حمایت بی

مدار  مدار و دین مایلند زندگی ایمان و عزت ملی ایران به دنبال مردم اند. مختلف به معرض نمایش گذاشته
بـر ایـن اسـاس رهبـر     اند  بوده و نقش اساسی داشتهکشور و مدیریت کشور سهیم ة در امور ادارو اند  بوده

 انـد.  داشـته کیـد  تأ اقتصـادي  ، اسـتقالل سیاسـی و   محور مردمو پیشرفت  ساالري مردم معظم انقالب بر
ـ  «و معتقدنـد:  اند  داشته تأکیدالن و مردم همچنین مقام معظم رهبري بر همراهی مسئو ی کـه  لـیکن وقت

ی است یاینجا آنجاصورت منطقی و متین دنبال کردند، مردم همراهی کردند،  مسئوالن کشور آرمانها را به
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ـ     که واقعیتهاي جامعه با آرمانها هماهنگ می اساسـی بـراي   ۀ شود. خب، این یک امـر اساسـی و یـک پای
  ).1391/ 3/5در دیدار کارگزاران نظام، (بیانات » حرکت کشور است

داري است و رقابت پایه و ارکان این نظـام را   بر پایه اقتصاد سرمایه  الملل با توجه به اینکه عرصه بین
کنـد، کشـورهایی کـه داراي     مـی  را تبلیغاي  هگونه تعرفه و یاران دهد و تجارت آزاد بدون هیچ می تشکیل

ـ  انند با الگـوي عرصـه بـین   تو نمی ایدئولوژي اسالمی هستند لیبرالـی و  هـاي   ی کـه بـر پایـه آمـوزه    الملل
بـدنبال سـود بیشـترند و نظـام اسـالمی      هـا   محورانه شکل گرفته است وارد تعامل شود. چنانکه آن غرب

باشـد بنـابراین ایـن دو آمـوزه بـا       می خواهان کمک به فقیر و همکاري بر پایه مساوات و برادري و صلح
شته و تعارضاتی پیش آمده و منجر بـه تحریمـات ناعادالنـه علیـه ایـران شـده اسـت.        یکدیگر تالقی ندا

اقتصاد مقاومتی و ایستادن گیري  ساز پیش گردد. تعارض با ایران زمینه می بنابراین مبحث اقتصاد برجسته
روي پاي خود را براي ایران بهترین روش معرفی ساخته است. بر این اساس مقام معظم رهبـري عنـوان   

اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقـاومتی الزامـاتی دارد.   ۀ مسئل«که: اند  داشته
تواند  که اعالم شد، می 44هاي اصل  مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست

  ).1391/ 3/5دیدار کارگزاران نظام، (بیانات در » وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد یک تحول به

  گیري نتیجه
با توجه به اینکه مشارکت سیاسی رفتار و اقدامات شهروندان را در عرصه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی هر 

ن مؤلفه بسیار توجه شـده  توان گفت که در صحنه سیاسی و اقتصادي ایران به ای می دهد می کشور نشان
تـوان   نمـی  کنـد  مـی  ردم در آن برجسته بوده و نظام براي مردم خدمتکه در نظامی که نقش ماست. چرا

 را در عرصه سیاسی نادیده گرفت و با توجه بـه اینکـه مـردم اقتـدار را بـه نظـام      ها  مشارکت سیاسی آن
آینـد. نظـام    مـی  شمار اقتصادي بهسازي  بخشند در بیانات مقام معظم رهبري نیز از ارکان اصلی مقاوم می

هـا   ن بـه نقـش آن  و این امر موجب شده است تـا مسـئوال  ی ایران مردمی بوده و هست جمهوري اسالم
توان نقش مـردم   نمی کلی نظامهاي  بیشترین توجه را داشته باشند. همچنین در اجراي موازین و سیاست

برابر  ی که کشورهاي امپریالیست و ستمگر راالملل را نادیده گرفت. بر این اساس و با توجه به رویکرد بین
ایـران و ایرانـی   هاي  و پتانسیلها  ایران قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقام معظم رهبري بر توانایی

 بنیـاد  محـور و مـردم   و الگوي اقتصاد مقاومتی را مـردم  دانند سازي می مقاوم ارکانواثق هستند مردم را از 
قدرت در عرصه داخلـی  هاي  توان مؤلفه نمی ندانند. بنابراین با توجه به هجمه حمالت خارجی به ایرا می

گیرند و مسئوالن نیز خـود   می الخطاب قرار ظام جمهوري اسالمی مردمند که فصلرا نادیده گرفت و در ن
گونه که در عرصه سیاسـی و انتخابـات    با نظام همراه و در پیوندند. آن دانند که می را خدمتگزاران مردمی

حفظ نظام در با توجه به تمایل مردم ایران نسبت به  اند. ذشته ایفا نمودهنقش عظیم خود را در چند دهه گ
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طی سالیان اخیـر مقـام    اند، گر و اینکه سالح تحریم اقتصادي را این نیروها برگزیده برابر نیروهاي دسیسه
اند  هعملی را بر اقتصاد گذاشتهاي  معظم رهبري رویکردهاي اقتصادي را اولویت اصلی نظام دانسته و پایه

ایرانـی بـوده کـه     ـ  اقتصاد مقاومتی نیز رویکردي بومی باشد. الگوي می نقش مردم در این عرصه اساسی
هـاي   کند. بنابراین در این پژوهش بر اساس آموزه می نظام جمهوري اسالمی ایران را بیانهاي  نیازمندي

مبنـایی   محـوري و مـردم   دمي بررسی کرده و دریافتیم که مـر دموکراسی نقش مردم را در عرصه اقتصاد
  آیند.  می مهم در الگوي اقتصاد مقاومتی به شمارهاي  پایه

  منابع  
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  بخش کشاورزي در اقتصاد مقاومتیهاي  بررسی ظرفیت
   ***، ادریس مرسلی**حمیدرضا حاتمی ،*رسول زرگرپور

  چکیده
ویژه بخش کشاورزي در جهـت تحقـق    همختلف اقتصادي بهاي  گیري از ظرفیت بخش شناخت و بهره

هـاي مهـم و    اهداف اقتصاد مقاومتی از ابعاد زیادي حائز اهمیت است. بخش کشاورزي یکی از بخـش 
کننـده   مینو تـأ  هـا  بخـش کننده مواد اولیـه سـایر    هاي اقتصاد ملی، فراهم سازي پایه تاثیرگذار در مقاوم

افزوده، ثبات اشتغال  اي در گسترش صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش هغذایی کشور بوده و نقش ویژ امنیت
هـاي   سـازي بـراي توسـعه سـایر فعالیـت       کند، لذا عالوه بـر فرصـت   گذاري ایفا می و گسترش سرمایه

هاي اقتصادي را فراهم  اقتصادي و اجتماعی کشور، موجبات کاهش اثرات تهدیدهاي ملی نظیر تحریم
  کند. هاي اقتصادي ایفا می سازي حربه گیري و خنثی در ضربهساخته و جایگاه راهبردي 

کشاورزي به جایگاه این بخـش   هاي راهبردي بخش ظرفیت یبررس یدر مقاله حاضر با هدف اصل
است و بر اساس مطالعـه   یلیو تحل یفیق مقاله توصیدر اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. روش تحق

، تـالش شـده بـا توجـه بـه وضـعیت بخـش        يت راهبـرد یریمـد  یمستندات، مقاالت و کتب تخصص
ي راهبـردي بـه   هـا  ارزشنگري و در نظـر داشـتن    ط این بخش، با آیندهیمح یکشاورزي، ضمن بررس

ن یبه ا "اقتصاد مقاومتی "و متغیر وابسته "کشاورزي هاي بخش ظرفیت"تبیین رابطه بین متغیر مستقل
در مواجه با تهدیدهاي ملی دارد؟ این بخش چـه   بخش کشاورزي چه پتانسیلی: سواالت پاسخ دهد که

کند؟ و  ها و امکاناتی را براي ایجاد امنیت اقتصادي و در نتیجه اقتصاد مقاومتی کشور فراهم می ظرفیت
تواند بیش از گذشته جایگاه خود را ارتقا ببخشد؟ نتایج  می با چه رویکرد محیطی و مدیریتی این بخش

سویه بین بخش کشاورزي و اقتصاد مقاومتی وجود دارد و یک ارتباط دو دهد که مده نشان میدست آ هب
بخش مذکور از ظرفیت و توانمندي باالي اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی امنیتـی و زیسـت محیطـی در     
تقویت و پشتیبانی اهداف اقتصاد مقاومتی داشته و بسترساز اصلی الگوي اقتصـاد مقـاومتی اسـت و بـا     

و هـم در  کـرد  هاي بخش کشاورزي را تکمیـل   توان هم ظرفیت اهبردي میرویکرد مدیریت جهادي ر
  را مدیریت و پشتیبانی نمود.  راستاي اقتصاد مقاومتی آن

هاي بخش کشاورزي، مدیریت جهادي  بخش کشاورزي، ظرفیت  اقتصاد مقاومتی، محیطها:  واژهکلید
  راهبردي

                                                        
  Mohandes82@yahoo.comدکتري مدیریت دفاع راهبردي  *

  Hhatami83@yahoo.comدانشیاردانشگاه جامع امام حسین  **
  Edri1348@gmail.comدانشجوي دوره دکتري دانشگاه عالی دفاع ملی و کارشناس وزارت جهاد کشاورزي  ***
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 مقدمه
هش و به اهمیت مدیریت مصرف، کا مقاومتی را مطرحاقتصاد  2010رهبر معظم انقالب اسالمی از سال 

 کیـد نمـوده و ایـن بیـانگر بصـیرت ایشـان از آینـده       پایه تأ محور و دانش وابستگی به نفت و اقتصاد مردم
هـاي   عنوان یک مفهوم عمومی در اقتصاد سیاسی جا باز کرده، با نگـرش  این موضوع که به .]1[ باشد می

مقاومت اقتصـادي طـرح   گیري  المی و تاثیر فرهنگ و سیاست در شکلمختلف اقتصادي نظیر اقتصاد اس
در سـال  "هاي اخیر توسط مقام معظم رهبري مطرح گردیده،  اقتصاد مقاومتی که در سال .]2[   شده است

میالدي یعنی در زمانی که غزه تحت محاصره کامل رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و قادر نبـود   2005
هـا بـا    اي است کـه در آن دولـت   این شیوهد ابداع شد. بنابرادر کند یا واردات انجام دهکاالهاي خود را ص

ـ  هاي اقتصادي، سیاسـی و بـین   در برابر تحریمها  و قوتها  ضعف ها، شناسایی تهدیدها، فرصت ی بـه  الملل
یگـر بـا   هاي اقتصادي و از سوي د پردازند. در حال حاضر که کشور ما از سویی با تحریم می سازي ظرفیت

طلب و فساد برانگیز و مفسد نیز بسترهاي رانتـی را   کاهش قیمت نفت مواجه است و برخی عوامل فرصت
، اقتصاد مقاومتی است و در این خصوص یکی از مهمترین ها آنترین راه مبارزه با  کنند، اصلی گسترده می

  . ]1 [است هاي مختلف نظیر کشاورزي هاي واقعی اقتصاد در بخش ها شناخت ظرفیت روش
هاي اقتصادي است که توان مواجه با تهدیدهاي ملـی را در   بخش کشاورزي یکی از مهمترین بخش

ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی دارد. این بخش سهم قابـل تـوجهی در تولیـد    
ر صـادرات غیرنفتـی   افزوده و سایر متغیرهاي کالن اقتصادي نظی غذایی، ارزش ناخالص ملی، تامین امنیت

مـدت برخـوردار بـوده و     بـر بحـران بیکـاري، بخصـوص در کوتـاه     داشته و از ظرفیت باالیی براي غلبـه  
اقتصـاددانان   "این گـردد. بنـابر   زاي نفتی محسـوب مـی   برونهاي  ترین بخش اقتصادي در شوك باثبات

مـدت   سعه کشاورزي در کوتـاه هاي تو یاستتوسعه تغییر ساختار اقتصادي در بلندمدت را به موفقیت در س
ها و استعدادهاي این بخـش بـا سـهم موجـود آن از      . با وجود این، مقایسه توانمندي]2 ["دانند مرتبط می

هاي ایـن بخـش    گذاري ملی بیانگر آن است که هنوز از توانمندي متغیرهاي کالن اقتصادي نظیر سرمایه
شده بیانگر آن است که بخش کشاورزي و  ات انجامدر کشور استفاده مناسبی نشده است. در حالیکه مطالع

کننده داشته و ناکامی در ایجاد تحول در ایـن   اي نقش تعیین جامعه روستایی در تحوالت سیاسی و توسعه
مانـدگی در   هـاي عقـب   گردد و ریشه اغلب مسایل و جلـوه   بخش منجر به ایجاد ناآرامی در کل جامعه می

هاي فزاینده، بیکاري فزاینده و... همگـی بـه بخـش     فقر گسترده، نابرابرينیافته مانند  یک ساختار توسعه
موجود حاکی از آن است که رشـد  هاي  . همچنین بررسی]3 [شود کشاورزي و جامعه روستایی مربوط می

که به ازاي هـر یـک درصـد افـزایش در      طوري هبخش کشاورزي تاثیر منفی بر تورم در این بخش دارد، ب
. ]4 [یابـد  درصد کاهش می 6/0فروشی در این بخش  عمده  کشاورزي، شاخص قیمت ده بخشارزش افزو

باشد، لذا توسـعه ایـن بخـش     می ترین بخش اقتصادي در کشور نیز ضمن اینکه بخش کشاورزي مردمی
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توسعه از جملـه ایـران مطـرح     ضوع در توسعه اقتصادي کشورهاي درحالترین مو اولویتبا ترین و ضروري
رد اي وجود ندا یافته شود که هیچ کشور توسعه می که در تمام ادبیات توسعه این جمله تکرارگردد. چرا  می

اي وجـود نـدارد کـه     نیافتـه  داشته باشد و هیچ کشور توسعه  اي مانده که بخش کشاورزي و روستایی عقب
ناخت محـیط  رو مقاله حاضر تالش کرده با ش . از این]5 [بخش کشاورزي و روستایی پیشرفته داشته باشد

هاي مربوط به آن نقـش و جایگـاه راهبـردي کشـاورزي را در اقتصـاد       بخش کشاورزي و بررسی ظرفیت
  مقاومتی را بازشناسی و تحلیل نماید.

نکه در مقاالت متعددي جایگاه بخش کشاورزي در اقتصاد مقاومتی مطرح شده ولـی بـا   یبا توجه به ا
ظرفیت ایـن بخـش نقـش آن در     یضرورت دارد که با بررسنگاه راهبردي به این موضوع پرداخته نشده، 

تحلیـل شـده و ارتبـاط ایـن دو مـورد       و کرد مدیریت راهبردي تجزیهیتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با رو
 "هاي بخش کشـاورزي  پتانسیل"گیري از  شناسایی و بهره هدف اصلی این تحقیقبررسی قرار گیرد. لذا 

ـ نگارندگان مقاله در پی پاسخ به آن هسـتند ا ی که ترو سواال این باشد. از می با رویکرد راهبردي ن اسـت  ی
چگونـه و بـا چـه     هـاي اقتصـاد مقـاومتی کدامنـد؟      هاي بخش کشاورزي در رابطه با ویژگـی  که ظرفیت

  گیري کرد؟ توان از این ظرفیت در اقتصاد مقاومتی بهره می رویکردهایی

  قیروش تحق
منـابع و  ، یمقـاالت علمـ  بـا اسـتفاده از کتـب،    و  یفـ یق کیروش تحقبر اساس در این مقاله تالش شده 

مـورد  بخش کشاورزي در راستاي اهداف اقتصاد مقـاومتی شناسـایی و    هاي ظرفیت ،یتخصص مستندات
ـ گ بـا بهـره   مقالـه حاضـر   دراین . بنـابر گیردقرار  یبحث و بررس ـ جزاز ت يری ـ وتحل هی  و ياسـناد  يهـا  لی

  است.استفاده شده  یلیتحلـ  یفیق توصیاز روش تحق يا کتابخانه

  تعاریف و مفاهیم
 راهبرد. 1

انـد   هایی موفق ی است. کشورها و سازمانالملل هاي ملی و بین راهبرد ابزاري مناسب براي مواجه با چالش
که راهبردهاي مشخصی را در امور مختلف تدوین و اجرا کنند. تعاریف مختلفی از راهبرد ارائه شده که با 

هنري مینتزبرگ با دیدي کالن و جامع پنج تعریف تحت عنوان  "به تنوع آن اضافه شده است.گذر زمان 
راهبـرد در   .3راهبرد در مفهـوم ترفنـد،   .2راهبرد در مفهوم برنامه،  .1 مطرح کرده که شامل: p پنج حرف

ر چنـدلر راهبـرد   می باشد. به نظ1راهبرد در مفهوم چشم انداز .5راهبرد در مفهوم موضع، و  .4مفهوم الگو،

                                                        
1. perspective  
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هاي بلندمدت سازمان و گزینش مجموعه اقـدامات و تخصـیص منـابع الزم بـراي      به معناي تعیین هدف
هـاي کلیـدي بـر     . استراتژي یا راهبرد عبارت است از تمرکز شایسـتگی ]6 [دستیابی به این هدف هاست

هـا و   الگو یا طرحی که هدف. راهبرد عبارت است از ]7 [هاي اصولی هاي اساسی مبتنی بر بایسته خواسته
. ]8 [کند پیوسته با یکدیگر ترکیب می هم ی یک سازمان را در قالب یک کل بههاي زنجیره عملیات سیاست

درحوزه تحوالت ها  و همکاران راهبرد را سوگیري سازمان و هدایت آن جهت دستیابی به مزیت 1نسونجا
. در ایـن مقالـه   ]9[ کنـد  نفعان تعریف مـی  انتظارات ذيمحیطی بلندمدت با تنظیم منابع و با هدف تحقق 

هـاي آینـده    نگـري و توجـه بـه ظرفیـت     اندیشـی، کـالن   هـا، دور  منظور از راهبرد تمرکز بـر شایسـتگی  
  باشد. می کشاورزي با نگرش بر بهبود این نقش در رویکرد اقتصاد مقاومتی بخش

  تفکر راهبردي .2
داند که نوعی جدایی از خود، بـاور،   ناخودآگاه و عوامل احساسی میتفکر راهبردي را ناشی از درك  2رافس

ایمان، شهود و اراده را تداعی کرده و مدیر راهبردي را در دستیابی و تحلیل اطالعات، تحرك در کـارایی  
تفکر راهبردي توانایی مشاهده کلیت سازمان است که از طریق درك ]. 10[ دهد و بهبود کیفیت سوق می

تفکر راهبردي یک بصیرت و فهم است. "گیرد.  انداز صورت می هاي رقابتی در مسیر چشم مینهروندها و ز
. تفکر راهبردي، راهبردهاي ابتکاري ]11 ["بیند این بصیرت با گذشته در ارتباط بوده و آینده را خوب می

توجهی متفاوت  طور قابلاي را ترسیم کند که ب وهچشم انداز بالقسازي  تواند با آینده کند و می و نو خلق می
در دستیابی به اهداف مـورد نظـر    سازد تا بفهمد چه عواملی . این تفکر مدیر را قادر می]12 [از حال است

رینـد؟ ایـن   آف ثر بـراي مشـتري ارزش مـی   مؤثر است و کدام یک مؤثر نیست و چرا و چگونه عوامل مـؤ 
کنـد. بـدون ایـن تشـخیص،      ایجاد میثیرگذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص بصیرت نسبت به عوامل تأ

. رمـز و راز  ]13 [حاصل خواهد بـود  (مادي و غیرمادي) سازمان براي دستیابی به موفقیت بی صرف منابع
ناپـذیر   انگاري و تالش خستگی بینی به دور از ساده اندیشی، خوش اهبردي در امید به آینده با مثبتتفکر ر

کنـد نـه    کر سیستمی است که روابط بین اجزا توجه مـی راهبردي، تف. زیربناي تفکر ]14 [و مستمر است
دهد. این مسئله براي شناخت  را براي شناخت مورد توجه قرار میها  . یعنی نقش و کارکرد پدیدهخود اجزا

نگر به فضاي سـازمانی   . مهم ترین ویژگی تفکر راهبردي نگرش تمام]15 [روابط پنهان خیلی مهم است
عنوان یک سیسـتم کلـی    به سازمان به کند. در تفکر راهبردي کلی در ذهن ایجاد می است و یک تصویر

درسـتی   هدیدها و رابطه بین ایـن عوامـل بـه   و تها  هاي کلیدي سازمان، فرصت شود و وابستگی توجه می
ـ   اي از سازمان تداعی می ترسیم و مفهوم یکپارچه ه شود. در این تفکر، تمرکز منابع در راستاي دسـتیابی ب
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کارگیري تفکر راهبردي در بخش کشاورزي که زمینه خلق راهکارهاي بدیع  هرو ب . از این]16 [هدف است
سـازد، در راسـتاي    سازد و دورنماي سیستم را با نگاه سیستماتیک مشخص می آفرین را فراهم می و ارزش

  گردد.  دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از الزامات اولیه محسوب می

  مدیریت راهبردي  .3
 1ناق .گردد شود و تحلیل محیط شاخصه آن محسوب می حوزه مدیریت راهبردي به امور کالن مربوط می

ریت راهبردي یک رسد که مدی می چیست؟ به این پاسخ "با بررسی این سوال که مدیریت راهبردي واقعا
هـاي   (کشـور)، انتخـاب   مدیریت راهبردي درك موقعیت سـازمان " .]17 [پذیر است تحول فکري انعطاف

مدیریت راهبردي یک ایده مدیریتی براي  اساساً .]18 [راهبردي در آینده و مدیریت راهبرد در عمل است
هاي  مدیریت راهبردي ترکیب عوامل داخلی و خارجی در دستیابی به مزیت. ]19 [باشد آینده نامطمئن می
مدیران راهبـردي در عرصـه    وامل ممکن است در طول زمان تغییر کرده و بر انتخابرقابتی است. این ع

کنـد کـه بـا اسـتفاده از      ها کمک می مدیریت راهبردي به مدیران و سازمان. ]20 [ثر واقع شوندرقابت مؤ
و تهدیدهاي محیطی را تبیـین کننـد و بـا    ها  فنون شناخت راهبردي نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت

ها،  انداز مناسب و تعیین دقیق هدف هاي مطلوب از طریق ترسیم چشم راهبردي به خلق آیندهریزي  برنامه
نویسنده کتاب ارزشـمند مـدیریت راهبـردي     2دیوید. ]21 [به تدوین و خلق راهبردي خالق اهتمام ورزند

ندگانه اسـت کـه   چاي  همدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیف"نویسد:  می
پیـرس و رابینسـون مـدیریت    . ]22 ["بلندمـدت خـود دسـت یابـد    هاي  سازد به هدف سازمان را قادر می

راهبردهایی براي دستیابی به  ها آندانند که در نتیجه  اي از تصمیمات و اقداماتی می راهبردي را مجموعه
ور مـرتبط بـا تحقیـق، ارزیـابی و     مدیریت راهبري ام. ]23 [شوند هدفهاي یک سازمان طراحی و اجرا می

 اسـت هـا   کنترل فعالیت و نهایتاً ها آنسازي  انتخاب راهبردها، سنجش عوامل داخلی و خارجی براي پیاده
هاي مهم اقتصادي اسـت بـدون رویکـرد مـدیریت      این بخش کشاورزي نیز که یکی از بخشبنابر. ]24[

  هاي خود را در راستاي اقتصاد مقاومتی تدارك و سازماندهی نماید.   تواند ظرفیت راهبردي نمی

   راهبردهاسازي  پیاده .4
ن راهبـرد  یاست کـه پـس از تـدو    ییاجرا ییالگوسازي راهبرد  در دانش مدیریت راهبردي منظور از پیاده

ـ همانند  کند. یت میآن هداسازي  زمینه يگام سازمان را در راستا به گام  يهـا  تیـ ک نقشـه راهنمـا اولو  ی
سازي که مشتمل بر فراینـد اسـت و    دهد. بدین ترتیب پیاده یرا در کانون توجه قرار م يو راهبر یتیریمد
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گیرد، بدون رویکرد صحیح به  تحقق اهداف را در بر می هاي سازمان در راستاي راهبرد و مجموعه فعالیت
بـر ایـن اسـاس پـنج مرحلـه بـراي       . ]25 [پـذیر نیسـت   ي و نظارت و ارزشیابی مناسب تحقـق ریز برنامه
انگیـزش و بسـیج    .3 مین منـابع . تـأ 2ارزیابی امکـان پـذیري    .1راهبردها مطرح شده است: سازي  پیاده

  اصالحات ساختاري .5 ريگذاري و معیارگذا سیاست .4 سازمان
  

  
  .]26 [سازي و اجراي راهبرد مراحل پیاده .1نمودار

    
کنـد و چنانچـه ایـن آمـادگی      در مرحله اول سازمان براي حرکت راهبردي آمادگی الزم را پیدا مـی  

چیزي عاید سازمان نخواهد کرد. در همین جا ارزیابی راهبرد، ارزیابی انگیـزه،  جز هزینه سازي  نباشد پیاده
پذیري مورد توجـه  پذیري و ظرفیت تغییر هاي روزمره، ریسک مدیریت، بحران تعهد و عزم مدیران، اقتدار

ع هاي مالی و غیرمالی، فیزیکـی و غیرفیزیکـی، فنـاوري، منـاب     گیرد. در مرحله دوم و سوم قابلیت قرار می
هاي مناسـب بـا راهبـرد     شوند. در مرحله چهارم باید سیاست انسانی و حتی عواطف و هیجانات مطرح می

هـاي سـازمان در قالـب سـاختارهاي      تدارك دیده شود و در مرحله پنجم سازماندهی امکانـات و قابلیـت  
بـا   .]27 [گیـرد  تشکیالت، فناوري و شیوه مدیریت مورد توجه قـرار مـی   ها، مناسبی از فرایندها و سیستم

هاي این بخش در راهبـرد   گیري از ظرفیت و بهرهسازي  هاي بخش کشاورزي زمینه پیاده شناخت ظرفیت
  گردد. اقتصاد مقاومتی فراهم می

   اقتصاد مقاومتی .5
، در یدشـمن بـا انقـالب اسـالم     يریدرگ  ن عرصهیتر یو اصل یاسالم يمهم جمهور يها از چالش یکی

ـ در مق کـه اسـت   يط جنـگ اقتصـاد  یکشـور، شـرا   یط کنـون یشراو لذا  است ياقتصادهاي  عرصه اس ی
اقتصـادي اسـت کـه     و جهـاد  تمجاهـد  رو طراحی شده است، از ایـن  توسط دشمنان یو جهاناي  همنطق

گذاري و  سیاست - 3
 معیارگذاري

  سازي پیاده
 راهبرد

 اجراي راهبرد
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توسعه و پیشرفت رهنمون سازد و در ایـن زمینـه شـناخت مفهـوم اقتصـاد      هاي  جامعه را به قله، تواند می
کتـه کـه دشـمن    در بحث اقتصاد مقاومتی توجه به ایـن ن "شود.  اولیه محسوب میمقاومتی از ضروریات 
عنوان راهکار خود انتخاب کرده بسیار مهم است. واقعیـت ایـن اسـت کـه شـناخت       تهدید اقتصادي را به

چگونگی مقابله با تهدیدها از یک طرف نیازمند شناسایی سناریوهاي دشمن و از طـرف دیگـر شناسـایی    
اقتصاد خود ماست یعنی باید آفند دشمن شناسایی و پدافند مناسب براي آن هاي  ضعف و قوتنقاط آسیب و 

کند و براي  می شود که دشمن اقتصاد ما را تهدید ز اقتصاد مقاومتی این معنا استنباط می. ا]28 [انتخاب شود
را شناسـایی و   پذیر آسیبگردد، به همین دلیل باید نقاط  می پذیر دنبال نقاط آسیب زدن به اقتصاد به ضربه

اقتصادي هاي  واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت دارد که فشارها و ضربه. ]29 [را تقویت کرد ها آن
   .]30 [از سوي نیروهاي متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد

معظـم  شات یآنچه از فرما؛ ستاکننده  فرمایشات مقام معظم رهبري در این خصوص راهگشا و تعیین
را از  یمحاصره و شکست انقالب اسالم ين است که دشمن در حال حاضر، مبارزه برایاشود  یم درك له

ـ را م يریدرگ یدان اصلیکند و م یموضع اقتصاد دنبال م در ایـن  . ]31 [قـرار داده اسـت   يدان اقتصـاد ی
هاي اقتصادي کشور اسـت.   تحکیم و تقویت بنیهشود،  خصوص آنچه از واژه اقتصاد مقاومتی برداشت می

ظرفیت تولید ملی، بهبـود فضـاي   اقتصاد مقاومتی تخصیص بهینه منابع، افزایش  "که گفته شده طوري هب
منظـور تبـدیل تهدیـدات بـه      انی، سرمایه اجتمـاعی و فیزیکـی بـه   کار از طریق مدیریت منابع انسو کسب

  . ]32 ["باشد میها  فرصت
کلـی اقتصـاد مقـاومتی را ابـالغ فرمودنـد،      هاي  سیاست 1392ري که در بهمن سال مقام معظم رهب

اقتصادي و دستیابی به اهداف سند چشـم انـداز بیسـت    هاي  مین رشد پویا و بهبود شاخصرا تأ هدف آن
ـ ی یاقتصـاد مقـاومت   "به خوبی تعریف نمودند:  1393ساله ذکر کرده و این واژه را در اولین روز سال   یعن

کا یآمرریکا و غیآمر يها استی، با سیجهان يها ، با تکانهیکات جهانیکه مقاوم است؛ با تحر يقتصادآن ا
ـ یاقتصاد؛ ا يها هیپا يساز ، محکميساز مقاوم یعنی یاقتصاد مقاومت .شود یر و رو نمیز  ين اقتصـاد ین چن

کند. در مورد اقتصاد  یمم، بارور خواهد بود و به مردم کمک یتحرریط غیم، چه در شرایط تحریچه در شرا
ـ م که از آن طرف دنیاوریدر ب یشکل م اقتصاد کشور را بهیش از متعارف الزم است تا بتوانیک اهتمام بی ا ی

شـت  یمع ياقتصاد کشور مـا و بـر رو   يو برخاست، بر رو ک نشست ی، با يریگ میک تصمینتواند با  یکس
  . ]33 [»باشد اقتصاد می يها هیمقاوم ساختن پا يمعنا به یملّت ما اثر بگذارد. خالصه اینکه اقتصاد مقاومت

  هاي اقتصاد مقاومتی  ویژگی .6
را مطرح نمود. مقام معظـم رهبـري ایـن     توان خصوصیات آن با توجه به تعریف واژه اقتصاد مقاومتی می

 اند: ها را به شرح زیر بیان فرموده ویژگی
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مـردم، حضـور مـردم    یۀ مـردم، سـرما  ة است؛ با اراد یبه مردم. اقتصاد مردم یاست متّک ياقتصاد .1
ـ  دم اسـت، مـال مـردم اسـت؛ امـا دولـت      دست مـر  يت اقتصادیو فعال يکند. کار اقتصاد یدا میتحقّق پ

بخواهنـد   یکه کسان ییجاکند. آن یکند، کمک م یت میکند، هدا ینظارت م ـ یک مسئول عمومیعنوان  به
ـ احت یکه کسـان  ییرد؛ آنجایگ یرا م ها آن يبزنند، جلو ياستفاده کنند و دست به فساد اقتصاد سوء اج بـه  ی

  دولت است.ۀ فیط، وظیشرا يساز گري و آماده ن تسهیلیکند. بنابرا یکمک م ها آنکمک دارند، به 
 کشور ما است.  يازهایمتناسب با ن یعلم يک الگوی .2
جوشـد؛ رشـد    یخود کشور ما و خود مردم ما مـ  يها تیاز دل ظرف یعنیزا است.  ن اقتصاد درونیا .3

  است به امکانات کشور. ین درخت، متّکین نهال و ایا
ست که ما اقتصـاد خودمـان را محصـور    ین معنا نی، به این اقتصاد مقاومتیا یعنیست؛ یگرا ن درون .4

  زا است،  م در خود کشور؛ نه، درونیکن یم و محدود میکن یم
 گـر بـا قـدرت مواجـه    ید يتعامل دارد، بـا اقتصـاد کشـورها    یجهان يگرا است؛ با اقتصادها برون .5

  ست.یگرا ن زا است، اما درون ن درونیشود. بنابر ا می
 يها شرفتیکند، به پ می استفاده یعلم يها شرفتیاز پ یعنیان است یبن ن اقتصاد، اقتصاد دانشیا .6

ن اقتصاد منحصـر  یست که این نیآن ا يدهد؛ اما معنا یکند، اقتصاد را بر محور علم قرار م یه میتک یعلم
 .فا کنندیتوانند نقش ا یبه دانشمندان است و فقط دانشمندان م

کـه   یکـارگران  يهـا و مهارتهـا   صاحبان صنعت، تجربه يها ها و مهارتها ـ تجربه  ؛ تجربهیدر اقتصاد مقاومت
ـ تواند در ا می تواند اثر بگذارد و یمـ  دتجربه و مهارتن يدارا شـود   مـی  نکـه گفتـه  یافـا کنـد.   ین اقتصـاد نقـش ا  ی

 يکارهـا  يمتماد يها ا کشاورز که در طول سالیصنعتگر ۀ ست که عناصر با تجربین نیآن ا يمحور، معنا دانش
   نها است.یاة هم به عهد یار مهمیر، نقش بسینکنند؛ نخفا ینها نقش ایاند، ا را بر اساس تجربه انجام داده یبزرگ

ـ   يدار هیاقتصاد سرما يها تنها به شاخص یعنیمحور است؛  ن اقتصاد، عدالتیا .7 ، یـ [مثل] رشـد ملّ
ـ  در جامعه یو عدالت اجتماع يـ عدالت اقتصاد شاخص عدالتن یبنابراکند؛  یـ اکتفا نم ید ناخالص ملّیتول

 یعلمـ هـاي   ست که به شـاخص ین نیآن ا ياست، اما معنا یمهم در اقتصاد مقاومتهاي  از شاخص یکی
 هم کـار » عدالت«شود، اما بر محور  می ها هم توجه ر، به آن شاخصیبشود؛ نخ ییاعتنا یا هم بیموجود دن

ـ تول يست، بلکه بـه معنـا  یم فقر نیتقس ين برنامه به معنایان و در این بیشود. عدالت در ا می ت و د ثـرو ی
  ش دادن است.یرا افزا یثروت ملّ

ـ  یاقتصاد مقاومتی یک برنامه همیشگی است، در ا .8 ن راه حـلّ  یبهتـر  یم اقتصـاد مقـاومت  ینکـه گفت
کشور  یست که ناظر به مشکالت کنونین نیآن ا يست، اما معناین یکشور است شکّ يمشکالت اقتصاد

بوط به غلط بـودن فـالن   از آن مثالً مر يمقدارک یم است، یاز آن مربوط به تحر يک مقداریـ که  است
  . ]34 [شه استین مال همیـ نه، ا برنامه است
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 بر این اساس اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادي بسته نیست و منظور از آن یک اقتصاد فعال و پویا
یـف  ست نه یک اقتصاد منفعل. چنانکه مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکـت تعر ا

شود؛ هدف از اقتصاد مقاومتی چیزي نیست جز آنکه این اقتصاد مقوم نظام سیاسی باشد، هماهنگ بـا   می
الگوي اقتصاد مقاومتی به لحاظ اسـالمی سـاختاري   . ]35 [نظام اسالمی و ملهم از فرهنگ اسالمی باشد

ظر بـه مسـائل و نیازهـاي    حال به لحاظ ایرانی نیز نا کند و درعین مان و هدف را پیگیري میمتناظر به آر
توان گفت که اقتصاد مقاومتی راهبرد صحیح نظام در ایفاي نقش فعال جهت کاهش  می بومی است و لذا

اقتصاد مقاومتی را یـک الگـوي اسـالمی بـومی معرفـی کـرده و در       اي  هامام خامن. ]36 [وابستگی است
علمی برآمده از فرهنگ انقالبـی   بومی و اگر ایران اسالمی از الگوي اقتصادي شوند: می اهمیت آن یادآور

آیـد و   مـی  تنها بر همه مشکالت اقتصادي فائق قتصاد مقاومتی است، پیروي کند نهو اسالمی که همان ا
رایی کرده، به شکست آ عیار در برابر این ملت بزرگ صف که با تحمیل یک جنگ اقتصادي تمامدشمن را 

ناشـی از  هـاي   اطمینـانی  نست در جهـانی کـه مخـاطرات و بـی    توادارد، بلکه خواهد  می و عقب نشینی وا
ی افزایش است، الگـوی مالی، اقتصادي، سیاسی و... در آن رو به هاي  تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران

هـاي   در این راستا بخش کشـاورزي و ظرفیـت  .]37 [بخش از نظام اقتصادي اسالم را عینیت بخشد اماله
  گردد.  موجود در آن اتکاي مهمی براي الگوي اقتصاد مقاومتی محسوب می

 ط کشاورزيیمح .7
کـه بـر    یرها، عوامـل، رخـدادها و اقـدامات   یط، روندها، متغیشرا ها، انیط عبارت است از مجموعه جریمح

ـ   ر عوامل ادارهیثأت ا تحتیگذارد و  می ریثعملکرد و اهداف سازمان تأ . ]38 [رنـد یگ یکننده سازمان قـرار م
ـ کـه در درون و ب  ییرهـا یط نامحدود است و تمام عوامل و متغیواژه مح یمعن ـ رون از ی ا یـ ک کشـور و  ی

از اي  هکشـاورزي مجموعـ  هـاي   . بر این اساس محـیط فعالیـت  ]39 [شود می سازمان قرار دارند را شامل
محیطـی، اقتصـادي، سیاسـی و     اي، اقلیمی و زیسـت  ی و منطقهالملل بینعوامل و متغیرهایی مانند عوامل 

اداري، اجتماعی و فرهنگی و فناوري، کمیت و کیفیت نیروي انسانی، وضعیت کاربري اراضی کشـاورزي،  
را  هـاي آن  وضعیت امور زیربنایی هستند که در درون و بیرون این بخش وجود دارند و عملکـرد فعالیـت  

  .]40 [سازند می ثرمتأ

  کشاورزيساختار محیط  .8
ط بخـش  یا سـاختار محـ  یط سازمان یط، اشراف بر ساختار محیشناخت و درك کامل محهاي  از گام یکی

 محیط خارجی .2محیط داخلی  .1د:شو میبندي  محیط سازمان در دو سطح متفاوت دسته مورد نظر است.
  عملیاتی و عمومی است).هاي  (یا پیرامونی شامل محیط
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محیط داخلی همان محیط نزدیک یـا اختصاصـی، عملیـاتی و تعـاملی اسـت کـه        :1محیط داخلی .1
بـر ایـن اسـاس محـیط داخلـی       .]41 [تواند مختص سازمان باشد می سازمان با آن تعامل و ارتباط دارد و

  باشد. می بخش کشاورزي شامل نیروي انسانی، زیربناهاي تولیدي، بهره برداران و کشاورزان
و شـامل   ]42 ["نـدارد  ها آنیی هستند که سازمان کنترلی بر ها آن: عوامل بیرونی 2خارجیمحیط  .2

  محیط عملیاتی و محیط عمومی است؛
ـ      : سـطح 3محیط عملیـاتی . 1.2 ثیرات آنـی و شـدیدي بـر    أی از محـیط بیـرون سـازمان اسـت کـه ت
ینـه  در ایـن زم باشـد.   مـی  خاص و صریح براي مـدیریت آن هاي  لفهؤسازمان دارد و شامل مهاي  فعالیت

  هوایی و عوامل سیاسی و اداري را در بخش کشاورزي مطرح نمود.و توان تغییرات اقلیمی و آب می
: در برگیرنده سطحی از محـیط بیرونـی یـک سـازمان اسـت کـه شـامل        (دور)4محیط عمومی. 2.2 

. بنابر ایـن از متغیرهـاي   ]43 [گذارد می شود که تاثیر بلندمدت بر سازمان می و شرایط و عواملیها  جریان
ــه عوامــل بــین ثیرگــذار در بخــش کشــاورزي را مــیتأ ــ تــوان ب و منطقــه اي، عوامــل اقلیمــی و ی الملل

محیطی، علمی و فناوري، اجتماعی و فرهنگی، عوامل اقتصادي، عوامل سیاسی و اداري، کمیـت و   زیست
اشاره نمود. بر اسـاس مطالعـات    ی تولیديیکیفیت نیروي انسانی، وضعیت مالکیت اراضی، وضعیت زیربنا

ط کشاورزي ایران را به شرح جدول یمربوط به ساختار مح يها و شاخصها  لفهتوان مؤ یشناخت محیط، م
  ) ارائه نمود.1( شماره
  

  ]44 [هاي ساختار محیط کشاورزي ایران و شاخصها  لفهؤم .1 جدول
شاخص هاشرح 

عوامل بین المللی و منطقه اي، عوامل فناوري، اجتماعی و فرهنگی، عمومی ( کالن) 
عوامل اقتصادي

عوامل اقلیمی و زیست محیطی، عوامل سیاسی و اداريعملیاتی( رقابتی) 

مؤلفه ها

کمیت و کیفیت نیروي انسانی، خرد و پراکندگی  اراضی، زیربناهاي 
تولیدي، انسجام و هماهنگی درون بخشی

محیط خارجی

ساختار محیط  
کشاورزي ایران 

محیط داخلی
( نزدیک، خرد، اختصاصی) 

  

  کشاورزي ظرفیت محیط .9
است که در دسترس سـازمان   یزان منابعیا سطح و میط یر بودن محیا فقی یط، غنیت محیاز ظرفمقصود 

                                                        
1. internal environment  2. external environment 
 

3. operational environment 4. general environment 
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یت و فراوانی منابع انسانی براي بقا و توسعه دظرفیت محیط به میزان محدون ی. همچن]45 [ردیگ یقرار م
م گـران متعـددي بـه تشـریح مفهـو      پژوهش. ]46 [شود فعال در یک محیط خاص گفته میهاي  سازمان

وفـور و کثـرت    ،3کفایـت منـابع   ،2تخاصـم  ،1و واژگان مختلفی شامل ظرفیـت  اند ظرفیت محیط پرداخته
ریچارد هال مفهـوم   اند. را براي تشریح نظري آن مورد استفاده قرار داده 6و فقیر بودن 5غنی بودن ،4منابع

ریـق  محـیط از ط به عاریت گرفته و چارچوبی نظري جهت تحلیـل ظرفیـت    7ظرفیت محیط را از آلریش
 پیچیـدگی و  ،محیط با ابعاد ماهیت محـیط شـامل کفایـت منـابع    هاي  لفهؤبرقراري پیوند بین شرایط و م

 ،معتقد است که ظرفیت محیط به این معناست کـه بـه چـه میـزان عوامـل فنـاوري       ه وپویایی ارائه کرد
و اکولوژیکی منابع و امکانات الزم را براي رشـد   ،فرهنگی ،شناختی ، مردمي، اقتصادسیاسی ،گذاري قانون

توان  . بر این اساس و مطابق با مطالعات فنون شناخت محیط، می]47 [کنند و پایداري سازمانها فراهم می
  نمود: مشخص 2 ظرفیت محیط کشاورزي ایران را در جدول هاي  و شاخصها  مولفه

  
  ]48 [یرانا يمحیط کشاورز یتهاي ظرف ها و شاخص لفهؤم .2جدول

شاخص هامولفه هاشرح 

رشد مستمر و پایداري فعالیت هازمین، بهره برداران، نیروي انسانی

کمبود سرمایه گذاري، فقدان منابع آب، کمبود نیروي 
رشد غیرمستمر، ناپایدار و نوسانی فعالیت هامتخصص، ساختار نامناسب اداري 

ظرفیت محیط
 کشاورزي ایران

  
  

تـوان   سـازند، مـی   هاي فوق که بستر تولیدي بخش کشـاورزي را فـراهم مـی    لفهبا در نظر گرفتن مؤ
ظرفیت و توانمندي بخش کشاورزي را با نگاه وسیعتري مطرح نمود. از جملـه اینکـه بخـش کشـاورزي     

نیت غذایی در کشور بوده و از جایگاه رفیعی در ادبیـات  اصلی امکننده  مواد غذایی و پشتیبانیکننده  مینتأ
  گردد.  می به اختصار اشاره باشد که ذیالً می توسعه برخوردار

  جایگاه کشاورزي در توسعه اقتصادي
گونار میردال از اندیشمندان توسعه و برنده جایزه نوبل معتقد است که توسعه کشاورزي امر ناگزیر توسـعه  

                                                        
1. capacity  2. hostility 
 

3. magnificence  4. liberality 
 

5. richness  6. leanness 
 

7. Aldrich h .E 
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کشاورزي است که جنگ بر سر توسعه اقتصادي بلندمدت پیروز گشته و یا شکسـت  ملی است. در بخش 
اقتصاددانان فیزیوکرات معتقد بودند که رشد تولیـدات کشـاورزي بـه نوبـه خـود موجـب        .]49 [خورد می

شود و امکان رشد تولید صنعتی را  هاي اقتصادي می خام به سایر بخش افزایش عرضه مواد غذایی و مواد
داشته که پیشـرفت   تأکیدتوسعه بر این  "حکمت الهی"حداقل از زمان ریکاردو .]50 [سازد م مینیز فراه

وري و محصول  کند. اینکه چگونه بهره وري سراسري اقتصادي کمک می کشاورزي به افزایش بیشتر بهره
 .1 د:شـو  طور مرسوم در چهار عنوان خالصه مـی  کند، به بیشتر کشاورزي به توسعه یک اقتصاد کمک می

اد مـاز "فراهم ساختن یـک   .2هاي دیگر درحال گسترش اقتصاد   عرضه مواد غذایی و مواد خام به بخش
گسترش  گذاري در بخش دیگر درحال انداز و مالیات براي تأمین سرمایه به شکل پس "گذاري قابل سرمایه

هاي دیگـر   بخشکه تقاضاي جمعیت روستایی براي محصوالت  "مازاد قابل عرضه"فروش نقدي یک .3
کاهش محدودیت ارزي با تحصیل ارز خارجی از طریق صادرات  .4در حال گسترش را افزایش خواهد داد 

   .]51 [جویی ارز خارجی از طریق جایگزینی واردات یا با صرفه
د نیـروي کـار   درصـ  60یافتـه اسـت. حـدود    جزء مهمی از اقتصاد کشـورهاي کمترتوسـعه  کشاورزي 

درصد تولید ناخالص داخلی این کشـورها  25 ین در بخش کشاورزي فعالند و معادلکشورهاي با درآمد پای
کنند. حتی در کشورهاي با درآمد متوسط در حالی که سهم کشاورزي از تولید ناخالص داخلـی   را تولید می

درصد نیروي کار را جذب خود نموده اسـت. هنگـامی    40باشد، ولی این بخش بیش از  صد میدر10 تنها
شـود، سـهم آن در کشـورهاي بـا      که کشاورزي با صنایع مرتبط با کشاورزي و خدمات غذایی مرتبط می

رسد. کشاورزي از طریق مصرف داخلی و  درصد تولید ناخالص داخلی می 40تا  25درآمد متوسط حتی به 
تواند از طریق مالیات، تبـادالت خـارجی فـراوان،     کند و این می مازاد صادراتی به رشد اقتصادي کمک می

موجب توسـعه صـنعتی   مین گردد و ر و کاهش قیمت محصوالت کشاورزي تأحرکت سرمایه و نیروي کا
که محصوالت کشاورزي و بازار عوامل تولید به بقیه دنیا مرتبط شود، از شـرایط بهتـري    شود. هنگامی می

در بسیاري از مناطق . ]52 [یابد کشاورزي همراه با تولیدات صنعتی گسترش میشود و درآمد  برخوردار می
جهان، بخش کشاورزي نقش حیاتی در فرایند توسعه ایفا نموده است نظیر اروپا، آسـیاي شـرقی، جنـوب    

رسـد   اینکه در انگلستان چگونه بخش کشاورزي به بخش مدرن خدمات ارائـه داد بـه نظـر مـی     آسیا و...
و فراهم نمودن مقدار زیاد مازاد کشـاورزي از ایـن طریـق شـرط الزم      وري کشاورزي وم بهرهافزایش مدا

وري کشـاورزي   توجهی در بهـره  دهد که رشد قابل می براي توسعه بخش مدرن بود. شواهد تاریخی نشان
 در انگلستان اتفاق 1800تا  1600يها سالوجود داشت. انقالب کشاورزي که طی  1800تا  1600از سال

وري در بخش کشاورزي منجر به مازاد درآمد کشاورزي شد، رشـد کشـاورزي بـه رونـد      افتاد با رشد بهره
توجهی گردید. بـدین   رش منجر به تغییرات ساختاري قابلگسترش بازار جلوه بیشتري بخشید و این گست

نوبـه خـود    معنی که رشد درآمدهاي روستایی منجر به خرید کاال و خدمات از بخش صنعت شد و آن بـه 
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داخلـی گردیـد. صـنعتی شـدن اولیـه      منظور کنترل رشـد تجـارت    هاي تجاري به سترش گروهمنجر به گ
صورت تولید در مقیـاس کوچـک تکامـل یافـت و توسـعه تولیـد        به "انتشار"صورت تولید یک سیستم  به

وجود آمد که  ان بهرا افزایش داد. سپس این امکصنعتی اولیه به نوبه خود تقاضا براي مواد خام کشاورزي 
افـزایش  شدن در هر دو ناحیه روستایی و شهري گسترش یابد و ایـن موضـوع باعـث شـد کـه       خصصیت

   .]53 [شدن همراه شود وري معمولی با تخصصی بهره
توان دریافت که یک انقالب تجاري به وسیله رشد کشاورزي پرورش  می طورخالصه از تجربه اروپا به

ثیرگذار مشترك در این است که یکی از عوامل مهم تأکشورهاي آسیاي شرقی یافت. از تجربیات توسعه 
مانـدگی، برخـورداري از بخـش کشـاورزي پویـا و       فق این ناحیه در زمینه جبران عقـب بین کشورهاي مو

بـار دیگـر بخـش کشـاورزي عامـل کلیـدي در توضـیح         باشد. در کشورهاي آفریقایی نیز یک می ور بهره
هـا   ها و نارسایی رسد که بیشتر شکست در توسعه اقتصادي بوده است. به نظر میموفقیت یا شکست کلی 
ترین بخـش آن اعمـال    صورت عمدي با هدف فقیر کردن مهم هایی است که به در آفریقا نتیجه سیاست

گردیده است. در هند نیز طی قرن هفدهم میالدي سطح باالیی از بهره وري در بخش کشـاورزي پدیـد   
هاي  در بخش زیرساختگذاري  انقالب سبز نام نهادند). در این کشور حجم مناسب سرمایه را (که آن آمد

وري در  صورت افزایش بهره وري آن بخش شد. بدین کل گرفت که باعث افزایش سطح بهرهکشاورزي ش
بخش کشاورزي آغاز دوران صنعتی شدن و تخصصی شدن مشاغل در عرصه تجارت را به ارمغـان آورده  

شود که بخش کشاورزي کلید اصلی در ایجاد ثبـات بـراي تجربـه     تجربه هند چنین استنباط میاست. از 
نـد داده و در کـاهش فقـر آن    تواند شتاب بیشتري به رشد اقتصـادي ه  رشد اقتصادي در هند است و می

   .]54 [ثر باشدکشور مؤ

  هاي راهبردي جایگاه کشاورزي در ارزش
انـد کـه در ابعـاد     دار و ثابت          یکپارچه، منسجم، هدف یاي از باورها، اعتقادات و اصول کل مجموعه ها ارزش

کوشند تا با تقویت سرمایه اجتماعی، آحاد مـردم و   درونی و بیرونی (زیستی، اجتماعی، روانی و معنوي) می
رقابل اغمـاض  یکه غ یشگیابت و هماصول ثهاي راهبردي  جامعه را به تعالی حساس نمایند. ارزش نهایتاً

ـ لحـاظ شـوند. غالبـاً ا   هـا   يریگ مید در تصمیهستند و در هر صورت با یپوش و چشم ـ هـا ب ن ارزشی انگر ی
خواهـد  یکـه سـازمان نمـ    يموارد یعنیآن است  يت سازمان و خط قرمزهایکننده فعالمحدود يها حوزه

م یتصم ير حرکت و در واقع محتوایکننده مس نییتعها  ن ارزشیا عدول کند. ها آناز  یطیچ شرایتحت ه
 یخواهد به چه سـطح  یکه جامعه م نیها به ا ن ارزشی. در سطح جامعه اها آنبه دهنده  هستند و نه شکل

کـه در   ییهـا  شوند. در واقع، ارزش یره مربوط میدست آورد، و غ خواهد به یم ییزهایبرسد، چه چ یاز تعال
ف یـ ک جامعـه را تعر یاسـتراتژ  يهـا  شود، انتخـاب  ید میها تأک  ا بر آنید شون یده میدمان جامعه گنجانید
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ـ ها در عمل بـه م ه ارزشیت بر پایریمد يسازادهیکه بحث از پی. هنگام]55 [کنند یم ـ ی ـ آیان م ـ د، بای د ی
ک یاستراتژ يهاشوند. اگر ارزشیوجور مگر جفتیکدیها با دهین ایم که چگونه ایمل کرده و بدانشتر تأیب

که جامعـه از   ییهاابد، بلکه ارزشییش میافزا یشود، نه تنها انسجام درون يبندجامعه به صراحت فرمول
شود مردم به حاکمان اعتماد کـرده و  یرساند، سبب میها به اطالع مردم مق روابط اجتماعی و رسانهیطر

توان در قانون اساسی و سخنان رهبـران جامعـه    می ها را           این ارزش بردارند. شیبه پ یدر شناخت آن گام
ایجـاد رفـاه،   "جستجو کرد. در اصل سوم قانون اساسی کشورمان، دولت موظف به تامین امکانات بـراي  

رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینـه تغذیـه و بهداشـت و بیمـه، تـامین خودکفـایی در       
کن کـردن فقـر و محرومیـت و بـرآوردن      ریشه" نیز به در اصل چهل و سوم شده است. " و... کشاورزي

افزایش تولیدات کشاورزي که نیازهاي " و "نیازهاي انسان در جریان رشد و تامین خوراك و بهداشت و...
و بطـور کلـی پـنج    شـده   ذکر "وابستگی برهاندبرساند و از  مین کند و کشور را به خودکفاییعمومی را تأ

سوم، چهل و چهارم، هشتاد و یکم و یکصد و چهارم قـانون اساسـی بـه    اصل شامل اصول سوم، چهل و 
  .]56 [اهمیت تامین امنیت غذایی و سالمت غذایی اقشار مختلف جامعه اشاره دارند

در تولیـد محصـوالت کشـاورزي     در زمینه استقالل و خودکفایی مبسوطیامام خمینی(ره) نیز بیانات 
زي که یکی از امـور مهـم مملکـت ماسـت و مـا بایـد صـادر کنـیم         کشاور"فرمایند:  اند؛ ایشان می داشته

دراز هـا   طور نباشد که ما باز هم گرفتار باشیم و دستمان پیش خارجی این ،محصوالت خودمان را به خارج
باشد براي اینکه نان به ما بدهید. این براي مملکتی که یک مملکت اسالمی است عار است کـه دسـتش   

ما باید خودکفا شویم در همه چیز من جمله در قضـیه   ا که شما نان ما را بدهید...را دراز کند طرف آمریک
توانـد   هایش مـی  یکی از استان ،ایران یک مملکتی است که کشاورزي او کشاورزي غنی باشد ،کشاورزي

ـ    مطمئناً .مال خودش را کفاف بدهد و مابقی صادر شود اسـت بـراي   اي  هخودکفـایی در کشـاورزي مقدم
فرماینـد:   . مقام معظم رهبري نیز در بیانات مشابهی مـی ]57 ["دیگرهاي  و خودکفایی در زمینه استقالل

توانیم این سرزمین وسیع را یکپارچه پوشش گیاهی دهیم. اگر  می ما با همین میزان موجودیها که داریم"
ـ   ها روشتالش کنیم، اگر از  اي مـا مـایع   کـار ببـریم بـر    هي علمی استفاده کنیم، اگر مـدیریت درسـت ب

شرمندگی است که در کشور خودمان محصوالت گیـاهی الزم را حتـی مـواد غـذایی الزم را از دیگـران      
. لذا رونق اقتصادي، اشتغال، کاهش تورم و خودکفایی در موارد اساسی و کشـاورزي اسـت   ]58 ["بگیریم

 1404ان در افـق سـال   . بنابر سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایـر ]59 [یعنی امنیت غدایی
اقتصادي از جملـه بخـش کشـاورزي داراي قـدرت برتـر در      هاي  بایست در تمامی بخش کشور ایران می

توان نیات راهبردي در خصوص بخش کشاورزي را در  می . بر اساس همین موارد]60 [سطح منطقه باشد
کشاورزي و توسعه پایدار  ري،مین امنیت غذایی، کاهش فقر و نابرابخودکفایی تولید محصوالت اساسی، تأ

آفرین، بهبود تراز مثبـت تجـاري بـا توسـعه صـادرات و کـاهش        بنیان و ارزش روستایی، کشاورزي دانش
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  واردات کشاورزي عنوان نموده و تصویري مطلوب از آینده کشاورزي ایران را به شرح ذیل ارائه نمود:
  جامعه از منابع داخلی خودکفا در تولید محصوالت اساسی و راهبردي مورد نیاز -
  اي پیشتاز در تولید و کاربرد فناوري کشاورزي منطقه -
  داراي بیشترین رشد تولید محصوالت کشاورزي -
  اي با باالترین سهم صادرات از بازارهاي مواد غذایی منطقه -
  . ]61 [یکی از پنج کشور صادرکننده محصوالت باغبانی در سطح جهانی -

  هاي بخش کشاورزي  ظرفیت
عداهاي سرشـار  کلی اقتصاد مقاومتی، ایران اسـالمی را بـا اسـت   هاي  مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست

از همـه، برخـورداري از   تـر   گسترده و مهمهاي  ر و منابع غنی و متنوع و زیرساختمعنوي و مادي و ذخای
. بر این اساس و بـا  ]62 [یشرفت معرفی فرمودندنیروي انسانی متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ براي پ

هاي مرتبط با بخش کشاورزي و در نظر داشتن جایگـاه      ها و نیات موجود درخصوص فعالیت بررسی ارزش
را بـا نگـاه    هـاي آن  تـوان ظرفیـت   مـی  هاي اقتصاد مقاومتی این بخش در تئوریهاي توسعه و نیز ویژگی

هـاي بخـش کشـاورزي و     ظرفیت عه ملی بیانگر آن است که اوالًراهبردي مطرح نمود؛ بررسی روند توس
صـورت  هـا   شناخت کـاملی از ایـن ظرفیـت    جامعه روستایی در فرایند توسعه کشور کم رنگ بوده و ثانیاً

ي پس از انقالب اسالمی که جوشش و تهاجم عظیمی بر علیـه رونـدهاي   ها سالنگرفته است. حتی طی 
طور که  این بخش به عمل نیامد و آنهاي  ، استفاده مناسبی از ظرفیتتوسعه غربی در جامعه شکل گرفت

نظـران   که در این راستا صـاحب  طوري ههاي توسعه جایگاه بخش کشاورزي لحاظ نگردید. ب باید در برنامه
اي را که  آگاه هر پدیدهنیافته از جمله ایران آگاه یا نا مدیریت توسعه کشورهاي توسعه "که توسعه معتقدند

شمارند و بنـابر ایـن تصـور     شود را نامطلوب و مذموم می می بخش کشاورزي و جامعه روستایی مربوط به
رایج و مسلط این بوده که پیشـرفت و مدرنیزاسـیون بـه معنـاي خـالص شـدن از شـر روسـتا و بخـش          

سـتگی  نوسازي و وابهاي  توسعه ناشی از دیدگاههاي  موجود در برنامههاي  . دیدگاه]63 ["کشاورزي است
بوده و در این راستا صنعتی شدن ایران با رویکرد صنعت مونتاژ یعنی انتقال صنایع از کشورهاي صـنعتی  
بدون انتقال دانش فنی پیگیري شده است و لذا اعتقاد بر این بوده که در صورت مهاجرت روسـتائیان بـه   

مل خواهد شد و این یعنی شهرها دولت هزینه کمتري براي ارائه خدمات رفاهی و عمومی به شهرها متح
وابستگی که در نتیجه آن توان تولید مواد غذایی از بین رفتـه و خریـد مـواد    هاي  حرکت در مسیر تئوري

ومی بـر ایـن بـود کـه از طریـق      . بـه عبـارت دیگـر تصـور عمـ     ]64 [گردد غذایی با پول نفت ممکن می
ـ  شدن و بی صنعتی ثیر آن، واهـد یافـت کـه تحـت تـأ     سـامان خ اي  هاعتنایی به کشاورزي وضعیت به گون

کشاورزي معیشتی نیز متحول خواهد شد. بر اساس همین تصورها بود کـه الگوهـاي مرسـوم توسـعه در     
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توسعه که با عـدم ایجـاد   هاي  و اجراي برنامه ]65 [دستور کار قرار گرفت که محورش شهر و صنعت بود
هـاجران  فرهنگی در شهرها براي پذیرش مهاي متناسب زیربنایی، اقتصادي، اجتماعی و  همزمان ظرفیت

هاي اجتماعی، تشدید بیکاري و کـاهش   نی در شهرها را با انواع ناهنجاريینش روستایی همراه بود، حاشیه
توسعه نیم قرن گذشته در ایران نتوانسته یک برنامـه جـامع   هاي  . برنامه]66 [روحیه تولیدي سبب گردید

اي در خـود، ایفـاگر رسـالت     تا ایـن بخـش ضـمن تحـول توسـعه     توسعه براي کشاورزي را تدارك ببیند 
ر کشورمان حاکی . لذا مطالعه نتایج حاصله از روندهاي توسعه د]67 [ها باشد اش براي سایر بخش تاریخی

کیـد بـر جامعـه    بخش کشاورزي و جامعه روسـتایی و تأ تنها انتظارات موعود رهاکردن  از این است که نه
کـه   طوري هتر شده است. ب ق نشده، بلکه مسائل پیچیده گذشته بسیار پیچیدهشهري و توسعه صنعتی محق

هـا) و... را   توسعه شهرهاي بزرگ، تمرکز اداري، احداث زیربناهاي اقتصادي(مانند سدها، کشت و صنعت"
گسـترش   به همراه معضالت متعدد اجتماعی و سیاسی امنیتی ماننـد گسـترش اعتیـاد، بحـران اشـتغال،     

. لـذا  اولویـت پـرداختن بـه توسـعه بخـش       ]68 ["ریب محیط زیست موجب گردیده اسـت واردات و تخ
. بـا  ]69 [هاي پیشین در فرایندهاي توسعه ملی باشـد  تواند جبران غفلت می کشاورزي و مناطق روستایی

مین امنیت که کشور در تأ طوري ابل توجه است، بههاي بخش کشاورزي در کشور مهم و ق این حال ظرفیت
توجهی از جمعیـت فعـال کشـور در تولیـد و فـراوري       بخش کشاورزي متکی است، بخش قابل به غذایی

 محصوالت کشاورزي فعالیت دارند و مهمتر اینکه تولید در این بخش بـا اتکـا بـه منـابع داخلـی صـورت      
  توان در موارد زیر مطرح نمود: می بخش کشاورزي راهاي  ترین ظرفیت رو عمده . از این]70 [گیرد می

  منابع و تولید .1
اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ با ظرفیتی عظیم است. این اقتصاد داراي ظرفیت باالي نیروي انسـانی و  

 العاده و همچنین منابع مالی داخلی خوبی برخوردار اسـت  نخبگان هست. هم از ظرفیت منابع طبیعی فوق
شود که تنوع اقلیمی و در  ایی مالحظه می. با بررسی منابع و امکانات بخش کشاورزي و جامعه روست]71[

هاي زیستی  نتیجه آن تنوع محصوالت کشاورزي، امکان توسعه کشاورزي ارگانیک، امکان توسعه فناوري
هـاي مناسـبی بـراي بخـش      هـا و ظرفیـت   وري فرصت و مهندسی ژنتیک وجود داشته و با افزایش بهره

توان بـا اجـراي یـک برنامـه      می سابق جهاد کشاورزي . لذا به اعتقاد وزیر]72 [باشد کشاورزي فراهم می
میلیـون تـن    200میلیون تن فعلی به  110ساله میزان تولیدات کشاورزي و دامی کشور را از  3مدت  میان

درصد است با مدیریت صـحیح مصـرف    20را که هم اکنون حدود  وري آب کشاورزي افزایش داد و بهره
برابر افزایش  2ن ارتقا داد و میزان تولید محصوالت زراعی را به حدود درصد و بیشتر از آ 40منابع آبی به 

دهنده اسـتعداد بـاالي کشـور در تـأمین      . مقایسه استعداد استانهاي کشور با سایر کشورها نشان]73 [داد
جـویی و   شود ولـی بـا صـرفه    می رغم اینکه کشور ما یک کشور خشک محسوب امنیت غذایی است. علی
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امنیـت غـذایی مـا    دهنده  تواند نوید ان مصرف آب در فرایند تولید محصوالت کشاورزي میباالبردن راندم
. عالوه بر این برخی کارشناسان پتانسیل زیاد کشـور در تولیـد گنـدم و دام را عنـوان کـرده و      ]74 [باشد

ی، فرنگـ  زمینی، پیـاز، گوجـه   و برخی محصوالت زراعی مانند سیب را در محصوالت باغی مزیت نسبی آن
اي توزیع شده که  . قابلیت کشاورزي در مناطق محتلف کشور به گونه]75 [اند کلم پیچ و سیر مطرح کرده

خراسـان رضـوي در تولیـد زعفـران و      تواند در یک حوزه تولیدي فعالیت داشته باشد، مثالً می هر منطقه
تولیـد شـکر و در سـواحل    ساز ارزآوري براي کشور باشد، در جنـوب ایـران    تواند زمینه می زرشک و پسته

جنوبی تولید میگو، در استانهاي سواحل شمالی تولید شیالت و در شمال غرب تولید انواع میوه و کنسانتره 
. لـذا بـه نظـر مرحـوم     ]76 [غفلـت شـده اسـت    ها آنرود که تاکنون از  می منبع درآمدزا و ارزآور به شمار

نیسـت و ایـن   اي  هطبیعی داراي مشـکالت عمـد  عظیمی کشور ما از نظر منابع آب و خاك یعنی ظرفیت 
. ]77 [امکان وجود دارد که به صورت خودکفا محصوالت مورد نیاز کشور را تولیـد و حتـی صـادر نمایـد    

هایی در زمینه منابع آب و کیفیت خاك در کشور وجـود دارد ولـی بـا اسـتفاده بهینـه از       اگرچه محدودیت
باشـد.   مـی  وري در بخـش فـراهم   فی تولید یعنی بهبـود بهـره  می و کیهمین امکانات نیز زمینه ارتقاي ک

اخیر که سهم مصرف آب کشاورزي میزان تولید محصوالت این بخش افـزایش  هاي  که در سال طوري هب
دي راهبـر هـاي   از چـالش  ها آننیز داشته است. با اینحال کوچک شدن اراضی کشاورزي و تغییر کاربري 

  . ]78 [وري بخش کشاورزي است موضوع بهره
 96، میزان تولید محصوالت کشـاورزي حـدود   1391-92براساس آخرین آمار موجود در سال زراعی 

میلیـون تـن    3/30کـه معـادل    60-61. مقایسه این رقم با تولید سال زراعی 1شود می میلیون تن برآورد
ته و با رشـدي  برابر افزایش داش 2/3برآورد شده بیانگر آن است که تولید بخش کشاورزي طی این مدت 

و گسـترش  هـا   توان دریافت که علی رغم افزایش تحریم می رو درصد مواجه بوده است. از این 7/3معادل 
   محاصره اقتصادي، رشد تولید در این بخش استمرار داشته است.

شهرگرا و روستا گریز، مهـاجرت جوانـان روسـتایی از    هاي  گذشته و در اثر برنامههاي  اگرچه در سال
اطق افزایش یافته و مناطق روستایی کشور نیروي انسانی خود را به نفع منـاطق شـهري از دسـت    این من

و فرصتهاي این ها  لکن وجود نیروي انسانی بومی و تحصیل کرده حاضر در روستاها نیز از داشته اند، داده
ه عـدم  توسـعه کشـور در نـیم قـرن گذشـت     هـاي   تسـامح و غفلـت برنامـه    "بخش محسوب شود، ولـی  

جانبه بر روي انسان کشاورز بوده و در این برهـه از زمـان صـیانت از سـرمایه      گذاري پایدار و همه سرمایه
ویژه نیروي کار جوان و جلـوگیري از مهـاجرت آن بایـد     هانسانی و سرمایه اجتماعی، از نیروي کار روستا ب

                                                        
میزان تولید محصوالت زراعی  91-92اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي در سال زراعی ریزي و  . مطابق آمار معاونت برنامه1

درصد سایر محصوالت این  14باشد که با احتساب حدود  میلیون تن می 96/15میلیون تن و میزان تولیدات باغی  07/68
   د بود.میلیون تن خواه 96بخش شامل دام، شیالت و منابع طبیعی، کل تولیدات بخش کشاورزي حدود 
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فناوري نـوین مـورد توجـه    به عنوان بزرگترین عامل موتور توسعه حال و آینده بخش و همچنین موضوع 
عنوان سربازان خطوط مقدم تولیـدات   کشاورزان و دامداران به"معتقدند که کارشناسان. چرا]79 [قرار گیرد

باید به سالح دانش و مهارت فنی مجهز باشـند ولـی    کشاورزي و دامی براي خلق حماسه اقتصادي الزاماً
سال از تشکیل جهادکشاورزي نظام مدیریت ترویجی این نهاد انقالبی موفق به ارتقاي  30پس از گذشت

سطح دانش تولیدکنندگان نشده و اکنون تنها یک درصد از کشاورزان از تحصیالت باالي دیپلم و مرتبط 
سـال   48برداران کشاورزي و دامـی نیـز بـاالي     ند و میانگین سن بهرهري برخورداربا کشاورزي و دامپرو

. مطالعات موجود نیز بیانگر آن است که اگرچه سـهم بخـش کشـاورزي در ایجـاد     ]80 [اعالم شده است
کمتري ممکن گذاري  زایی در این بخش با هزینه و سرمایه اشتغال "باشد، اما اوال می اشتغال رو به کاهش

ـ    هاي الزم در سایر بخش تواند تا زمان ایجاد ظرفیت می ین بخشا است و ثانیاً اي  ههـاي اقتصـادي گزین
  نسبی این بخش در ایجاد اشتغال عبارتند از: هاي  مناسب براي حل مسئله بیکاري باشد. از مزیت

 سازگاري توسعه اشتغال کشاورزي با پراکندگی توزیع جمعیت روستایی. 1
 تغال در بخش کشاورزي نسبت به بخش صنعتتر بودن ایجاد اش اقتصادي. 2
 سهولت بیشتر ادغام بخش کشاورزي در بازارهاي جهانی. 3
 قابلیت ارتقاي کیفی نظام تولید کشاورزي در سطح امکانات موجود کشور. 4
 و تخصصیاي  ههاي حرف نیاز کمتر شاغالن کشاورزي به آموزش. 5
 نگهداري جمعیت روستایی در روستاها. 6
  زایی در بخش کشاورزي ت تکاثري کارآفرینی و اشتغالقابلی. 7

هـاي بخـش کشـاورزي     ها گسترش اشتغال و استفاده بیشتر از ظرفیـت  ولی با وجود همه این مزیت
گري و ایجـاد   گذاري، کاهش داللی و واسطه بدون توسعه مطلوب و پایدار کشاورزي، افزایش سود سرمایه

روستایی و ایجاد انگیزش نیروي انسانی براي رسیدن بـه سـرمایه   زیربناهاي تولیدي و عمرانی در مناطق 
  . ]81 [باشد ممکن می اجتماعی غیر

  ارزش افزوده و صادرات  .2
ارزش تولیـدات   1391تا  1357هاي  بررسی تغییرات ارزش افزوده این بخش بیانگر آن است که طی سال

) رسیده و 1376(به قیمت ثابت سال 1391میلیارد ریال در سال  78943میلیارد ریال به  18507بخش از 
رزي در چهار درصد برخوردار بوده است. در این مدت رشد ارزش افزوده بخش کشاو 4.2از رشدي معادل 

سال دیگـر مثبـت بـوده در     30به دالیلی مانند خشکسالی منفی و در  1387و  1378، 1380، 1367سال 
رشـد ارزش افـزوده    3جـدول   اند. ي اقتصادي از نوسانات زیادي مواجه بودهها بخشصورتیکه رشد سایر 

  دهد. می نشان 1391تا 1358هاي  اقتصادي را طی سالهاي  بخش
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  (درصد)    1357- 91 يها سال یکشور ط ياقتصاد يها رشد ارزش افزوده بخش یسهمقا. 3جدول
خدمات صنعتنفت کشاورزي دوره /   بخش

13586.1-22.3-17.63.4
13593.7-67.34.5-4.6
13601.96.9-4.1-8.7
13617.1128.22.8-0.7
13624.62.016.011.9
13637.3-20.5-1.61.3
13647.91.8-3.91.9
13654.8-13.70.7-13.7
13662.514.44.5-7.1
1367-0.68.8-11.3-8.7
13684.37.12.27.0
136911.019.626.410.0
13705.614.022.710.5
137110.30.01.94.3
13721.05.0-0.11.2
13732.1-5.90.82.6
13743.71.5-1.53.8
13753.30.716.45.6
13761.0-5.36.64.7
137710.62.4-3.83.1
1378-7.3-5.39.23.6
13793.58.39.52.9
1380-2.3-11.110.25.7
138113.63.712.66.0
13825.015.510.05.8
13830.34.08.98.1
13849.20.311.66.4
13854.73.69.46.7
13866.41.33.26.0
1387-11.8-2.05.52.4
138813.5-3.92.82.2
13898.81.99.34.0
13904.81.3-3.02.4
13916.3-34.1-13.5-0.4

1.43.82.4-4.2رشد کل دوره
  ماخذ:  محاسبه شده بر اساس داده هاي بانک اطالعات سري هاي زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

   
گذشـته از نوسـانات انـدکی    هـاي   ش کشاورزي طی سـال ختوان نتیجه گرفت که رشد ب می اینبنابر

ایـن   2منـد بـوده اسـت. نمـودار      از پایداري و ثبات بیشتري بهره ها بخشبرخوردار بوده و نسبت به سایر 
  دهد. می وضعیت را نشان
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  (درصد) 1391تا  1358هاي  هاي اقتصادي طی سال . مقایسه روند رشد ارزش افزوده بخش2نمودار

  
بطـور متوسـط    91تـا   57هـاي   سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از تولید ناخالص ملی طی سـال 

هـا   درصد و در برخـی از سـال   11در سایر سنوات باالتر از  58و  57درصد و به جز دو سال  13.6ساالنه 
درصد بـوده اسـت. از    15.1معادل  1391در نیز بالغ شده و در سال  16به حدود  77و  67هاي  مانند سال

شـدن   همین رو است که برخی کارشناسان به تولیدي و قانع بودن روسـتاها در مقابـل مصـرفی و غربـی    
  . ]82 [شهرها معتقدند

که بر اساس آمار موجود، در نـه   طوري هثري دارد، ببخش کشاورزي در صادرات غیرنفتی نیز نقش مؤ
بـوده   نفتی کشـور درصد کل صادرات غیر 19ي حدود سهم صادرات بخش کشاورز 1393ماهه اول سال 

بدسـت آمـده و در   گـذاري   ها و کمبـود شـدید سـرمایه    رغم وقوع خشکسالی که این رقم علی ]83 [است
وري در این بخش از جمله وجود ضایعات و عدم تناسـب صـنایع    ارتقاي بهرههاي  صورت توجه به چالش

  تبدیلی و تکمیلی با وضعیت تولیدي مناطق، امکان توسعه صادرات و تراز تجاري مثبت نیز وجود دارد. 

  گذاري وابستگی اندك به سرمایه .3
 .]84 [ترین عامل رشد اقتصادي بخش کشاورزي موجودي سرمایه اسـت  با اینکه به نظر کارشناسان مهم

باشـد. بررسـی آمـار     می بري کمتري برخوردار از سرمایهها  ولی بخش کشاورزي در مقایسه با سایر بخش
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درصد بودجه کشـور   2سهم بخش کشاورزي بیش از  تا به امروز 1327موجود بیانگر آن است که از سال 
وري  سب آن با سایر عوامل تولید نقش مـؤثري در بهـره  . افزایش موجودي سرمایه و تنا]85 [نبوده است

صـورت  هـاي   گـذاري  کند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که سـرمایه  می مربوطه ایفاهاي  فعالیت
بیشتر از بخش کشاورزي رشد کـرده و ایـن نکتـه گویـاي آن     گرفته در بخش صنعت با نرخی به مراتب 

در بخش صنعت هدایت شده اسـت. ایـن در   گذاري  سوي سرمایه که منابع اقتصادي کشور بیشتر به است
هـاي   بررسـی  .]86 [در بخش صنعت کمتر از بخش کشاورزي استگذاري  حالی است که بازدهی سرمایه

 895/0وري سرمایه در بخش کشاورزي را  یکی از این مطالعات بهرهکند.  می یددیگر نیز این مسئله را تأی
در بخـش  گـذاري   محاسبه کرده که به مفهوم آن است که به ازاي افزایش یـک میلیـارد ریـال سـرمایه    

. محاسـبات انجـام شـده نیـز     ]87 [یابـد  می میلیون ریال افزایش 895کشاورزي ارزش افزوده این بخش 
گـذاري   طور متوسط به ازاي هر یک میلیون ریال سرمایه هب 89تا  57ي ها سالحاکی از آن است که طی 

میلیون ریال ارزش افزوده ایجاد شده که این رقم نسبت به سـایر   844خالص در بخش کشاورزي معادل 
  دهد. ) این اطالعات را نشان می4باشد. جدول شماره( می اقتصادي حتی بخش نفت نیز بیشترهاي  بخش

  
   1357-89 يها سال یکشور ط ياقتصاد يها بخش یهخالص سرما ينسبت ارزش افزوده به موجود هیسمقا .4جدول 

  )یالر یلیونم-1376ثابت سال  یمت(به ق
خدمات صنعتنفت کشاورزي دوره /   بخش

659660112132سالهاي 57 تا  59
908537115100دهه  60
1056822166107دهه  70
755607183114دهه  80

  844656144113متوسط  57 تا  89
  هاي زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بانک اطالعات سريهاي  ماخذ: محاسبه شده بر اساس داده   

  
دهد  می ) نشان1353-89سال  37( سرمایه خالص بخش کشاورزي طی چهار دهه اخیربررسی روند 
درصد از کل سرمایه خالص اقتصاد کشور به این بخش اختصاص یافته و به جز سه  1/4که بطور متوسط 

درصـد بـالغ نشـده اسـت. در ایـن مـدت سـهم سـرمایه بخـش           5گاه این سهم به  هیچ 1385-87سال 
این اطالعـات   5درصد بهبود یافته است. جدول  8/0درصد رسیده و تنها  8/4درصد به  2/4کشاورزي از 

  کند.  می را منعکس
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   یرچهار دوره اخ یط يآالت و ساختمان بخش کشاورز ینساالنه خالص ماش یهمتوسط سرما .5جدول 
  )1376ثابت سال  یمت(به ق

سهم از بخش 
سهم از بخش میلیارد ریال کشاورزي ( درصد  ) 

سهم از کل بخش هايمیلیارد ریال کشاورزي ( درصد  ) 
میلیارد ریال اقتصادي( درصد  ) 

30.517812.969.525479.94.2620425.0دهه 50
10.026551.690.029709.03.6831456.2دهه 60
12.234660.787.840057.14.0996046.2دهه70

58.726687.741.370103.34.81468049.0 دهه 80
28.344623.40.6847624.0-28.38874.9تغییر( سهم /   سرمایه ) 

دوره

  کل بخش کشاورزي ساختمان ماشین آالت 

  
آمار تا  ي،اقتصاد يها یاستها و س یاداره بررس یران،ا یاسالم يجمهور ياطالعات بانک مرکزماخذ: محاسبه شده بر اساس 

  6، ص71گزارش شماره  ياقتصاد ي، آمار سه سال آخر از نماگرها1388ازگزارش سال  87سال 
  

دهـد کـه شـاخص     مـی  نشان 89تا  76 يها سال یوري بخش کشاورزي نیز ط بررسی وضعیت بهره
یده اسـت. در مـدت   واحـد رسـ   6/106درصد افزایش بـه   6/6امل تولید در این بخش با وري کل عو بهره
وري  واحـد، بهـره   7/213واحـد بـه    100از درصد افـزایش  7/113کار از با  يرویوري ن سال اخیر بهره15

ه یسـرما  يور واحـد رسـیده و بهـره    4/111واحـد بـه    100از  درصـد افـزایش   4/11انرژي این بخش با 
درصد تنزل پیدا کرده  31واحد کاهش یافته و معادل  69واحد به  100) از 90تا 76سال 14 کشاورزي (در
  باشد. می بیانگر این موضوع 6است. جدول 

  
  1390تا  1376 يها سال یط يبخش کشاورز يبهره ور يروند شاخص ها .6جدول 

1376100100100100
1377108.9106.499.0107.7
1378101.691.0100.596.0
1379104.388.7102.396.0
1380102.081.3101.390.5
1381113.785.7119.097.9
1382117.683.3116.097.9
1383116.976.7114.393.2
1384125.576.2119.097.5
1385138.974.1114.198.1
1386148.373.7118.9102.1
1387144.861.394.289.6
1388193.766.6103.3100.3
1389195.769.0107.2106.6
1390213.7-111.4-

  
  یرانا يور بهره یسازمان مل یتماخذ: سا     
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کار و انـرژي رو   يروین يور روند شاخص بهرهشود در دوره مورد بحث اوالً می طور که مالحظه همان
 يور شاخص بهـره  اًیبوده است. ثان یه کاهشیسرما يور بهره ين روند برایکه همیش بوده، در حالیبه افزا

اطالعـات فـوق    یه و انـرژي بـوده اسـت. بـا بررسـ     یسرما يور شتر از شاخص بهرهینیروي کار همواره ب
عامل  يور بودن بهره ی، منفيکل بخش کشاورز يور پایین بودن بهره یگردد که عامل اصل یمشخص م

ـ  می هیسرما ـ آن اختگیـري   کـار  هباشد. عملی که کشاورزان در زمینه مدیریت و نحوه ب ار کامـل ندارنـد و   ی
از اي  هکمبود منابع مالی و سرمای باشد. لذا یمتر  ن کنندهیینه تعین زمیدولت در ا يها استیمات و سیتصم

 واقعیـت  گذاري سرمایه و فقر] 88[ شود می جدي فراروي بخش کشاورزي محسوبهاي  مهمترین چالش
رو مرحـوم عظیمـی اقصـاددان معاصـر ایـران       است. از این کشور کشاورزي ضعف اساسی علت و تاریخی

زیاد در این بخش است، لذا بایستی تـالش  گذاري  معتقد بود که ظرفیت تولید کشاورزي منوط به سرمایه
تولیـدي بـه کشـاورزان    هـاي   ین نیاید و سود حاصل از فعالیـت بخش کشاورزي پایگذاري  کرد تا سرمایه

  .]89[منتقل شود نه دالالن

  نقش بازدارندگی در تهدیدات .4
د فـق نخواهـ  نظران توسعه بدون توسعه کشاورزي و روستایی رشد صنعتی یـا مو  به عقیده یکی از صاحب

هاي شدید داخلی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که مشـکالت فقـر    تعادل شد و یا اگر موفق شود چنان عدم
ز اقتصـاد  . بخش کشاورزي یک بخش بسـیار مهـم ا  ]89[ترخواهد شد گسترده، نابرابري و بیکاري قطعی

عه اقتصـادي، اجتمـاعی،   باشد بلکه نقش اساسی در توسـ  می مین غذاي هر کشورتنها در حوزه تأ کشور نه
شاورزي بـه رونـد توسـعه اقتصـادي،     هاي بخش ک . کمک]90[کند فرهنگی، سیاسی و امنیتی نیز ایفا می

مین مواد اولیه بخش صنعت، ایجاد منابع اضافی ارز خارجی بـراي واردات کاالهـاي   تأمین مواد غذایی، تأ
ي و نقـش آن در اقتصـاد کشـورهاي    زایی مولد، مبین اهمیت رشـد بخـش کشـاورز    اي و اشتغال سرمایه
توسعه است. توسعه کشاورزي منجر به افزایش قدرت خرید روستائیان و بهبود نسبی رفاه اجتماعی  درحال

. ]91[انجامـد  شود و در نهایت به گسترش بازار کاالهـاي صـنعتی مـی    می و اقتصادي در مناطق روستایی
ازات کاهش قیمت نفت درآینده، قیمت مـواد غـذایی   دهنده آن است که به مو پژوهی نشان مطالعات آینده
از این  .عمده تبدیل خواهد شدهاي  عنوان یکی از نگرانی ی خواهد داشت و لذا مسئله غذا بهروندي افزایش

شوند تولید برنج  می اضرگیرانه اقتصادي ح علی رغم خصوصیات سختها  جهت بی دلیل نیست که ژاپنی
. بر این اساس کاهش وابستگی اقتصادي که با توسعه پایـدار  ]92[واردات نروندرا تداوم دهند و به سمت 

ترین بخـش اقتصـادي    گردد بازدارنده تهدیدات ملی است. کشاورزي در ایران بزرگ می کشاورزي ممکن
درصـد ارزش صـادرات   19درصد تولید ناخالص ملـی و حـدود    15پس از بخش خدمات است که بیش از 

دهد و سهم مهمی در اشتغال کشور دارد. بدین ترتیب رشـد ایـن بخـش     اختصاص میغیرنفتی را به خود 
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) مالحظـه شـد.   1رشد اقتصادي کشور است. و همانطور که در نمودار شماره (کننده  تا حدود زیادي تعیین
هاي محیط بیرونی نظیر نوسـانات   ثیر شوكبوده و کمتر تحت تأ ها بخشاز سایر این بخش پایدارتر  رشد

دهد که بخش کشاورزي ایـران وابسـتگی کمـی بـه      نشان میها  گیرد. عالوه بر این بررسی می قرارنفت 
محصوالت وارداتی دارد و ایـن وابسـتگی در مقابـل وابسـتگی بخـش صـنعت بـه واردات مـواد اولیـه و          

. ]93[ثیر را در این بخـش دارنـد  و محاصره اقتصادي کمترین تأها  صفر است. لذا تحریم تکنولوژي تقریباً
در بازدارنـدگی از تهدیـدات   اي  هکننـد  شود که بخش کشـاورزي نقـش تعیـین    می بر این اساس مالحظه

  در فرایند تولید و توسعه ملی دارد.سازي  مناسبی نیز براي فرصتهاي  خارجی داشته و ظرفیت

  بخش کشاورزي با اقتصاد مقاومتیهاي  تطابق ظرفیت
توان دریافت کـه   با ویژگیهاي اقتصاد مقاومتی می ها آنایسه بخش کشاورزي و مقهاي  با بررسی ظرفیت

هاي بخش کشاورزي و جامعه روستایی کشور هماهنگ با خصوصیات اقتصاد مقاومتی است. بـه   پتانسیل
اشـاره شـده    ها آنهایی است که در اقتصاد مقاومتی به  عبارت دیگر بخش کشاورزي داراي ابعاد و ویژگی

  گردد: می است. در ادامه به برخی از این خصوصیات اشاره

  اتکا به مردم. 1
ترین فعالیت اقتصادي در کشور است که توسط مردم و با اتکا بـه آحـاد مـردم     بخش کشاورزي خصوص

شود. مردمی که حفظ استقالل اقتصادي و سیاسـی را   می طبقه متوسط و ضعیف جامعه هدایت و مدیریت
. به اعتقـاد کارشناسـان   پایبندندهاي انقالبی و اسالمی خود  دانند و به ارزش می ه امور زندگی خودسرلوح

باشد. اتکا و عالقه مردم  در ایران استقالل اقتصادي و امنیت غذایی داراي ارزش معنوي و استراتژیک می
ر آمریکا وجـود نـدارد و   نسبت به روستا و زادگاهشان باالست و این مزیتی است که در سایر کشورها نظی

رو با ایجاد وسایل تعلیم و تربیت و زیربناهـاي   اي دارد. از این لذا حیات براي ایرانیان در روستا مفهوم ویژه
تواند تثبیت جمعیـت در   می باشد و این مسئله می الزم امکان ماندگاري جمعیت در مناطق روستایی فراهم

هـاي زیـادي بـر کشـور تحمیـل       کالن شهرها را که هزینـه کانونهاي تولید را ممکن ساخته و مشکالت 
تـر از   . شوراهاي اسالمی که در روسـتاها تشـکیل شـده بـه مراتـب فعـال      ]94[ کنند نیز کاهش دهد می

. وجـود  ]95[ رغم آنکه امکانات شورهاي اسـالمی شـهر را ندارنـد    باشند. علی می شوراهاي اسالمی شهر
در بخـش کشـاورزي فعالیـت دارنـد. ایجـاد       مردمی است که عمـدتاً هاي روستایی نیز از امکانات  تعاونی

این امـور  . بنـابر ]96[ تواند استفاده بهتر از منابع موجود را فراهم نمایـد  ها می تفکري جدید در این تعاونی
اگـر در فرهنـگ مصـرف    "مربوط به بخش کشاورزي چه در تولید و چه در مصرف متکی به مردم است. 

تولیدات صنعتی کشورمان در اولویت قرار ندارند، در تولیدات و محصوالت کشاورزي  ایرانیان مصنوعات و
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کشاورزي ایـران بـه واسـطه شـرایط     است، به عبارتی به دلیل کیفیت بهتر تولیدات  بالعکساین موضوع 
تضمین سالمت این محصوالت، ایرانیان عنایت بیشـتري بـه    همچنینوهوایی و  نظیر جغرافیایی و آب بی

  .  ]97[ الت کشاورزي تولید داخلی نسبت به سایر محصوالت وارداتی دارندمحصو

  متناسب با نیازهاي جامعه .2
باشد، لکن تـا   می اگرچه منابع و امکانات بخش کشاورزي ایران از جمله منابع آب و خاك مرغوب محدود

شده بـا   منطقی و حساببرداري  ست به شرطی که از این منابع بهرهحد زیادي پاسخگوي نیازهاي جامعه ا
(مانند استان مازندران  مقایسه استعداد استانهاي کشور با سایر کشورها "نگاه توسعه پایدار صورت پذیرد. 

رغم اینکه کشـور مـا یـک     دهنده استعداد باالي کشور در تأمین امنیت غذایی است. علی نشان با فرانسه)
رانـدمان مصـرف آب در فراینـد تولیـد      جـویی و بـاالبردن   شـود ولـی صـرفه    مـی  کشور خشک محسوب

مین امنیـت غـذایی باشـد.    تأدهنده   تواند نوید می محصوالت نهایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مواد غذایی
جـوي در منـابع    تصاد کشور به نفت متکی بـوده صـرفه  استعدادهاي عظیمی در استانها داریم ولی چون اق

بر آن تدوین نکرده ایم. (با تدوین برنامه) ما حتی قـادر  اي  هکمیاب مانند آب مفهومی نداشته و هیچ برنام
جـویی در مصـرف آب و    صـرفه هـاي   به صادرات آب هستیم زیرا به اندازه کافی آب داریم و باید سیستم

. لذا به عقیده کارشناسان مدیریت مشکل کشور ما کمبود منابع ]98["جویی مورد توجه باشد ترویج صرفه
. در بعضی از اسـتانها ماننـد اسـتانهاي سیسـتان و     ]99[ریت نیروي انسانی استنیست، مشکل اصلی مدی

دلیـل ضـعف مـدیریت و     هگیرد ب می بلوچستان، ایالم و کرمانشاه اعتبارات و منابعی که در اختیارشان قرار
سانی مشـکل نباشـد، بلکـه مسـئله     رسد تعداد نیروي ان می شود. به نظر نمی انسانی مصرف نیرويمسئله 

  . ]100[تبدیل نیروي انسانی به سرمایه انسانی است عدم
توان دریافت کـه بـا    می این با بررسی منابع و امکانات بخش کشاورزي و مناطق روستایی کشوربنابر

با  هاي موجود پتانسیل تولید این بخش در تناسب یک نگاه راهبردي و در صورت استفاده بهینه از استعداد
درصـد منـابع آب    80درصد اراضی کشـاورزي و   90بیش از "عنوان نمونه  بهنیازهاي جامعه بیشتر است. 

تواند تاثیر ملموسی  می از این منابعگیري  و هر گونه دگرگونی در بهره کشور در اختیار روستائیان قرار دارد
را بـاال  درصد رانـدمان آبیـاري    5اگر با اندکی تغییر در نظام آبیاري بتوان  در کل کشور داشته باشد. مثالً

هکتـار   2هزار هکتار سطح زیرکشت آبی افزایش خواهد یافت و بـا احتسـاب حـدود     500برد، نزدیک به 
هـزار خـانوار فـراهم خواهـد      250کشت آبی براي اشتغال و درآمد هر خانوار روستایی، درآمـد و اشـتغال   

ی در کشور ایجاد خواهـد  گردید، که با توجه به سرمایه کم مورد نیاز براي اشتغال کشاورزي، تحول عظیم
شود. اگراین مقدار سطح زیرکشت  می هزار خانوار دیگر فراهم 125شد. عالوه بر این اشتغال جانبی براي 

میلیـون   6وراك بیش از تن تولید گندم، ساالنه خ 3به غالت اختصاص یابد با احتساب هر هکتار حداقل 
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تـوان ایـن مقـدار تولیـد را      مـی  تکنولوژي مناسب حتیکارگیري  همین خواهد بود و در نتیجه بنفر قابل تأ
. چرا که به ]101[ ، اقتصادي و فرهنگی نجات داداساسیهاي  بهبود بخشیده و کشور را از انواع وابستگی
عمیق هاي  ناامنی در عرصه اقتصاد ایران مسئله وابستگیهاي  عقیده برخی از کارشناسان مهمترین کانون

  . ]102[ساختارهاي تولیدي است 
در ایران عامل کمیاب و گران آب است. اگر در قرن گذشته استفاده از بذر اصـالح شـده و کودهـاي    

رشناسان سازمان ملـل،  شیمیایی موجب افزایش تولید غذا گردید که انقالب سبز نامیده شد، هم اکنون کا
. ]103[ نامند می نقالب آبیرا ا دانند که آن می حل اصلی مشکل غذا را در افزایش کارایی آب و آبیاري راه

 1918( درصـد  22بـه   دارد. نزدیکاي  هرودخانه مرزي کوچک و بزرگ شرایط ویژ 40کشور ما با بیش از 
 حـدود  کشور مرزهاي کل(دهند می تشکیل بزرگ و کوچک رودخانه 26 را کشور مشترك مرز از) کیلومتر
 ).میباشـد  خشـکی  نیـز  کیلومتر 4137 و دریائی آن از کیلومتر 2700مقدار این از که است کیلومتر 8755

ـ  مـرز  کـوچکترین  و کیلـومتر  475 طول به ارس رودخانه به مربوطاي  هرودخان مرز بزرگترین اي  هرودخان
 تنهـا  .اسـت  عـراق  با ایران مشترك مرز از قسمتی و کیلومتر 5/2 تنها طول به دریرج رودخانه به مربوط

باشـد. منـابع آب    مـی  عـراق  کشـور  بـا  کیلومتر 86 طول به اروندرود ایران کشتیرانی قابل مرزي رودخانه
درصد از کل منابع آب سطحی کشور است. این مقدار گرچه در مقایسـه بـا    10ک به یفرامرزي کشور نزد

ـ   هـا  آنواسـطه پراکنـدگی    هکشورهاي دیگر اندك به نظر میرسد ولی ب اي  هو حوضـ اي  هدر سـطح منطق
عنوان  گی به آب ورودي هیرمند بهار باالتراست. براي مثال در سیستان وابستبسی ها آنوابستگی کیفی به 

انجام شده بیانگر آن است که منـابع پایـه   هاي  . بررسی]104[ صد استصددر تنها منبع آبی منطقه تقریباً
فیزیکـی دچـار تنگنـا    هـاي   هوایی و وجود دانش بومی و زیرسـاخت و ولید ایران از نظر خاك و تنوع آبت

ویژه آب داراي محـدودیت اسـت و در آینـده محـدودیت منـابع آب       هباي  هت ولی از نظر منابع سرماینیس
  . ]105[ گسترش بیشتري خواهد داشت

ـ با ظرف يکشاورزهاي  نیون هکتار از زمیلیم 40دهد که می ران نشانیا ينقشه خاکها ـ فیت و کی ت ی
ون هکتـار تحـت   یلیم 20حال حاضر فقط باشد و چون در  می کشت و کار ممکن يا متوسط برایخوب و 
 يکشاورز ينهایتوسعه زم يبرا يادیت زین هنوز ظرفیکار گرفته شده بنابرا صورت آیش به ا بهیکشت و 

ـ   ياریـ ت آبینها قابلین زمیدهد که ا می در کشور وجود دارد. مطالعات نشان دشـت   609ن یداشـته و در ب
  . ]106[ باشد می مختلف پراکنده

  بودنزا  درون. 3
بحـث کلیـدي در   " انـد.  گرایـی متـرادف مطـرح کـرده     زایی را بـا درون  برخی از اندیشمندان توسعه درون

گرایی خودکفایی و خوداتکایی است، از آنجایی کـه وابسـتگی از لحـاظ راهبـردي تهدیـد       استراتژي درون



  119                هاي بخش کشاورزي در اقتصاد مقاومتی بررسی ظرفیت

 

پیشرو باشـند و  کنند در تولید محصوالت مورد نیاز خود  می شود، خود کشورهاي غربی سعی می محسوب
کوشد نفـت خـود را از    می ژاپنی در این راستا میزان وابستگی خود را با بازارهاي خاص کاهش دهند مثالً

از اهمیـت   هـا  آني بـراي  ایی در تامین نفت و تهیه سبد انـرژ کشورهاي مختلف خریداري کند یا خودکف
گیرنـد.   مـی  نوسانات قیمت نفت در نظرزیادي برخوردار است و لذا ذخایر استراتژیک را براي جلوگیري از 

گرایی تولید همه چیز نیست، بلکه از نگاه تهدید به بلوغ رساندن مراحل تولید داخلی است.  منظور از درون
یابد. مفهـوم   می خارجی نیست و به تبع آن وابستگی به شدت کاهشگذاري  در این اقتصاد نیاز به سرمایه

(بازار داخل کشور) است. این استراتژي چـون بـه    بر پاسخ به نیاز داخلی کیدگرایی ساختار تولید با تأ درون
داري قـرار گرفتـه اسـت. در حالیکـه خـود       شدت مورد هجمه دنیاي سرمایه تکا دارد بههاي داخلی ا اهرم

بخشـی از ایـن رویکـرد بـه راهبـرد       انـد.  پیاده کرده کشورهاي غربی نظیر انگلیس این استراتژي را قبالً
گذاري در صنایع داخلی با تعرفه بـر کاالهـاي ورودي    شود که در آن سرمایه می واردات مربوط جایگزینی

اقتصـادي در   دنبال رفع تهدیدات سیاسـی و  هشود. این راهبرد با تولید کاالهاي استراتژیک ب گیري می پی
لیـد کاالهـاي   تواند در تو می کیدپذیري کشور است. این تأ راستاي سیاستهاي خوداتکایی و کاهش آسیب

) موجبات تامین ارز، ایجـاد اشـتغال و کـاهش واردات    ...داراي مزیت نسبی (مانند زعفران، خاویار، پسته و
زایـی بـوده و بـه     ماننـد درون  طلبانـه  تغییر ادبیات راهبردهاي استقالل دنبال هلذا کشورهاي غربی ب گردد.

ن و شکست شوروي سابق نیـز ایـن اسـتراتژي    که در به انزوا کشاند کنند بطوري می را دنبال ها آنشدت 
را از تولیـد گنـدم بـاز     با هدایت این کشور به تولیـد کاالهـاي نظـامی آن   اي  هکاربرد داشته است. در دور

روپاشی شوروي فاش سـاخته اسـت. بنـابراین    یکی از اعضاي سیا ابزار گندم و دارو را در ف داشتند و اخیراً
  . ]107[ باشد یک نگاه راهبردي است می تهدیدکفایی در جایی که وابستگی خود

ان سـوم  یک شکل دیگر از راهبرد جایگزینی واردات با تضعیف بخش کشاورزي در کشـورهاي جهـ  
دادنـد. در   مـی  کید قراررا مورد تأ ین بودن ارزش افزوده این بخش صنعت مونتاژهمراه بوده و به بهانه پای

ـ گرا هجوم روستائیان به شهرها و مصـرف  و حالیکه تبعات این رویکرد توسعه شهرنشینی  ی بـوده اسـت  ی
ملی ریشـه دوانـده و رشـد    هاي  چرا که بر پایه داشته ،زا است . اقتصاد کشاورزي یک اقتصاد درون]108[

ایـن   "باشد. بخش کشـاورزي در منـاطق گسـترده روسـتایی شـکل گرفتـه و       می کرده و قابل توسعه نیز
وري غـذاي مـردم    بر دانش روز و افزایش بهره تأکیدشوند. با  می بتجمعات کانون تولیدات زراعی محسو

مین است و نباید به واردات مواد غذایی که با تغییر نرخ ارز در نوسان خواهد بود متکی بود. اگر مـا  قابل تأ
 تنها ا و تولید داده شود نهبه کشاورزي، روستاي  هبتوانیم توسعه ملی را طوري سامان دهیم که اهمیت ویژ

آوریم بلکه مازاد بر نیاز نیز براي صادرات خـواهیم   می وجود بهها  توجهی در تراز پرداخت جویی قابل صرفه
  . ]109["داشت
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  گرا بودن برون .4
تواند منابع ارزي مناسبی  می گرا است و در صورت توجه مناسب به آن اقتصاد کشاورزي یک اقتصاد برون

تنوع اقلیمی و تنوع تولید در کنـار مرزهـاي وسـیع خشـکی و آبـی بـا       ها قرار دهد.  در اختیار سایر بخش
کشورهاي مختلف و با موقعیت استثنایی امکان مراوده و توسعه صادرات محصوالت گوناگون کشـاورزي  

صـوالت  تولید و توزیـع و سـاماندهی بـازار مح   هاي  را براي کشورمان فراهم نموده است. با توسعه تعاونی
تـوان ضـمن افـزایش سـود      دار قیمت محصول از مزرعـه تـا شـهر مـی     وت معنیکشاورزي و کاهش تفا
تـوان بـا    مـی  که تمام نوارهاي مـرزي کشـور مـا    طوري هنیز همت گماشت، ب ها آنکشاورزي به صادرات 

هاي  کشورهاي دیگر معامله داشته باشند و مناطق مرزي به جاي قاچاق کاال و واردات به کشور به کانون
کننـدگان و   بـین تولیدکننـدگان، توزیـع   اي  هبایستی ارتباط زنجیـر  می وند. در این زمینهصادرات تبدیل ش

چرا کـه تضـاد منـافع یکـی از مشـکالت       را برطرف نمود، ها آنو تضاد منافع صادرکنندگان را برقرارکرد 
افزایش تولیدات محصـوالت کشـاورزي در سـطح روسـتاها و کشـور اسـت.       هاي  اساسی و از محدودیت

یافته مطرح بوده و از این  ستاي منافع ملی در کشورهاي توسعهی منافع با ایجاد زنجیره تولید در راهمسوی
  . ]110[ یابد می قیمتی تقلیلهاي  طریق شوك

با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و موقعیت مناسب آن براي تولید محصوالت متنوعی کـه حـداقل   
باشد. چرا کـه   می امکان صادرات محصوالت کشاورزي فراهممیلیون متقاضی در منطقه دارد،  300حدود 

. بعـد دیگـر بخـش    ]111[ کشور ایران صادرکننده اصلی مواد غذایی در منطقه بوده اسـت  1338تا سال 
 و ]112[ کشاورزي تولیدي بودن آن است. ساختار منـاطق روسـتایی در مسـیر فرهنـگ تولیـدي اسـت      

  گرایی تقویت نماید. ونتواند فرهنگ تولید را با رویکرد بر می

  دولتی نبودن. 5
 بخش کشاورزي در اقصی نقاط کشور بـا حضـور گسـترده کشـاورزان و روسـتائیان صـورت      هاي  فعالیت

 ایفاي نقـش گذاري  و نیز در قیمتها  گیرد و دولت تنها نقش حامی و پشتیبان در ارائه زیربناها و نهاده می
تنها بسیار اندك اسـت بلکـه برخـی     مانند صنعت نه ها بخشایت از سایر کند که البته در مقایسه با حم می
بسیاري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر  "کنند. می را حتی منفی نیز تلقی آن

گرایـی اسـت. برمبنـاي     حمایتهاي  کشاورزي به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت مستلزم استفاده از سیاست
هـا   ثیر مداخالت دولتتوسعه همواره تحت تأ حالیافته و در لی، در همه کشورها اعم از توسعهاستدال چنین

هـاي   ورها متفـاوت اسـت. دولـت   قرار دارد ولی میزان و شیوه حمایت از بخـش کشـاورزي در ایـن کشـ    
بیشـتري  هاي ثروتمند صنعت و خـدمات از تـوان مـالی     یافته بواسطه مالیات ستانده شده از بخش توسعه

حمایـت از   انجام شده در خصوص نحـوة هاي  . بررسی]113[ براي حمایت از بخش کشاورزي برخوردارند
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بخش کشاورزي ایران بیانگر آن است که قسمت عمده یارانه پرداختی به بخـش کشـاورزي مربـوط بـه     
هاي حمایت  سیاستدر اثر  اي است که تولید است که بخش بزرگی از آن یارانه ناخواستههاي  یارانه نهاده
هایی موجب افزایش کارایی  چنین حمایت گردد. طبعاً می صورت ضمنی نصیب بخش کنندگان به از مصرف

دار و مشـروط بـه افـزایش     صـورت مشـخص و زمـان    ها به باید یارانه در حالیکه می در بخش نخواهد شد،
ر محصـوالت کشـاورزي و دامـی و    . دولت قادر نیست د]114[ کارایی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند

وظیفه دارند بستر تولید را فراهم کنند. پرداخت یارانه براي تولیـد،  ها  دولتۀ باغی و غیره وارد شود اما هم
ها است. باید در حوزه  دولتۀ هاي ترویجی و آموزش وظیف انجام کارهاي زیربنایی، تعلیم و تربیت، فعالیت

 توجه قرار گیـرد  موردشود، بیشتر  می خرد دادهة که به تولیدکنند هایی یارانهمالی و درآمدي، هاي  سیاست
ر د. بازگشت به خویشتن خویش بخش کشاورزي و جامعه روستایی در گـرو دمیـدن روحـی تـازه     ]115[

دیریت به روز کردن نظام م"کرده و مدیریت علمی بومی است.  با مشارکت جوانان تحصیلها  کالبد روستا
پراکنده و پنهـان طبیعـی، اقتصـادي و اجتمـاعی از     هاي  یمنظور تجمیع توانای گذشته و بهبا اتکا به سنن 

ها  دست روستایی و روستانشین توسعه روستایی براي روستایی و به. ]116[ ضروریات چنین مدیریتی است
ـ بنـدي   هـاي روسـتایی نیـز بـا فـراوري و دسـته       یابد و تعاونی می خودشان تحققهاي  و با مشارکت ر بهت

هـاي   . دکتر عظیمی در خصوص نقـش سیاسـت  ]117[ کند می محصوالت کشاورزي این زمینه را فراهم
یر نـوین  دولت باید متولی اصلی هـدایت ایـن بخـش در مسـ     "دولت در بخش کشاورزي معتقد است که

اي  هکـه ایـن هـدایت از طریـق تـدوین مجموعـ       صـورتی باشد. لـذا در هایش  کردن بافت تولیدي فعالیت
توان بـه   می این بخش و تهیه امکانات اجراي آن انجام گیرد،اي  ههاي توسع و سازگار با سیاست هماهنگ

به معنی دولتی یا خصوصی کـردن   بین بود. بدیهی است که این هدایت الزاماً آینده تولید کشاورزي خوش
  . ]118[ نبوده و نیستها  بخش در یک یا تمامی حوزه

  پایه بودن  . دانش6
جهی به این بخش این مزیت تو بومی و تجربی استوار بوده ولی کماقتصاد کشاورزي بر پایه علوم و فنون 

روند تحوالت جهانی در بخش تولید مواد غـذایی و امنیـت جامعـه نشـانگر آن     "لود ساخته است. را غبارآ
براي افزایش تولید  یابد و صرفاً می است که سطح سرانه زمین براي تولید با توجه به رشد جمعیت کاهش

وري و استفاده از فناوریهاي نوین را مد نظر قرار داد. همچنـین موضـوع    باید نگاه به بهبود و افزایش بهره
انکـار جوامـع    و پایداري توسعه از بدیهیات غیرقابـل  سالمت مواد غذایی و کیفیت تولید و حفظ منابع پایه

توان بازدهی بیشـتري در   می زه با پیشرفت تکنولوژي. امرو]119[ باشد می امروزي در کشورهاي مختلف
هـایی کـه    مین معیشت و زیست را در مکانود. چرا که رشد تکنولوژي امکان تأمناطق روستایی فراهم نم

 عنوان یک تولیدکننده حیاتشان را بـا نشـاط در   ند و زادگاهشان است و در آنجا بهعالقه دار ها آنمردم به 
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 کـه در منـاطق شـهري صـورت    هـایی   گـذاري  سرمایهحجم است و اگر اندکی از  آمیزند، فراهم نموده می
دهـی   ماند و باعث زیان می گیرد، در روستاها انجام پذیرد محصوالت کشاورزي که روي دست کشاورز می
مند شویم و  ز ارزش افزوده بسیار باالیی بهرهوري نموده و ااتوانیم به قیمت مناسب فر می شود را می ها آن

جدیدي که تابلوي امید، توسعه و  به بازارهاي صادراتی وصل شویم و لذا یک تابلوي کامالً مستقیماً حتی
ي هر کس در هر جـایی کـه هسـت شـرایط تعلـیم و تربیـت،       اعزت نفس است ایجاد نمود. پس باید بر

و حتی قبل  . هر چند از زمان اصالحات ارضی تا پایان رژیم گذشته]120[ آموزش و کتابخانه فراهم نمود
ها و الگوهاي رفتار سنتی آنان قرار  کشور بر فراموش نمودن روستا و سنتریزي  از آن روال عمومی برنامه

ها را فراموش نکرده و هر زمان زمینه پیوند دادن آگاهانه آن  گرفته، اما هنوز هم جامعه روستایی آن سنت
با سرعت پذیرا شـده و در امـور مربـوط فعاالنـه      با علم و ابزار جدید بروز کرده است آن زمینه راها  سنت

. هویت روستاییان با هویت کهن ایرانی به مفهـوم واقعـی نزدیـک اسـت ولـی      ]121[ مشارکت نموده اند
ـ ه االن در شهرها وجود دارد تحت تأهویتی ک زدایـی   تثیر فرهنگ غرب قرار گرفته و به نوعی از آن هوی

د امکان بازسازي فرهنگی جامعه بوجود آمده و تبـادل فرهنگـی   شده است. اگر توسعه روستایی تحقق یاب
کشـاورزي و سـایر   هـاي   حضـور فـارغ التحصـیالن رشـته    هـاي   . لذا با ایجاد زمینه]122[ گیرد انجام می

  باشد. می کرده امکان ترویج و توسعه کشاورزي پایدار فراهم مندان تحصیل عالقه

  محور بودن . عدالت7
شـاورزي  گذار از کشاورزي سنتی این بخش را با یک پارادوکس عنوان کرده که کتئودور شولتز در کتاب 

نیـافتگی را   ناشی از فقر که همه ابعاد توسعه فقر است و با توجه به عوارض سنتی در عین کارآمدي، منشأ
. در ]123[ باشـد  مـی  کند، جامعه روستایی و بخش کشاورزي از اولویـت بـراي توسـعه مطـرح     می تشدید
کـاهش  هاي  عنوان یکی از شیوه و توزیع مجدد درآمد توسط دولت بهاقتصادي دریافت مالیات هاي  نظریه

عـدالتی سـراغ    عبارت دیگر پس از وقوع اتفـاق بـی   شود. به می ي و حرکت در مسیر عدالت مطرحبرابرنا
همـین  بایستی از سرچشمه یعنی در تخصـیص منـابع بایسـتی     می شود در حالیکه می ایجاد عدالت گرفته

لذا از همان ابتدا باید مراحل مقدماتی در سـامان عـدالت طـی شـود. اگـر پـس از        "عدالت رعایت گردد. 
کنـیم و   مـی  بسـنده ها  به اخذ مالیات بیافتیمفعالیت به فکر این مسئله  دتخصیص منابع و در انتهاي فراین

جدد درآمـدهاي  از طریق توزیع م دلخوشی ما از اجراي عدالت این است که شکاف به وجود آمده را صرفاً
صیص منـابع را درسـت انجـام دهـیم     بتوانیم تخها  ایم. در صورتیکه اگر در سرچشمه مالیاتی جبران کرده

یابد. همچنـین باعـث توسـعه در منـاطق      می طور طبیعی انسجام ملی، اقتدار ملی و امنیت ملی افزایش به
اجـرا شـده در   هـاي   . یکی دیگر از سیاست]124[ دکن می واگرایی ملی را سد جلويمختلف کشور شده و 
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باشـد. ایـن    مـی کننـده   یا مصرفکننده  تضمینی با هدف حمایت از تولیدهاي  راستاي عدالت تعیین قیمت
هـاي   شکل گرفتـه و حتـی زمینـه   کننده  به ضرر تولید و به نفع مصرف مسئله در بخش کشاورزي عموماً

مـت محصـوالت   قیکننـده   لت از طریق پرداخت یارانه به مصـرف عدالتی را نیز فراهم ساخته است. دو بی
 کند و حتی با واردات محصوالت کشـاورزي بـا کشـاورزان رقابـت     می ینی تعیینکشاورزي را در سطح پای

که بایستی محصـوالت کشـاورزي و    شود. در صورتی می کند و در نتیجه این به ویرانی روستاها تبدیل می
. بـا اینکـه هنـوز هـم     ]125[ گري و داللی قیمت واقعی خریداري شوند سطهبا کاهش وا تولیدي روستاها

کنند و تولید بخش کشاورزي در سـطح   می توجهی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی سهم قابل
. صاحب یک کارخانـه چنـد میلیـارد    ]126[ قدرت ندارندهاي  ملی مورد توجه است ولی صدایی در کانون

ر بایسـتی د  مـی  دار یا صـاحب کارگـاه کوچـک دارد و لـذا     ي را نسبت به یک مزرعهصداي رساترتومانی 
رکز یان چون از م. روستای]127[ خرد بیشتر مورد توجه باشندهاي  کنندههاي مالی و درآمدي تولید سیاست

گیرها دور بودند، سهم کمتري نصیبشان شـده اسـت و تـا     سازها و تصمیم و از صاحبان قدرت و از تصمیم
که وجود داشته این است که  . آنچه]128[ متمرکز است این امر وجود داردریزي  انی که سیستم برنامهزم

یلـی مـورد توجـه مرکـز و محـور      خ هـا  آنروسـتاهاي مـا و مسـائل     انـد.  یان مغفـول واقـع شـده   روستای
اینکـه طـی   موجود حاکی از آن است که بـا  هاي  . بررسی]129[ هاي کشور واقع نشده است گیري تصمیم

درصد بیکاران اضافه شده در کشور به مناطق روستایی اختصاص  6/36بیش از  1385تا  1335هاي  سال
. ایـن نـابرابري و   درصد اشتغال اضافه شده به این منـاطق متعلـق بـوده اسـت    16داشته، ولی تنها حدود 

کـاهش نیافتـه بلکـه از     )1365-1385ي بعد از پیروزي انقالب اسالمی (ها سالتنها در  شکاف اشتغال نه
بعـد از انقـالب افـزایش    هاي  برابر در سال 62/5) به 1335-1355ي قبل از انقالب(ها سالبرابر  4حدود 

 ، لـذا اساسـاً  ]131[ باشـند  می . از آنجایی که مهاجرین به دنبال اشتغال و درآمد بیشتر]130[ داشته است
و قـومی توجـه   اي  هتعادل درآمدي و بخشی، منطقـ  عدمباشد که به هایی  توسعه ما باید برنامههاي  برنامه

ه این توزیع عادالنه نباشد هرچه قدر هم که اقتصاد ک عادالنه شود، مادامیکند. باید توزیع درآمد در کشور 
  . ]132[ رشد داشته باشد، باز هم نارضایتی مردم پابرجاست

که بخش کشاورزي و روستاهاي  یافته است وسعهشود کشوري ت هاي توسعه گفته می بر اساس تئوري
شـود. بـه    بـرداري مـی   ان است که منابع طبیعی بهتر بهـره ییاز طریق روستا "اي داشته باشد.  یافته توسعه

یافتـه   توانیم بگوییم کـه یـک کشـور توسـعه     می همین دلیل در شرایطی که توسعه روستایی تحقق یابد،
  . ]133[ شود می خود حذف به شهري خودنشینی  اشیههستیم. اگر روستا توسعه پیدا کند ح

 گردد می ضمن اینکه فقر در روستاها زیاد است و با رویکرد توسعه روستایی کاهش فقر بیشتر ممکن
]134[ .  
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  همیشگی بودن. 8
کنـد. شـاید بـدون     مـی  مینمیشگی است که نیازهاي جامعـه را تـأ  بخش کشاورزي یک بخش زنده و ه

کشاورزي و هاي  اجتماعی و اقتصادي را سپري کرد ولی بدون فعالیت صنعت و خدمات بتوان امور زندگی
گـردد. مهمتـر اینکـه پـرداختن بـه       مـی  بست مواجه مین مواد غذایی کلیت زندگی با بندر صورت عدم تا

سازد و رشدي را کـه بـه نـابودي منـابع      می توسعه پایدار را فراهمهاي  توسعه کشاورزي و روستایی زمینه
افتد که کل عرصه کشور با توجـه   می توسعه واقعی زمانی اتفاق"دهد.  می شود را کاهش می طبیعی منجر

به شرایط اقلیمی و جمعیتی و استعدادهاي موجود مورد توجه قرار بگیرند. مسئله مرگ و میـر زودرس در  
. ]135[ باشـد  می قابل دركاي  همنطقریزي  شهرها تهدیدي است که با توجه به مناطق روستایی و برنامه

مشهور اي. ان.شوماخر  تکه تکنولوژیس طوري هبا نگاه زیست محیطی نیز همین مسئله مورد توجه بوده، ب
کنـد کـه بـا توجـه بـه اینکـه        مـی  یا اقتصاد با ابعاد انسـانی مطـرح   "کوچک زیباست"در کتاب برجسته

شهري کمتـر  ري بخش کشاورزي و جامعه روستایی از عوارض زیست محیطی نسبت به جامعه یپذ آسیب
متقابل طبیعت مصون باشیم، نقطه عزیمت به توسـعه ملـی را   گیري  است، بهتر است براي اینکه از انتقام

در بخـش کشـاورزي و روسـتاها در    گـذاري   . سرمایه]136[ بخش کشاورزي و جامعه روستایی قرار دهیم
شـود. چـرا    ایی گرفته میثر است. با توجه به این مناطق جلوي مهاجرت روستؤوضعیت و تقلیل بیکاري م

که خالی شدن روستاها براي ما آثار نامطلوبی برجاي خواهـد گذاشـت. از یـک طـرف بخـش کشـاورزي       
گـردد و   مـی  یان به شـهرها مشـکل بیکـاري حـادتر    د و از طرف دیگر با مهاجرت روستایشو می غیرفعال

یان و مهمتـر اینکـه روسـتای   د آور مـی  مشکالت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی را بوجـود 
در نـواحی حاشـیه شـهرها، معضـالت شـهرها       هـا  آنتبدیل شده و با اسکان کننده  تولیدکننده به مصرف

  .  ]137[ یابد می افزایش
در سطح کالن باید توسعه کشاورزي، صنعتی و خدماتی را بازنگري کنیم. در حال حاضر در تمام دنیا 

باشد. در کشور آمریکـا تنهـا یـک درصـد      می در حال کم شدننیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي 
جمعیت در بخش کشاورزي هستند. ولی تولیدات کشاورزي آن کم نشده اسـت. یعنـی بخـش صـنعت و     
خدمات در خدمت بخش کشاورزي قرار گرفته و بدین ترتیب تولیدات بخـش کشـاورزي افـزایش یافتـه     

ـ   . در این خصوص مناطق روستایی نقش ب]138[ است کـه کارشناسـان معتقدنـد     طـوري  هنیـادي دارنـد، ب
اي  هنقش پای ها آناجتماعی و فرهنگی یک کشور هستند. توسعه -ترین افراد اقتصادي ییان بنیاديروستا"

گردد.  و اساسی در فرایند توسعه ملی دارد و عدم توسعه روستایی موجب بازدارندگی و عدم توسعه ملی می
موجـب ایجـاد اشـتغال، تثبیـت جمعیـت، بهـره بـرداري بهینـه از منـابع           سیاست توسعه پایدار روستاها،

انداز، افـزایش خودآگـاهی، شخصـیت و هویـت فـردي و ملـی        شونده، افزایش تولید و انباشت پستجدید
اي بـزرگ بـه صـور    گردد. عدم توسعه روستایی و گسترش مهاجرتهاي روستایی و نمود آن در شـهره  می
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. توجه به روستا و ]139[ گردد گردانی، جرائم و فساد اجتماعی و... ظاهر میهویتی، سر مختلف از جمله بی
باشـد. اگـر    مـی  تحقق توسعه روستایی از لحاظ امنیت غذایی، محیطی و نظـامی و حفـظ روسـتاها مهـم    

پذیر نیسـت. بـر    امکان روستاها تخلیه شوند براي امنیت آن مناطق باید پادگان تاسیس شود که این اصالً
باشـد. اگـر مـا     پذیر نمـی  ي کشور بدون توسعه روستایی امکانتوان گفت که توسعه اقتصاد س میاین اسا

یـع  اي خواهد بود که در برگشت جمعیت از شهرها بـه روسـتاها توز   منابع پایه ها آنروستاها را حفظ کنیم 
روستاها  نگی استپذیر خواهد بود. یک بعد دیگر جایگاه روستاها بعد فره متعادل بین شهر و روستا امکان

و به همین دلیل ذخایر فرهنگی ما هستند اند  به دلیلی دوري از شهرها میراث فرهنگی خود را حفظ کرده
کند که در آینده نواقصی که از نظر فرهنگی در شـهرها وجـود دارد، بـا ذخـایر فرهنـگ       می و این کمک

  . ]140 [تر را تحقق بخشیم درونیاي   ایرانی موجود در روستا جبران شود و ما بتوانیم توسعه
دار در  کند کـه بـدون وقـوع تحـول معنـی      می خود مطرح "مراحل رشد اقتصادي "روستو در کتاب مشهور

بـه تعبیـر او   توسعه امکان ندارد و  وري گردد، اساساً به افزایش بهره بخش کشاورزي و جامعه روستایی که منجر
  .  ]141[ شدن باشد اند منشأ تسریع فرایند صنعتیتو می متعدديهاي  ور از طریق نقش کشاورزي پویا و بهره

  مدیریتی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزي يکردهایرو
ها و تهدیدات محیط خارج و نقاط  شرایط پیچیده کنونی مدیران را بر آن داشته تا با تفکر راهبردي فرصت

رو  از ایـن  .]142[ کننـد سـازي   ظرفیـت قوت و ضعف محیط داخل را تحلیل کرده و براي سـازمان خـود   
ط را مورد بررسی یکرد محیره با چهار رویو غ 5، کاچران4، کارول3، هانت2، برتلر1چون آزون ینظران صاحب

. حسن ]143[ 9فعال شیکرد پیو رو 8يساز کرد همسانی، رو7یکرد تدافعی، رو6یکرد واکنشیاند: رو قرار داده
را ذکر کـرده کـه    "طیمواجهه با مح"و  "طیبه مح یتوجه یب"د کریدو رو "نزیراب"به نقل از  یگیحسن ب
ط را یکرد مواجـه بـا محـ   یدر رو يراهبرد ياریط و هوشیبه مح یتوجه یکرد بیدر رو يراهبرد يریغافلگ

هـا بـا مشـارکت و     نکه سازمانیکند: اول ا می کرد را مطرحیز دو روین "10لماسید".]144[ شوند می ادآوری
ـ نکـه از ا یکنند و دوم ا می ط شرکتیر محییدر تغ ير تکنولوژییق تغیو از طر يهمکار  نـد سـرباز  ین فرای

ـ . ]145[ اسـت  یطـ یرات محییدر تغ ها آنز مشارکت داوطلبانه یوه سوم نیزنند. اما ش می ک سـازمان بـا   ی
کـرد  یتوانـد بـا رو   مـی  کـه  یشـود، در حـال   مـی  دچار یرقابتهاي  تیبه از دست دادن مز یکرد واکنشیرو

                                                        
1. Azzone 2. Bertele 
 

3. Hunt 4.  Carroll 
 

5. Cachrane  6. reactive approach 
 

7. defensive approach 8.  accommodative approach 
 

9.  proactive approach 10. Delmas 
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ـ مناسـب را فـراهم نما   يع در تکنولـوژ یسر يگذار هیفعال از رقبا جلو افتاده و امکان سرما شیپ . ]146[د ی
نگري و به  بینی و پیش دهد نگاه و رویکرد به آینده، پیش می آنچه شناخت محیط را بیشتر مورد توجه قرار

یی را در یـادگیري و  هـا  نگـري فرصـت   بسط و توسعه فرایندهاي آینـده "است. یپژوه ندهیعبارت کامل آ
. عـالوه  ]147[ سـازد  می سازد که نزدیکی عمل و تئوري را به یکدیگر ممکن همزمانی سیاسی فراهم می

ط یبا محـ  يکرد سازگاریمتقابل و رو يریرپذیثکرد تأیط، رویبر مح يرگذاریثکرد: تأیبر موارد فوق سه رو
شناختی که از محیط کشاورزي ایران حاصل . بر اساس رویکردهاي ذکر شده و ]148[ باشد می ز مطرحین

توان رویکرد  باشد، می توان دریافت که با توجه به اینکه محیط کشاورزي پیچیده ولی پایدار می می گردید
هـاي الگـوي    فعال دانست. چرا که تمـامی ویژگـی   ا در اقتصاد مقاومتی رویکردي پیشبخش کشاورزي ر

تـر نمـوده و    اي آن را وسیعه ها و فرصت توان ظرفیت می یکردياقتصاد مقاومتی را داراست و با چنین رو
را احیـا و   هـاي آن  ثیر متغیرهاي کالن مانند تغییر اقلیم، داشـته بینی آینده ضمن در نظر داشتن تأ شبا پی

کنـد و   مـی  هاي آحاد مردم فعالیت بازسازي نمود. این بخش یک بخش مردمی با اتکا به سرمایه و داشته
تگی به خارج و حتی به منابع دولتی ندارد و در اکثر مواقع بخش کشاورزي پشتیبان اقتصـاد  لذا هیچ وابس

فرینی در آ زایی، ارزش ها، ارزآوري، اشتغال مین مواد اولیه سایر بخشداخلی بوده و خدمات این بخش در تأ
که صادرکننده اقـالم  ها و محاصره اقتصادي قد برافرازد بل تنها در مقابل تحریم تواند نه حدي است که می

گرا است کـه مبتنـی بـر     زا و برون باشد. لذا اقتصادي درون مختلفی مانند خاویار، زعفران، پسته و... نیز می
محـور اسـت و هرگونـه توجـه و      ت. مهمتـر اینکـه ایـن اقتصـاد عـدالت     داشن بومی و فناوري سنتی اس

دایی ثیر مستقیم بر جامعه هدف در فقرزه و تأر و نابرابري ملی همراه بوددر آن با کاهش فقگذاري  سرمایه
  نگر خواهد بود.  فعال و آینده که یک محیط پیچیده با رویکرد پیشاین بخش کشاورزي گذارد. بنابر می

ي اول انقالب تحوالت عمیقی را در روستاها منجر گردید ها سالدر این زمینه رویکرد جهادي که در 
هـاي   ي راهبـردي را در کنـار شایسـتگی   هـا  ارزشچنین رویکـردي  "ه کو بازسازي دارد، چرا نیاز به احیا

هاي اسالمی  هاي ملی بر حصول آرمان ها و توانمندي دهد و با تمرکز بر قابلیت کلیدي مورد توجه قرار می
هاي کلی اقتصاد مقاومتی نیز بـر آن   از طریق رویکرد جهادي که در سیاست .]149[ کند می کیدایرانی تأ

گـردد و   د و خالقیت تقویـت مـی  شده، جایگاه روستا و بخش کشاورزي بازسازي شده و روحیه تولی تأکید
گیـرد و ارتباطـات پیشـین و پسـین بخـش       محوري شـکل مـی  محوري در اقتصاد به جاي تقاضـا  عرضه

گردد. ضمن اینکه این رویکـرد بـر اصـالح     تر و متحول می هاي اقتصادي تکمیل کشاورزي با سایر بخش
کنـد و بـا بصـیرت و     مـی  تأکیـد ایرانـی   ـ  ي اسالمیها ارزشکارگیري منابع بر اساس  همصرف و ب الگوي
و هـا   سـازد و داشـته   گر می زایی اقتصاد کشاورزي و جامعه روستایی را بیشتر جلوه نگري قدرت درون آینده

  آمیزد. هم میگرایی در را با رویکرد برون ها آنهاي  شایستگی
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  گیري نتیجه
ـ  هاي اقتصـادي، سیاسـی و بـین    ها و حربه مدت کشور در مقابل تحریم قاومتی راهبرد بلنداقتصاد م ی الملل

است. این راهبرد از یک تفکر جهادي راهبردي و بصیرتی جامع سرچشمه گرفته و بـا مـدیریت جهـادي    
ع ایـن  باشد. از همین رو است که مقام معظم رهبري با درایت و نگرش جام راهبردي نیز قابل هدایت می

را الگوي اقتصـادي متکـی    که ایشان آن طوري هکنند. ب کید میمورد عنایت قرار داده و بر آن تأ موضوع را
محور  حال، عدالت محوري و درعین گرایی مبتنی بر علم و دانش هاي داخلی با برون بر استعدادها و ظرفیت

ستیزي و اقتصادي مبتنی بر الگوي مقاومتی را داراي ویژگی استبداد کنند و لذا اقتصاد و دائمی تعریف می
هـا شـناخته شـده و دولـت،      نمایند. در این اقتصاد مردم اساس فعالیت ایرانی پیشرفت معرفی میـ  اسالمی

  باشد.   هاي با مزیت اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی می محور حمایت و هدایت ظرفیت
کیـد  در توسعه ملی و امنیت اقتصـادي تأ  کننده آن ورزي بر نقش تعیینمطالعات مربوط به بخش کشا

(نظیر صنعت)، ایجاد ارزش افزوده، ثبـات اشـتغال،    ها مین مواد اولیه سایر بخشر تأدارند و این بخش را د
ارزیـابی  کننـده   مین امنیت غـذایی تعیـین  هش فقر و بیکاري و نیز ارزآوري مؤثر، و مهمتر از همه در تأکا

این برکننـد. بنـا   هاي اقتصادي عنـوان مـی   دهنده آثار تهدیدهاي ملی و تحریم و از این لحاظ تقلیل کرده
از ظرفیـت   هاي اقتصادي و سیاسی را دارا بوده و سازي حربه گیري و خنثی بخش کشاورزي جایگاه ضربه

بیات توسـعه بـر   باشد. با همین نگرش است که در اد می راهبردي در امنیت و مقاومت اقتصادي برخوردار
یافته است که کشاورزي و جامعه روستایی پیشرفته داشـته باشـد.    ن نکته تأکید شده که کشوري توسعهای

این جایگاه بـا بررسـی تجربـه کشـورهاي پیشـرفته نیـز قابـل درك اسـت کـه کشـورهاي مـذکور بـا             
هـاي اقتصـادي و    کردن اقتصاد خـود در مقابـل تکانـه    گذاري مناسب در بخش کشاورزي به بیمه سرمایه

از جملـه رویکـرد    دالیل مختلـف  هاند، ولی در کشور ما ب سیاسی از طریق توسعه بخش کشاورزي پرداخته
گیـري  که حل مشکالت کشور را در مقصـد شـهري پی   ـ  هاي توسعه گرایی در برنامه شهرنشینی و مصرف

در گـذاري   نسبت به سـرمایه  ـ  ندا ستا و بخش کشاورزي غافل ماندهیعنی رو و از حل مسئله در مبدأ  کرده
  اند.  توجهی و غفلت تاریخی داشته این بخش بی

با پیروزي انقالب اسالمی بارقه امیدي جهت توجه به جامعه روستایی و بخش کشاورزي بوجود آمـد  
که این تغییر رویکرد با مالحظه اصول قانون اساسی و فرمایشات رهبر کبیر انقالب اسالمی و نیز رهبري 

مین امنیـت غـذایی   دافی چون استقالل، خوداتکـایی و تـأ  م انقالب مشهود بوده و پیگیري مستمر اهمعظ
نیز مـورد توجـه قـرار    1404باشد. همین نگرش در سند چشم انداز  این رویکرد جدید می ةدهند خود نشان

می هنـوز  ي پس از پیروزي انقالب اسالها سالرغم اقدامات زیربنایی صورت گرفته طی  گرفته، ولی علی
هاي توسعه و  بخش کشاورزي و جامعه روستایی جایگاه واقعی و شایسته خود را چه در نظام تدوین برنامه

باشـد و   ها پیدا نکرده و نیاز به توجه بیشتر بر اساس آرمانهاي انقالب اسالمی می چه در اجراي این برنامه
  آورد.  تواند زمینه این نگرش را فراهم طرح اقتصاد مقاومتی خود می
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ثر اسـت.  عوامـل و متغیرهـاي متنـوعی بـر آن مـؤ     بررسی محیط بخـش کشـاورزي نشـان داد کـه     
ـ  که در محیط کالن ایـن بخـش، متغیرهـاي بـین     طوري هب اي نظیـر تحـوالت فنـاوري،      ی و منطقـه الملل

باشـند و در محـیط داخلـی نیـز      اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی برآن اثرگذار می
گذاري، کمیت و کیفیت منابع آب و خاك، تعداد و کیفیت نیروي انسانی و ساختار سـازمانی   میزان سرمایه

ها  سی استعدادهاي محیط کشاورزي نشان داد که توانمنديثیر مستقیمی دارند. از سوي دیگر برربر آن تأ
قابل توجه است و  هاي این بخش در ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی و ظرفیت

اقتصـاد مقـاومتی در کشـور    دهنـده   از این جهت بخش کشاورزي بسترسـاز امنیـت اقتصـادي و اسـتقرار    
هـاي مردمـی در اقصـی نقـاط کشـور اسـت و        مبتنی بر فعالیت شود. این بخش یک اقتصاد می محسوب

کمترین وابستگی را هم به سیستم دولتـی و هـم بـه منـابع ارزي داشـته و لـذا ضـمن داشـتن ظرفیـت          
که ایـن بخـش در همـین شـرایط      طوري هباشد، ب گرایی الزم نیز برخوردار می گرایی از استعداد برون درون

درصد صادرات غیرنفتی را بخود اختصاص داده  19حدود  1393ل سال تحریم اقتصادي و طی نه ماهه او
هـاي   هـاي نفتـی و تحـریم    ثبات و مستحکمی بوده که با تکانهتولیدي آن بیانگر ارزش افزوده باو سابقه 

 1357هـاي   درصـد طـی سـال    2/4و با رشـد متوسـط    اقتصادي همچنان رشد مستمري را سپري کرده
درصد به خـود اختصـاص    6درصد ارزش افزوده را با رشدي معادل  15ادل نیز مع 1391در سال ، 1391تا

درصـد   5داده است و این در حالی است که سهم سرمایه خالص این بخش از کـل اقتصـاد هیچگـاه بـه     
بـرد. بخـش کشـاورزي     ریزي رنج مـی  گذاري در طول نظام برنامه نرسیده و از یک غفلت تاریخی سرمایه

هاي دولتی با معلومات و دانش بومی  کش با کمترین حمایت کشاورزان زحمت یک اقتصاد دائمی است که
هـاي تکمیلـی نیـاز بـه توجـه در       انـد و بـراي شـکوفا شـدن ظرفیـت      را پـیش بـرده   و فناوري سنتی آن

و هـا   گذاري به لحـاظ قیمـت نهـاده    رو بایستی شرایط این سرمایه گذاري علمی و فنی دارد. از این سرمایه
بخشـد. از   وري این بخش را در حد ظرفیت خود ارتقـا  محصوالت تولیدي فراهم شود، تا بهرهتوسعه بازار 

گـذاري   ست و به ازاي یک میلیون ریال سـرمایه  گذاري در این بخش بسیار باال که بازدهی سرمایه آنجایی
هـاي   خـش شود، لذا در مقایسه بـا سـایر ب   می افزوده عاید کشور در آن، بیش از هشت میلیون ریال ارزش

گذاري به مراتب بیشتري برخوردار است. ضمن اینکـه   اقتصادي نظیر صنعت و خدمات از ظرفیت سرمایه
در بخش کشاورزي و جامعه روستایی مردمی قانع، صبور و پرطاقت حاضر به فداکاري و جانفشانی هستند 

نـه را شـرف و سـرمایه    جویا جویی و فساد اقتصادي را داشـته و زنـدگی صـرفه    که آمادگی مبارزه با رانت
. لذا با تالش و کوشـش و همزیسـتی سـازگار بـا     بیزارنداجتماعی خویش قرار داده و از تباهی منابع ملی 

طبیعت، جویاي عدالت اجتماعی و اقتصـادي در جامعـه بـوده و امنیـت غـذایی و امنیـت اجتمـاعی را در        
ـ   مـی  راستاي امنیت اقتصاد ملی (تولیـد) را بـر    محـوري  ي عرضـه کـه اقتصـاد کشـاورز    طـوري  هداننـد. ب

هاي ملی بـر نگـرش    زایی و داشته (مصرف) در شرایط تحریم، ترجیح داده و با اتکا به درون محوري تقاضا
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این بخش کشاورزي و اقتصاد مقـاومتی الزم  از تجاري همت واالیی دارد. بنابرشدن تر گرایی و مثبت برون
از این جهت با رویکـرد محیطـی    باشد و دو برقرار می آن باشند و یک ارتباط دو سویه بین و ملزوم هم می

فعال بر تغییرات اقلیمی در نحوه تولید محصوالت کشاورزي و سرلوحه قرار دادن مـدیریت جهـادي    پیش
باشد. لذا به توجه و حمایت اندیشمندان  هاي آن بیش از پیش فراهم می راهبردي، امکان گسترش ظرفیت

هاي مالی دولـت در   هاي تحقیقاتی و ترویجی و کمک ار داشته و بر پشتیبانیدر عرصه علم و فناوري انتظ
وري عوامل  ارتقاي بهره کید دارد، تا بتواند بر چالشگذاري تاریخی تأ رات کمبود سرمایهراستاي کاهش اث

کشـاورزي   ظرفیت خود استمرار بخشد. در همـین راسـتا وزارت جهـاد    منظور بهبود کمی و کیفی تولید به
هاي الزم  مین و اختصاص منابع و حمایتن بخش را تدارك دیده و در صورت تأامه اقتصاد مقاومتی ایبرن

  باشد.  هاي این بخش ممکن می سازي آن در عرصه فعالیت امکان پیاده
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  هاي جهادي بسیج  تبیین الگوي مطلوب حرکت
  بنیان در تحقق اقتصاد دانش

  ****پور سیدمحمدعلی صفوي ،***عبدالعظیم قربانی ،**علی سعیدي ،*ابراهیم عزیزي

  چکیده  
توسط جبهۀ استکبار جهانی به نظام جمهوري اسالمی، فصل جدیدي را عیار اقتصادي  تحمیل جنگ تمام

هاي داخلی و ارائۀ راهکارهاي بومی براي ساماندهی اقتصاد کشور گشوده اسـت.   در توجه به توانمندي
نظام اقتصادي وارداتی فعلی کشور، عالوه بر ناتوانی در رفع فقر و برقراري عدالت اجتماعی، با ایفاي نقش 

ن، قدرت ی منابع طبیعی از جمله نفت و معادفروش المللی و تکیۀ بیش از حد بر خام تقسیم کار بیندر نظام 
المللی را ندارد هر چند که غلبۀ روحیۀ انقالبی نیروهاي مردمی  ها و مخاطرات بین مقاومت در برابر تکانه

یدبخش نیست. بنابراین الزم تاکنون توانسته است اقتصاد کشور را حفظ کند اما تداوم این روند چندان ام
است راهکارهایی بومی و برخاسته از فرهنگ انقالبی و اسالمی براي ادارة معیشت مردم و رفـع فقـر و   

هاي  توسط حرکت» بنیان هاي مقاومت دانش هسته«وابستگی ارائه شود. یکی از این راهکارها، تشکیل 
بع و امکانات انسانی و فیزیکی میان مناطق جهادي بسیج سازندگی است تا ضمن متوازن کردن توزیع منا

هاي تولید علم و فناوري بومی ناظر به حل مسائل و مشکالت مناطق محروم و  مرکزي و محروم، زمینه
  زا را فراهم سازد.  توانمندسازي آنان در جهت استقالل و خودکفایی درون

  . مقدمه  1
عنوان نظامی که شاکلۀ وجودي خود را در نفی نظامات مادي غـرب و شـرق و    جمهوري اسالمی ایران به

هـاي مختلـف از جملـه     جانبه به انسان و زندگی اجتماعی تعریف کرده اسـت، در عرصـه   لزوم توجه همه
هـاي   ر هجمـه سازي و توجه به ساخت درونی در براب اقتصاد، الگوي علمی و عملی خود را بر مبناي مقاوم

بنیان اسـت. مقـام    سازي، توجه به اقتصاد دانش دشمن در جنگ اقتصادي قرار داده است. از الزامات مقاوم
العالی) نیز در تبیین خود از اقتصاد مقاومتی، همواره بر لزوم ابتناي اقتصاد کشور بـر   معظم رهبري (مدظله
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طور که ایدة اصلی این مقاله مبتنی  ز سویی هماناند. ا سازي اقتصاد تأکید کرده دانش و نقش آن در مقاوم
بنیـان   هـاي دانـش   هاي جهادي بسیج و پیونـد آن بـا فنـاوري    بر آن است، توجه به ظرفیت عظیم حرکت

  بنیان کمک کند.  تواند به تحقق اقتصاد دانش می
متی و هـاي اقتصـاد مقـاو    شود که بعضی محافل علمی در برخورد با سیاسـت  متأسفانه بعضاً دیده می

هاي اقتصـادي متعـارف و    به تحلیل )العالی مدظله(الزامات آن و رهنمودهاي اقتصادي مقام معظم رهبري 
داري و نظـام   هـاي اهـداف نظـام سـرمایه     پردازند. توجه به تفـاوت  ها می دارانه از آن هاي سرمایه برداشت

تواند بـه   بنیان نیز می د. اقتصاد دانشاي برهان تواند ما را از فرورفتن در چنین مغالطه اقتصادي اسالمی می
سازي و نیازسازي کاذب جهت یافتن  اي دچار شود. انباشت سرمایه مبتنی بر سوداگري، انبوه چنین مغالطه

بازار مصرف و هضم مناسبات مختلف اجتماعی در بستر بازار و مبادله (همه چیز در خدمت اقتصـاد حتـی   
داري است که بـا اهـداف و    نه از جمله عملکردهاي نظام سرمایهمدارا علم) جهت سامان اجتماعی سرمایه

آیـد بایـد آن را در    بنیان سخن به میان می عملکرد اسالم تعارض دارد. بنابراین زمانی که از اقتصاد دانش
سـازي و عرضـۀ محصـوالت     براسـاس اهـداف انقـالب تعریـف کـرد. تجـاري       اسـالمی دستگاه تحلیلی 

بخشی اقتصاد کشور و شـکوفایی و   و تولید ثروت مبتنی بر آن زمانی به سامانبنیان به بازار مصرف  دانش
کند که مبتنی بر نیاز باشد و حد کفایت را رعایت کند. براساس این دیدگاه، بنیـان   پیشرفت آن کمک می

هد اقتصادبنیان را شا  دارانه به نوعی دانش که طبق دیدگاه سرمایه ن اقتصادي دانش خواهد بود درحالیچنی
ما باید بتـوانیم حـداقل بیسـت درصـد از     «فرمایند:  در این زمینه می )العالی مدظله(اي  هستیم. امام خامنه

بنیـان تـأمین کنـیم؛ یعنـی از محـل       هاي تجاري دانـش  بنیان و فعالیت درآمد کشور را از راه صنایع دانش
دانش، منشأ تولیـد ثـروت    فروش محصوالت علمی. این چیزي است که باید خیلی از دسترس دور نباشد.

چنان که دنیاي غرب از دانش براي تحصـیل ثـروت    است، البته به شکل صحیح، به شکل نجیبانه، نه آن
   1»استفاده کرد.

عنوان بنیان و نیرو محرکه، بایستی همراه باشد بـا تزکیـه و ایـن     بنابراین استفاده از علم در اقتصاد به
هو الذي بعثفیاالمیینرسـوال منهمیتلـوا علیهآیـاتهویز کیهمـو     «ت: نکته مصداق آیۀ شریفۀ قرآن کریم اس

بنیـان صـرفاً منحصـر در     در نتیجه اقتصاد دانش 2»یعلمهمالکتابو الحکمۀ؟ و إنکانو منقبللفی ضاللٍ مبین
مسـائل و   همچنـین نوآوري و تولید فناوري نیست بلکه با پشتوانه علوم پایه و با توجه بـه نیـاز محـیط و    

بنیان با ایـن   گیرد. بنابراین اقتصاد دانش که در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی است شکل میبینشی 
هاي مورد نیاز کـه   گردد: چرخه به هم پیوسته از مجموعه کامل دانش دیدگاه به این صورت بازتعریف می

ـ   افزایی همدیگر منجر به پیشرفت مادي و معنوي می با هم ط ایـن مجموعـه   گردد. براي درك بهتـر رواب
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گونه مثال زد: علوم پایه و علوم کاربردي پاسخگوي نیاز جسمانی جامعه است. علوم انسانی و  توان این می
اجتماعی و معارف اسالمی به منزله روح این جسم است. بنـابراین زمـانی کـه روح و جسـم متناسـب بـا       

داري بـر   روح سکوالریسـم و سـرمایه  شود. تا زمانی که  یکدیگر قرار گیرد موجب تکامل و رشد جامعه می
جوامع حاکم باشد روابط اجتماعی و اقتصادي و همچنین نحوه استفاده از علم و فناوري متناسب و متـأثر  

  شود.   عدالتی و اختالف طبقاتی می از آن خواهد شد که منجر به استکبار، تبعیض، بی
اسالمی، الگوي دیگري را براي رشد و  نظام جمهوري اسالمی ایران با داشتن حرفی نو بر پایۀ مبانی

هاي موفق این  هاي جهادي از نمونه پیشرفت برگزیده است. تأسیس بسیج، سپاه، جهاد سازندگی و حرکت
توان گفت، حرکت جهادي در واقـع سـیل نیروهـاي نخبگـان      الگو است که در مورد آن در یک جمله می

هاي نهـادي   عدالت اجتماعی است. بنابراین حرکت مناطق محروم به منظور عمران و آبادانی براي تحقق
زایـی، اقتصـاد    محـوري، درون  هاي اقتصاد مقاومتی چون عدالت سازي مؤلفه یکی از بازوان اجرایی و پیاده

هـا در مواجـه مسـتقیم بـا مسـائل و       گونـه حرکـت   محوري است. با توجه به اینکه این بنیان و مردم دانش
بنیـان   ، براي پاسخگویی جامع به آن نیازها بایستی در قالب اقتصاد دانشگیرند هاي مناطق قرار می چالش

کند. به ایـن علـت کـه علـم و دانـش       عمل نمایند. دانش در اقتصاد مقاومتی نقش نیرو محرکه را ایفا می
چنین علم و دانشی قرار  روز شدن را داراست، زمانی که اقتصاد بر مبناي این همواره قابلیت تازه شدن و به

در  )العـالی  مدظله(الینفک آن اقتصاد خواهد شد. رهبر معظم انقالب  وبگیرد الجرم تازگی و شکوفایی جز
کنیم، این است که علم براي کشور، یک  ورزیم و تأکید می آنچه ما بر آن اصرار می«فرمایند:  این زمینه می

به راه افتاد، اگر استعدادي وجود  نشدنی است. اگر چرخۀ تولید علم در یک کشوري پایان و تمام سرمایۀ بی
نشدنی است.  ها شروع کرد به بروز و ظهور، آن وقت این دیگر منبع تمام داشت و به جریان افتاد، اگر ظرفیت

  1»زاست؛ چیزي نیست که انسان براي آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود. علم یک پدیدة درون

  بنیان  نش. مبانی نظري: تلقی مقاومتی از اقتصاد دا2
بنیان، اصطالحی نوظهور در ادبیات اقتصادي است و چون هنوز به انـدازة کـافی در محافـل     اقتصاد دانش

االذهانی از آن شکل نگرفتـه اسـت، تعـاریف و تعـابیر      علمی به آن پرداخته نشده و برداشت مشترك بین
-Knowledgeبنیـان را ترجمـۀ    شود. معموالً در فضاي دانشگاهی، اقتصاد دانـش  مختلفی از آن ارائه می

Based Ecnomoy هاي اقتصادي با عنوان  سازمان توسعه و همکاري 1995دانند که در گزارش سال  می
مطرح شد. در این گزارش، » هاي آینده علم و فناوري هاي اقتصاد مبتنی بر دانش براي سیاست مالحظه«

و بخـش دوم،   ملـی نـوآوري  نظـام   اقتصاد مبتنی بر دانش در دو بخش مطرح شـده اسـت: بخـش اول،   
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تـري در مـورد مفهـوم     ، این سازمان گزارش جامع1996). در سال ,Godin 2003هاي جدید رشد ( نظریه
گیـري آن   هـاي انـدازه   هاي علم و فنـاوري و شـاخص   گذاري اقتصاد مبتنی بر دانش، تأثیر آن بر سیاست

در اقتصاد مبتنی بر دانش مورد بحث قرار ). در این گزارش، پنج محور اصلی ,OECD 1996منتشر کرد (
هـاي جدیـد رشـد، نقـش رونـد کدسـازي دانـش، نقـش یـادگیري           گرفته بود که عبارت بودند از: نظریه

هاي دانش یا نظام ملی نوآوري و در نهایت تـأثیر ایـن    وسیلۀ نیروي کار، نقش شبکه هاي جدید به مهارت
هـایی را   آن کشورهاي مختلف غربی و شـرقی سیاسـت   ). پس از20، 1390اقتصاد بر اشتغال (سوزنچی، 

  بنیان اعمال کردند.  براي سوق دادن اقتصادهاي خود به سمت اقتصاد دانش
بنیان اخذ شده اسـت. برخـی دانـش را     در فضاي اقتصاد غرب، رویکردهاي مختلفی به اقتصاد دانش

بنیـان را   برخـی دیگـر، اقتصـاد دانـش    . اند هاي رشد کرده عنوان یکی از عوامل مهم در تولید، وارد مدل به
افـزودة   داننـد کـه ارزش   هاي تک و الکترونیـک مـی   بر مانند صنایع صرفاً ناظر به تولید محصوالت دانش

 .داننـد  برخی آن را ناظر به فعالیت اقتصادي در فضاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات مـی     .باالتري دارد
  ). Smith 2002دانند (ر.ك  می» دانش«بنیان را ناظر به تولید و فروش  اي دیگر اقتصاد دانش عده

بنیان، تغییر ماهوي در اقتصـاد   ها، اقتصاد دانش شود، در این تعبیرات و تلقی همانطور که مالحظه می
ي غلبـه دارد. اقتصـاد   هاي سودانگارانه و مبتنی بـر هزینـه و فایـدة مـاد     کند و کماکان تحلیل ایجاد نمی

کند که ناشی  تري پیدا می تر و عمیق بنیان در چارچوب پارادایم اقتصاد اسالمی، معناي بسیار متفاوت دانش
مادي آن یعنی فناوري اسـت. بـراي درك ایـن تفـاوت       از تفاوت ماهوي تلقی اسالمی از علم و محصول

ثانیـاً   .داري تفـاوت مبنـایی دارد   با اقتصـاد سـرمایه   نگاه، باید توجه کنیم که اوالً اقتصاد از منظر اسالمی
. تري از تمـدن مـادي غربـی دارد    دانش در فضاي فرهنگ و تمدن اسالمی تعریف و جایگاه بسیار متعالی

عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که خود جاي تأمل  بنیان به ثالثاً اینکه اقتصاد دانش
هاي ماهوي از حوصلۀ این مقاله خارج اسـت   لبته پرداختن به تمامی ابعاد این تفاوتو بحث فراوانی دارد. ا

هـاي   صورت مختصـر، بـه برخـی از تفـاوت     و شاید نیاز به تألیف چندین کتاب داشته باشد اما در اینجا به
  شود.  بنیان اشاره می ها از دانش و اقتصاد دانش تلقی

  ابل دانش نیازمحور گرا (تمرکزگرا) در مق . دانش انباشت1.2
هـاي   عنوان نظامی که در آن اصل بر تکاثر و انباشت سرمایه است در تقابل بـا مؤلفـه   مدار به نظام سرمایه

هاي نهـادي آن   داري با برخی از چارچوب گیرد. از آنجا که نظام سرمایه یک نظام اقتصادي مقاوم قرار می
اهمیـت   هـا  آنهاي آن و مقابلـه بـا   فرایندبه ماهیت و به داخل کشور ما نفوذ پیدا کرده است، لزوم توجه 

دهـد جـذب    داري که ساختار اقتصاد را تحت تأثیر خود قـرار مـی   یابد. یکی از پیامدهاي جدي سرمایه می
افزوده بیشتري داشته باشد و این خود تمرکز ثروت  سرمایه به سمتی است که اصطالحاً سودآوري و ارزش
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گردد  دنبال دارد. این درحالی است که مقاومت اقتصادي در صورتی میسر می اي معدود را به در دست عده
کار گرفته شود و نیازهاي کشور  و متوازن در مناطق مختلف کشور بهکه منابع و سرمایه به شکلی متعادل 

  از این طریق برطرف گردد و خودکفایی اقتصادي حاصل گردد. 
گـردد، دانشـی مطلـوب     یز بر مبناي سودآوري ارزیابی میداري که همه چ بنابراین، در اقتصاد سرمایه

است که یا مستقیماً سودآوري بیشتري داشته باشد یا اینکـه بتوانـد موجبـات سـودآوري بیشـتر را بـراي       
داري،  داري فراهم کند. بـدین ترتیـب، در فضـاي اقتصـاد سـرمایه      هاي سرمایه محصوالت تولیدي بنگاه

هـا و   کند و نهایتـاً فنـاوري   هاي انباشتی سوق پیدا می تولید فناوري گیري دانش به سمت انباشت و جهت
هاي انباشتی قابلیت تولید ندارد و اساسـاً توجیـه    کند که جز با استفاده از مکانیسم محصوالتی را تولید می
سازي و  دنبال مقاوم که اگر در اقتصاد به طرق انباشتی وجود ندارد. درحالی ها جز از اقتصادي براي تولید آن

اقتصاد و رفع نیازهـاي   سازي استحکام ساخت درونی نظام باشیم، دانش مطلوب دانشی است که به مقاوم
هاي حاصل از این دانـش   ها را ارائه کند. فناوري هاي توزیع عادالنه منابع و فرصت مردم کمک کند و راه

م کند. به تعبیر دیگر، دانش مقاومتی اي است که زمینۀ مشارکت تمامی مردم را در اقتصاد فراه گونه نیز به
هزینه، بومی و ناظر بـه رفـع نیـاز را     هاي ساده، کوچک، کم محوري، باید بتواند فناوري در کنار اصل مردم

هاي مولد اقتصادي، توازن را در اقتصاد  ساختن زمینۀ مشارکت آحاد مردم در فعالیت  تولید کند تا با فراهم
هـاي علمـی بایـد بـه      بنیان، محصوالت و دستاوردهاي کـاوش  اقتصاد دانشمحقق سازد. در این تلقی از 

داران و  صورتی ملموس در اختیار همۀ مردم و در جهت منافع آحاد مردم باشد نه در خدمت منافع سـرمایه 
هاي مختلف علمی براي  داران بزرگ جهانی. تحقق چنین امري نیازمند تحقیق و پژوهش در حوزه کمپانی

هاي الزم است. در واقع آنچه تمدن غرب را به سـمت   رهاي بهینه و ساختن ابزارها و فناوريیافتن راهکا
داري اسـت نـه صـرفاً جبـر      هاي انباشتی انحصاري سوق داده است، مبناي تکاثري نظام سـرمایه  فناوري

ی و تاریخی یا مادي حاکم بر نظام هستی. بنابراین، در نظام اسـالمی کـه مبنـاي آن بـر تـوازن اجتمـاع      
مشارکت آحاد مردم است، علم و فناوري باید در جهت تغییر تکاثري و غیرانباشتی سوق پیدا کند تا همـۀ  

  صورتی متوازن از آن برخوردار شوند.  مردم به

  محوري در دانش  گروي در مقابل مسئله. سود2.2
هـاي   یـم، ورود فنـاوري  ا یکی از اشکاالت اساسی که متأسفانه در دوران سازندگی کشور با آن مواجه بوده

نیازهاي بومی کشور است. در نگـاهی بدبینانـه، شـاید محـرك اصـلی       مدرن بدون لحاظ کردن مسائل و
هاي غربی، بیشتر سودجویی عامالن و دالالن بوده است تا نیازهاي واقعی مردم و مناطق؛  واردات فناوري

هـاي غربـی نیسـت و     واردات فنـاوري  رسد هیچ فکر و عقالنیتـی در وراي  در برخی موارد هم به نظر می
در و... هاي تلفن همراه و رایانه  گیرد مثل فناوري المللی این کار صورت می صرفاً به پیروي از مدهاي بین
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شـود و سـپس بـراي رفـع ایـن       فضاي اقتصاد مقاومتی، ابتدا نظام مسائل منطقۀ مورد نظر استخراج مـی 
شود و البته در برخی موارد هـم برحسـب    اي علمی اقدام میه ها و ابداعات و نوآوري مشکالت، به کاوش

شود. با این نگاه، هـر فنـاوري    هاي آنان استفاده می هاي دیگر کشورها و فناوري ضرورت و نیاز، از تجربه
خارجی باید در چارچوب نظام بومی و ناظر به حل مسـئله و رفـع نیـازي خـاص وارد کشـور شـود و لـذا        

هاي سودجویانه نباید مجال و جایگـاهی داشـته    دانش و فناوري خصوصاً انگیزه هاي دیگر واردات انگیزه
اي سود هم کسب کننـد امـا روحیـۀ سـودجویی      باشد. البته ممکن است از واردات فناوري مورد نیاز، عده

  دهندة علم و فناوري باشد.  کننده و جهت نباید تعیین
اقلیم خاصی  حیطی که در آن قرار گرفته است جزواي بنا به موقعیت جغرافیایی و شرایط م هر منطقه

گیري مناسب از استعداد آن منطقه براي رفع نیاز همان محدوده،  ها و بهره گیرد. توجه، این تفاوت قرار می
رساند. براي نمونه فناوري بادگیر و قنـات در یـزد یـک نمونـه      بنیان را می محور بودن اقتصاد دانش مسئله

که براي تأمین انرژي از استعداد خودش استفاده کرده است. همچنین محوریـت   بومی همان منطقه است
بنا و نهاد مسجد در شهرسازي و معماري شهر اصـفهان حـاکی از نقـش اجتمـاعی آن در منطقـه اسـت.       

بنیان این تفاوت وجود دارد که مسـائل منـاطق بـا توجـه بـه نیازهـاي بـومی و         بنابراین در اقتصاد دانش
کننده نیازهاي مادي و معنوي افراد منطقـه اسـت. در غیـر ایـن      شود و تأمین اسخ داده میاسالمی خود پ

بـر،   هاي کالن، هزینه صورت اگر به سمت سازندگی بدون پاسخ به نیاز بومی و اسالمی و براساس فناوري
نـوآوري،   زدگی، از دست دادن قوة ابتکـار،  گرایی، رفاه وارداتی و تقلیدي برویم، حاصلی جز ترویج مصرف

  ابداع و استقالل نخواهد داشت. 

  محوري  داري در مقابل تفکر کارگاه . تفکر بنگاه3.2
هاي دولتی را  بنیان در اقتصاد متعارف، دولت یا بخش خصوصی است که حمایت هاي دانش متولی فعالیت

هـاي    ودن سطح فنـاوري ها و ملی ب عنوان پشتیبان در اختیار دارد. علت این امر هم باال بودن هزینه نیز به
هاي مردمی و در سطح مناطق، غیرکارا محسوب  بنیان است. لذا در چارچوب اقتصاد متعارف فعالیت دانش

داري هسـتند کـه    هاي بزرگ سـرمایه  شوند هر چند بخشی از نیازها را پاسخ دهند. در واقع فقط بنگاه می
تواننـد از   را دارند و واحدهاي خرد و مردمی نمـی  بنیان برداري از اقتصاد دانش گذاري و بهره امکان سرمایه

داري هـم   اي ببرند. به تعبیر دیگر، دانش انباشتی در اقتصـاد سـرمایه   هاي علمی بهره تحقیقات و پژوهش
بنیانی  که دانش خورد درحالی هاي کالن می د بنگاههاي کالن است و هم صرفاً به در گذاري نیازمند سرمایه

هـاي تولیـدي خـرد و     سـازي فعالیـت   ر خدمت منافع آحاد مردم و در جهـت بهینـه  در اقتصاد مقاومتی، د
  هزینه تأمین کند.  صورتی کارا و کم کارگاهی است تا با ایجاد توازن در بخش تولید، نیازهاي واقعی را به
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  محور  . تخصیص بازارمحور در مقابل تخصیص کفایت4.2
راساس رقابت بین خریداران (تقاضاکنندگان) و فروشندگان داري ب مبادلۀ کاالها و خدمات در نظام سرمایه

دهد که در آن مبادلـه   دست می شود که این رقابت، قیمتی را به گیرد و ادعا می کنندگان) انجام می (عرضه
شود اوالً کسانی بر اقتصاد سلطه پیدا کنند که پول و سـرمایۀ   مقبول است. غلبۀ بازار در اقتصاد باعث می

ده اقتصاد باشد؛ ثالثـاً هـر    ختیار دارند؛ ثانیاً سود و منفعت اقتصادي تنها عامل محرك و جهتبیشتري در ا
مـدار   ها و مقدسات هم قیمت بازاري پیدا کنند و خرید و فروش شوند. در نظام سـرمایه  چیزي حتی ارزش
 و توزیـع کاالهـا   کنندة کارایی در تخصیص شود که رقابت در بستر تعاملی بازار تضمین این چنین ادعا می

هـاي تولیـد بـه کـاراترین شـکل بـه عـامالن تولیـد          ست. به عبارت دیگر در بازار آزاد رقابتی هم نهادها
شـود بـه    کند و هم اینکه کاالها و خدمات تولیدي به بهترین نحو بین افراد توزیـع مـی   تخصیص پیدا می

هـاي آزاد   تخصـیص و توزیـع قیمـت   کنندة شرط کارایی در  نحوي که رفاه عمومی بیشینه گردد. تضمین
شـود   بنیان آن است، که اوالً دانش تبدیل به کاالیی مـی  رقابتی است. نتیجۀ این رویکرد به اقتصاد دانش

بنیان کسـب سـود بازرگـانی از     شود و قیمتی دارد؛ ثانیاً هدف اصلی از اقتصاد دانش که در بازار مبادله می
شود که چون حدي بـراي آن قابـل تصـور نیسـت      اي علمی میه طریق وارد کردن دانش، فناوري و ایده

گرایـی در محصـوالت    تواند به تولید انبوه بدون توجه به نیازهاي اصیل جامعه منجـر شـده و مصـرف    می
  بنیان را پدید آورد.  دانش

تخصیص بازارمحور مبتنی بر نگرش مدرن به معیشت و اقتصاد است لذا این ادعا کـه بـازار از دوران   
وجود داشته است و تا همیشه وجود خواهد داشت، گزافی بیش نیست. بـازار بـه معنـاي مـدرن آن،     کهن 
اي تاریخی است؛ زمانی نبوده است، زمانی به وجود آمده است و الجرم زمانی از بین خواهـد رفـت.    پدیده

دهم و هجدهم شده است با تفکر بازارمحوري که در قرن هف خوانده می» بازار«آنچه در جوامع پیشامدرن 
در اروپاي غربی شکل گرفت و از آنجا به همۀ دنیا تحمیل شد، بسیار متفاوت است. بحث در این زمینه از 

هاي توزیع غیربـازاري   توان به شیوه حوصله این مقاله خارج است و فقط در اینجا مراد ما این است که می
که ضمن برقراري توازن و عدالت اجتماعی، از  هایی بهینه و انسانی و اخالقی ارائه کرد هم فکر کرد و راه

  ریزي متمرکز برحذر ماند.   افتادن در دام مارکسیسم و نظام برنامه
شود که مردم در تـأمین معیشـت    اي استفاده می گونه محور، از دانش و فناوري به در تخصیص کفایت

استقالل اقتصادي تـأمین نشـود،   خود به حداکثر خودکفایی برسند. خودکفایی از لوازم استقالل است و تا 
سازي اقتصاد محقق نخواهد شد. بنابراین یکی از وظایف دانش در اقتصاد مقـاومتی،   سازي و مصون مقاوم

هاي علمی  هاي غیربازارمحور براي تخصیص منابع و محصوالت است و این امر نیازمند پژوهش یافتن راه
هـا در تحقـق توزیـع     ایتاً ارزیابی میزان موفقیـت آن سازي و اجراي راهکارهاي علمی و نه گسترده و مدل

  عادالنه و تالش براي ارتقاي کیفیت مبادله است. 
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  . تولید خصوصی انبوه در مقابل تولید احیاگر 5.2
داري، تولید کاالها و خدمات براي رفع نیاز جاي خود را به تولید انبـوه داد کـه بـا هـدف      در نظام سرمایه

تولیـد از فلسـفۀ وجـودي خـود      فراینـد گیرد؛ به این معنی که  سرمایه صورت میبازرگانی محض و تکاثر 
تولید از دولت  فرایندطلبانه دنبال شد. عالوه بر این  فاصله گرفت و جداي از نهاد خانواده با اهداف منفعت

شـمارد. بنـابراین    مدار دخالت دولت در بـازار را مـذموم مـی    هاي نظام سرمایه نیز جدا گشت چرا که ارزش
چیزي که براي فروش تهیـه شـده اسـت نـه      -طور خاص، به صورت کاال داري به ثروت در نظام سرمایه

) بنابراین طبق این اصـل  94: 1389پور،  شود. (رضوي انباشته می -براي استفاده مستقیم و لذت مالکانش
دهد و با هـدف تکـاثر و    تولید پیوند خود را با خانواده و دولت و رفع نیازها و احتیاجات از دست می فرایند

گیرد. بدیهی است که چنین تولیدي هر چند در  داري است انجام می انباشت سرمایه که ذاتی نظام سرمایه
هـاي گسـترده بـین      گـردد و شـکاف   اي متمرکز مـی  در دست عدهگیرد،  مقیاسی بسیار بزرگتر صورت می

اش و نه بـه خـاطر    مدار ثروت انباشته به خاطر ارزش مبادالتی طبقات ایجاد کند. بنابراین در نظام سرمایه
کاربرد خاص آن مورد توجه است و این بدان معنی است که ناظر به کاربرد ثروت و سـرمایه بـه آن نگـاه    

شود. اساساً تولیـد انبـوه    کار گرفته می ر به هدف تکاثر ثروت در بستري آزاد و رقابتی بهشود بلکه ناظ نمی
کننـد حاصـلی جـز فقـر و      هاي خصوصی که صرفاً به منافع مـادي خـود توجـه مـی     آن هم توسط بنگاه

گرایـی و   هاي طبقاتی، مصرف زیست و منابع طبیعی، شکاف محرومیت اکثر مردم، تخریب گستردة محیط
  ف و اتالف منابع ندارد.  اسرا

نگاه اسالمی، انسان مأمور به آبادانی زمین است نه نـابودي آن؛ مسـلمان مؤظـف بـه رسـیدگی بـه       
کـن کـردن فقـر اسـت؛      منظور ریشـه  ها به کیشان خود و رفع مایحتاج آن خویشاوندان و همسایگان و هم

دهـد؛   ود را به توازن اجتماعی مـی هاي طبقاتی جاي خ شود؛ شکاف اسراف و اتالف منابع حرام شمرده می
خـود ذاتـاً   » تولیـد «است. در اقتصاد مقاومتی، » احیا«و.... با این نگاه، تولید در اقتصاد اسالمی، در جهت 

نـدگی،  ز يترین سطح تولید، تولید کاال و خدمات است و بـاالترین سـطح آن احیـا    است. پایین» ارزش«
ف، رشد انسانی به حداکثر تکامل و ظرفیت خود خواهد رسـید.  که با این هد طوري انسان و جامعه است به

رسد، که ایـن   هاي انسانی می کند و به جنبه هاي مادي حرکت می در چنین حرکت تکاملی، انسان از جنبه
آیـد (ترکیـب بـراي     دست می از ترکیب عوامل آن به» تولید«روش و مسیر تولید، بهینه و ارزشمند است. 

زاسـت. اگـر در بـازار     ذاته ارزشحد ت) و ترکیب فیه نتیجه برسد، نیازمند هماهنگی اسآنکه اتفاق افتد و ب
تـک اجـزاي همـان     مالحظه کنید همواره جمع جبري ارزش نهایی یـک محصـول از جمـع ارزش تـک    

محصول بیشتر است و مازادي دارد. چرا؟ منشأ آن در کجاست؟ این ارزش اضافی از کجا آمده و ناشـی از  
اسـت. و بـالتبع ایـن ارزش در مناسـبات و     » تولیـد «و » ایجاد«رزش اضافی، ناشی از خود چیست؟ این ا

کنـد. ایـن حـق،     را هدایت و مدیریت مـی » فرایند تولید«روابط تولیدي، از آن شخص و نهادي است که 
  ). 1388است (زریباف و جدیدزاده، » آفرین ارزش«و » تولیدگر«است و متعلق به » حق تولید«
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  بنیان  هاي مقاومت دانش بنیان: هسته هاي جهادي در اقتصاد دانش رکت. نقش ح3
هاي جهادي اقتصادي، از جمله امور زیربنایی براي رشد اقتصادي و پیشرفت مناطق مختلف کشور  حرکت

ریزي اقتصادي  هاي جهادي بسیج سازندگی امکان برنامه است. با توجه به شبکۀ گسترده و فراگیر حرکت
بنیان در مناطق مختلف کشور وجود دارد. بنـابراین بـا توجـه بـه      برد اقتصاد مقاومتی و دانشمبتنی بر راه

هاي جهادي در  سازي اقتصاد در برابر فشارهاي اقتصادي است، حرکت اینکه مسئلۀ اقتصادي کشور مقاوم
اد هـاي منـاطق در جهـت تحقـق اقتصـ      کننده بسـتر الزم بـراي اسـتفاده از ظرفیـت     حوزة اقتصاد فراهم

سازي اقتصاد است. در هر یک از منـاطق بـا توجـه بـه موقعیـت طبیعـی و        بنیان و در نتیجه مقاوم دانش
اي براي فعالیت اقتصادي در جهت تأمین نیازهـاي کشـور    هاي بالقوه جغرافیایی و زیستی منطقه، ظرفیت

هاي موجود، از طریـق   وجود دارد. به منظور رفع نیازهاي مناطق و در نتیجه کل کشور، بسیاري از ظرفیت
کـه   کوچک قابـل شـکوفایی اسـت. در صـورتی    پایه در مقیاس  هاي دانش بنیان و فناوري هاي دانش ایده

ها و استعدادهاي مناطق مختلف گره بخـورد قـوام نظـام     هاي مختلف به ظرفیت نیازهاي کشور در زمینه
اي  خورد. در صـدر اجـراي حرکـت    اقتصادي کشور و اتکاي به درون و کاهش وابستگی به بیگانه رقم می

بنیان مطلوب براي منطقۀ مورد نظر است. نکتۀ مهـم   هاي دانش جهادي اقتصادي شناسایی دقیق فعالیت
بنیـان و در نتیجـه    هاي جهادي تحقق اقتصـاد دانـش   در این زمینه این است که چنانچه هدف از فعالیت

ها عالوه بر بررسی و تحلیل منطقـه، نگـاه    بندي تها و اولوی مقاومت اقتصادي است، در تعیین نوع فعالیت
ریزي  رو در برنامه یابد. از همین کالن به نیازها و لوازم کلی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور نیز اهمیت می

عنوان جزئی از یک کل و در چارچوب نظـام اقتصـادي کشـور در     هاي جهادي اقتصادي منطقه به حرکت
هـاي متناسـب، بسترسـازي و فـراهم کـردن       بندي فعالیت  سایی و اولویتشود. پس از شنا نظر گرفته می

هاي الزم، برطرف کردن موانع محتمـل، توانمندسـازي مـردم و...     ها از جمله تأمین مالی، نهادسازي زمینه
هاي اقتصادي  اندازي فعالیت ها و اقدامات اجرایی الزم براي تأسیس و راه ضروري است. در نهایت فعالیت

  باشد.  هاي جهادي اقتصادي مدنظر می ر حرکتدر مسی
هاي جهـادي   براي حرکت» بنیان هاي مقاومت دانش هسته«محوري این مقاله، ارائۀ الگوي  پیشنهاد

هـاي انسـانی و    هاي علمـی و دانـش   است. نقطۀ قوت اصلی این الگو، استفادة گسترده و بهینه از ظرفیت
هزینه و کارا در جهت رفع نیازهاي منـاطق مختلـف کشـور     کمکارهایی جامع، بومی،  فنی براي یافتن راه

  خصوصاً مناطق محروم است. 

  هاي مقاومت  . مبنا و ماهیت هسته1.3
هـاي مقاومـت    هـاي جهـادي، الزم اسـت هسـته     بنیـان از طریـق حرکـت    به منظور تحقق اقتصاد دانش

هـاي مختلـف در کنـار     ر حوزهها افراد متخصص و صاحب ایده د بنیان تشکیل شوند. در این هسته دانش
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هـاي جهـادي بـا الگـوي      پردازنـد. تشـکیل حرکـت    هاي خود مـی  سایر جهادگران به ارائۀ نظرات و ایده
منظـور یـافتن    ورزي بـه  بنیان، عالوه بر فـراهم کـردن زمینـۀ تفکـر و اندیشـه      هاي مقاومت دانش هسته

زایی  وم کشور، باعث تقویت جنبۀ درونراهکارهاي بومی و بهینه براي رفع نیازها و مشکالت مناطق محر
شود. عالوه بر این، حرکت نیروهـاي نخبـۀ فکـري و علمـی از منـاطق مرکـزي بـه منـاطق          اقتصاد می

کنـد و موجبـات احیـاي     اي و محروم، به نوعی توزیع متوازن در نیروي انسانی کارآمد را محقق می حاشیه
  د. آور ها و استعدادهاي این مناطق را فراهم می فرصت

  . روحیۀ جهادي 1.1.3
گـرفتن صـنایع و     غلبۀ روحیۀ جهادي و تالش در جهت خودکفـا کـردن منـاطق محـروم، باعـث رونـق      

شود که با منطق سودمحور بخش خصوصی، هیچ صرفۀ اقتصادي  هاي فعالیت تولیدي اقتصادي می حوزه
دي مناطق اسـتفاده شـود هـر    شود که از فرصتی براي رونق اقتصا ندارد. در واقع روحیۀ جهادي باعث می

چند که آن فرصت، سود اقتصادي کالنی نداشته باشد. تعبیر دیگر، با توجه به ساختارهاي اقتصادي کشور 
گذاري و تولید اوالً تنها با انباشـت سـرمایه و    داري وارداتی است، سرمایه که عمدتاً منبعث از نظام سرمایه

کننده اصلی نوع و میـزان   گردد و ثانیاً تعیین داري ممکن می هاي بزرگ سرمایه احداث کارخانجات و بنگاه
جویی باعث شـده   گذاري، صرفاً سود اقتصادي است نه نیاز واقعی مردم منطقه. چنین تفکر منفعت سرمایه

است که اغلب در روستاها یا شهرهاي کوچک، صنایع بزرگی ایجاد شود که هیچ سنخیتی با احتیاجـات و  
کند، باعـث جـدا شـدن مـردم از      ها ایجاد می منطقه ندارد و اگر شغلی هم براي آن استعدادهاي مردم آن

هاي  که حرکت شود. درحالی مزدبگیري کارگري می بافت تولیدي بومی آن مناطق و گرفتار شدن در نظام
ـ      توانند با تمرکز بر استعدادها و نیازهاي هر منطقه، کارگـاه  بنیان می جهادي دانش ا هـا یـا صـنایع خـرد ی

هاي فعالیت اقتصادي مردمی را با تکیه بر دانش بومی ایجاد و توسعه دهند تا از این طریـق، فقـر و    زمینه
زا و با مشارکت آحاد مردم آن منطقـه، برطـرف کننـد؛ هـر چنـد کـه ایـن         محرومیت را به صورتی درون

حیـۀ جهـادي و   هاي اقتصادي داراي سودهاي کـالن اقتصـادي نباشـد. در واقـع بـا حاکمیـت رو       فعالیت
گیـرد   وري صورت می ها و افزایش بهره گیري خودکفایی اقتصادي، تالش علمی براي کاهش هزینه جهت

شد، با کمک خود مـردم منطقـه و    ده تلقی می هاي اقتصادي که در ابتداي امر زیان تا آن دسته از فعالیت
پذیري پیدا کنند و عـالوه   رقابتهاي گستردة دولتی و تسهیالت کالن بانکی، قدرت  بدون نیاز به حمایت

اي، خودکفایی و مقاومـت اقتصـادي هـر     هاي معیشتی و عرضۀ محصوالت در بازارهاي منطقه بر رفع نیاز
  منطقه را رقم بزند و محرومیت را از آن مناطق براي همیشه دور کند. 
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  . مردمی بودن 2.1.3
از پایین به باال دارد و با توجه به  تشکلیهاي سازمانی،  بنیان برخالف سایر تشکل هاي مقاومت دانش هسته

شـود. عـالوه بـر اینکـه      ها افزوده می مداري بدنۀ اجتماعی بر تعداد و استحکام آن میزان دغدغه و تکلیف
ها به بدنۀ قدرت،  ن آنوابسته نبود دلیل مراتبی نیست، به و سلسلهۀ ها، دستوري و ابالغی تشکیل این هسته

باشد. به عبارت دیگر، این ساختار کـامالً مردمـی اسـت و     بردار نمی اي تعطیل نامه صورت آیین هیچگاه به
تشکیل و تعطیل آن تنها وابسته به امر ولی و درك تکلیفی آحاد جامعه اسالمی است. عالوه بر این، هدف 

  شود.  ها در این مسیر استفاده می مردم است و دانش و فناوري تولیدي آنها نیز رفع نیازهاي آحاد  این هسته

  . مستقل بودن (از لحاظ فکري، مالی و عملیاتی) 3.1.3
مراتب رایج سازمانی را مـانع رشـد    شوند و اصوالً سلسله مراتبی تعریف نمی ها در ساختار سلسله این هسته

فرد ایـن نظـام    هاي منحصربه ري، مالی و عملیاتی از ویژگیدانند. بنابراین، استقالل سازمانی، فک خود می
صورتی  هاي جهادي به شود حرکت ها باعث می اداره است. استقالل فکري و مالی و عملیاتی در این هسته

  هاي مادي و سودجویانه قرار نگیرند.  زا عمل کنند و تحت تأثیر انگیزه خودجوش و درون

  ال نظام والیت  . متعهد و مسئول بودن در قب4.1.3
کننده و پرهزینه بوده و نگاه آن بـه حکومـت    طلب، مسخ خواه، نفع نظام ادارة سازمانی رایج، نظامی بیشینه

داند. لذا  حق می اي ذي جانبه طور یک منظري کامالً طلبکارانه است و خود را از حکومت والیت منفک و به
هـاي مقاومـت    ار مشهود است. اما تشکیل هسـته تعهدي در این نظام سازمانی بسی گریزي و بی مسئولیت

کند با اجـراي دسـتورات ولـی در     بنیان، ذاتاً ناشی از شأنی مسئوالنه در قبال ولی است و تالش می دانش
دانـد. در    حد فهم و توان خود، باري از دوش ولی بردارد و حتی بخشی از مسئولیت ولی را متوجه خود می

کشور در زمینۀ اقتصاد مقاومتی و نیاز به تولید دانش و فناوري مـورد نیـاز    این راستا، بنا به ضرورت فعلی
پذیري محصوالت تولیـدي داخلـی خصوصـاً در منـاطق محـروم، از طریـق کـاهش         براي افزایش رقابت

کارهایی منطقی و علمـی و عملیـاتی    هاي تولید و افزایش کیفیت محصوالت، و همچنین یافتن راه هزینه
هاي اقتصادي مناطق در جهت رفع نیاز و ایجاد خودکفایی و استقالل اقتصـادي،   الیتدهی فع براي جهت

  شوند.   بنیان وارد عمل می هاي جهادي دانش حرکت

  گرایی   . جوان5.1.3
گاه به نسل جوان که ذاتاً روحیـۀ متحـول و    دلیل ایستایی زیاد از حد، هیچ مراتبی، به نظام سازمانی سلسله

ها، مسخ افراد است که  گونه از سازمان دهد. الزمۀ رشد در این مراتبی را نمی شد سلسلهپویایی دارد اجازة ر
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مراتبی،  شدگی نیازمند زمان بوده و با روحیات جوانی در تعارض است. در واقع، در نظامات سلسله این مسخ
ادي متکی بر نیـرو  هاي جه زند. اما هسته ها، کهنگی افکار و کهنسالی موج می ویژه در سطوح باالتر آن به

خـواه جـوان    کند. قوة ابتکار و نوآوري و تحول اي مؤثر از تجارب استفاده می گونه و نشاط جوانی است و به
بـراي رفـع نیازهـا و حـل       در کنار طراوت و انرژي جوانی زمینه را براي ارائۀ راهکارهاي علمی نو و بومی

مقاومت از تجربیات گذشتگان و افراد باسابقه استفاده هاي  کند. البته در این هسته مشکل تولید فراهم می
  شود اما فعاالن و مجریان اصلی کار، جوانان هستند.  می

  . ابتکار عمل و خالقیت 6.1.3
مراتبی و دولتـی، رویـۀ ابالغـی از بـاال بـه       دلیل تمرکز قدرت در سطوح باالتر در نظام سازمانی سلسله به

شود. از آنجا که استقالل فکري، مـالی و عملیـاتی    ها و ابتکارات در بدنۀ هرم می پایین مانع بروز خالقیت
رو  ها در مسیري کـه پـیش   تهشود، هر کدام از هس هاي مقاومت مانع هرمی شدن ساختار آن می در هسته

ها نیز خـود بـه    داند. جوانی هسته دارد، وظیفۀ نوآوري و خالقیت در پیشبرد اهداف خود را تکلیف خود می
  کند.  ایجاد نوآوري و خالقیت و تحولی بودن مسیر کمک می

  . انحصارزدایی، تکثیري بودن نه تکاثري بودن 7.1.3
اي شـده اسـت کـه سـاختاري      مراتبی منسجم بهانه ا ساختار سلسلهایجاد نظامی واحد با مدیریت واحد و ب

سـامان،   خواه و انحصارگر و در عین حال غیرمنسجم، پـرتالطم و نابـه   بسیار وسیع، با اینرسی باال، تمامیت
هـاي   جو، خود را واسط امام و امت بداند و تفسیر شخصی خـود از فرمـایش   طلب و نفع زده، قدرت سیاست

آفرین به مردم تحمیل کند. لـذا ایـن سـاختار را     هایی تقلیدي، ناکارآمد و رانت ب نظام برنامهامام را در قال
هاي مختلف زمانی با هر  هاي مختلف سیاسی در بازه تعریف کرد که جریان» تکاثري«توان با ماهیتی  می

ختار هسـتند. امـا   انداختن و تسخیر این سا دنبال چنبره وسیله و روشی براي پیشبرد اهداف جناحی خود به
اند که قابلیت تکاثر و انباشت قـدرت و   بنیان در پهنۀ اجتماع چنان گسترده شده هاي مقاومت دانش هسته

ها متوازن و در عین  ها ماهیتی تکثیري قائل شد چون رشد این هسته توان براي آن ثروت را ندارند. لذا می
  شوند.  می» تکثیر«ها صرفاً با الگوبرداري حال محدود به قواعد شرعی است. بنابراین، این ساختار

اي از انحصـار را در   مراتبی رایج، تمرکز قدرت و ثروت در سـطوح بـاالتر هـرم، گونـه     در نظام سلسله
کند که خود ایـن گونـۀ انحصـار، تـداول رانـت را در       ریزي ایجاد می ریزي و بودجه گیري و برنامه تصمیم

در نظام رایج، تکاثر ثروت و قدرت در برخی از مناطق هـرم از یـک   دنبال دارد. لذا  سطوح مختلف هرم به
طلبی و رشد رانتی در هرم منجر شده و از سوي دیگـر، مـانع رشـد     سو به تحریک افراد در راستاي قدرت
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هاي مقاومت، تمرکززدایی از  که در منظومۀ هسته شود. درحالی ل، خالق و کارآمد میمتوازن عناصر مستق
بنیان، نیروي انسـانی مـاهر و نخبـه و کارآمـد را      هاي جهادي دانش رود. حرکت شمار می مقومات ذاتی به

کشـاند و از ایـن    اي و عمـدتاً محـروم مـی    همراه با امکانات و تسهیالت مناطق مرکزي به مناطق حاشیه
 کاهد و جامعه را به سمت تـوازن اجتمـاعی   طریق، تا حدي از تمرکز قدرت و ثروت در مناطق مرکزي می

  دهد.   هاي رشد و خودکفایی سوق می مندي از امکانات و فرصت در بهره

  . خودکفایی و وابسته نبودن به نوسانات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 8.1.3
گستردگی و حجم تکاثر باال در نظام رایج اداره، موجب وابستگی شـدید اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی     

المللـی موجـب    شود و لذا بروز هر گونه تکانه و نوسان در سطح بین ب میهاي رقی ارکان آن به سایر نظام
هـاي   شـود و انفعـال شـدید آن را در مواجهـه بـا تهدیـدها و تهـاجم        تغییرات شدیدي در این ساختار می

شود که هر گونه نقص  عالوه، پیوستگی شدید درونی این نظام موجب می دنبال دارد. به هاي رقیب به نظام
هاي آنان، عملکرد کل مجموعه را مختل کند. امـا   تی تغییر و تحول در سطوح مدیریت و نگرشاجزا یا ح

بنیان نسبت به یکدیگر وابستگی ساختاري ندارند و همانگونـه کـه اشـاره شـد،      هاي جهادي دانش هسته
ـ   نقطۀ اشتراك آن ی ها در اصول و مبانی و جهت حرکت است که این اصول و مبانی و مقصد از جانـب ول

 ها ها، وجود سطحی از خودکفایی در آن شود. الزمۀ استقالل ساختاري هر کدام از این هسته امر تعیین می
کند و در عین حال وحدت مبـانی،   ها تحمیل نمی ست. لذا نقص یک هسته خود را بر عملکرد سایر هستها

یـک یـا تعـدادي از     شود و حتی انحراف و فروپاشـی  ها در رفع این نقص می موجب همکاري سایر هسته
هـا در   سازد. درواقع حرکت پیشرو این هسته هاي جهادي وارد نمی ها، آسیبی جدي به ساختار هسته هسته

است و از آنجایی که همکاري و تعاون از جملۀ خیرات اسـت، ضـعف یکـی از    » مسابقۀ خیرات«راستاي 
ها را در رفع ضعف و ایجـاد حرکـت    نکاهد بلکه تالش آ ها نمی ها، نه تنها از مسئولیت دیگر هسته هسته

توانند بـه افـزایش خودکفـایی و ارتقـاي درجـۀ       ها هم می دنبال دارد. عالوه بر این، خود هسته متوازن به
هاي بیرونی و مخاطرات خارجی کمک کننـد. تحقـق ایـن امـر نیازمنـد       مقاومت هر منطقه در برابر تکانه

  بومی است.  تالش مجاهدانه در مسیر تولید علم و فناوري 

  . فعالیت در چارچوب شرع و قانون 9.1.3
ها نیسـت بلکـه    جهت آن نظم و بی ها به یکدیگر، حرکت صرفاً پارتیزانی و بی مراد از وابسته نبودن هسته

هـا)، فعالیـت    طور مستقیم از ولی امر (سازوکار نظارت درونی هسـته  بر اخذ اصول و مبانی حرکت به عالوه
هـا   وب شرع و قانون است (سازوکار نظارت بیرونی نظام والیت) و هر یک از هسـته ها در چارچ این هسته
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هاي موجـود در قـانون کـه     ها از ظرفیت داند با این تفاوت که این هسته خود را در قبال قانون مسئول می
  کنند.  البته مؤید شرعی هم دارد، به نحو حداکثري استفاده می

  . اصول موضوعه 2.3
پذیر و تکثیـري دارنـد، هرچـه قیـود      بنیان، ساختاري مردمی، انعطاف هاي جهادي دانش هاز آنجا که هست

کاهد. تنها برخی از اصول موضوعه بـر رفتـار تمـامی     محدودکننده در آن بیشتر باشد، از اثربخشی آن می
ه ایـن  کند و ثانیاً بـر سـر را   دهی می ها را جهت ها حاکم است که این اصول کلی اوالً حرکت هسته هسته

بودن، داشتن روحیۀ جهادي و استقالل.  اند از: انقالبی اصول کلی عبارت کند. این حرکت مانعی ایجاد نمی
بنیان، اصل تکیه بر دانش بومی نیز موضوعیت دارد چرا که رسالت  هاي جهادي دانش در خصوص حرکت

سـازي آن در جهـت    بنیـان، تولیـد دانـش و فنـاوري بـومی و عملیـاتی       هاي مقاومت دانـش  اصلی هسته
  سازي اقتصاد و کاهش فقر و شکاف طبقاتی است.  مقاوم

  هاي جهادي  . ترکیب هسته3.3
سازي علـم و فنـاوري    بنیان در جهت تولید و عملیاتی هاي مقاومت دانش با توجه به وظیفه سنگین هسته

الزم اسـت  منظور حصول راهکارهاي جـامع و لحـاظ کـردن همـۀ جوانـب مسـائل و قضـایا،         بومی و به
جهادگران از چهار قشر متفکران علوم انسانی و اجتماعی، متخصصان فناوري و علوم مهندسی، روحانیـت  

زایی در اقتصاد مقاومتی، بهتر اسـت   و مجریان جهادي تشکیل شود. با توجه به اصالت خودکفایی و درون
تا هم از نزدیـک بـا مسـائل     ها تا حد امکان از بومیان خود مناطق محروم تشکیل شود اعضاي این هسته

عنـوان مثـال    واقعی آن مناطق آشنا باشند و هم هر منطقه در حوزة نیروي انسانی به خودکفایی برسد. بـه 
ها جهت حفظ از سرما و گرما داشته باشـیم، ایـده، دانـش و فنـاوري الزم از      اگر نیاز به نوعی از ساختمان

هـاي   وحانیت و متفکر حـوزه مسـائل اجتمـاعی، جنبـه    شود، از سویی ر سوي تیم مهندسی هسته ارائه می
کننـد. در نهایـت نیـز     تر مـی  ایرانی بررسی کرده و آن را پختهـ  این ایده را با سبک زندگی اسالمی تطابق

  کنند.  سازي آن اقدام می مجریان جهادي با اقدامات عملی و نظارتی هسته، به پیاده

  هاي جهادي  . روابط بیرونی هسته4.3
جه به شکل زیر، دو جریـان عمـودي و افقـی در ارتبـاط بـا نهادهـا و وضـعیت بیرونـی خـود بـراي           با تو

هاي جهـادي و نقشـی    بنیان قابل تصور است. با تبیین این روابط، جایگاه هسته هاي مقاومت دانش هسته
ادي که از هاي جه هاي هسته بندي، با توجه به ویژگی شود. این تقسیم که باید ایفا کنند بهتر مشخص می

  سویی با واقعیت و میدان عمل و از سویی با علم و ایده در ارتباط هستند انجام شده است. 
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  . روابط افقی 1.4.3
هـاي فنـی،    ها، پژوهشـکده  هاي مقاومت، از جهت مباحث علمی و نظري خود، از سویی به دانشگاه هسته
زاي  ارتباط هستند و از این جهت عالوه بر قدرت تولیـدي درون هاي علم و فناوري و مراکز رشد در  پارك

شوند. اعضاي متخصص هسته، الزم است ارتباط بین هسته و این مراکـز   خود، از این مراکز نیز تغذیه می
هـا و   تواننـد ایـده   بنیان و تحقیـق و توسـعه نیـز مـی     هاي دانش علمی را ایجاد کنند. از سوي دیگر، بنگاه

بنیان منتقل کنند. البته ایـن بحـث بـا     هاي جهادي دانش بردي و تجارب خود را به هستههاي کار فناوري
گـران ایـن    ها ذکر شد منافاتی ندارد زیـرا جهـاد   هاي جهادي که در قسمت ویژگی استقالل فکري هسته

صـورت   هاي نو به و ارائۀ ایده عرصه معموالً خود از نخبگان علم و فناوري هستند که با خالقیت، نوآوري
  پردازند.  بنیان براي نیاز مناطق می زا به ارائۀ راهکار دانش درون

 ارتباط عمودي
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  . روابط عمودي 2.4.3
مراتبـی   بنیان توضیح داده شد، چون نظام سلسـله  هاي جهادي دانش همانطور که در قسمت ویژگی هسته

عـارض اسـت،   بنیان هستند در ت هاي دانش با روحیۀ نشاط و استقالل فکري و عملی که از مقومات هسته
شود که نهادهاي زیرمجموعه دولت  ها با نهادهایی مثل دولت، به این صورت تعریف می ارتباط این هسته

سـاز و احیانـاً در صـورت ضـرورت بـا ارائـۀ        ها به نحوي سروکار دارند، نقش زمینـه  که با امور این هسته
هـا بپردازنـد. در هـر صـورت،      تسهیالت یا تنظیم قوانین مناسب، به حمایت مادي و معنوي ایـن هسـته  

هـا از   ها و حفظ روحیۀ داوطلبانه، مخلصانه و خودجوش بودن و خـودگردان بـودن آن   استقالل این هسته
ها بـا رهبـري نظـام و     ي قرار بگیرد. در مورد رابطۀ این هستهمواردي است که الزم است مورد توجه جد

هـاي کلـی،    ان با رهنمودهاي خود و ارائـۀ سیاسـت  العالی) نیز باید گفت که ایش ولی امر مسلمین (مدظله
اد کنند که در حال حاضر تأکیـد ایشـان بـر تحقـق اقتصـ      مسیر کلی حرکت اقتصادي کشور را ترسیم می

سازي اقتصـاد از طریـق خودکفـایی اقتصـاد کشـور       زا به مقاوم صورت درون نهاد که به بنیان و مردم دانش
بنیـان بایـد طـی     هاي جهادي دانش تبع آن هسته کشور و به کنند، سلوك و مسیري که اقتصاد کمک می

  کنند را مشخص کرده است. 

  . نقش بسیج سازندگی 5.3
تواند انجام دهـد   بنیان نمی هاي جهادي دانش نقشی که بسیج سازندگی در راستاي تشکیل و رونق حرکت

آوري بانک اطالعـاتی از نیازهـاي    دهی، ضمن گرد عنوان قرارگاه رصد و جهت به این صورت است که به
ست، بـه هدفمنـد   شدن را دارا بنیان قابلیت مرتفع هاي جهادي دانش مناطق مختلف کشور که با کار هسته

کند. البته خـود ایـن    هاي جهادي کمک می بنیان این هسته هاي دانش گیري صحیح فعالیت شدن و جهت
بنیان براي شناسایی مسائل و تولید نظام مسائل منـاطق   هاي مقاومت دانش کار باید از طریق اعزام هسته

هـاي   شـده بـا روش   هاي گردآوري دهمختلف از جمله مناطق محروم صورت بگیرد و از اتکا به آمارها و دا
منظـور خاصـی غیـر از رسـالت      هـا بـا نگـاه خاصـی و بـه      متعارف خودداري شود چرا که این آمار و داده

  بنیان تنظیم و گردآوري شده است.  هاي دانش هسته
هاي جهادي از دیگر وظایف قرارگاه بسیج سـازندگی اسـت. تخصصـی شـدن      سازي هسته تخصصی

بنیان رفـع   ها به مناطقی که نیازشان با خدمات دانش شود وصل شدن هسته جب میهاي جهادي مو هسته
هـاي   سازي نیازمند دیدي کلی به نیازهـا و ظرفیـت   شود با سهولت بیشتري انجام شود. این تخصصی می

هاي جهادگران از سوي دیگر است. البته نباید تصور شود قرارگاهی که این  مناطق از یک سو و توانمندي
کنند  مراتبی متعارف را دنبال می  هاي جهادي، همان نظام سلسله ف را برعهده دارد در نسبت با هستهوظای

ها از اصول موضوعۀ این  هاي جهادي ذکر شد، استقالل هسته طور که در قسمت ویژگی هسته بلکه همان
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دهـی   ه جهـت شود. لذا نقش بسیج سازندگی نقش یک قرارگاه رصد است که صرفاً ب رویکرد محسوب می
مراتبـی در ایـن روش منتفـی اسـت. بعـالوه اینکـه        پردازد و اشکاالت بحـث نظـام سلسـله    ها می فعالیت
هاي جهادي و قرارگاه بسیج سازندگی از یک جنس بوده و در اصول و فروع خود مشترکات زیادي  هسته

  دارند و منفک از یکدیگر نیستند. 

  ها و نیازهاي مناطق  . چالش6.3
بنیان درصدد اسـتفاده از علـم و دانـش در جهـت      جهادي با رویکرد مقاومتی در اقتصاد دانشهاي  حرکت

هاي مناطق محروم با توجه به استعدادهاي بالقوه منطقه براي رسـیدن بـه خوداتکـایی     احیاکردن ظرفیت
نی، محوري در این زمینه عالوه بر مباحث فنی شامل مدیریت اجرایی، شـیوة عمـران و آبـادا    . دانشاست

بـري عوامـل تولیـد نیـز      محور در سـهم  هاي عدالت توزیع عادالنۀ منابع و امکانات و همچنین اتخاذ شیوه
هاي جهـادي بـا بررسـی جوانـب       ها و نیازهاي هر یک از مناطق، هسته باشد. پس از شناسایی چالش می

هاي خود را در قالـب   وريها و نوآ هاي عادالنۀ توزیع، ایده مختلف و در نظر گرفتن مباحث نظري در شیوه
هاي صحیح رفع مشکالت  گیرند. مدیریت مناسب در اتخاذ روش کار می  بنیان مناسب به ائۀ راهکار دانشار

بنیان توسط مجریان جهادگر نیز از عناصر مهم و کلیدي   هاي دانش ها و روش سازي ایده و چگونگی پیاده
  توان مشاهده کرد:  ر، این روند را میبنیان است. در شکل زی  هاي مقاومت دانش در هسته

  

  

هاي تعیین شیوه
عادالنه توزیع 
 در رفع نیازها

راهکار بهینه ناظر 
 به منطقه 

ها و ارائۀ ایده
پایه هاي دانشروش

 از سوي جهادگران 

مواجهه با نیازها و 
 هاي منطقه چالش

ها و مدیریت روش
ها در تطابق با ایده

 نیازهاها و چالش
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  بندي   . جمع4
گیـري   هاي جهادي یکی از ابتکارات بنیادي در نظام جمهوري اسالمی است کـه تقویـت و بهـره    حرکت

هاي انقالب اسـالمی و ارائـۀ الگوهـاي بـومی و      تواند پیشرفت کشور را در جهت آرمان گسترده از آن می
ـ     ه وضـعیت فعلـی کشـور و تهـاجم     البته تکثیرپذیر در سراسر جهان شتاب دو چندان بخشـد. بـا توجـه ب

عنوان برگ برندة نظام جمهـوري اسـالمی در    اقتصادي گستردة جبهۀ استکبار، راهکار اقتصاد مقاومتی به
سازي و مصون ماندن از مخاطرات اقتصـاد جهـانی چـه در     ها و تهدیدها و در جهت مقاوم مقابله با تحریم

ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، تکیه بر دانش است.  مدت و چه در بلندمدت مطرح شده است. یکی از کوتاه
بنیـان وجـود دارد کـه عمـدتاً برگرفتـه از رویکردهـاي غربـی و         هاي مختلفی از اقتصاد دانـش  البته تلقی

اي که علم و دانش را صرفاً ابزاري براي کسب سود  گونه هاي تحلیلی مادي به پدیدة علم است به دستگاه
که در دستگاه تحلیلی اسـالمی، دانـش جایگـاه     دانند درحالی اي اقتصادي میه گاهیا افزایش سودآوري بن

سازي ساخت درونی اقتصاد نیازمند  اي در حل معضالت و مسائل دارد و رفع فقر و محرومیت و مقاوم ویژه
  بنیان است.  ها و محصوالت دانش هاي علمی و تولید فناوري کاوش

لیاتی براي اتکاي اقتصاد به دانش بومی مطـرح شـد، تشـکیل    اي عم عنوان ایده آنچه در این مقاله به
هـا بـا    هاي جهادي بسـیج سـازندگی اسـت. ایـن هسـته      توسط حرکت» بنیان هاي مقاومت دانش هسته«

شـده در منـاطق مرکـزي بـه سـمت       کشاندن نیروي انسانی نخبه و به دنبال آن، امکانات و منابع انباشت
کـارگیري و تولیـد علـوم و     نـد مشـکالت ایـن منـاطق را بـا بـه      کن اي و محروم، سعی می مناطق حاشیه

پذیري تولیدات این منـاطق   زا برطرف کنند و زمینۀ خودکفایی و رقابت صورت درون هاي بومی، به فناوري
ها، تولید فکر و اندیشۀ بومی ناظر به حل مسئله با امکانات موجود  را فراهم کنند. اساس فعالیت این هسته

هایی ممکن است مسائل و زوایاي دیگري را مطرح سـازد کـه    اندازي چنین هسته یعتاً راهداخلی است. طب
زا و با تکیـه بـر امـداد و     صورت خودجوش و درون ها، آن مشکالت به بنیان بودن این هسته دلیل دانش به

  نصرت الهی و روحیۀ جهادي، برطرف خواهد شد. 
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  هاي جهادي بسیج  تبیین الگوي مطلوب حرکت
  در تحقق نظام توزیع عادالنه منابع

  ***نسب ، مهدي رحیمی**، احسان ولدان*ابراهیم عزیزي

  چکیده  
گیري نظام توزیعی غیرعادالنه  هاي مولد کشور منجر به شکل تمرکز و انباشت منابع اقتصادي و فرصت

شـوند در حالیکـه    گردد به نحوي که برخی مناطق در تأمین نیازهاي اساسی خود دچار مشـکل مـی   می
طـور معمـول نهادهـاي     هـاي معـدود دیگـر وجـود دارد. بـه      انباشت عظیم سرمایه و امکانات در بخش

داري کمـک   هاي متمرکز سـرمایه  اي به سمت قطب هاي حاشیه داري به جذب سرمایه از بخش سرمایه
براي رفع نیاز همـان منـاطق    هاي موجود در مناطق حاشیه ها و ظرفیت نند و از این طریق فرصتک می

رسد. براي جلوگیري از بروز این مشکل نهادهایی وجود دارند که ماهیـت ضـد انباشـتی     لیت نمیبه فع
مـک  داشته و از این طریق به تحقق توزیع متوازن و رشد و پیشرفت فراگیر متکی به ظرفیت مردمی ک

هاي جهادي بسیج است که از طریق اعطاي قدرت جذب منابع بـه   کنند. یکی از این نهادها حرکت می
  رساند.  اي را به فعالیت می هاي منطقه مناطق و تسهیل در رساندن منابع از مرکز به پیرامون ظرفیت

  هاي جهادي  تمرکز اقتصادي، انباشت منابع، تمرکززدایی، حرکت: ها واژهکلید

    مقدمه
ترین سؤاالتی است که در طول تاریخ فراروي  چگونگی توزیع منابع میان اقشار مختلف جامعه، یکی از اصلی

هاي حاکم بر   سیاسی با توجه به ماهیت و ارزشـ  هاي اقتصادي قرار گرفته است. نظامهاي اقتصادي  نظام
داري به عنوان نظـام   اقتصاد سرمایه اند. متفاوتی را اتخاذ کرده ها، در پاسخ به این پرسش، رویکردهاي آن

اقتصادي غالب، نظامی است که متکی به انباشت سرمایه است و طبیعی است که توزیع منابع در این نظام 
گرا،  منظور اعتالي اهداف این نظام مادي لذا به ،اي محقق شود که متناسب با این انباشت باشد باید به گونه

ود. رویکردي که در عمل آثار دردناکی همچون فقر و شکاف طبقاتی را لزوم تمرکز منابع ضروري خواهد ب
براي جوامع مختلف به بار آورده است. از سوي دیگر در نگاه دینی پخش منابع میان اقشار مختلف به جهت 

                                                        
   کارشناس ارشد مدیریت دفاعی و رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور *

   السالم دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه **
   السالم دانشجوي کارشناسی ارشد معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه ***
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ها مورد توجه قرار گرفته است. لذا گام نخست در راستاي  هاي خدادادي آن آزادسازي استعدادها و توانمندي
  ق توزیع عادالنه، تقویت رویکرد پخش و تمرکززدایی در توزیع منابع خواهد بود. تحق

ترین اهداف نظام مقدس جمهوري اسـالمی بـوده و    سطح معیشت افراد جامعه، یکی از اصلیي ارتقا
نظام توزیع عادالنه منابع محقق نخواهد شد. اهمیت این موضـوع، موجـب   ۀ هست. هدفی که جز در سای

هاي اخیـر مطالعـاتی    از اندیشمندان و متفکران علوم اجتماعی به این مسئله شده و در سال توجه بسیاري
در حوزه توزیع ناعادالنه و راهکارهاي مقابله با آن صورت گرفته است. با توضـیحات ارائـه شـده روشـن     

یـا شـد.   داري موجود در کشـور جو  است که ریشه این معضل را باید در رویکرد حاکم بر نهادهاي سرمایه
ها صورت  هاي آغازین بعد از انقالب براي حذف آن هاي بسیاري که در سال رغم تالش نهادهایی که علی

اند. اما بـه اعتقـاد    باري را بر جریان انقالب وارد آورده گرفت، همچنان به حیات خود ادامه داده و آثار زیان
یـد کـرده اسـت کـه برآمـده از مفـاهیم و       نگارنده، انقالب اسالمی در طول این سـالیان نهادهـایی را تول  

  هاي واالي دینی بوده و قادرند انقالب را در مسیر نیل به این هدف یاري کنند.  ارزش
تـرین   رود. بـدون شـک یکـی از اصـلی     شـمار مـی   هاي جهادي بسیج از جمله این نهادها بـه  حرکت

اي که این نهاد را به یکـی از   است، شاخصه ها آنهاي جهادي بسیج تمرکززدا بودن  هاي حرکت مشخصه
رغـم   کند. علی داري بدل می هاي انقالب براي مقابله با تفکر سرمایه اثرگذارترین نهادهاي برآمده از ارزش

ها هنوز از یک چارچوب منسجم و الگـویی هدفمنـد بـراي اثرگـذاري      هاي بالقوه، این حرکت این ویژگی
  ها شده است.  اي که در عمل منجر به کاهش کارایی این حرکت ئلههرچه بیشتر برخوردار نیستند. مس

هاي جهادي بسیج در تحقـق   با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به تبیین الگوي مطلوب حرکت
نظام توزیع عادالنه منابع پرداختـه اسـت. در ایـن راسـتا در گـام نخسـت ماهیـت تمرکزگـراي اقتصـاد          

مرکز سرمایه و در نهایت ناعادالنه بودن ایـن نظـام توضـیح داده شـده     داري و پویش انباشت و ت سرمایه
دهـی   داري، در جهـت  تر تفکر سرمایه هاي عمیق اي که عالوه بر کمک جهت آشنایی با الیه است. مسئله
ریزي جهت تحقق اندیشه تمرکززدا کارگشا خواهد بود. در گام بعـد عادالنـه بـودن رویکـرد      کلی و برنامه
  تحلیل قرار گرفته است. و نوان شالوده نظري بحث مورد تجزیهع منابع، بهتمرکززدا به 

هاي نظام توزیع موجود با تکیه بر جریان انباشت پرداخته و در مرحلۀ  گام بعدي مقاله به تبیین چالش
هـاي   تحلیل قرار گرفته است. راهبرد حرکتو هاي جهادي تمرکززدا مورد تجزیه تبعد ساخت نهادي حرک

هاي جهادي و  ر ایجاد توازن توزیع بخش دیگر مقاله است که ذیل آن فرایند تمرکززدایی حرکتجهادي د
  هاي تمرکززداي جهادي در راستاي تحقق نظام توزیع عادالنه مورد مداقه قرار گرفته است.  قالب فعالیت

  طرح مسئله  
سازي اقتصاد کشـور   قاومهاي مختلف نسبت به انقالب اسالمی، م هاي دشمن در عرصه تهدیدات و توطئه
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کند. با وجود این تهدیدها، متأسفانه اقتصاد کشور  را به یکی از نیازهاي اساسی جمهوري اسالمی بدل می
تـوان در   هاي یک اقتصـاد مقـاوم برخـوردار نشـده اسـت. علـت ایـن امـر را نیـز مـی           همچنان از مؤلفه

داري هم در عرصه  هاي اقتصاد سرمایه سازهسازوکارهاي حاکم بر اقتصاد کشور جستجو کرد. امروزه ورود 
پذیري اقتصـاد کشـور در برابـر تهدیـدات را دوچنـدان       نظري و هم در عرصه عمل و اجرا، احتمال آسیب

کنـد بـر جوامـع     داري پشـتیبانی مـی   هایی که از سازوکارهاي نظام سرمایه ساخته است. نظریات و اندیشه
ن خود زمینه را براي استفاده از این سـازوکارها در عرصـه   علمی و دانشگاهی کشور غالب شده است و ای

هاي  گیرد که سرمایه را از بخش مدار جریانی شکل می  کند. در نظام سرمایه گذاري و اجرا فراهم می سیاست
داري روانـه   هاي متمرکز سـرمایه  اي (اعم از حاشیۀ سیاسی، اقتصادي و جغرافیایی) به سمت قطب حاشیه

هاي غیرالهی  گیري یک نظام توزیع ناعادالنه مبتنی بر آموزه که در نهایت منجر به شکل سازد. جریانی می
کند ایـن اسـت کـه بـراي      جا اهمیت پیدا می هاي مختلف جامعه خواهد شد. پرسشی که در این در بخش

   هایی وجود دارد؟ حل رفت از این مشکل و به تبع آن تحقق نظام توزیع عادالنه منابع چه راه برون
هاي خاصـی   بایست مانع از تمرکز سرمایه در بخش بدیهی است که براي جلوگیري از این جریان می

که از حرکت منتهی به تراکم سـرمایه جلـوگیري بـه     پیوندد مگر این از اقتصاد شد و این امر به وقوع نمی
کنند  ي هدایت میشوند جریان سرمایه را به نحو عمل آید. کلیۀ نهادهایی که ذیل تفکر دینی تأسیس می

تـوان نهادهـاي اسـالمی و انقالبـی نظـام جمهـوري        شود. در این راستا می که مانع از تمرکز سرمایه می
گیرد، جریانی مخالف با جریان مـذکور   هایی که در این نهادها شکل میفراینداسالمی را نیز معرفی کرد. 

شود. البتـه بایـد توجـه     هایی معدود می ر بخشسرمایه در اقتصاد به راه انداخته و مانع از تجمیع سرمایه د
افـزاري. خمـس و    افزاري و نهادهاي سـخت  باشند: نهادهاي نرم داشت که این نهادها خود به دو گونه می

افـزاري اسـالمی هسـتند کـه مـانع       زکات، وقف، انفاق، ارث و سایر عقود اقتصادي از جمله نهادهاي نرم
ز پیروزي انقالب اسالمی، نهادهاي بسیاري بـا رویکـرد جهادگونـه    گردد. بعد ا تمرکز ثروت و سرمایه می

اکنون نیز ادامه دارد. بسـیاري   تا هم ها آنقدم در عرصه پیشبرد اهداف انقالب نهادند که فعالیت برخی از 
هاي حساس تاریخ انقالب از جمله شرایط سخت بیست ماهـه بعـد از انقـالب و از     از این نهادها در برهه

هاي خود را تقـدیم اهـداف    در دفاع مقدس نقش قابل توجهی ایفا کردند و پیروزمندانه قابلیت همه مهمتر
افزاري که ذیل این تفکر تأسیس شدند عبارتند از سپاه پاسـداران   انقالب کردند. برخی از نهادهاي سخت

اسـالمی، سـتاد    انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضـعفان انقـالب  
    اهللا لبنان، جهاد اسالمی و... ی، حزبفرمان امام (ره)، بنیاد مسکن انقالب اسالم

حلی که این پژوهش در جهت حل مشکل مذکور درصدد بررسی آن است استفاده از الگـوي نهـاد    راه
هرچـه   هـاي یـک نظـام توزیـع عادالنـه و      مقاوم، انقالبی و ارزشی بسیج سازندگی در جهت ایجاد مؤلفه

هـا،   باشـد. ایـن حرکـت    هاي داخلی و خـارجی مـی   تر ساختن پیکره اقتصادي کشور در برابر آسیب مقاوم
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مند و  رغم اثرگذاري ویژه در عرصه اقتصاد هنوز داراي چارچوبی صریح و الگویی استخراج شده، نظام علی
دم وجـود الگـوي مناسـب    منسجم براي استفاده هرچه بیشتر از آن در تحقق اقتصاد مقاومتی نیستند. عـ 

هاي  ها در عرصه هاي جهادي بسیج سازندگی منجر به کاهش کارایی و اثربخشی این تالش براي حرکت
ایـن اهـداف   ۀ مختلف سازندگی کشور از جمله تحقق اهداف اقتصادي گفتمان انقالب خواهد شد. از جمل

بایسـت مشـتمل بـر     ج مـی هـاي جهـادي بسـی    تحقق نظام توزیع عادالنه است و در ایـن راسـتا حرکـت   
ـ   هاي سازمان هایی متناظر با تحقق این هدف باشند. بنابراین فعالیت فعالیت ویـژه تقویـت امـور     هیافتـه و ب

اکنـون   ست. هما ها گونه حرکت ن اینزیربنایی براي پیشرفت اقتصادي متوازن کشور در گرو چارچوب معی
برخوردار داشته است، امـا  ناطق کمترپیشرفت اقتصادي مها تأثیرات بسزایی در  که این حرکت  با وجود این

گیري اقتصادي انقالب نیسـت. لـذا ضـرورت طراحـی الگـویی کـه        داراي الگویی دقیق منطبق بر جهت
هاي جهادي بسیج را در تحقق نظام توزیع عادالنه افزایش دهد روشـن اسـت.    اثرگذاري و کارایی حرکت

خواهـد پرداخـت کـه چگـونگی تسـهیل تحقـق نظـام توزیـع         الگوي مورد نظر به تشـریح فراینـدهایی   
هاي جهادي را توضیح خواهد داد. ایجاد توازن نسبی در توزیع منابع، تسهیل  محور از طریق حرکت عدالت

اي و اعطاي قـدرت جـذب منـابع بـه منـاطق       فرایند جریان پخش و توزیع منابع به سمت مناطق حاشیه
هاي جهادي بسیج که یکـی از   روند. با استخراج الگوي حرکت شمار می پیرامونی بخشی از آثار این الگو به

پـذیري   توان سـازوکارهایی بـراي ممانعـت از آسـیب     وجوه این الگو در بندهاي فوق توضیح داده شد، می
اقتصاد کشور طراحی کرد و راه تهدیدهاي بسیاري که دشمنان انقـالب اسـالمی در جهـت فلـج کـردن      

  کنند را بست.  اقتصاد کشور اعمال می

  مبانی نظري . 1
  مدار  ماهیت تمرکزگراي اقتصاد سرمایه. 1.1

ها در آن دایرمدار اصل تکـاثر سـرمایه اسـت و آنچـه      گیري داري، اقتصادي است که همه تصمیم  سرمایه
باشد. طبیعی است کـه ایـن    هاي اقتصادي شده است همین اصل می موجب تمایز این نظام از دیگر نظام

هاي اقتصادي دارد. اگر این اقتصـاد بـر    کند که پیامدهاي مهمی در همه عرصه صادي را بنا میاصل، اقت
داري کـه   کشوري غالب شود الجرم باید پیامدهاي آن را نیز پذیرا باشد. یکی از پیامدهاي جدي سـرمایه 

دآوري و دهد جذب سرمایه به سمتی اسـت کـه اصـطالحاً سـو     ساختار اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار می
دنبـال دارد. البتـه    اي معدود را بـه  افزوده بیشتري داشته باشد و این خود تمرکز ثروت در دست عده ارزش

عدالتی سـاختاري نیـز دارد    داري پیامدهاي دیگري از قبیل استثمار نیروي کار و حاکمیت بی نظام سرمایه
گیـرد کـه    مدار جریانی شکل مـی  سرمایه ) در نظام310: 1391توان پرداخت. (پوالنی،  ها نیز می که به آن

سـازد. تأکیـد    داري روانـه مـی   هاي متمرکز سرمایه اي دیگر به سمت قطب هاي حاشیه سرمایه را از بخش
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توان بر این امر اقامه کـرد. اساسـاً بـازار آزاد     داري بر بازار آزاد رقابتی، یکی از دالیلی است که می سرمایه
شود. رقابـت   داري است که موجب تقویت این حرکت سرمایه می ظام سرمایهافزارهاي ن رقابتی یکی از نرم

گذارد و اصل تنازع بقا در مورد شبکۀ پیچیـده و   داران جایی براي آزادي اقتصادي باقی نمی مداوم سرمایه
دهـد و ابـزار تولیـد و     کنـد. در نتیجـه بـه جـاي رقابـت، انحصـار رخ مـی        داران صدق می محدود سرمایه

مانـد.   دار معـدود بـاقی مـی    اي سـرمایه  افزاري منحصراً در دسـت عـده   افزاري و سخت هاي نرم تکنولوژي
مدار اسـت و بسـتر تعـاملی ایـن      ها ذاتی نظام سرمایه توان ادعا کرد که تمرکز سرمایه و نهاده بنابراین می

هاي یـک   ت که سرمایهدهد. و این چنین اس نظام یعنی بازار آزاد رقابتی، ضرورتاً این انحصار را نتیجه می
شود و در نتیجه اقتصاد آن کشـور تعلـق و    هاي خاصی تجمیع می کشور در این فرایند در صنایع و فعالیت
اي که بقاي اقتصاد کشور بسته به حیات این مراکز ثقل  گونه کند به وابستگی زیادي به این صنایع پیدا می

ناپذیر است و  داري و اصل تکاثر سرمایه اجتناب سرمایهباشد. این جریان سرمایه با توجه به مبانی نظام  می
هاي تکنولوژیک، آهنگ این جریان را تسریع بخشیده اسـت. بـه همـین      توان گفت که پیشرفت حتی می

دهد  اختصاص می 1داري بیشتر سرمایه خود را به بخشی تحت عنوان پیشرفت فنی خاطر است که سرمایه
تـر شـود    داند. براي اینکـه مسـئله کمـی روشـن     یشرفت این بخش میو رشد واقعی اقتصاد را منوط به پ

اي  توان از این استعاره استفاده نمود: اگر چنانچه سرمایه در کشور در جـایی محـدود و در دسـت عـده     می
اي بـا سـطح مقطـع     دار تمرکز یابد، باید اقتصاد آن کشور را به مثابـۀ اسـتوانه   معدود تحت عنوان سرمایه

اي به سرعت واژگون خواهد  اي متزلزل بوده و با ضربه دیهی است که این چنین استوانهکوچک دانست. ب
داري است تمرکز  توان اذعان داشت که از پیامدهاي انباشت سرمایه که از ذاتیات سرمایه شد. بنابراین می

ز اقتصـادي در  یابـد. تمرکـ   روز کـاهش مـی   به روز ها آنست افرادي است که تعداد ثروت و قدرت اقتصادي در د
دار  آن سـرمایه ۀ داران اسـت کـه در نتیجـ    پیوندد: نیروي اول حاصـل رقابـت سـرمایه    دو نیرو به وقوع میۀ نتیج
کند. نیـروي دوم پیشـرفت تکنولـوژي اسـت کـه در       کند یا آن را در خود هضم می تر یا ضعیف را نابود می قوي
رو بنگاه ناچار بـه افـزایش    کند. از همین فزایش پیدا میآن سرمایه الزم براي حفظ موقعیت رقابتی بنگاه اۀ نتیج
وري کارگران است که این امر بسته به مقیاس تولید است. این دو نیرو منجر به تمرکـز اقتصـادي و ایجـاد     بهره
دار و ثروتمنـد و   محدود سـرمایه ۀ شود. بدین ترتیب شکاف بین طبق هاي بزرگتر در دست معدودي افراد می بنگاه

    خورد. داري رقم می سرمایهۀ شود و این چنین نظام توزیع ناعادالن تر می جامعه وسیع اکثریت

  مدار  توجیه پویش انباشت در نظام سرمایه. 1.1.1
داري تولید کاالها و خدمات براي رفع نیاز جاي خود را به تولید انبوه با هدف بازرگـانی   . در نظام سرمایه1

                                                        
1. technical progress  
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تولید از فلسفۀ وجودي خود فاصله گرفتـه و جـداي از    فراینددهد. به این معنی که  و تکاثر سرمایه می
طـور خـاص، بـه     داري بـه  طلبانه دنبال شد. بنابراین ثروت در نظام سـرمایه  نهاد خانوار با اهداف منفعت

انباشته ـ  شمالکانچیزي که براي فروش تهیه شده است نه براي استفاده مستقیم و لذت  -صورت کاال
) بنابراین طبق این اصل فرایند تولید با هدف تکاثر و انباشـت سـرمایه   94: 1389پور،  شود. (رضوي می

گیرد. بدیهی است که چنین تولیـدي هـر چنـد در مقیاسـی      داري است انجام می که ذاتی نظام سرمایه
اي متمرکـز گـردد و    ر دسـت عـده  توانـد د  گیرد اما در عین حال این ثروت می بسیار بزرگتر صورت می

مدار ثروت انباشته شـده   نیافتنی بین طبقات ایجاد کند. بنابراین در یک نظام سرمایه  هایی دست فاصله
اش و نه به خاطر کاربرد خاص آن مورد توجه است و بدین ترتیـب اسـت کـه     به خاطر ارزش مبادالتی

شود و تکاثر و انباشت آن به عنـوان هـدف    ه میکارکرد ثروت و سرمایه در کفایت نیازها مغفول انگاشت
مـدار انباشـت سـرمایه در     هاي توزیعی مهم نظام سرمایه توان نتیجه گرفت که از شاخصه آید. می درمی

  اي معدود است.   دست عده
اي  پویش انباشت سرمایه در دسـت عـده  ة کنند داري، توجیه تولید سرمایهة . براساس آنچه گفته شد شیو2

آورد که صاحب سـرمایه اسـت. او بیشـتر     دار از آن جهت سود به دست می . در واقع سرمایهمعدود است
برد که آن نیـز بـراي افـزایش     این سود را براي افزایش سرمایه و لذا، افزایش سود در آینده به کار می

یه اسـت:  یابد. این پـویش انباشـت سـرما    گیرد و این سیر ادامه می سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می
ۀ ) البته باید اذعان داشـت کـه ایـن پـویش نتیجـ     59: 1381شود. (هانت،  سرمایه باعث ایجاد سود می

اندازي و به کالمی خالصه زور و  حاصل از انحصارهاي تجاري، مستعمرات، دستۀ سرمایۀ انباشت اولی
بیشـتر  ۀ دن سـرمای دسـت آور  قدرت بوده است. پس از ایجاد این انباشت اولیه سرمایه، تالش براي بـه 

داري شده است. به عالوه بستر تعاملی بازار آزاد رقـابتی بسـتري مناسـب بـراي      سرمایهۀ نیروي محرک
  ) نظـام پـیش  221: 1390داران است. (فـران تـونیکس،    بروز میل به انباشت هرچه بیشتر براي سرمایه

بیشتري را متمرکز کنـد و  ۀ سرمای کار گیرد تا دار تالش خود را به کند که سرمایه گفته چنین ایجاب می
داران حفظ کند. بدیهی است  از این طریق از دیگران پیشی بگیرد و بتواند خود را در خیل دیگر سرمایه

اي معدود، فقر سـرمایه و امکانـات تولیـد در دسـت      که روي دیگر پویش انباشت سرمایه در دست عده
  دیگر افراد جامعه است. 

کنـد،   داري ایفـا مـی   که پویش انباشت سرمایه در تمرکزگرایی اقتصاد سرمایه . با توجه به نقش مسلطی3
ساختار توزیعی نظام بازار آزاد به نحوي طراحی شده است که در نهایت پویش انباشت را تسهیل کند. از 

ري دا اي به تئوري مسلط توزیع درآمد و عایدات حاصله از تولید در اقتصاد سـرمایه  رو در اینجا اشاره این
مـدار،   عنوان پیامد خودکار بازار در نظام سـرمایه  شود. درست همانند توضیح چگونگی خلق ثروت به می

اقتصاددانان این مکتب در جستجوي یافتن مکانیزمی براي توزیع درآمد میان عوامل تولید (زمین، نیروي 



  163               ...هاي جهادي بسیج در تحقق  تبیین الگوي مطلوب حرکت

 

وري نهایی،  تئوري بهرهۀ ارائرو با  کار و سرمایه) و مشاغل تخصصی در یک نظام تقسیم کار بودند. از این
هاي نسبی اجاره، دستمزد و  بري عوامل تولید از درآمد ارائه دادند. سهم توجیهی براي توزیع درآمد و سهم

گردید؛ یعنی  تعیین می ها آناي  بوسیله ارزش مبادله ـ ن عایدي زمین، نیروي کار و سرمایهعنوا به -سود
شـد. در   آن قیمتی که باید به صورت آزاد براي استفاده از زمین، نیروي کار و سرمایه تولید پرداخته می

طـور کامـل    هاي تولیـد را بـه   یعنی آنچه هزینهـ  یواقع از آنجا که اقتصاددانان متعارف بین قیمت طبیع
سهم نسبی عوامل تولید از درآمد در نظام بازار آزاد و شوند، تعیین  داد و قیمت بازاري قائل می پوشش می

شود. در توجیه این نظام توزیع به ایـن امـر اشـاره     براساس قیمت بازاري و نه قیمت طبیعی حاصل می
شود که در این فرایند سهم نسبی توزیع درآمد بین سه نهاده تولید به نحوي است که سبب اشتغال  می

به این  ها آنکنند که موجب کمک  اي تولید دقیقاً همان عایدي را دریافت میه شود. نهاده کامل منابع می
زند. در بلندمدت اجاره، دستمزدها و سـود   شود. هر گونه توزیع دیگر تعادل را به هم می تعادل کامل می

بنابراین در نظام  (Ingham, 2008: 12)کنند.  معادل ارزش کمکی است که هر کدام به ثروت کل می
بري عوامل تولید و توزیع درآمد بین  مدار آنچه به لحاظ نظري حائز اهمیت است سهم نظام سرمایه توزیع

  گذاري بر این عوامل در نظام بازار آزاد است.  براساس قیمت ها آن
گیري پویش انباشت و تمرکز سرمایه و ثروت در دست افراد معدود  . آخرین نکته در رابطه با علت شکل4

اقتصادي است. در واقع ایـن بسـتر   ۀ بازاري و محوریت صرفۀ داري بستر مبادل ف سرمایهدر نظام متعار
افراد جامعه به سمت انباشت سرمایه و ثروت ایفاي نقش ة دهند عنوان سوق تواند به تعاملی است که می

 کند. از آنجا که تولید متعارف هدف ایجاد ارزش مصرفی براي رفـع نیازهـاي واقعـی انسـان را دنبـال     
کند و منحصراً در پی محقق ساختن سود پولی است. بدیهی است که دستیابی بـه ایـن هـدف بـا      نمی

اقتصـادي  ۀ اي و صرف پذیر است. بنابراین بستر مبادله اي امکان تولید انبوه کاالهاي داراي ارزش مبادله
اند تـا از   ی تسلیمهاي مصرف این امر ارزشۀ کند. در نتیج از میل به انباشت ثروت و سرمایه حمایت می

  اي و سود محقق شود.  هاي مبادله این رهگذر ارزش

  تمرکزگرایی و نظام توزیع ناعادالنه . 2.1
ـ   ۀ هاي استبدادي به واسط عدالتی در توزیع ثروت و منابع در نظام بی ۀ طبقـ ۀ اسـتثمار مسـتقیم و زورگویان

عـدالتی توسـط    داري بـی  نظـام سـرمایه  گیرد. اما در رابطه بـا   صاحب قدرت سیاسی و اجتماعی شکل می
هـاي   بـري عوامـل تولیـد براسـاس قیمـت      دهد چرا که سهم مکانیزم تلویحاً خنثاي نظام بازار آزاد رخ می

عـدالتی و اسـتثمار    تراز از لحاظ حقـوقی، بـی   بین افراد همۀ دهد. بازار آزاد مبادل بازاري این عوامل رخ می
گونه که اشاره شد پویش انباشت منجر به تمرکز منـابع و   ست. همانفزاینده را در پشت خود پنهان کرده ا

هاي الزم براي  ها و فرصت اي معدود خواهد شد و در طرف مقابل فقر منابع، سرمایه سرمایه در دست عده



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                164

 

دهد. در چنین شرایطی بسیاري از افراد جامعه توان الزم براي  بالفعل شدن ظرفیت اکثریت جامعه رخ می
بدون وجود حداقل اسباب معاش ناچارنـد نیـروي    ها آنهاي مولد نخواهند داشت و در نتیجه  یتانجام فعال

دار بفروشند. این فرایند که حاصل پویش انباشـت و الزامـات آن در    کاالیی به سرمایهۀ کار خود را به مثاب
استبدادي که بـه  هاي  برخالف بردگی موجود در نظامـ  گیري بردگی نرم ي است منجر به شکلدار سرمایه

گیـرد   مـی این فرایند نظام توزیعی ناعادالنه شـکل  ۀ گردد. در نتیج میـ  شود زور و قدرت ایجاد میۀ واسط
شـود. چـرا کـه     روز فقیرتر مـی  محروم جامعه روزبهۀ تر و طبق تر و غنی روز فربه هبدار روز که در آن سرمایه

هـاي الزم بـراي فعالیـت     منـابع امکانـات و فرصـت   داران در این نظام توانایی بیشتري در جـذب   سرمایه
ۀ دلیل فقدان این منابع و عدم توزیع متناسب و عادالن محروم بهۀ اقتصادي خواهند داشت. در حالیکه طبق

کـار گیرنـد و از ایـن طریـق تـأمین       داران بـه  هاي بزرگ سرمایه بنگاه ناچارند نیروي کار خود را در ها آن
توزیـع  ۀ ) از طرف دیگر با توجه به نظری355: 1391خورد. (پوالنی،  ران گره میدا به سرمایه ها آنمعیشت 

دهند. این درحالی است که کـارگر   متعارف این گروه سهم ناچیزي از پویش تولید را به خود اختصاص می
نهد و به میزانی بـیش از آنچـه بـراي تـأمین معیشـت او و       در این نظام تولید به قدرت سرمایه گردن می

کند تنها براي اینکه پویش انباشت سرمایه براي حفظ  اي ایجاد می اش ضروري است ارزش مبادله نوادهخا
دار تسهیل شود. این نظام توزیع ناعادالنـه ناشـی از انباشـت و تمرکـز سـرمایه و       موقعیت رقابتی سرمایه
  اي معدود است.  امکانات در دست عده

  تقابل تمرکززدایی و تمرکزگرایی . 3.1
مدار تمرکز ثروت و سرمایه در اختیار  هاي نظام سرمایه ترین شاخصه انگونه که اشاره شد یکی از اصلیهم

اي معدود و به تبع آن محدودیت و محرومیت بسیاري دیگر از افراد جامعه است. با اشاره به این نکته  عده
ی مشخص خواهد شد. همانگونه که تقابل دو رویکرد تمرکزگرا و تمرکززدا در دو حوزه تولید و توزیع به خوب

الگوي خاص تولید و توزیع مبتنی بر تکاثر سرمایه ۀ در بندهاي قبل توضیح داده شد رویکرد تمرکزگرا، با ارائ
عدالتی  اي معدود به سامان اجتماعی خاصی منجر خواهد شد، که در آن شکاف طبقاتی و بی در اختیار عده

یدا خواهد کرد. این درحالی است که نظام مبتنی بر تمرکززدایی بـا  بیش از هر نظام اجتماعی دیگر نمود پ
اي، عرصه را  ایجاد توازن نسبی از طریق توزیع منابع و همچنین اعطاي قدرت جذب منابع به مناطق حاشیه

  کند.  براي فعالیت آحاد افراد جامعه فراهم کرده و روند تحقق عدالت اجتماعی را تسهیل می
مرفه جامعـه  ۀ د مبتنی بر تکاثر سرمایه، ایجاد شکاف طبقاتی است، که ذیل آن طبقاز جمله آثار تولی

پـردازد. ایـن    مستضعف و کمتر برخوردار جامعه میۀ هاي عظیم به استثمار طبق با در اختیار گرفتن سرمایه
لـف و  هـاي مخت  درحالی است که نظام تمرکززدا در عمل با توجه به منابع انسانی و مالی مورد نیاز بخـش 

به تبع آن توزیع و پخش منبع قدرت، به تولید متکی بر نیروي فراگیـر یـک ملـت دسـت خواهـد زد. در      
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حقیقت این توزیع پیشینی منابع، منجر به آزادسازي استعداد نیروي کـار مولـد در یـک جامعـه شـده و از      
ر با تمرکـز منـابع در   ساال هاي موجود جامعه استفاده خواهد شد، حال آنکه در نظام سرمایه تمامی ظرفیت

ها را صرفاً به ابزاري بـراي تـأمین    هاي سایر اقشار جامعه محدود شده و آن اي معدود، ظرفیت اختیار عده
هاي تشنۀ کشور برده و  دار بدل خواهد کرد. درحالی که جریان تمرکززدا سرمایه را به بخش منافع سرمایه

د کشور را رقم خواهد زد، و ایـن خـود خـالف جریـان     پیشرفت فراگیر و در نهایت تثبیت و تحکیم اقتصا
هایی اسـت کـه    عنوان نمونه بخش کشاورزي یکی از بخش داري است. به حرکت سرمایه در نظام سرمایه

شـود و در نتیجـه از    هـایی از صـنعت توجـه درخـوري بـه آن نمـی       با توجه به تمرکز سـرمایه در بخـش  
شـود. حـال آنکـه در     برداري نمـی  شایسته است بهره هاي کشور در بخش کشاورزي آن چنان که ظرفیت

نش رویکرد تمرکززدا هر خانوار با در اختیار داشتن حداقل منابع مورد نیاز همچون زمین و البته در کنار دا
بخشی به آحـاد   تمرکز به تولید خواهد پرداخت. روشن است که از جمله آثار این توانمبتنی بر رویکرد ضد
  تولید و در نهایت کاهش فاصله طبقاتی خواهد بود. جامعه، توزیع قدرت 

الزم به توضیح است که این نظام تولیدي خاص براي اثربخشی، نیاز به نظام توزیع متناسب با خـود  
توزیـع پسـینی در جامعـه را    ة نیز خواهد بود. نظام بازار آزاد و قیمت بازاري یگانه معیاري است کـه نحـو  

سو و توزیع ناعادالنـه در جامعـه از    تر شدن شکاف طبقاتی از یک عمیق دهد، امري که منجر به جهت می
گیري از قیمت طبیعی بـه جـاي قیمـت بـازاري، نظـام       سوي دیگر خواهد شد. اما رویکرد مخالف با بهره

  دهد.  تري را فراروي کنشگرهاي اقتصادي قرار می بري عادالنه سهم

  تمرکززدایی و نظام توزیع عادالنه . 4.1
ـ    آنکه به تبیین پویش انباشت و تمرکز اقتصادي در سرمایه پس از ۀ داري پرداختیم و بـه سـاختار ناعادالن

هاي نظري نظـام توزیـع عادالنـه مبتنـی بـر       حاصل از تمرکز منابع اشاره کردیم. در اینجا به تبیین مؤلفه
اشـت و تمرکـز منـابع    پردازیم. اصل محوري در نظام توزیع عادالنه تقابل بـا انب  تمرکززدایی میۀ مشخص

هاي مورد نظر در ساخت نظام توزیع عادالنه مبتنی بر رویکـرد تمرکززدایـی ارائـه     رو مؤلفه است. از همین
مفهومی عـدالت در آیـات قـرآن کـریم و روایـات معصـومین       ة گردد. بر این اساس با استفاده از گستر می

  پردازیم:  ذکور میهاي م مؤلفه ينظران این حوزه به احصا السالم و صاحب علیه

  هاي مولد  حق برخورداري برابر از منابع و ثروت. 1.4.1
اي  هاي مولـد در دسـت عـده    داري تمرکز منابع و دارایی طور که اشاره شد از معضالت نظام سرمایه همان

کـارگیري   هاي مولـد در جهـت بـه    معدود است. این درحالی است که لزوم توازن در برخورداري از دارایی
هاي آشکار و پنهـان در   ا در فرایندهاي تولیدي از اصول نظام توزیع عادالنه است. اختالف و تبعیضه آن
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عدالتی است. به عبارت دیگر تـالش در   تصاحب این منابع، پایه و مبنایی براي رقم خوردن دیگر انواع بی
ا کـه انباشـت سـرمایه در    گیرد. چر هاي مولد در قلب رویکرد تمرکززدا قرار می جهت توزیع متوازن دارایی

توازن در تصاحب منـابع و   در استفاده از این منابع، به عدماي معدود و محرومیت اکثریت جامعه  دست عده
هاي مولد توازن  هاي آحاد ملت در فعالیت کارگیري توانمندي بهۀ شود. الزم هاي اولیه ارجاع داده می دارایی

هاي مولد، از طریق امکان رفع  هاي مولد است. از طرف دیگر تمرکززدایی در توزیع دارایی در توزیع دارایی
  تري در عایدات و درآمدها را رقم خواهد زد.  کارگیري این منابع توزیع عادالنه نیازها با به

  ها  فرصتبرابري . 2.4.1
ها  عالوه بر لزوم امکان دسترسی به منابع مولد براي افراد مناطق مختلف کشور، الزم است برخی فرصت

شکلی متوازن  ست از وضعیت تمرکز خارج شود و بههاي اقتصادي نیاز ا کارگیري منابع در فعالیت که در به
کـارگیري   بهۀ در مناطق مختلف در عرص هاي برابر توزیع گردد. بنابراین در کنار دستیابی به منابع فرصت

طور معمول در نظام رایج چنین است که از حیث دسترسی بـه   منابع بایستی سازوکارهایی طراحی شود. به
شود؛ بدین نحو که بـا فاصـله گـرفتن از مرکـز و      ها کشور به دو بخش مرکز و پیرامون تقسیم می فرصت

توان از حیث توزیع  یابد. بر این اساس می ا کاهش میه نزدیک شدن به حاشیه میزان دسترسی به فرصت
برقراري نظام توزیع عادالنـه، رویکـرد   ة ها به دو نوع دسترسی محدود و فراگیر اشاره کرد. در حوز فرصت

  مناطق است. ۀ ها به نحوي فراگیر در هم تمرکززدا تالش در پی توزیع فرصت

  ها  رشد ظرفیت .3.4.1
تـر   زدایی و رقم خـوردن توزیـع عادالنـه    اي از محرومیت انمندسازي مفهوم ویژهها یا تو تعبیر رشد ظرفیت

زدایی، مناطق بسیاري وجود دارنـد کـه    دهد. برخالف تصور رایج، در این تعبیر از محرومیت منابع ارائه می
هاي برخورداري وجود دارند که از همان اسـتعداد  برخوردار هستند اما توانمند نیستند و برعکس مناطق کم

اند. بنابراین صرف توزیع منابع و جلوگیري از  اندك خود به اندازة کافی استفاده کرده و به توانمندي رسیده
تواند به بهبود وضع زندگی مردم منـاطق منجـر شـود. ممکـن اسـت منـاطق در عـین         نمی ها آنانباشت 

گیـري از   هـا و بهـره   ن ظرفیـت برخورداري از منابع و استعدادهاي گوناگون توانمندي به فعلیت رساندن ای
افتـادن معطـل مانـدن منـابع و      در فعالیت تولیدي را نداشته باشند. بنابراین آنچه عمـالً اتفـاق مـی    ها آن

توزیع وجود داشته باشـد عـدم   ۀ تواند در رقم خوردن نظام عادالن ها است. پس مانع مهمی که می ظرفیت
  ي منابع است. کارگیر ها براي به توانایی و رشد متناسب ظرفیت

  بري به میزان مشارکت در تولید  سهم. 4.4.1
در ادبیات اسالمی چنین است که محصول کار هر کس بایستی به خـودش برگـردد. بنـابراین اصـل، در     
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هـاي مولـد و در چـارچوب     برداري از حق برابر در استفاده از منابع و ثروت اقتصادي با بهره  اسالم فعالیت
هر فرد بـه نسـبت مشـارکت او در فراینـد تولیـد دارایـی       ۀ ندارد. محصول مکتسبمالکیت مشروع مانعی 

بایستی از امنیت برخوردار باشد. بـا اسـتناد بـه آیـه (ال تبخسـوا النـاس اشـیائهم و ال تعثـوا فـی االرض          
صـورت انتسـاب حـق نخواهـد      ی به حساب فرد گذاشته شود در غیراینمفسدین) کار و تالش فرد بایست

معیار شایسـتگی در نظـام عادالنـه اسـت. در     ة کنند ) این معیار در واقع بیان167: 1390ضلو، داشت. (عیو
مفهومی عدالت از منظر اسالم بـه دو اصـل نیـاز و اصـل اسـتحقاق و شایسـتگی اشـاره        ة واقع در گستر

کـه بـا    شود. در معیار اول تأکید بر رفع نیازهاي آحاد جامعه است و در اصل دیگر تأکید بر ایـن اسـت   می
هاي برابر به هر فرد به میزان استحقاق و شایستگی او اعطا شود. اهمیت این بحث در نظام  ایجاد فرصت

توزیع از این حیث است که در نظام تمرکزگراي اقتصادي هر چند فرد امکان شرکت در فعالیت اقتصادي 
  عایدي دریافت نکند. یابد اما ممکن است به میزان مشارکت و سهمی که در تولید داشته است  می

  اصل نیاز و جبران  . 5.4.1
کنـد. بـه اعتقـاد     شهید صدر (ره) نیاز را به عنوان یک عامل توزیع در مکتب اقتصادي اسالم معرفی مـی 

) 352: 1375ایشان در فرایند توزیع غیر از کار عامل اساسی دیگري نیز وجود دارد و آن نیاز است. (صدر، 
  کنند:  توزیع، افراد جامعه را به سه دسته تقسیم میۀ نیاز در نظام عادالن شهید صدر در تبیین جایگاه

  زندگی خود در سطح قابل قبولی دارند.  ة اي که توانایی فکري و جسمی و عملی براي ادار . دسته1
  دهد.   را می ها آنتوانند کار کنند اما کارشان تنها کفاف برآوردن نیازهاي اساسی  . کسانی که می2
ان که به دلیل ضعف عملی یا ناتوانی فکر یا هر عامـل دیگـر کـار کـردن برایشـان مقـدور نیسـت.        . آن3

  ) 175: 1383(هادوي تهرانی، 
یابد و اصل نیاز براي این گروه نقشـی نـدارد.    گروه اول از طریق کار به سهم خود در توزیع دست می

در واقع از سـویی کـار ضـروریات زنـدگی      آورند. گروه دوم از طریق کار، حداقل معیشت خود را فراهم می
کند و از سوي دیگر نیاز براساس مبانی کفالت همگانی، به توسیع معیشـت آنـان کمـک     آنان را تأمین می

دهند. بر ایـن   کند. اما در مورد گروه سوم این تنها اصل نیاز است که به حیات اقتصادي خود ادامه می می
  گردد.  اسالمی روشن میۀ عادالناساس اهمیت اصل نیاز در نظام توزیع 

  هاي نظام توزیع با تأکید بر مشخصه انباشت   . چالش2
هاي نظام توزیع کشور  توان به چالش با توجه به تقابل دو رویکرد تمرکزگرایی و تمرکززدایی اقتصادي می

هاي  در زمینه توزیع نامتوازن و انباشت منابع اشاره کرد. وضعیت موجود نظام توزیع کشور ضرورت حرکت
تـوان بـه    یـن راسـتا مـی   کنـد. در ا  جهادي با رویکرد تمرکززدا و پخش منـابع و امکانـات را توجیـه مـی    
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ها و امکانات به نفع مرکـز، توزیـع نـامتوازن درآمـدي، توزیـع       هایی از جمله چولگی توزیع فرصت شاخص
  پردازیم:  ها می ناعادالنه پول و مشکالت ساختاري نظام توزیع اشاره کرد. در ادامه به بررسی این مؤلفه

  مرکز ها و امکانات به نفع  چولگی توزیع؛ توزیع فرصت. 1.2
ایـن آیـه بـه    » و آتاکم من کل ما سالتموه و ان تعدوا نعمت اهللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم الکفار.«... 

کند که خداوند منابع تولید همۀ نیازهاي بشري را در زمین آفریده و به دست انسان سپرده  روشنی بیان می
در داده است. ستمکاري آدمی در اقتصاد در است هر چند او با ستم و ناسپاسی خویش امکانات خدادادي را ه

سو جهان را بـه دو   شود در نتیجه از یک هاي نادرست اقتصادي مجسم می توزیع نابرابر ثروت و نیز مبادله
کند و از دیگر سو مبادله را که باید واسطه میان تولید و مصرف باشد به ابزار  طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم می

) توزیع عادالنۀ درآمد بـین عوامـل   140: 1384سازد. (ایروانی،  کشی مبدل می بهرهاندوزي و وسیله  ثروت
انجامد و از طرف  تولیدي با توجه به آثار داخلی و خارجی آن که از یک طرف به تحقق کارآیی در اقتصاد می

، جـزو  شود دیگر سبب افزایش انگیزه در بین عوامل تولیدي براي مشارکت در فرایند توسعۀ اقتصادي می
شود اما تأمل در این نکته بسیار اهمیت دارد که صرف رعایت بحث  اهداف اصلی علم اقتصاد محسوب می

عدالت در توزیع درآمدها براساس ارزش تولید نهایی عوامل تولید به یک نابرابري درآمدي و افزایش فاصله 
  ) 376: 1386شود. (قنبري و صادقی،  طبقاتی در بین افراد جامعه منجر می

به نفع مرکز از جملـه مشـکالت نظـام     ها آنها و امکانات و تمرکز  توازن نسبی در توزیع فرصت عدم
توزیع است. علت طرح عدالت توزیعی و جبرانی و سازوکارهاي تحقق نیز عدم وجـود ایـن تـوازن نسـبی     

طق قرار گیـرد  هاي مختلف بایستی به صورت متوازن در اختیار همۀ منا است. در یک اقتصاد مقاوم مزیت
طور که قبالً نیـز اشـاره شـد، انباشـت و      ها و استعدادهاي موجود احیا گردد. همان تا از این طریق ظرفیت

مدار است که در مقابل در گفتمان مقاومـت اقتصـادي تـوازن نسـبی      تجمیع سرمایه از نتایج نظام سرمایه
شود. در کنار سـازوکارهایی چـون    می انباشتی مطرحها از طریق سازوکارهاي ضد و مزیتها  توزیع فرصت
افـزاري چـون بسـیج، بنیـاد      افزاري چون خمس، زکات، انفاق و وقف و... نهادهـایی سـخت   نهادهاي نرم

هاي جهادي بسیج سـازندگی از جملـه اقـداماتی     گیرند. حرکت مستضعفان، سپاه پاسداران و... نیز قرار می
هـاي جهـادي عمرانـی بـا      ها نقش دارد. حرکت و فرصتاست که در توزیع متوازن سرمایه و دیگر منابع 

هـاي جهـادي آموزشـی و علمـی بـا انتقـال        تأمین امور زیربنایی و رفاه عمومی مناطق مختلـف، حرکـت  
هاي  هاي جهادي اقتصادي با فراهم کردن فرصت هاي علمی و آموزشی به مناطق مختلف، حرکت فرصت

  دارند.   مقاوم گام برمیمولد در جهت توزیع متناسب با نظام اقتصادي 
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  توزیع درآمد . 2.2
عنوان شاخص مهمی بـراي تعیـین میـزان تحقـق نظـام       توزیع درآمدها بهة در ادبیات رایج اقتصادي نحو

هـاي   درآمـدي بـین گـروه   ۀ عالوه توزیع درآمـدها فاصـل   شود. به صادي و اجتماعی معرفی میاقتۀ عادالن
ه شـد در اقتصـاد متعـارف بـا اسـتفاده از چـارچوب تئوریـک        طور که اشار دهد. همان مختلف را نشان می

کنـد   شود که توزیع درآمد بین عوامل تولید در فرایند تولید، ادعا مـی  وري نهایی چنان نشان داده می بهره
که توزیع بر این اساس عادالنه است. اما باید توجه داشت با دسترسی محدود و نـه دسترسـی فراگیـر بـه     

ها و عوامل دیگر بـه شـکاف درآمـدي و     گردد و با توجه به محدودیت دعا محقق نمیعوامل تولیدي این ا
  شود.  طبقاتی منجر میۀ فاصل

هـا   در بررسی تجربی توزیع درآمد، نمایش چگونگی توزیع درآمد بین افـراد جامعـه از معیـار چنـدك    
% بـا درآمـد متوسـط و    40% کم درآمـد،  40ۀ شود. در این بررسی معموالً خانوارها به سه دست استفاده می

بندي از آن جهت که برداشت ساده و قابل قبـولی از   شود. این تقسیم هاي پردرآمد تقسیم می % خانواده20
  شود.  کند از آن در بررسی توزیع درآمد استفاده می الگوي توزیع درآمد را ارائه می

عبـارت اسـت از: ثبـت    گیري نابرابري در سطح کل اقتصـاد اسـت و    ضریب جینی یک مقیاس اندازه
ممکن این تفاوت کـه مقـدار   ة متوسط مجموع قدر مطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها و حداکثر انداز

  . (Stiglitz, 2000: 121)باشد  آن بین صفر و یک است. مبناي این شاخص نابرابري منحنی لورنز می
  شود:  ضریب جینی معموالً از طریق فرمول میلر و به طریق زیر محاسبه می

      k
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نسبت تراکمی  Yi، و iنسبت تراکمی خانوار در گروه درآمدي  Xiضریب جینی،  Gکه در این فرمول 
هاي مربوط بـه ضـریب    ). جدول زیر نمایانگر داده364: 1388است (صادقی و قنبري،  iدر گروه درآمدي 

  باشد:  ها می جینی و توزیع درآمد میان دهک
  

  (دهک وزنی) ـ : کل کشور1380-91هاي  هر دهک در سالۀ ناخالص سرانۀ ضریب جینی و سهم هزین .1جدول 
  شرح  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391

  ضریب جینی  0.4304  0.4287  0.4241  0.4240  0.4248  0.4356  0.4337  0.4122  0.4111  0.4099  0.37  0.364
  سهم دهک اول  0.0207  0.0201  0.0203  0.0206  0.0202  0.0195  0.0192  0.0200  0.0196  0.0218  0.0263  0.28
  سهم دهک دوم  0.0316  0.0324  0.0333  0.0329  0.0326  0.0308  0.0315  0.0335  0.0336  0.0347  0.0400  0.42

  سهم دهک سوم  0.0408  0.0421  0.0433  0.0426  0.0428  0.0411  0.0412  0.0439  0.0440  0.0445  0.0498  0.050
  سهم دهک چهارم  0.0527  0.0511  0.0534  0.0529  0.0531  0.0505  0.0514  0.0546  0.0544  0.0545  0.0600  0.060
  سهم دهک پنجم  0.0648  0.0624  0.0642  0.0644  0.0643  0.0620  0.0661  0.0663  0.0666  0.0658  0.0708  0.070
  سهم دهک ششم  0.0757  0.0784  0.0783  0.0778  0.0774  0.0811  0.0766  0.0803  0.0808  0.0791  0.0833  0.08

  سهم دهک هفتم  0.0945  0.0943  0.0942  0.0946  0.0942  0.0933  0.0944  0.0979  0.0987  0.0965  0.0992  0.098
  سهم دهک هشتم  0.1174  0.1230  0.1180  0.1190  0.1190  0.1188  0.1203  0.1224  0.1239  0.1210  0.1210  0.120
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   .1ادامۀ جدول 
  شرح  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391

  سهم دهک نهم  0.1624  0.1653  0.1594  0.1605  0.1632  0.1655  0.1641  0.1645  0.1657  0.1618  0.1578  0.155
  سهم دهک دهم  0.3394  0.3320  0.3368  0.3346  0.3331  0.3385  0.3383  0.3165  0.3128  0.3204  0.2918  0.290

0.069  0.0663  0.0565  0.0531  0.0535  0.0507  0.0502  0.0529  0.0536  0.0535  0.0525  0.0522  
فقیرترین  20سهم 

  جمعیت

10.2  11.09  14.71  15.97  15.79  17.59  17.40  16.46  16.21  16.63  16.55  16.43  
 10سهم 

 10ثروتمندترین به 
  فقیرترین

6.4  6.78  8.54  9.00  8.99  9.09  10.04  9.39  9.24  9.27  9.48  9.61  
 20سهم 

 20ثروتمندترین به 
  فقیرترین

3.60  3.80  4.50  4.63  4.61  5.00  5.09  4.77  4.75  4.72  4.91  4.90  
 40سهم 

 40ثروتمندترین به 
  فقیرترین

  1391 -هاي آماري مرکز آمار ایران ماخذ: سالنامه
  

تـر درآمـد    دانیم ضریب جینی هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از توزیع ناعادالنـه  طور که می همان
دارد و برعکس هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان از توزیع درآمد متـوازن دارد. سـري زمـانی مربـوط بـه      

حـد مطلـوب    ي مورد بحث اندکی بهبود یافته است اما هنوز نیز بـه ها سالضریب جینی هر چند در طی 
درصـد فقیرتـرین    20یـا   10درصد ثروتمندترین بـه   20درصد و یا  10نرسیده است. از سوي دیگر سهم 

هـاي   دهد. اما بـا توجـه بـه مشـکالت و محـدودیت      هاي باال و پایین را نشان می اختالف درآمدي دهک
ع و درآمـدها در  ز منـاب تمرکـ ۀ هایی چون ضریب جینی و با توجه به هدف ما در تأکید بر مشخص شاخص

درآمـد متوسـط   ۀ تـوان بـه مقایسـ    هاي روستایی می هاي دیگر ویژه بخش برخورداري بخش مرکز و عدم
 2طور که در جدول شماره  متوسط شهري و روستایی پرداخت. همانۀ هزین همچنینشهري و روستایی و 

ي مورد مطالعه بـوده  ها درصد در طی سال 50شود درصد درآمد روستایی به شهري در حدود  مشاهده می
  باشد.  است و این نشان از اختالف درآمدي این دو قشر جامعه می

  . توزیع پول 1.2.2
یکی از مشکالت نظام توزیع در رابطه با توزیع پول و ثروت است. تبلور چگونگی توزیع پـول و ثـروت در   

کننـده وجـوه    ر پـول تـأمین  توان در بازار پول و سـرمایه جسـتجو کـرد. بـازا     اقتصادي موجود را می  نظام
طـور عمـده در    گذاري در اقتصاد است. و اهمیت بازار سـرمایه بـه   معامالتی و نیز وجوه الزم براي سرمایه

گذاري و تشکیل سرمایه اسـت و در حقیقـت بـازار سـرمایه      تأمین وجوه مازاد عوامل اقتصاد براي سرمایه
  هاي خرد از اقشار مختلـف،   مدتاً با دریافت سرمایهزند. نهادهایی که ع است که وضعیت اقتصاد را رقم می
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  )1353-1392یک خانوار شهري/ روستایی (ۀ متوسط درآمد کل ساالن .2جدول 
  درصد روستایی به شهري  روستایی  شهري  سال
1353  186698  88436  47.36847743  
1354  326057  111916  34.3240599  
1355  -  120913    
1356  448729  166308  37.06201293  
1357  -  192215    
1358  514446  213285  41.45916189  
1359  608849  -    
1360  -  -    
1361  709601  391825  55.21765048  
1362  918386  471927  51.7289904  
1363  1034170  524624  50.7289904  
1364  1037080  531094  51.21051414  
1365  1126639  568558  50.46496704  
1366  1149296  723205  62.92591291  
1367  1339970  908627  67.8095032  
1368  1467436  1012284  68.98317882  
1369  2010547  1251067  62.22520538  
1370  2840826  1563125  55.02360933  
1371  3541277  1973838  55.73802897  
1372  4425611  2279764  51.51297753  
1373  5729732  3293498  57.48083855  
1374  7368243  4561348  61.90550447  
1375  9879358  5865027  59.36647908  
1376  12115656  7444816  61.44789849  
1377  15151894  9367760  61.82567011  
1378  18564952  11561534  62.27613193  

  هاي اقتصادي مرکز آمار ایران  ماخذ: داده
  

هاي پولی و  پردازند. از سوي دیگر بحران دار می پدید آمده به سوي سرمایههاي انباشتی  به هدایت سرمایه
رو  هاي اساسی روبـه  هاي اخیر ثابت کرده است که اتکاي به این دو بازار، اقتصاد را با چالش مالی در سال

اقشـار  ناپذیري را عمدتاً به  هاي جبران هایی که آسیب ها و بحران ) چالش310: 1392خواهد کرد. (رزاقی، 
  دار مذایقه نخواهد کرد. گونه تالشی در جهت حفظ سرمایه پذیر جامعه وارد آورده و از هیچ آسیب

از سوي دیگر در ادبیات اسالمی بر لزوم تداول پول و ثروت در میان همۀ افـراد جامعـه تأکیـد شـده     
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داري به  نظام پولی سرمایه». کی ال یکون دولۀ؟ بین االغنیاء منکم«فرماید:  است، چنانکه قرآن کریم می
اي است که در آن اغنیا و ثروتمندان شانس بیشتري در تصاحب ثروت و سـرمایه دارنـد بـه عبـارت      گونه

شود و این چنین است که  تر می روز وسیع به اي معدود از افراد جامعه روز عدهدیگر در این نظام دایرة ثروت 
شود. بنابراین نظام پولی عادالنه متناسب با اقتصاد  دست می به بین اغنیا و ثروتمندان جامعه دستثروت در 

دست نشده و این ثروت از طریق یک  به که در آن ثروت بین ثروتمندان دستاي باشد  مقاومتی باید به گونه
هـاي جهـادي بـا     د ملی قرار گیرد. در این فضا الزم اسـت کـه حرکـت   فرایند متوازن توزیع، پشتوانۀ تولی

اي براي رسـاندن سـرمایه بـه     عنوان واسطه نیازسنجی صحیح و گسیل پول و ثروت به مناطق نیازمند، به
   محور بپردازند. سازي اثرات منفی نظام سرمایه هاي محروم عمل کرده و از این طریق به خنثی بخش

  ري نظام توزیع کاالها و خدمات مشکالت ساختا. 2.2.2
شـوند. از   هاي نظام توزیع کاالها و خدمات مانعی در جهت نیل به نظام توزیع عادالنه محسوب می آسیب

هاي غیرضروري در نظام توزیع کاالها و خدمات است. این امر  ها مشکل داللی و واسطه جمله این آسیب
و بخش دیگر یعنـی کشـاورزي و صـنعت حجـم     باعث شده است که بخش خدمات در کشور نسبت به د

هاي غیرضروري و دالالن در نظام توزیع کاالها و خدمات باعث باال رفتن  بسیاري پیدا کرده است. واسطه
توازن در توزیع سرمایه به نفع  کند. عدم ضایتی عمومی را حاصل میها گشته و نار غیرعقالنی شاخص قیمت

این دو بخـش   صنعت به علت سودآوري بیشتري که نسبت بهبخش خدمات کشور نسبت به کشاورزي و 
توازن در توزیع ثروت و مشکالت ساختاري دیگر در نظام توزیع شـده اسـت. توزیـع     اند، موجد عدم داشته

عیتی را ایجاد کرده اسـت. ایـن   نامناسب خدمات و منابع در پهنۀ اقتصاد ملی است که توزیع نامناسب جم
  ). 79: 1387اختالف شدید در برخورداري از منافع مادي شده است (درخشان، تعادل موجب مهاجرت و  عدم

شود که ظرفیت نیروي انسانی به جاي اینکه در زنجیـرة تولیـد قـرار     از طرف دیگر این امر باعث می
گیـرد و   گیرد و به تولید مردمی کشور رونق دهد، در زنجیرة دور و دراز دالالن در نظـام توزیـع قـرار مـی    

کند. بر همین اساس در یک اقتصاد عادالنه الزم است نیرو و   ایی منفی براي اقتصاد ملی ایجاد میپیامده
هاي دیگر مانند نظام توزیع کاالهـا و   ظرفیت جوان کشور در چرخۀ تولید فعال شود و از پرداختن به نقش

واند رقم زننـدة رشـد و   ت خدمات خودداري کنند. ثروت انسانی و جوان کشور ما با توان و شجاعت زیاد می
  العاده در کشور باشد.  رونق فوق

هاي جهادي بسیج سـازندگی را در نظـام توزیـع ایـن      توان نقش حرکت با توجه به آنچه گفته شد می
ها در زمینۀ اقتصـاد بـه    ها و فرصت هاي جهادي بسیج سازندگی با انتقال مزیت چنین تعریف کرد: حرکت

ها و فعال  کنندة توازن نسبی در کشور باشد. از طرف دیگر با احیاي ظرفیتتواند برقرار مناطق مختلف، می
هاي مضر مانند داللی بـه   تواند نیروي انسانی را از فعالیت هاي موجود در مناطق مختلف می شدن فرصت
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تواند نقش مـؤثري در   بخشی می هاي جهادي با آگاهی حرکت همچنینهاي مولد سوق داد.  سمت فعالیت
  الت نظام توزیع ایفا کند. اصالح مشک

  هاي جهادي تمرکززدا  ساخت نهادي حرکت. 3
انقالب اسالمی ایران به نمایندگی از جریان حق و با هدف اعتالي مفـاهیم الهـی و ایجـاد تمـدن نـوین      
اسالمی پا به عرصه نهاده است. لزوم تبلور این مفاهیم مقدس در ساحات مختلف جامعه از جمله سـاحت  

هـایی در جهـت    هاي آغازین بعد از انقالب، نمایانگر تالش امري آشکار و مبرهن است. سال اقتصادي نیز
حذف مفاهیم و نهادهاي شرقی و غربی است. نهادهایی که عمدتاً ریشه غیرالهی داشـته و بـراي سـامان    

رزش گیري و روي آوردن بـه نهادهـاي ا   توان شکل اجتماعی غیرالهی طراحی شده بودند. در این میان می
مبنایی را شاهد بود که با توجه به نیاز جامعه دینی و در راستاي تحقق عـدالت اجتمـاعی شـکل گرفتنـد.     

هـاي   داري و مطابق با مفاهیم دینی، یکی از شاخصـه  نهادهایی که برخالف جریان حاکم در نظام سرمایه
انمندسازي یکایک افراد جامعه ها تمرکززدایی و توزیع عادالنه منابع بین اقشار مختلف جامعه، تو اصلی آن

  ها از جمله عرصه اقتصاد است.  و در نهایت تحقق عدالت در تمامی عرصه
شمار  هاي ممتاز این نهادسازي به تشکیل بسیج مستضعفین به دستور حضرت امام (ره)، یکی از نمونه

نظـر و هـم در حـوزه    تواند هم در حـوزه   فرد خود می هاي منحصربه رود. نهادي که با توجه به ویژگی می
هاي بالقوه این نهاد، تقابل آشکار با  ترین ویژگی عمل و اجرا خدماتی را به انقالب ارائه کند. یکی از اصلی

تـوان   اندیشه تمرکزگرایی و حرکت در جهت تحقق عدالت توزیعی است. تمرکززدا بودن این نهـاد را مـی  
قادر است طی فرایند جـذب بـه دریافـت منـابع      ذیل دو فرایند جذب و پخش منابع توضیح داد. این نهاد

مختلف مالی و انسانی از مناطق برخوردار کشور بپردازد. بدین صورت که به سبب فراگیر بودن ایـن نهـاد   
ها و استعدادهاي هـر منطقـه و    در مناطق مختلف کشور و در میان اقشار جامعه، توانایی شناسایی ظرفیت

داري  هـا در نهادهـاي سـرمایه    ، مانع از تمرکـز آن ها آنو توزیع متناسب  قشر را دارا بوده و با جذب منابع
شود. فراگیر بودن این نهاد به همراه رصد صحیح و جذب منابع، توانمندي پخش و توزیـع عادالنـه را    می

هاي رصدي خود و شناسایی منـاطق   کند. به این صورت که این نهاد با تکمیل حلقه به این نهاد اعطا می
  کند.  رخوردار، به پخش و توزیع منابع از مرکز به مناطق پیرامونی اقدام میکمتر ب

هـایی اقـدام    در راستاي عملیاتی ساختن و تحقق این اهداف، بسیج مستضعفین به بنا نهادن زیرشاخه
رونـد.   شـمار مـی   هـا بـه   هاي جهادي ذیل آن، از جمله این زیرشاخه کرده است. بسیج سازندگی و حرکت

عنوان نمادي از مقابله با جریان انباشت، ایـن قابلیـت را دارا هسـتند کـه در      جهادي بسیج به هایی حرکت
هاي مختلف اقتصادي وارد شده و عالوه بر تسهیل جریان توزیع عادالنه منابع، به رشد و شکوفایی  عرصه

  هاي ملی منجر شوند.  استعدادها و توانمندي
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  وازن توزیع هاي جهادي در ایجاد ت راهبرد حرکت. 1.3
نهاد بسیج سازندگی ناشی از نیازهاي واقعی برآمده از متن انقالب اسالمی و بر پایۀ گفتمان فکري امام و 

وقفه در عرصۀ  هاي جهادي با مشخصۀ کار و تالش بی رهبري انقالب تأسیس شد. ذیل این نهاد، حرکت
اقتصـادي، پژوهشـی و فرهنگـی    عمرانـی، علمـی،    هاي گوناگون تحقق اهداف گفتمان انقالب در عرصه

هاي جدید در عرصۀ ادارة اجتمـاع ذیـل گفتمـان     شکل گرفت. طبیعی است که زمانی که افکار و اندیشه
انقالب بوجود آمد ساختارها و نهادهاي برخواسته از تمدن غرب، بازوي اجرایی مناسبی بـراي تحقـق آن   

هـاي جهـادي بسـیج     رو حرکـت  . از همـین اهداف نیست و نیاز به نهادهاي متناسب با ایـن افکـار اسـت   
سازي اسـالمی را   سازندگی نهادي متناسب با نیازها و سازة افکار انقالب کارکردهاي خود در عرصۀ نظام

اي و  هاي جهـادي کـه از ماهیـت شـبکه     هاي مهم حرکت رساند. یکی از کارکردها و مشخصه به ثمر می
  مرکززدایی و کمک به توزیع متوازن منابع است.  فراگیر و مردمی بسیج سرچشمه گرفته است، همان ت

هاي جهادي بسیج در جهت تحقق هدف توزیع عادالنه منابع و امکانات بایسـتی دو فراینـد را    حرکت
کند: اول فرایند جذب منابع از مراکز انباشت آن و دیگري فرایند پخش و تسهیل در رساندن ایـن   طی می

تشریح فرایندهاي مذکور الزم است ذکر شود که منابع مذکور شـامل  کشور. قبل از ۀ منابع به مناطق تشن
باشـد. در ایـن راسـتا     گیـري و... مـی   انواع منابع مالی، منابع انسانی، قدرت اجتماعی و مشارکت در تصمیم

ۀ هاي مولد بایستی به حاشی گیري از مواهب طبیعی در فعالیت گذاري و بهره منابع مالی الزم جهت سرمایه
هـاي   یی و اقتصادي کشور جریان یابد. عالوه بر آن منابع انسانی جهت به فعلیت رساندن ظرفیـت جغرافیا

منـاطق  ة ها نیز بایستی در کنار منابع مالی به گسـتر  بومی مناطق و تالش در جهت آبادانی و پیشرفت آن
متـوازن و  منبـع دیگـري کـه در تحقـق توزیـع       همچنینویژه نقاط کمتر برخوردار تزریق شود.  هکشور ب

هاي تولیدي و امکـان مشـارکت در    عادالنه اقتصادي مؤثر است منبع قدرت جهت کنار زدن موانع فعالیت
  اقتصاد ملی است. ۀ عرص

هاي جهادي در فرایند جذب سعی در برقراري تعامالت مختلف با مراکز انباشت منابع دارند تا  حرکت
ور را تسهیل بخشند. در این راسـتا بـراي جـذب    از این طریق جریان حرکت منابع به مناطق مختلف کش

منابع مالی و قدرت و جایگاه الزم براي اعمال راهبردهاي خود در جهت تحقق پیشرفت متـوازن منـاطق   
به برقراري ارتباط با نهاد رهبري، دولت، سپاه پاسداران انقالب اسـالمی و نهادهـاي مـالی و اعتبـاري و     

این طریق الزامات مورد نیاز جهت برقراري نظام توزیع متـوازن و بـه    گذاران خصوصی بپردازند. از سرمایه
تـوان بـه دو منبـع انباشـت      شود. بنابراین در جذب منابع می هاي مناطق برقرار می فعلیت رساندن ظرفیت

  دولتی (و فرادولتی) و خصوصی اشاره کرد. 
متوازن منابع و امکانات است. هاي جهادي پخش و توزیع  اما فرایند دوم در راهبرد تمرکززداي حرکت

کنـیم. براسـاس آنچـه در مبـانی      جهت تبیین فرایند پخش ابتدا به چرایی و هدف این رویکرد اشاره مـی 
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انـداز   پویاي اقتصـاد، سـرمایۀ انباشـته و پـس    ۀ نظري گفته شد در یک اقتصاد تمرکزگرا از آنجا که هست
اي و عـدم رشـد    ازهاي مـردم در منـاطق حاشـیه   دار است، عدم توجه به نی سرمایهۀ موجود در دست طبق

ها، منابع و امکانات، امري طبیعی خواهد بـود. از   آنان به علت عدم دسترسی به فرصتة هاي بالقو ظرفیت
شـود و از سـوي دیگـر     رو از طرفی فوریت و ضرورت تأمین نیازهاي اساسی در این مناطق مطرح می این

هاي مولد و توانمندسازي مردم در این زمینه در دسـتور   رفیتاهمیت تالش در جهت به فعلیت رساندن ظ
کـارگیري   گیرد. این دو امر یعنی تأمین نیازهـاي اساسـی و اعطـاي توانـایی الزم جهـت بـه       کار قرار می

توانـد   هاي مولد و رفـع نیازهـاي منطقـه از طریـق آن مـی      استعدادهاي بومی مناطق جهت انجام فعالیت
تر و پیشرفتی فراگیر و پایدار در کشور باشد. هدف تأمین نیازهـاي اساسـی    ادالنهنظام توزیعی عة زنند رقم

خـوراك   ها آنشود: دسته اول نیازهاي اساسی مصرفی افراد است که در رأس  خود به دو دسته تقسیم می
و پوشاك و مسکن قرار دارد. دسته دوم خدمات عمومی اساسی است که خود شـامل سـالمتی، آمـوزش،    

هاي جهادي با توجه به این اهداف به تـالش بـراي    باشد. بنابراین حرکت آب و... میۀ ل، عرضحمل و نق
  پردازند.   می ها آندستیابی به 

تـأمین نیازهـاي   ۀ اما پس از بررسی اهداف الزم است به تبیین چگونگی این فرایند بپردازیم. در زمین
ـ  ا در جهت کفایـت ایـن نیازهـا    اي ها و منابع منطقه مصرفی اولویت در استفاده از ظرفیت ۀ سـت. در زمین

تأمین خدمات عمومی اساسی نیز عالوه بر استفاده از منابع جذب شده، مشارکت مردمی در بسیج منـابع و  
. (Streeten, 1981: 40)تواند روند گسترش خدمات عمومی اساسی را تسـریع کنـد    تشکیل سرمایه می

هاي جهادي تمرکـز   دمات مربوط به آن الزم است حرکتدر نیازهاي عمومی و فراهم آوردن خ همچنین
هزینه و خرد در عوض  هاي کم گیري از تکنولوژي یق بهرهتر از طر خود را بر تأمین خدمات عمومی ضروري

هزینه در تـأمین   هرچه بیشتر از فنون کمة هاي کالن و پرهزینه قرار دهند. در این راستا استفاد تکنولوژي
) بایـد  282: 1376گردد. (آزاد ارمکی،  می  بر توصیه از فنون بیشتر کاربر و کمتر هزینه نیازها یعنی استفاده

ۀ معنـاي نادیـده انگاشـتن مسـئل     یی از طریق رفع نیازهاي اساسی بهزدا توجه داشت که فوریت محرومیت
اسـاس در  ها و اشتغال مولد نخواهد بود. بر همین  حائز اهمیت توان بخشیدن به مردم جهت انجام فعالیت

کنار تأمین نیازها براي تحقق نظامی متوازن، مشارکت مردم منطقه در تحرك و تخصیص منـابع مطـرح   
عنوان ابزاري مناسب براي تحقق توزیع  عنوان هدف و هم به گردد. در این زمینه مشارکت مردم هم به می

تی تالش کنند الزامات هاي جهادي بایس متوازن و اعطاي قدرت جذب منابع به مردم مناطق است. حرکت
هاي مولد در منطقه را فراهم سازند. جهت  هاي کسب درآمد از طریق فعالیت مورد نیاز جهت ایجاد فرصت

  توان راهبردهاي زیر را ارائه کرد:  این مهم می
انـدازهاي انـدك    کارگیري پـس  مقیاس، امکان به گذاري کوچک هاي سرمایه سترش فرصتایجاد و گ

 ـ به سمت تولید وجود داشت ها آندایت که در گذشته مجاري محدودي براي ه ـولیدي رابالقوه در امور ت
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بـر، تشـکیل    سازي کشـاورزي اشـتغال   توان به بهینه . عالوه بر این می(ILO, 1978: 52)آورد  فراهم می
هاي مولـد بـراي مثـال حفـر      تسهیل در کسب دارایی همچنینهاي خدماتی و  هاي تولید و تعاونی تعاونی

هـاي   هاي غیرزراعی جهت افزایش فرصت ل الزم جهت فعالیتیها و یا فراهم ساختن ابزارهاي و وسا چاه
  آمده است.  1طور خالصه در الگوي مفهومی  درآمدزاي منطقه اشاره کرد. موارد مذکور به

  

  
 هاي جهادي فرایند تمرکززدایی حرکت .1الگوي مفهومی 

 نهاد رهبري

 اه پنهاد س

گذاران سرمایه
 خصوصی 

نهادهاي مالی 
 و اعتباري

 ها دانشگاه

تعامالت جهت 
 جذب منابع 

 منابع متمرکز و انباشتی 

 فرایند جذب 

هاي جهادي حرکت
 (نهاد تمرکززدا)

 فرایند پخش

 گسترة مناطق کشور 

 حداقل نیازهاي مصرفی 

برخورداري از خدمات اساسی 
 عمومی 

 چرایی

تحقق الگوي توزیع متوازن و 
 عادالنه

 تأمین نیاز 
به فعلیت رساندن 

هاي مولد ظرفیت
 (توانمندسازي)

تولید اشتغال مولدتر و 
 هاي درآمدي ایجاد فرصت

 منابع مالی

 منابع انسانی

 قدرت 

 چگونگی

توزیع خدمات 
 عمومی 

مشارکت مردمی در 
 تحرك و تخصیص منابع

گسترش 
هاي کوچک گذاريسرمایه

 مقیاس

سازي کشاورزي بهینه
 براشتغال

 هاي تولید تشکیل تعاونی

هاي تشکیل تعاونی
 خدماتی

تسهیل در کسب 
 هاي مولددارایی
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تـوان   توزیـع متـوازن مـی   هاي جهادي در جهت تقابل با تمرکز و دستیابی بـه   براساس فرایند حرکت
هاي جهادي مطرح سـاخت و از ایـن طریـق تمرکززدایـی      راهبردهاي مذکور را ذیل انواع مختلف حرکت

ترین کارکردهاي جهادي را محقق ساخت. در ادامه یه شرح مختصري از انواع ایـن   عنوان یکی از مهم به
هاي تمرکززداي  پردازیم. قالب فعالیت گفته می تمرکز و راهبردهاي پیش عدمۀ ها مبتنی بر مشخص حرکت

  طور خالصه آورده شده است:  به 2جهادي در الگوي مفهومی شماره 

  هاي جهادي عمرانی  حرکت. 2.3
شود که با هـدف تـأمین    ها و خدمات جهادي را شامل می هاي جهادي عمرانی آن دسته از فعالیت حرکت
هاي مختلف ساختمانی، تأسیسات و... در جهـت   اجتماعی و اجراي امور زیربنایی در بخشهاي رفاه  برنامه

هـاي معیشـت مـردم ایـن منـاطق صـورت        عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور و فراهم کردن زمینـه 
هاي عمرانی که داراي این شرایط باشند،  پذیرد. براساس رهنامۀ عمرانی اردوهاي جهادي کلیۀ فعالیت می

  ) 25: 1390دوست،  المنفعه، زودبازده و کم هزینه. (ایران شود: عام ت جهادي عمرانی محسوب میحرک
رسیدگی به امور زیربنایی و عمرانی مناطق مختلف یک کشور عالوه بر اینکه الزمۀ به ثمـر رسـیدن   

دمی را در هاي اقتصادي مر باشد، بسترسازي الزم براي اجراي فعالیت شرایط الزم براي معیشت مردم می
هـا و توانمندسـازي    هاي جهادي عمرانی در رشد ظرفیـت  رو ضرورت حرکت آورد. از این منطقه فراهم می

هـاي   آورد. حرکت تولید ملی را فراهم میۀ منطقه در جهت جذب منابع بیشتر و مشارکت فعاالنه در عرص
  توان ذیل دو دسته معرفی کرد:  جهادي عمرانی را می

  رانی انتفاعی هاي عم حرکت .1.2.3
هاي جـاري   ها انتظار عایدي نیز وجود دارد و هزینه هاي عمرانی است که از آن منظور آن دسته از فعالیت

برداري خاص خـود عوایـدي    هاي عمرانی عالوه بر بهره کند. به عبارت دیگر این فعالیت خود را تأمین می
  تواند در پی داشته باشد.  هاي جاري می براي تأمین هزینه

  هاي جهادي غیرانتفاعی  حرکت .2.2.3
هـا انجـام    هاي عمرانی تنها با هدف تأمین رفاه اجتماعی منطقه بدون انتظار عایدي از این طرح این گونه فعالیت

  بینی تأمین آن نیز بشود.   بایستی پیش که داراي هزینۀ جاري خاصی باشند می صورتی ها در شده است. این طرح
حاصـل   هـا  آنبایست مراحلی طی شود تا نتیجـۀ مطلـوب    هاي جهادي عمرانی می حرکت فراینددر 

ریزي و اقدامات اجرایـی و مهیاسـازي در    سنجی و در نهایت ارزیابی پروژه، برنامه گردد. نیازسنجی، امکان
قی در بایسـت تـدقی   ابتدا مـی  فرایندهاي جهادي عمرانی باید مدنظر قرار گیرد. بر طبق این  حرکت فرایند

نیازهاي عمرانی منطقه انجام شود که الزمۀ این امر شناخت از شرایط منطقه از جملـه تحلیـل و ارزیـابی    
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باشـد. برخـی از    زیسـتی منطقـه و تحلیـل اقتصـادي و اجتمـاعی از منطقـه مـی        موقعیت طبیعی و محیط
توانه و بسـتر الزم  هاي عمرانی در جهت تأمین نیازهاي معیشتی و رفاه عمومی و برخی دیگر پشـ  فعالیت

ها در جهت کمک به توزیـع متناسـب    کند. هر دو نوع این فعالیت هاي اقتصادي را فراهم می براي فعالیت
هـاي عمرانـی    بایستی نیازسنجی دقیقی در رابطه بـا انـواع ایـن فعالیـت     رو می دهد. از همین منابع رخ می

نطقه و نحوة تـأمین مـالی پـروژه، امکـان     هاي م صورت گیرد. از طرف دیگر با توجه به شرایط و ظرفیت
هـاي جهـادي عمرانـی     اجراي این فعالیت عمرانی بایستی تعیین گردد. براساس آنچه گفتـه شـد حرکـت   

آب ۀ ونقل، عرضـ  ترین نقش را در تأمین خدمات عمومی از قبیل سالمت، آموزش، بهداشت، حمل محوري
توانـد   طبیعی منطقه جهت تأمین خـدمات عمـومی مـی    هاي انسانی و کنند. استفاده از ظرفیت و... ایفا می

  موجبات اشتغال و درآمدزایی اهالی بومی منطقه را نیز فراهم آورد. 
  

  
  

  هاي تمرکززداي جهادي قالب فعالیت. 2الگوي مفهومی 

 دهیسازمان

 پشتیبانی

پخش منابع و ایجاد 
 هاي برابر فرصت

چاالکی و  ،جوانی
 انعطاف عمل 

 بومی و مسئله مأموریت 

ترویج فرهنگ تعاون و 
 همکاري در تولید 

ترویج اهمیت کار و 
 فعالیت مولد 

 سازمان مسئول

 کارکرد مورد نظر

 هامزیت

 سازيراهکار پیاده هاي جهاديحرکت

ایجاد توازن در توزیع و 
 جلوگیري از انباشت 

 تنوع و تکثر مأموریت

گی
رهن

اد ف
جه

ی و  
علم

هاد 
ج

شی
ژوه

پ
دي 

تصا
د اق

جها
رانی 

 عم
هاد

ج
 

 تأمین خدمات عمومی

تأمین امور زیربنایی و 
 ها زیرساخت

 زداقالب فعالیت تمرکز

هاي توزیع فراگیر ظرفیت
 علمی و دانشجویی 

 پرورش استعداد 

 توانمندسازي

بسترسازي مشارکت مردمی 
 هاي مولد در فعالیت

هاي برابر ایجاد فرصت
 درآمدزا

ها و رشد ظرفیت
 توانمندسازي
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  هاي جهادي اقتصادي  حرکت. 3.3
هاي جهادي از جمله امور زیربنایی براي رشد اقتصادي و پیشـرفت منـاطق مختلـف     این دسته از حرکت

ریـزي   بسیج سازندگی امکان برنامههاي جهادي  باشد. با توجه به شبکۀ گسترده و فراگیر حرکت کشور می
فراگیـر توزیـع امکانـات و منـابع تولیـد در منـاطق       ۀ اقتصادي مبتنی بر راهبرد تمرکززدایی و ایجاد شبک

سـازي اقتصـاد در برابـر     مختلف کشور وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه مسئلۀ اقتصادي کشور مقـاوم 
کننـده بسـتر الزم بـراي اسـتفاده از      حوزة اقتصاد فراهمهاي جهادي در  فشارهاي اقتصادي است، حرکت

باشد. در هر یک از مناطق با توجه به موقعیت طبیعـی   هاي مناطق در جهت مقاومت اقتصادي می ظرفیت
ازهاي منطقه اي براي فعالیت اقتصادي در جهت تأمین نی هاي بالقوه و جغرافیایی و زیستی منطقه ظرفیت

ها و استعدادهاي مناطق مختلف  هاي مختلف به ظرفیت یازهاي منطقه در زمینهکه ن وجود دارد. در صورتی
خـورد. در   گره بخورد قوام نظام اقتصادي کشور و اتکاي به درون و کاهش وابستگی به بیگانـه رقـم مـی   

هاي اقتصادي مطلوب براي منطقۀ مورد  هاي جهادي اقتصادي شناسایی دقیق فعالیت صدر اجراي حرکت
هـا از   هاي متناسب، بسترسازي و فـراهم کـردن زمینـه    بندي فعالیت س از شناسایی و اولویتنظر است. پ

هاي الزم، برطرف کردن موانع محتمـل، توانمندسـازي مـردم و... ضـروري      جمله تأمین مالی، نهادسازي
صـادي در  هـاي اقت  اندازي فعالیـت  ها و اقدامات اجرایی الزم براي تأسیس و راه باشد. در نهایت فعالیت می

هـاي جهـادي و    باشد. براساس رویکرد تمرکززداي حرکت هاي جهادي اقتصادي مدنظر می مسیر حرکت
هاي جهادي اقتصادي در دستیابی به این مهم  و جهت تحقق توازن توزیع نقش حرکت مذکورراهبردهاي 

هـا جهـت    تگیري اقتصادي این حرک هاي جهادي بایستی جهت روشن است. بنابر کارکرد توزیعی حرکت
هـاي   گـذاري  هاي مولد از طریق گسـترش سـرمایه   ایفاي نقش در بسترسازي مشارکت مردمی در فعالیت

هاي تولیدي و خدماتی و تسهیل در کسـب   بر، ایجاد تعاونی سازي کشاورزي اشتغال کوچک مقیاس، بهینه
اي مناسـب بـراي   هـ  هـا در ایجـاد فرصـت    گردد. آنچه مسلم است این حرکت هاي مولد تنظیم می دارایی

نتیجه رقم زدن قوام اقتصـادي منـاطق اثـر    ها و در کارگیري توانمندي ه و بههاي منطق استفاده از ظرفیت
  کند.  شایانی خواهد داشت و از طرف دیگر قدرت جذب منابع را از سوي مناطق تقویت می

  هاي جهادي فرهنگی  حرکت. 4.3
منظور اصالح و مهندسی خلقیات و  وقفه به مستمر و بیگی یعنی تالش هاي جهادي در حوزة فرهن حرکت

طور کلی نهادهاي موجود در میان افراد جامعه به جهت همـاهنگی بیشـتر بـا     عادات و رسوم و افکار و به
هاي اسالمی و ایجاد بستري مناسب براي اجراي احکام الهی است. از آنجـا کـه کـار     تعالیم دینی و آموزه

گردد و طبیعت تغییر در این امـور   آداب و رسوم و اخالقیات افراد جامعه برمی جهادي در حوزة فرهنگ به
بري است لذا کار جهادي در این حوزه به پشتکار و استقامت بسیار باال و استمرار نیازمند اسـت. الزم   زمان
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ي به ذکر است که با توجه به اینکه مسئلۀ تحقق تمرکززدایی و توازن نسبی در جهـت مقاومـت اقتصـاد   
هـاي   مدنظر ماست باید دانست که فرهنگ و نهادهاي فرهنگی به منزلۀ روحی است که در کالبد حرکت

هاي اقتصادي پشتوانۀ فرهنگی  کنندة تحقق اهداف و برنامه شود و بدون شک تضمین اقتصادي دمیده می
ف تحقـق  یی بـا هـد  هـا  سـال گذاري سلسـله   روست که مقام معظم رهبري پس از نام  آن است. از همین

را اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي نامیدند، چرا  93اهداف اقتصادي گفتمان انقالب، سال 
که بدون توجه به پشتوانۀ فرهنگی امکان تحقق اهداف اقتصادي این گفتمان وجود ندارد و تا زمانی کـه  

دهـاي اقتصـادي ایـن گفتمـان     هاي فرهنگی و اجتماعی آحاد امت آمادة پذیرش راهبر زمینه بستر و پیش
  ناپذیر است.   نباشد تحقق آن امکان

جـاي منـاطق    که سبک زندگی ناب اسالمی در جـاي  این استاست آنچه مدنظر مجاهدان فرهنگی 
هاي بومی نهادینه شود. علت توجـه بـه    کشور در عین تفاوت عناصر موقعیتی مانند آداب و رسوم و سنت

سازي اسالمی و اداره جامعه مبتنی بر فقاهت و فهم  حیث است که نظامهاي جهادي فرهنگی از این  حرکت
هاي اسالم است. امـا بـا توجـه بـه      اسالمی مستلزم وجود بسترهاي فرهنگی و اجتماعی متناسب با آموزه

فرهنگی تأکید بر ارزش و اهمیت ۀ هاي جهادي و ماهیت ضد انباشتی آن، در عرص کارکرد توزیعی حرکت
اي و محلی کـه   هاي منطقه ش براي مشارکت فعاالنه و در عرصه تولید و تعاون و همکاريکار مولد و تال

  هاي جهادي کمک کند.  محور حرکت تواند کارساز باشد و به رسالت عدالت ست، میها آنهمبستگی ۀ نتیج

  هاي جهادي علمی و پژوهشی  حرکت. 5.3
ثمرة ترکیب جهاد و علـم  «فرمایند:  ن میهاي جهادي علمی مقام معظم رهبري این چنی در تبیین حرکت

دو چیز است: یکی علم جهادي و یکی هم جهاد علمی. علم جهادي همـان چیـزي اسـت کـه محصـول      
وقفۀ خود و با امید بـه   هاي جهادي در حوزة علم است. یعنی دانشمندان و اندیشمندان با تالش بی حرکت

. جهـاد علمـی نیـز یعنـی اینکـه      یازنـد  مـی سـت  هاي مختلف د ها به علوم و دانش آینده و تحمل سختی
کـارگیري علـم در جهـت زدودن موانـع و مشـکالت طبیعـی و انسـانی،         اندیشمندان و صاحبان علم با به

تر ترکیب علم و جهاد این است که باید بـا جهـاد اکتسـاب     دهند. مفهوم ساده حرکتی جهادگونه انجام می
با توجه به بیانات رهبر معظم  1مبارزه و رفع مانع بپردازیم.علم کنیم و سپس با علم کسب شده به جهاد و 

هـاي جهادگونـه    . ابتدا حرکت1گردد:  خالصه می فرایندهاي جهادي علمی در دو  انقالب اسالمی حرکت
هـاي   سازي بستر کسـب علـم و فـراهم کـردن فرصـت      در جهت کسب علم و تالش جهادي براي آماده

هاي جهادي در جهـت پـرورش    باشد. در این زمینه حرکت دنظر میآموزي در مناطق مختلف کشور م علم
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پردازند و امکانات الزم جهت این امـر را   ریزي می علمی و شکوفایی استعدادهاي علمی به فعالیت و برنامه
آید  هاي الزم و توانمندسازي منطقه به حساب می سازند. این حرکت در واقع همان رشد ظرفیت فراهم می

این است که علم کسب شده در مسیر حل مسائل و معضالت کشور مورد استفاده واقع شود . مسئلۀ بعد 2
محور فراهم گـردد. بنـابراین در ایـن شـاخه      یابد که امکان پژوهش مسئله و این امر در صورتی تحقق می

باید توجه شود که کارکرد علم حل مسئله و رفع موانع و مشکالت کشور است و این حل مشـکل جـز از   
هاي جهادي در ایـن رابطـه در جهـت ایجـاد      باشد. بنابراین حرکت  پذیر نمی یق تتبع و پژوهش امکانطر

باشد. بنـابراین   کارگیري علم حاصل شده براي حل مسائل نظام اسالمی می بستر الزم براي پژوهش و به
شـور بـه   هاي علمـی و دانشـجویی ک   هاي جهادي علمی و پژوهشی منجر به توزیع فراگیر ظرفیت حرکت

کننـد و هـم شـرایط الزم بـراي      مناطق شده و از این طریق هم به حـل معضـالت منطقـه کمـک مـی     
هـاي   حرکتۀ عنوان پشتوان هاي جهادي علمی به زنند. به عبارت دیگر فعالیت هاي مولد را رقم می فعالیت

  تواند در دستیابی به الگوي توزیعی متوازن کمک کند.  جهادي اقتصادي و عمرانی می

  گیري   نتیجه. 4
هاي خاصی از اقتصاد خواهد  داري در اقتصاد کشور تمرکز سرمایه در بخش از پیامدهاي نفوذ نظام سرمایه

پذیري اقتصاد کشور را در مقابـل ضـربات احتمـالی     تواند آسیب طور که گفته شد می بود. این اتفاق همان
نهادهـاي مختلـف     ائـه داد اسـتفاده از ظرفیـت   توان ار حلی که در مقابل این تهدید می دشمن بیفزاید. راه

انقالب اسالمی براي جلوگیري از تمرکز سرمایه است. بسیج یکی از ایـن نهادهـاي انقالبـی اسـت کـه      
هاي مختلف اقتصاد قدم نهاده و مانع از تمرکـز سـرمایه در    هاي جهادي خود در عرصه تواند با حرکت می

توزیـع  ۀ هاي جهادي در عرصـ  که از ساخت نهادي حرکت هاي خاص اقتصاد شود. براساس تبیینی بخش
  توان نتایج زیر را برداشت کرد:  متوازن به عمل آمد می

ۀ هاي جهادي بسیج در تقابل با انباشت و منابع و توزیع ناعادالن . الگویی که جهت اثرگذاري حرکت1
جهـادگران بسـیجی بـه      هـاي جهـادي بایسـتی بـا اسـتفاده از ظرفیـت       آن ارائه شد نشان داد که هسته

  سازي فرایندهاي جذب و پخش منابع بپردازند.  بهینه
تواند در جهت تسـهیل در دسـتیابی بـه     ها از اینگونه حرکت می . حمایت و پشتیبانی نظام و سازمان2

  زدا و تحقق توزیع متوازن نقش قابل توجهی ایفا کند.  اهداف تمرکز
فراگیر بسـیج دو  ۀ دي بسیج سازندگی و استفاده از شبکهاي جها محور بودن حرکت . بومی و مسئله3

  باشد.  ها براي دستیابی به توزیع متوازن می فردي است که در توفیق این حرکت منحصربهۀ خصیص
هـاي مولـد بـالقوه در منـاطق دو محـور اساسـی الگـوي         . تأمین نیاز و به فعلیت رساندن ظرفیـت 4
  ها در نظر گرفته شود.  گیري کلی این حرکت هاي جهادي تمرکززدا است که الزم است در جهت حرکت
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  اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار کشاورزي مرکز ثقل
 *محمد صفاکیش

 دهیچک
د در حقیقت این اصول یافته ارتباطی دو سویه و متقابل دارن اقتصاد مقاومتی در کشورهاي توسعهاصول 

سـت و در طـرف مقابـل    ا از کشـاورزي تاثیرگـذار ا  هـ  تها، تولیـدات و حمایـ  فراینـد ثیر بر باتوجه به تأ
د چـرا کـه   مرکز ثقل این نظام در شرایط تحریم مطرح باش نوانع هواند بت ییافته نیز م کشاورزي توسعه

اقتصاد مبتنی  باشد یقیناً مقاومتیاي اقتصاد ه هبودن از شاخص پایه و متنوع اگر مردمی، خصوصی، درون
وان مقـاوم  تـ  یشرایط خاص وقـوع جنـگ اقتصـادي را مـ     بینی پیشیافته به شرط  بر کشاورزي توسعه

واند در شـرایط  ت یمسازي  غذایی و ایجاد بستري مناسب براي متنوع امنیتة دانست. کشاورزي در حوز
بحران و شرایط عادي کمک شایانی به امنیت روانی کشور و متعاقب آن امنیت اجتمـاعی، اقتصـادي و   

اهمیت توسعه پایدار بخش کشاورزي در چارچوب اقتصـاد   تبیینملی را موجب شود. هدف این تحقیق 
تهدید امنیت ملی است که به روش توصـیفی بـه تحلیـل     قل این نظام جهتنوان مرکز ثع همقاومتی ب
 ود.ش یپرداخته م

  یی.او کارسازي  توسعه پایدار کشاورزي، اقتصاد کشاورزي، فنریت اقتصادي، متنوع :ها واژهکلید

 مقدمه  
بیـان   ا و فشارهاي اقتصادي کشور مطـرح و ه مدر واکنش به تحری 1390مفهوم اقتصاد مقاومتی در سال 

شد. از دیدگاه مفهومی اقتصاد مقاومتی یک الگوي اسالمی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصـادي بـا   
ه از یک نگاه به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و نقـاط ضـعف   ک يورط هند بک یکشورهاي خارجی را تعیین م

مال شده ملت را از کشـورهاي  نظارت داشته و از نگاه دیگر با اتکا به وجوه قوت اقتصاد داخلی، حقوق پای
متجاوز استیفا نماید. در بخش اول مقاله حاضر به مفاهیم فنریـت اقتصـادي، توسـعه پایـدار، منـابع پایـه       

اي توسعه پایدار ه صکشاورزي و توسعه پایدار کشاورزي خواهیم پرداخت و پس از آن در بخش دوم شاخ
کشور را ارائه نموده و در بخش چهارم بـه کمـک    را بیان خواهیم نمود. در بخش سوم وضعیت منابع پایه

کشاورزي ایران خواهیم پرداخت در قسمت پنجم نیز ارتباط بین خودکفـایی و   وريافر SWOTجداول به
  کشاورزي و راهکارهاي افزایش فنریت اقتصادي در این حوزه را تبیین خواهیم نمود.ة در حوزسازي  متنوع

                                                        
* safakish@gmail.com  
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 مبانی نظري تحقیق. 1
  تعریف فنریت اقتصادي )الف

) اصطالح فنریت اقتصادي را جهت اشاره به توان یـک اقتصـاد بـراي انطبـاق بـا آثـار       2006بریگاگلیو (
تراز با موضوع اقتصاد مقـاومتی   هم زاي اقتصادي مطرح کرده است که این عبارت تقریباً اي برونه كشو

ازیـابی شـرایط نرمـال اقتصـاد بعـد از دریافـت       ایی که ایشان به آن اشاره دارد توانـایی ب ه هاشد. جنبب یم
محور را براي موضوع فنریت اقتصادي  4ست. ایشان ا ها آناي تهدیدزاي خارجی و توان مقابله با ه هتکان

یی در بازارهاي خـود، فرمـانروایی و   اند که عبارتند از: ثبات اقتصاد کالن، کارا هنوان اصل مطرح نمودع هب
سطح کـالن، میـانی و    3این چارچوب را در سازي  اجتماعی. ایشان سطوح پیادهۀ حکمرانی خوب و توسع

د مدیریت بازیـابی و  وان در دو مورت یاصلی اثربخشی فنزیت اقتصادي را مۀ ماید. دو جنبن یخرد تعریف م
  پذیري بدون آسیب تخصیص نمود. اقدامات ضربه

  
  پایدارۀ تعریف توسع )ب

 و گستراند توسعه مختلف ابعاد بر يبر رو را خود چتر بعد به 1980 دهه از که است یمهم دیدار قیپا توسعه
 شـده  باعـث  گسـترده  و خاص مشکالت چه است. اگر آمده در جوامع هیکل یآرمان نوان هدفع هب امروزه

 توجه داشـت  دیبا کنیل آن، يداریپا تا باشد توسعه بر حصول شتریب سوم جهان يکشورها دیکتأ و توجه

ر یپـذ  امکـان  توسـعه  ندیفرا يداریپا بدون توسعه و درحال افتهی توسعه يایدن دو انیم یکنون شکاف حذف
 يداریپا و است معطوف جامعه رفاه بهبود و افراد یزندگ تیفیک و سطح يارتقا به توسعه اصطالح ست.ین

 ابعاد و اه هجنب هیکل داریپا توسعه ب،یترت نیبد. دارد اشاره بشر ياه لنس طول در ندیفرا نیا به استمرار آن

 نسبت يشتریب اریبس یدگیچیپ داریپا ب توسعهیترک که است معتقد سامسون رد.یگ یبرم در را بشر یزندگ

ـ ظرف به مسئلۀ داریپا توسعه در يداریپا سو، کی دارد: از مفهوم توسعه به ـ  کـره  تحمـل  قابـل  تی  نیزم
 توسعه سو، گرید از و کند توجه یاجتماع عدالت و ينابرابر همچون یمیمفاه به هک ناز آ فارغ ردد،گ یبرم

 قرار یسطح چه در نیزم ش کرهیگنجا و کیاکولوژ توان هک نآ از فارغ است، مستمر ياقتصاد رشد مستلزم

 که ندیفرآ یم را یواژه مفهوم دو نیا بیترک د.یمان یم لیتحم مستمر رشد ریمس بر ییاه تیمحدود چه و دارد

 ای موضوع سه داریپا توسعه يمعنا نده،یآ ای و زمان عامل کردن لحاظ اجزا است. با جمع حاصل از شتریب اریبس
 .اقتصـاد  و جامعـه  سـت، یز طیاز: محـ  نـد ا تعبار که دیمان یم یمعرف را رندهیفراگ متقابالً مرتبط و يفضا

  .]7[ ندا هداد نشان ،يداریپا مفهوم دنیر کشیتصو به با را فضاها نیا یگانگی یفراوان سندگانینو
 توسـعه  میتصم بر و فتدیب اتفاق واندت ینم منفرد يفضا کی در يداریپا م،یپارادا نیا ابعاد به توجه با

 هـر  در متناسـب  و يمسـاو  صورت به دیموضوعات با ای و فضاها نیا از کدام هر قت،یحق در .غالب گردد

 ابعاد ازاي  هفلسف ،يجنبه اقتصاد بر صرف تمرکز يجا به داریپا توسعه ن،یلحاظ گردد. بنابراي ریگ میتصم
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 جنبه، سه نیا کارکرد همزمان قتیحق در ند.ک یم یطراح ياقتصاد بعد با را یطیمح – ستیز و یاجتماع

 شیافزا و مطلوب یزندگ از همگان يبرخوردار و فقر یکن شهیر شت،یرفاه، مع جادیا اهداف یجمع تحقق
ـ ا بـه  یابیدست ند.ک یم دنبال را ییروستا مناطقدر  یعیطب منابع از یآت نسل انتفاع دامنه ـ اهـداف ن  نی  زی

  است. داریپا توسعه گوناگون ابعاد یبررس و اه شبخ ر اموریتدب وهیش در یاصالحات و راتییتغ انجام مستلزم

 داریپا توسعۀ اهداف کارکردي -
 :از عبارتند داریپا توسعۀ يکارکرد اهداف توسعه، و ستیز طیمح یجهان ونیسیکم نظر طبق

  . ياقتصاد رشد شیافزا . 1
 .ياقتصاد رشد تیفیک رییتغ .2
 بهداشت. و آب ،يانرژ غذا، اشتغال، يبرا يضرور يازهاین رفع. 3
 دار.یپا حد در تیجمع کنترل. 4
 منابع. ينگهدار و حفاظت. 5
 .يفناور یدگرگون .6
 ا.ه يریگ میتصم در اقتصاد و ستیز طیمح به همزمان توجه. 7
 .یالملل نیب ياقتصاد روابط يساز دگرگون.8
 ]10[ .توسعه کردن یمشارکت. 9

 کشاورزي پایه تعریف منابع )ج

اي زیـر  هـ  شوان به بخت یکه منابع پایه آن را م است، کشور اقتصاد در مهم ايه شبخ از یکی کشاورزي
 تقسیم کرد.

 آب کم و خشک مناطق از سال، در بارندگی میلیمتر 931 حدود متوسط باداشتن ایران آب: کشور منابع. 1

 ود.ش یمحسوب م دنیا
 در محـدودیت  از نشان کشت، براي مناسب قابلیت داراي ايه كخا زمینه در برآوردها خاك: آخرین. 2

 دیـم  و آبی کشت قابلیت داراي هکتار میلیون 91 از کمتر کشور، پهناور سرزمین از .است زمینه این

  ود.ش یم استفاده تولید فرایند در آن هکتار میلیون3 از حاضر حال در اشد کهب یم
که  است شده برآورد هکتار میلیون 12/4 حدود در ایران شمال ايه لجنگ مساحت :مراتع و ها جنگل. 3

 31 حـدود  در نیز کشور مراتع مساحت هد.د یم تشکیل تجاري ايه لجنگ ار نهکتار آ میلیون 9/1

 کشـور قلمـرو   ايهـ  یویژگ رینت ممه از یکی گیاهی ايه هتنوع گون است. شده برآورد هکتار میلیون

  است.
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 داشـتن  اسـت.  کـاهش  به رو اخیر يها سال طی شهري به روستایی جمعیت نسبت روستایی: توسعه. 4

 نگري آینده پرتو در و مشخصهاي  سیاست و اهداف قالب در روستایی مقوله توسعه به ویژه نگرشی

 وانـد ت  مـی  کـالن،  سـطح  در حصول قابل منابع و روستا و زیربنایی تولیدي امکانات با پیوند در دقیق

  ].5[ است گرفته بر در را جامعه روستایی امروزه که باشد تنگناهایی و مسائل راهگشاي
 نشود مجهز مکانیزه و نوین ايه شرو به کشاورزي بخش کشاورزي: چنانچه بخش و جهانی تجارت. 5

 بازار به وابستگی غذایی، نیازهاي افزایش و کشور جمعیت رشد با نرود، بین از معضالت کشاورزي و

 سازمان در ایران عضویت راه سر بر که موانعی به توجه با ود.ش یم کشاورزي بیشتر محصوالت جهانی

 وابستگی رشد و جهانی بازارهاي در کشاورزي بهاي محصوالت افزایش با دارد، وجود جهانی تجارت

  بود. خواهدکننده  نگران آینده، در محصوالت گونه این وضعیت واردات به
ـ  کـافی،  غذاي به جامعه افراد تمامی مداوم دسترسی مفهوم به غذایی امنیت غذایی: امنیت. 6  نظـور م هب

را  غـذایی  امنیـت  اصـلی  عوامـل  کـه  داشت توجه اشد. بایدب یم فعال و سالم یک زندگی به دستیابی
 و ملی سطوح در غذایی امنیت هد.د یم تشکیل خرید آن توانایی برايو  موادغذایی دسترسی به میزان
  ].8[ ودش یم یريگ هانداز جامعه فردي
 عـواملی  لـذا  است. فرهنگی و سیاسی طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، متغیرهاي از تابعی غذایی امنیت

 تغذیه، و مصرف الگوي کشور، طبیعی منابع موادغذایی، توزیع نظام کشاورزي، سیاست تولیدات ونچمه

 ].5[ ذارندگ یم اثر آن بر تغذیه فرهنگ و خارجی تجارت سیاست توزیع درآمدها، و اشتغال وضعیت
 مـازاد (ود شـ  یم بازار وارد که تولید از بخشی داخلی، تولید سطح به کشور یک در غذایی مواد عرضه

 مشـکالت . دارد بسـتگی  موجـود،  ذخـایر  کشش میزان و غذایی مواد واردات ، مقدار)تولیدکننده تولیدات

 )دارند اعتقاد زیادي عده که گونه آن(  غذا نامناسب عرضه از ناشی لزوماً ی،الملل بین سطح در غذایی امنیت
 مـواد  داخلـی  تولیـد  نبودن کافی صورت در بنابراین .اشدب یم نیز خرید قدرت ضعف از ناشی بلکه نیست

 جامعـه  افـراد  بـراي  غذایی امنیتکننده  تعیین عامل رینت ممه کشورها خارجی مبادالت وضعیت غذایی،

  ].8[ اشدب یم
ـ  ممهـ  از یکی جامعه غذایی امنیت مینتأ و موادغذایی ثبات با عرضه به دستیابی  هـاي  اولویـت  رینت

 قرار توجه مورد نو رویکردي با باید که است کشور ساله بیست انداز چشم به سند توجه با ملی، راهبردي

ـ  اساسی وظایف از ملی، امنیت تحقق از یکی نوانع هب جامعه غذایی امنیت مینأگیرد. ت  هـر  در اهـ  تدول

 وکیف کم که بگیریم نظر در ملی امنیت سیاست یک را غذایی امنیت ود. چنانچهش یم محسوب کشوري

 امنیت از مطلوب سطحی بهینۀ عرضۀ ند،ک یم تعیین کشور هر در ملی را امنیت کیفیت و عرضه مقدار آن،

  .]3[ است غذایی امنیت بهینۀ سطح تدارك مستلزم ملی،
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 کشاورزي پایدارۀ تعریف توسع) د
 غذایی نیازهاي تأمین براي منابع از استفاده و صحیح مدیریت ضمن که است سیستمی پایدار، کشاورزي

 کشـاورزي  و خواربـار  سازمان نظر هد. ازد یم افزایش را طبیعی منابع ذخایر و زیست بشر، کیفیت محیط

 و گیاهی ژنتیکی منابع و آب زمین، از که است توسعه از الگویی کشاورزي، پایدار توسعه ،)فائو(ملل متحد 
 اقتصادي نظر از ا،ج هب و مناسب فنی نظر از تخریب، بدون محیطی زیست لحاظ از حفاظت کند، جانوري

 وانت یم کشاورزي پایدار توسعه معیارهاي رینت ممه جمله از باشد. اجتماعی مقبول نظر از و معتبر و معقول

 درآمـد  دائمـی،  مشـاغل  ایجاد کیفی، و کمی نظر از و آینده حاضر نسل اساسی غذایی نیازهاي تأمین به

 و حفـظ  و دارند اشتغال کشاورزي تولیدات فرایند در که کسانی براي کار و زندگی مناسب شرایط و کافی
 ايه هچرخ عملکرد در اختالل بدون ایجاد تجدیدشونده منابع و پایه طبیعی منابع تولیدي ظرفیت ارتقاي

 عوامل به نسبت بخش کشاورزي پذیري آسیب کاهش نهایت در و طبیعی ايه لتعاد و شناختی بوم اساسی

 د.اشاره کر بخش این خوداتکایی تقویت و تهدیدها دیگر و اجتماعی اقتصادي و طبیعی،
  نمود:بندي  ورت زیر دستهص هب را وانت یم را پایدار کشاورزي توسعه به مربوط ابعاد

 سالمت از حمایت و حفاظت، ... و آموزش پایدار، پرورش، توسعه و جمعیت فقر، با مقابله اجتماعی: ابعاد 

زیست، نرخ باروري، تراکم  محیط سازگار با تکنولوژي انتقال انسانی، ايه هسکونتگا پایدار اشکال مردم،
ــرخ  ــ جمعیــت، ن ــه زن ــد ب ــرخ بیکــاري، رقــم خــالص مهــاجرت، امی ــه آب ســالم، ن دگی، دسترســی ب

  ... . اي پزشکی وه تمیرکودکان، نسبت برخورداري از مراقبو مرگ
  مقابله  خاك، از منابع پایدار برداري بهره شیرین، ايه بآ از برداري بهره و زیست محیطی: حفاظت ابعاد

فضـاهاي   توسـعه  و پایـدار  کشـاورزي  کوهسـتانی،  مناطق پایدار توسعه خشکسالی، و زایی بیابان علیه
 درباره عمل نحوه بیوتکنولوژي، از استفاده در زیست محیط با سازگار رفتار ژنتیکی، تنوع حفظ روستایی،

 سمی و ... . و شیمیایی مواد از صحیح استفاده و اه با و فاضاله هزبال مسئلۀ
  اغل، میـزان سـرانه سـطح مسـکونی،     فاصله درآمد، نسبت زنان شابعاد اقتصادي: نرخ بیکاري، ضریب

 ].6[ري در مشاغل مختلف و ... و هانداز، میزان بهر پس

 پایدارۀ اي توسعه صزیرشاخ. 2
 :شاخص فیتعر -

 سهیمقا ،يریگ هانداز لیوسا شاخص اعداد .متعدد همگن ياه تیکم ندهینما نوانع هب است یتیکم شاخص

ـ  يدارا حداقل و مشخص تیماه يدارا هستند که ییاه هدیپد سنجش و کننـده   مشـخص  تیخاصـ  کی
  .متفاوت دو زمان در دهیپد کی راتییتغ سهیمقا يبرا است يابزار اشند. شاخصب یم
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  داریپا توسعه فیتعر -
  نده.یآ ياه لنس توان انداختن خطر به بدون حاضر نسل یمنطق يازهاین نیمتأ

 
  داریپا توسعه ياه صشاخ -

ـ ییتع ییاه صشاخ یموضوع هر بهتر شیپا و یابیارز يبرا اصوالً ـ پا توسـعه  يبـرا ود. شـ  ین م ـ ن داری  زی
 58و  یاصـل  شـاخص  4 به را داریپا توسعه ياه صشاخ امروزه است که شده گرفته نظر در ییاه صشاخ

  ند.یمان یمبندي  میتقس یفرع شاخص
  

  ]1[یستیز طیمحهاي  شاخص دار،یپا توسعه ياه صشاخ. 1جدول
  اه صشاخ  اه شربخیز  محورها

 اتمسفر
  يا هگلخان يگازها انتشار زانیم  میاقل رییتغ
  ازن هیال کننده بیتخر مواد مصرف زانیم  ازن هیب الیتخر
  يشهر مناطق در هوا ياه هندیآال غلظت  هوا تیفیک

  زمین

  يکشاورز
  قابل کشت و شده کشت یزراع ياه نیزم وسعت
  ییایمیش يکودها از استفاده
  يکشاورز ياه شک آفت از استفاده

  يکشاورز ياه نیبه زم نسبت یجنگل مناطق وسعت  جنگل
  یجنگل ياه بچو از برداشت زانیم

  هستند. ییاز نابایب درمعرض کههایی  نیزم زانیم  ییاز نابایب
  يا هیحاش یررسمیغ یمناطق مسکون و یرسم يشهر مناطق وسعت  شهر نشینی

ا، ه سانویاق
  و سواحل اهایدر

  یساحل ياه بآ در اه کجلب زانیم  یمناطق ساحل
  یساحل مناطق در زنده موجودات تیجمع درصد

  مهم انیماه ياه هازگون ساالنه دیص  شیالت

  کیفیت آب  نیریش آب

 قابل یسطح و ینیرزمیز ياه بآ از ساالنه ورط هب که آب از یزانیم

  .ردیگ یم قرار مورد استفاده دسترس
  آب در BODمیزان 

  در آب Ecoli)ا (ه لیباس یکُل زانیم

  ستمیاکوس کیتفک مناطق زانیم  ستمیاکوس  یستیز تنوع
  کل مناطق به نسبت شده حفاظت مناطق درصد

  مهم و خاص ياه هگون یفراوان  اه هگون
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  ]1[ياقتصاد ياه صشاخ دار،یپا توسعه ياه صشاخ .2جدول
  اه صشاخ  اه شزیربخ  محورها

ساختار 
  ياقتصاد

  GDP سرانه  يعملکرد اقتصاد
  هیسرما واحد هر يازا به GDP میزان

  GDP درگذاري  هیسرما سهم  وستد داد

  GNP به نسبت یهیبد زانیم  یت مالیوضع
  GNP از يدرصد نوانع هب افتیدر ای و شده گرفته ODA میزان

 يالگوها
و  دیتول

  مصرف

  مواد از استفاده شیافزا زانیم  مصرف مواد

  ياز انرژ استفاده
  هیسرما واحد از هر اساس بر يانرژ ساالنه مصرف زانیم
  دیتجد قابل يانرژ ازمنابع استفاده زانیم
  يانرژ از استفاده شیافزا زانیم

ت یریو مد دیتول
  پسماند

  يشهر و یصنعت جامد پسماند دیتول زانیم
  ویاکت ویراد مواد دیتول زانیم
  ویاکت ویراد مواد دیتول زانیم
  ها آن از مجدد استفاده و پسماندها افتیباز زانیم

  ونقل حمل مدل اساس ه بریسرما هرواحد يازا به شده یط مسافت زانیم  نقلو حمل
  

  ]1[ينهاد ياه صشاخ دار،یپا توسعه ياه صشاخ .3جدول
  اه صشاخ  اه شبخ ریز  محورها

  داریپا توسعه یمل راهبرد  داریپا توسعهراهبرد  ياجرا  يچارچوب نهاد
  مصوب ياه هنام موافقت ياجرا  یالملل نیب يهمکار

  يت نهادیظرف

  نفر 1000 هر يبه ازا نترنتیا نیمشترک تعداد  به اطالعات یدسترس
  نفر 1000 هر يازا به تلفن خطوط تعداد  یارتباط رساختیز

  GDPاز  يدرصد ورتص هتوسعه ب و قیتحقهاي  نهیهز  يتکنولوژ و علوم
  یعیطب يایبال علت به يو اقتصاد یانسان تلفات زانیم  ایبال به پاسخ يبرا یآمادگ زانیم

  
  ]1[یاجتماع ياه صشاخ دار،یپا توسعه ياه صشاخ .4جدول

  اه صشاخ  اه شبخ ریز  محورها

 و يبرابر
  عدالت

  فقر
  فقر خط ریز تیجعم درصد

  )ینیشاخص ج درآمد (براساس ينابرابر زانیم
  يکاریب نسبت

  مردان به زنان درآمد نسبت  یتیجنس يبرابر
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   .4ادامۀ جدول
  ها شاخص  ها بخش زیر  محورها

  بهداشت

  کودکان هیتغذ تیوضع  هیتغد تیوضع

  سال پنج ریز ریوم مرگ نسبت  ریمو مرگ نسبت
  سال پنج ریز ریوم مرگ نسبت

 فاضـالب  دفـع  الت مناسـب یتسه و امکانات از که يافراد درصد  فاضالب

  .هستند ندم هبهر
  .دارند یدسترس سالم یدنیآشام آب به که يافراد  یدنیآشام آب

 خدمات ارائه
  یبهداشت

  دارند یدسترس یمراکز بهداشت و التیتسه به که يافراد درصد
  کودکان ياه يماریب مقابل درسازي  منیا

  خانواده میتنظ برنامه اجراکننده افراد درصد

  آموزش سطح  
  ندا هرا گذراند ییابتدا ياه شموزآ که يافراد تعداد
  بزرگساالن یلیتکم ياه شآموز به یدسترس سطح

  سواد با بزرگساالن نسبت  سواد
  فرد هر يازا به ساختمان مساحت زانیم  یزندگ طیشرا  مسکن

  نفر هزار 100000 هر يازا به نیمجرم تعداد  جرائم  تیامن

  تیجمع رشد نسبت  تغییر جمعیت  جمعیت
  یررسمیغ ساکنان و يشهر یرسم تیجمع

  

  
  پایداري نامطلوب .1شکل

  

  
  پایداري مطلوب .2شکل
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 داریپا توسعه جهت در ما اقدامات ایآ م کهیابیدر تا هدد یم ما به را امکان نیا فوق ياه صشاخ کاربرد

 داریپا توسعه لفهؤم 3 انیتعامل م در خود اقدامات در را امر جوانب یتمام هک یصورت ر؟ دریخ ای است بوده

داده  نشـان  2 نمـودار  در که بود خواهد مطلوب داریپا توسعه نوانع هکار ب حاصل میده قرار مالحظه مورد
 ياه هلفؤم رایز ستین مطلوب چندان که است يداریپا توسعه انگریب 1 نمودار صورت نیا ریغ است. در شده

  .اشندب ینم تعامل در گریکدی با کامل ورط هب آن در داریپا توسعه

 کشاورزي پایه منابع وضعیت. 3
 اسـتفاده  آن بـالقوه  و بالفعـل هاي  ظرفیت از که است کشور اقتصاد در مهم ايه شبخ از یکی کشاورزي

 محصـوالت  در تولیـد  يا همالحظـ  قابل افزایش موجب اگرچه بخش این اخیر دهه دو تغییرات ود.ش ینم

  .است نگرانی پایه موجب منابعکننده  تخریب عوامل رشد روند اما است، شده کشاورزي مختلف

 آب منابع -
 دنیا محسوب آب کم و خشک مناطق از سال، در بارندگی میلیمتر 250 حدود متوسط داشتن با کشورمان

 میلیـارد  130 کشور حدود تجدید قابل آب منابع ... و گیاهی پوشش بارندگی، وضعیت به توجه با ود.ش یم

 حدود برگشتی،هاي  آب احتساب حجمبا  استحصال قابل آب حجم و است شده برآورد سال در مکعب متر

 میلیارد 105 حدود کشور، تجدید قابل ايه بکل آ از ود.ش یم زده تخمین سال در مکعب متر میلیارد 126

 تشکیل زیرزمینی منابع به نفوذي ايه نجریا را مکعب میلیارد متر 25 و سطحی ايه نجریا را مکعب متر

 مصـارف  بـراي  مکعب متر میلیارد 5/87حدود  استحصال، قابل ايه بکل آ از موجود شرایط در هد.د یم

  .]7[ اختصاص دارد کشاورزي بخش به آن مکعب متر میلیارد 82 حدود است که مختلف ايه شبخ

 خاك -
 زمینـه  در این محدودیت از نشان کشت، براي مناسب قابلیت دارايهاي  خاك زمینه در برآوردها آخرین

 حال در که است و دیم آبی کشت قابلیت داراي هکتار میلیون 37 از کمتر کشور، پهناور سرزمین از دارد.

 میلیون 8/5حدود  اراضی، این میزان از ود.ش یم استفاده تولید فرایند در آن هکتار میلیون 5/18از  حاضر

 حـدود میلیـون   و باغات صورت به میلیون هکتار 2 حدود آبی، سالیانه محصوالت کشت زیر سطح هکتار

 و آبی آیش صورت به هم هکتار میلیون 4/1در مجموع حدود  دارد. قرار دیم محصوالت کشت زیر هکتار
 60 تا 50 نرخ با تولید چرخه در واقع اراضی که است ذکر به الزم یرد.گ یقرار م استفاده مورد متناوب دیم

  یرند.گ یم قرار رداريب هبهر مورد درصد
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 مراتع و جنگل -
 آن میلیون هکتار 9/1که  است شده برآورد هکتار میلیون 12/4حدود  در ایران شمال ايه لجنگ مساحت

 3/1مخروبـه اسـت و   هـا   جنگـل  ایـن  از هکتار میلیون 6/0حدود  هد.د یم تشکیل تجاري ايه لجنگ را
 هکتار میلیون 5/10غیرتجاري، حدود  ايه لجنگ سطح یرد.گ یم قرار رداريب هبهر مورد آن هکتار میلیون

 مراتـع  مسـاحت  .اسـت  عمان و فارس منطقه خلیج و خشکهاي  جنگل زاگرس، نواحی شامل که است

ـ  ممهـ  از گیـاهی یکـی  هـاي   گونـه  تنـوع . اسـت  شده برآورد هکتار میلیون 90 حدود در نیز کشور  رینت

هـا   گونه این از برخی که وجود دارد کشور در گیاهی گونه هزار 12 از بیش است. کشور قلمرو ايه یویژگ
  .]7[انقراض هستند  حال در

4 .SWOT فراروي کشاورزي ایران  
   اه فضع. 1.4

 در ضعف) (نقاط يصادرات کشاورز يفرارو مشکالت ،ها آن قیدقبندي  طبقه و مشکالت نییتب نظورم هب

 و مشـکالت  عمـده  ).5است (جدول  قرار گرفته توجه مورد )یبخش برون و یبخش (درون جداگانه گروه دو
  .رددگ یبرم يکشاورز بخش د دریتول فرایند به بخش داخل در موجود ضعف نقاط

  
  رانیا يکشاورز صادرات )ضعف نقاط( مشکالت .5جدول

  بخشی برون  بخشی درون
  یابیبازار فیضع ياه ترساخیز  دیتول روش بودن یسنت

  يا همنطق و یجهان فیضع ییهمگرا  يدیتول يواحدها بودن يرتجاریغ و کوچک
  يقو يا همنطق يسازمانها و WTOدر  تیعضو عدم  دیتول نبودن یتخصص

  صادرات يبرا نامناسب یبانک نظام  تجارت و دیتول یصنف ياه لتشک ضعف ای نبود
  یتیحما ياه تاسیس ياجرا در ضعف  محصوالت دیتول در استاندارد فیضع گاهیجا

  یابیبازار اتیعمل ضعف  يکشاورز صادرات مناسب ياه ترساخیز نبود
  قاچاق  دیتول در بازار حاتیترج به یتوجه یب

  هدف يبازارها ياه تیمحدود  یجهان ياه تمیق با اسیق در دیتول شده تمام متیق بودن باال
 نظام منافع از يبرخوردار عدم .هدف يبازارها ياه تیمحدود  دیتول از یرمنطقیغ ياه تیحما

  GSP(1( ریحات فراگیترج
  يصادرات کشاورز توسعه يذارگ تاسیس به رجامعیغ نگاه  نامناسب کار يروین

  يگذار هیسرما ضعف

                                                        
  .اند کرده ایجاد همدیگر به نسبت ترجیحی تعرفه عضو، توسعه درحال کشورهاي نظام، این اساس بر .1
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  اه تقو .2.4
 نقـاط  يدارا گرید يکشورها از ياریبس به نسبت یکنون طیشرا در کشور يکشاورز محصوالت صادرات

  :از عبارتند که است یمناسب ياه لیپتانس و قوت
 باال دیتول لیپتانس سطح *
 يدیتول و یمیاقل تنوع *
 محصوالت از یبرخ در دیتول انحصار *
  يتجار محصوالت از یبعض دیتول در ینسب تیمز وجود *

   اه تفرص .3.4
ـ  را کشور يکشاورز محصوالت صادرات توسعه يبرا موجود ياه تفرص ـ  یم  و درون دو گسـتره  در وانت
  .داد قرار )7(جدول یربخشیز و )6(جدول یبخش برون

 
  محصوالت صادرات توسعه يفرارو یبخش برون و درون ياه تفرص .6جدول

  اه تفرص  شرح

  یبخش درون
  يکشاورز جهاد وزارت در صادرات به مثبت نگرش

  يکشاورز کرده لیتحص کار يروین
  یآب ياه تکش توسعه يبرا الزم طیشرا شدن فراهم

  یبخش برون

  يکشاورز محصوالت يبرا يا همنطق و یجهان يبازارها يباال يتقاضا
  یجهان کنندگان مصرف قیسال در تنوع وجود

  یخارج يذارگ هیسرما جذب امکان
  يکشاورز بخش از افتهی توسعه يکشورها تیحما کاهش

  یرنفتیغ صادرات توسعه يبرا دولت عزم
  

  محصوالت صادرات توسعه يفرارو یبخشزیر ياه تفرص .7جدول
  اه تفرص  اه شربخیز

  یباغبان و زراعت

 فصـول  و منـاطق  در یبـاغ  و یزراعـ  محصـوالت  انواع دیتول يبرا مستعد یاراض و متنوع میاقل -

 کشور مختلف
 مناسـب  بـالقوه  ياه لیپتانس و طیشرا د وجودیتول استفاده بدون ياه تیظرف و اه لیپتانس وجود -

 کشور شمال در ژهیو هب مناطق اکثر در دوم کشت
 یباغ و یزراع محصوالت کشت بهبود و توسعه جهت در يدیتول بالقوه ياه تیظرف وجود -
 يکشاورز خدمات ياه تشرک و دیتول یتعاون ياه لتشک جادیا يبرا الزم طیشرا وجود -
  یلیتکم و یلیتبد عیصنا جادیا يبرا ه)یاول مواد عرضه (بازار مناسب ياه هنیزم وجود -
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  .7جدولادامۀ 
  ها فرصت  ها زیربخش

  

 غذایی مواد سالمت هاي شاخص با منطبق کشاورزي محصوالت تولید امکان -
 باغی و زراعی محصوالت متنوع ارقام و ها پالسم ژرم وجود -
 کشاورزي تولیدات افزایش منظور به متخصص کار نیروي و منابع لحاظ از مساعد هاي زمینه وجود -
 باغی و زراعی محصوالت مازاد مصرف و جذب براي داخلی مطمئن مصرف بازار وجود -
 باغی و زراعی محصوالت اکثر در کیفی و کمی افزایش امکان -
 زراعی و باغی محصوالت افزایش جهت سرمایه نیاز نسبی بودن پایین -
  کشور نقاط اکثر در فشرده کشتهاي و جدید محصوالت کشت توسعه امکان -

  وریط و دام

 اه شربخیز ریسا به نسبت يارز کم یوابستگ -
 یجهان يبازارها در رقابت تیقابل و باال تیفیک با دیتول امکان -
  يدیتول يواحدها در يرو هبهر شیافزا امکان -
  يدیتول ياه پیاکوت انواع بودن دارا و یستیز تنوع وجود -

  انیآبز و التیش

 کشور جنوب و شمال در ایدر سواحل لومتریک 2700 حدود از يردارب هبهر -
 ا،ه نبندا آب استخرها، ا،ه هچشم ا،ه تقنا ا،ه هرودخان جمله از یداخل ياه بآ منابع از يردارب هبهر -

... 
 جنوب ياه بآ در ییایدر يآبز ياه هگون دیص شیافزا امکان -
 برداشت قابل ریذخا لیلد هب  الملل نیب و دور ياه بآ در کشور يادیص ناوگان تر فعال حضور امکان -
 نینو ياه يفناور يریکارگ به و یالتیش ياه تیفعال يور بهره شیافزا و توسعه امکان -
 کشور انیآبز پرورش و ریتکث ياه تیفعال توسعه امکان -
 کشور جنوب و شمال ياه بآ در ریذخا يبازساز امکان -
 ییایدر انیماه دیجد ياه هگون ریتکث امکان -

 يپرور يآبز توسعه مناسب و مستعد یاراض وجود
 یالتیش ياه تیفعال در یخصوص بخش توان شیافزا امکان -
 يپرور يآبز توسعه با همزمان کشور در انیآبز نیپس و نیشیپ عیصنا توسعه امکان -
 یالتیش محصوالت عرضه به دنیبخش تنوع امکان -
  انیآبز دیجد يبازارها يسو به حرکت و یسنت يبازارها در یاساس تحول امکان -

   دهایتهد .4.4
 میتقس یبخش برون و سطح درون دو به وانت یم زین را رانیا يکشاورز بخش صادرات دکنندهیتهد عوامل

  )8 کرد. (جدول
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  عوامل تهدیدکنندة صادرات بخش کشاورزي .8جدول 
  دهایتهد  شرح

  یبخش درون

  )یرقانونیغ و ی(قانون هیرو یب واردات مجوز شیافزا
  محصوالت شده تمام متیق شیافزا و تورم
  يجو ماتینامال

  ناقص يزیر هبرنام و يگذار استیس
  يرتجاریغ ياه تکش توسعه سمت به شیگرا

  یبخش برون
  

  
  ياقتصاد

  یجهان يبازارها در يکشاورز محصوالت عرضه در دیشد رقابت
  WTOدر  رانیا تیعضو عدم

  کشورها يسو از يکشاورز محصوالت میتحر احتمال
  دیتول یجهان بهداشت ياه صشاخ روزافزون شیافزا

  رانیا صادرات هیعل ناعادالنه تعرفه نظام اعمال
  رانیا صادرات هیعل هدفدار و سوء غاتیتبل

  صادرکنندگان با یخارج یبانک و یمال مؤسسات نامناسب يهمکار
  کشور يتجار سکیر شیافزا

  سیاسی

  منطقه در یناامن وجود
  رانیا هیعل متحده االتیا ینظام داتیتهد

  جانبه همه ياه میتحر احتمال
  رانیا یاسیس يانزوا جهت آن مانانیپ هم و متحده االتیا ياه هبرنام

 يکشاورز بخش در ازيس عیی و متنو، کاراییارتباط خودکفا. 5
 شود، مطرح یمقاومت اقتصاد و اقتصادسازي  متنوع با ارتباط در است ممکن که ییاه تاسیس از گرید یکی

 یصادرات يکاالها از دسته یک وجود است. ییخودکفا از رت تیاهم با راتبم به يکشاورز بخش در ییکارا
ـ  ياقتصاد ياه شبخ ریسا فیباعث تضع معموالً کشورها، در غالب ـ ا در کـه  ودشـ  یم ـ ن خصـوص  نی  زی

 باعث 1350 دهه اوایل در نفت متیق شیافزا زین رانیا در است. يکشاورز بخش، بخش نیرتریذپ بیآس

 مشکل کرده را يکشاورز بخش در ییخودکفا تاکنون خیتار آن از و شد يکشاورز بخش به يب جدیآس

 قـرار  تاکنون آن زمان از يکشاورز يوزرا ياه هبرنام صدر در بخش نیا در ییخودکفا که چند است. هر

 ضعف عمده کی را خارج از روغن و گوشت برنج، گندم، واردات به ازین همواره یرانیا جامعه .است گرفته

ـ  و يکشاورز محصوالت در ییخودکفا لزوم که آنجا تا ردک یم تصور  کیاسـتراتژ  يکاالهـا  صـوص خ هب
 زین یاساس قانون کنندگان نیتدو حتی شده است، اي قبلی اعالمه تدول يکار برنامه نیرت هعمد نوانع هب

 احتمال از ینگران واقع در کردند. عنوان یاسالم حکومت لیتشک ن اهدافیرت ممه وجز را آن ابتدا همان از
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 یاساسـ  يکاالهـا  واردات به يازمندین قیطر از کشور استقالل شدن ارد هخدش و یاسیس يفشارها ورود
در  تنها نه ییخودکفا به يا هژیو توجه انقالب يروزیپ نخست يروزها همان از که واداشته مردان را دولت

  باشند.  داشته داخل ازین مورد يکاالها یتمام در که کیاستراتژ يکاالها
 با گندم دیتول کشور در ییخودکفا است، شده خودکفا گندم دیتول در رانیا که شد اعالم 1384 سال در

 ماننـد  يگرید یاسام با واردات گندم ودش یم گفته هک نآ از ظرن فاست. صر بوده همراه یفراوان انتقادات

 از گندم دیخر :از است اقتصادي عبارت از انتقادات یداشت. بعض ادامه نانچ مه وریط و دام خوراك نیتأم

 ياهـ  تمـ یق بـا  1390 سـال  اول ماهـه  چهار در مثال نوانع هاست. ب کشور آن در دیتول از رت نارزا خارج
 اعالم تومان 36 را دیخر ینیتضم متیق دولت و بود تومان 300 گندم یواردات متیق زمان آن یمحاسبات

 یقربـان  .باشـد  تومان 381 دیتورم با نرخ براساس گندم متیق حداقل کارشناسان نظر به هک یدرحال کرد،
ـ ا در که گندم دیتول شیاطر افزاخ هب )قند علوفه، ،یروغن ياه هدان جو،( يکشاورز گرید داتیتول شدن  نی
 محـل  نبود گندم، باالتر دیتول مسئله در جالب نکته .شد خواهد کاالها نیا واردات به مجبور کشور حالت

 یبرخ .ودش یم درصد 30 دیتول يباال عاتیضا به منجر که است يدیتول ياه مگند ينگهدار يبرا یکاف
 بلکه ست،ین یدرست دهیکشور ا ياه تیمحدود به توجه با يکشاورز محصوالت در ییخودکفا دارند اعتقاد

 نسبت استقالل و ییخودکفا میمفاه است. یبازرگان بخش يتجار تراز تعادل کشور کی يبرا مهم شاخص

 نبودن ازمندین ای کاال واردات عدم يعنام هب استقالل که بین ترتیا است. به شده یراتیتغی يدارا گذشته به

ـ  متنوع دیخر يبازارها کشور کی اگر ست، بلکهین کاال کی واردات به ـ  نیب  قـدرت  باشـد،  داشـته  یالملل

 کـاهش  کشـور  اسـتقالل  بـه  شدن وارد بیآس سکیر و داشته دکنندگانیتول مقابل در يشتریب یزن چانه

مهـم   يکاالهـا  مـد کارا مصـرف  و يازس هریذخ ياه ترساخیز به کشور شدن مجهز با همچنین .ابدی یم
ـ با کشـور  يزیر هبرنام نظام راستا نیا در کرد. غلبه يکمتر نهیهز با مشکالت از ياریبس بر وانت یم  از دی

 اسـت یس دو درخصوص شده مطرح موضوعات ازبندي  جمع .کند حرکت ییاکار شیافزا بهسازي  تیظرف

هر  که هدد یم نشان يکشاورز صوصخ هب و کیاستراتژ يکاالها دیتول در ییو خودکفا واردات ینیگزیجا
 در ينقـش مـؤثرتر   ياقتصاد مختلف ياه شبخ در ییاکار همچنین و تجارت يایمزا به توجه لزوم چند

 واندت یم یخاص طیشرا موضوع در نیا اما است، داده نشان رانیا همچنین و کشورها اقتصاد يازس عمتنو

 بحران دچار بازار ردینگ انجام یدرست ا بهه يساز رهیذخ که یزمان .شود لیتبد زین اقتصاد در دیتهد یک به

 چالش شوند محسوب گرید ياه شبخ نهاده خود که باشد یمحصوالت مورد در بحران نیا اگر و ودش یم

ـ ا نیتأم که ابدی رییتغ يا هونگ هب الملل نیب اقتصاد طیشرا اگر همچنین شد. خواهد دتریشد  بـه  نیازهـا  نی

 ياهـ  هدستگا فهیوظ از دینبا همچنین ردد.گ یم ریپذ هیتوج واردات ینیگزیجا تیوضع سر نگرددیم یآسان
 یزراع ياه هویاصالح ش و بذر اصالح با است،یس نیا اگر شد. غافل بازده و يرو هبهر بردن باالتر در ربطیذ

 صوصخ هب واردات، ینیگزیجا استیو س داشت مینخواه یمنف يامدهایپ یبرخ ظهور بر یلیدل باشد همراه
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ـ ن را صـادرات  يازس عمتنو و ن محصوالتیا صادرات نهیزم واندت یم يکشاورز بخش در  .کنـد  فـراهم  زی
ـ تجه از یو ناکـاف  نادرست استفاده یعنی کشور مهم مشکالت از یکی واندت یم صادراتسازي  متنوع  زاتی

 یناکاف عرضه و تقاضا در به نوسان اقتصاد در موجود ياه تیظرف از ناقص استفاده کند. حل را يا هیسرما
 .هندد یم نشان یصادرات عیصنا در يور جدط هب را خود مشکالت نیا و ودش یم مربوط زین هیاول مواد

 کسب يشتریارز ب يتجار معامالت انجام قیطر از بتواند که دارد يشتریب مانور قدرت يکشور امروزه

باشد.  داشته يکمتر يارز ازی، نيتجار ياه تیمحدود طیشرا در و داشته ریانعطاف پذ يدیتول خطوط کند،
 گرییکد با دیتول مختلف ياه هحلق و هماهنگ گردد راستا نیا در دیاب یم آن پیکره و اقتصاد توان همه پس

  ]. 4باشند [ داشته وندیپ

 يراهکارهاي افزایش فنریت اقتصادي در بخش کشاورز. 6
 تهدیـد،  از جلـوگیري  و فرصـت  یک به آن تبدیل و آن نمودن بهینه و کشاورزي بخش ارتقاي نظورم هب

ریـزي   برنامـه  عـدم  و منابع تخصیص عدم از کشاورزي بخش پذیري آسیب از جلوگیري قبیل از اقداماتی
 شـیوه  و کشـاورزي  بخش شدن مکانیزه ارگانیک، محصوالت تولید کشاورزي، ايه هنهاد مینتأ منسجم،

 کـارآفرینی  کارآمـد،  و مناسـب  ايهـ  تزیرسـاخ  به توجه بخش، این از ريگ هواسط و داللی حذف تولید،

 فارغ ارگیريک هب ریسک، و استهالك میزان پوشش جهت کشاورزي در زیربناییگذاري  سرمایه روستایی،

از اهـم   .است اهمیت حائز و بسیارمهم اه نآ از حمایتی ايه تسیاس اتخاذ و کشاورزي بخش التحصیالن
 وان به موارد ذیل اشاره کرد:ت یراهکارهاي افزایش فنریت اقتصادي م

  گندم. مانند یاساس يکاالها يازس هریذخ یچگونگ و یسنج امکان 
  کاالهاي اساسی در بخش کشاورزي. ینیتضم دیخر يراهبردها 
 کاالهاي اساسی در بخش کشاورزي. ینیتضم دیخر يذارگ تمیق مشکالت 
 کاهش نظورم هب و روستاها اه غبا مزارع، سطح در يکشاورز یمهندس دانش گذاشتن اریاخت در ياه هویش 

 .بازده شیافزا و عاتیضا
 ـ م و...) و يذارگـ  هیسـرما  انـداز،  پـس  مصـرف، (کـالن   اقتصاد یقیحق يرهایمتغ تیوضع یبررس  زانی

  .اه میتحر از اه نآ يریرپذیتأث
  ارزش.ة زنجیر تکمیل به کمک و کشاورزي تولید کردن رت ياقتصاد 
  2[ .دانایی توسعۀ و محصوالت ذیريپ ترقاب تقویت[ 

 یري و پیشنهادات  گ هنتیج
وان به راهبرد جایگزینی واردات و خودکفایی در بخش کشاورزي اشاره ت یاي اقتصاد مقاومتی، مه هلفؤاز م
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 اشـد. ب یازي اقتصاد جهت افزایش فنریت آن مطـرح مـ  س عا در ارتباط با متنوه هلفؤنمود که هر دو این م

اي مختلـف  هـ  شیی در بخـ اکـار  همچنـین تجربه نشان داده است که هرچند توجه به مزایاي تجـارت و  
که ـ  است، اما این موضوع در شرایط خاصیازي اقتصاد کشورها داشته س عر متنوثري دمؤاقتصادي نقش 

ـ ب یبسیاري از تمرکز موضوع اقتصاد مقاومتی نیز روي همین شرایط مـ  ـ   اشدـ وانـد بـه یـک تهدیـد     ت یم
ور مناسب ط ها به يازس هاي تهدیدزاي اقتصادي اگر ذخیره هاقتصادي نیز تبدیل شود. در شرایط وجود تکان

مواجه با این شرایط توجه ویژه  ل عدمح هردد. راگ یانجام نگرفته باشند، بازار و معیشت مردم دچار بحران م
اي زراعـی اسـت کـه از ظهـور پیامـدهاي منفـی       ه هري و بازده و تلفیق آن با اصالح بذر و شیوو هبه بهر

ازي سـ  عصادرات و متنـو ۀ زمینواند ت ییگر و فراتر از آن در بخش کشاورزي مد یند. از سویک یجلوگیري م
اسـتانداردهاي جهـانی توسـعه پایـدار را      ه صـنعت کشـاورزي  ک یاقتصادي را فراهم نماید یعنی در صورت

ـ  اتکـا جهـت بخـش     وانـد هـم نقطـۀ   ت یپوشش دهد در شرایط وجود جنگ اقتصادي، تحریم و تهدید م
به فنریت سازي  ایش پتانسیل متنوعهم از طریق افز ،ي از امنیت ملی باشد و هم به افزایش فنریتا هعمد

 اقتصادي جامعه کمک شایانی نماید.

 پیشنهادات
  بخش سطح در )الف

 صادرات يبرا يکشاورز يدیتول يکاالها به یبخش تنوع -
 يکشاورز یصادرات و يدیتول ياه لتشک شبکه توسعه -
 يکشاورز داتیتول در نگر صادرات یقاتیتحق ياه تیفعال توسعه -
  )یصادرات دی(تول يکشاورز داتیتول ندیفرا در یصادرات نگاه گسترش -
 )یداخل مصرف و ی(صادرات يکشاورز داتیتول کیتفک -
 يکشاورز محصوالت دیتول يفناور گسترش -
 نگر کرد صادراتیرو با آن مجدد یمهندس و یخارج یبازرگان امور دفتر ياه تیفعال در یاساس يبازنگر -
 یاستان و ییکاال کیتفک به بخش یصادرات ياه تیظرف نییتع و ییشناسا -
  شده يورفرا محصوالت صادرات بر تمرکز -

  بخش از خارج سطح در )ب
 يکشاورز صادرات يبرا هدف يبازارها به یبخش تنوع -
 يمرز ياستانها ژهیو به اه ناستا در یصادرات قاتیتحق مراکز يانداز راه -
 بیرق يکشورها فشار اعمال از يریجلوگ هدف با یپلماسید روابط تیتقو -
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 يکشاورز محصوالت یابیبازار ياه ترساخیز تیتقو -
 یصادرات ياه تیحما هدفمند گسترش -
 ... و ينگهدار التیتسه ،يبند بسته استاندارد، ونقل، حمل ياه یکاست رفع -
 بـا  يکشـاورز صـادرات   هسته لی(تشک منفرد نگاه يجا به يکشاورز صادرات به جامع نگاه ینیگزیجا -

  مؤثر) ياه نارگا یتمام حضور
 یجهان يتقاضا از يریگ هبهر جهت يکشاورز صادرات راهبرد نیتدو -
 يکشاورز محصوالت برنامه بدون و مخرب واردات از يریجلوگ -
  کشور صادرات در يذارگ هیسرما سکیر کاهش -

 منابع
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  مردم  دولت ومدیریت نقش  موجود و يها چالش
 یدر تحقق اقتصاد مقاومت

 **فرد حسین رعیتی علی، *احسان فرهی آشتیانی

  ده  یچک
ده یگرکشـ ید يها ، تهاجمات به عرصهینظامهاي  نهیاستکبار در زم يروزیافتن جنگ و عدم پیان یبا پا

عرصـه  "ر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، یاخ يها سالها که خصوصاً در  ن عرصهیاز ا یکیشد. 
در  يسـاز   و الگـو  يپـرداز  هیـ و نظر يمکلـف بـه نـوآور    ین خود انقالب اسالمیاست. بنابرا "ياقتصاد
 یین الگوهایازمند چنیکند، ن را برپا يزیکه علم استکبارست ياست. هرکشور يد اقتصادیجد يها عرصه
سـتم  یسریثر و زؤهمـه عوامـل مـ    یبا توجه به بررس .است"یمقاومت اقتصاد"م ین مفاهیازا یکیاست. 

 يبـا قـدرت جمهـور    يکشـور  يبـرا  یتوانند خلل مهم یها نم مید گفت که تحریبا یدراقتصاد مقاومت
قـادر اسـت بـا     یجـاد کننـد، نظـام اسـالم    یا يگسترده و منابع خداداد ين مرزهایبا ا ران ویا یاسالم
از اي  ه، بخش عمـد یت اقتصاد مقاومتیو اقدامات الزم با محورها  ين استراتژی، تالش، تدويزیر برنامه

 يگـذار  اسـت یقادر است بـا س  ایران یماسال جمهوري .ل کندیز به فرصت تبدیرا ن يامروز يدهایتهد
هـاي   سـتم یس يسـاز  فعال، يکاریکاهش آمار ب، دیدرتول يور ش بهرهیافزا ،مصرف ياصالح الگو يبرا

ــا ــول یتیحم ــال یپ ــهیو ب یو م ــحما، يا م ــرکتی ــا ت از ش ــش يه ــبن دان ــکل ن،ای ــري  ش ــروحگی ه ی
 .ل کندیبه فرصت تبدز یرا ن يامروز يدهایاز تهداي  هاز اسراف بخش عمد يخوددار ي،جهاد
  یانقالب اسالم ي،ه جهادیروح ،یاقتصاد مقاومت :ها واژهکلید

  مقدمه  
ـ ن نوع اقتصـاد معمـوالً در رو  یای، از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومت یف برخیبنا به تعر و تقابـل بـا    ییاروی

 ياهـداف اقتصـاد  سـت و در مقابـل   یرد که منفعـل ن یگ یک کشور قرارمیکننده  اقتصاد وابسته و مصرف
 ینیب آن بر اساس جهانسازي  یموجود و بوم ياقتصاد ير ساختارهاییدرتغ ینموده و سع یستادگیسلطه، ا

ـ ید هرچه بین نوع اقتصاد، بایتداوم ا يو اهداف دارد. برا  یشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفت
                                                        

 نویسنده مسئول. دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. کارشناس ارشد مرکـز اجرایـی قرارگـاه جهـاد اقتصـادي       *
E.farahi92@yahoo.com  

  A_rayate@yahoo.com دانشجوي دکتري پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان. مدیر مرکز اجرایی قرارگاه جهاد اقتصادي  **



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                202

 

 یطیدر شـرا  یوجه داشت که اقتصاد مقـاومت ن منابع حرکت کرد و تیاقتصاد کشور به ا ياز اتکا ییو رها
ن جنگ نرم دشمن است یو همچن يوجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصاد یکند که جنگ می دایمعنا پ

 . کند می دایپ معنا یمقاومت  که اقتصاد

   یاقتصاد مقاومت یاساس يمحورها
فرسـوده و   ينهادهـا  م سـاختارها و یوتـرم  یـی زدا ، بحـران يسـاز  مقاوم یاست که درپ یمفهوم یاقتصاد مقاومت

 یـی عقال يهـا  تیریاعمـال مـد   و یبـاور ومشـارکت همگـان    که قطعاً شود، می مطرح يمد موجود اقتصاداناکار
ـ مز يد رویکأت وها  یکاهش وابستگ یاست. اقتصاد مقاومت ین موضوعیشرط و الزام چن شیومدبرانه، پ  يهـا  تی

  :عبارتند از یو مهم اقتصاد مقاومت یاساس يمحورها یبرخ ت.سا ییاتکاخود يتالش برا د داخل ویتول

   ید ملیت ازتولیحما
ـ یه ایت از کار و سـرما ی، حماید ملیتول"سال بر ضرورت تداوم  يدرابتدا يد مقام معظم رهبریتأک ، "یران
 هـا  آنکـه نحـوه تعامـل    اي  هباشد، سه حلق می د و مردمیاندرکاران تول دولت، دست يفه براین سه وظیمب

هرچه قدر که مـردم را   یعنین تعامل وابسته است. یآن، به ا ییجه نهایم دارد و نتیر مستقیثأهم، ت يبررو
ـ  ییپا یداخل يد کاالیت تولیفیک یم ولیکن یداخل يد کاالیق به خریتشو از سـمت   ین باشد، عمـالً رغبت

ت همت کنـد  یفیباک يد کاالیتول يدکننده هم براینخواهد بود. اگر تول ید داخلیتول يد کاالیمردم به خر
ـ ارائـه ندهنـد و    یو مـال  یکشور، خـدمات پـول   یستم بانکیدولت و س یول  ي، فضـا ين اقتصـاد یا قـوان ی

خواهد بود.  یجه منفیرغبت باشند، بازهم نت یب یداخل يا مردم نسبت به کاالیسخت کند و   کار را و کسب
  د.دا کنیبهبود پ ید ملیش تولیافزا يشده و در راستا ن سه حلقه باهم اصالحیارتباطات ا ید تمامیلذا با

  یقانون اساس 44اصل  يها استیس
اسـت. اقتصـاد    یقـانون اساسـ   44مهم اصل  يامدهایاقتصاد از پسازي  و آزاد یاقتصاد دولت يمحدودساز

ـ از طر کردن اقتصـاد  یبر مردم ی، مبتنيک و راهبردیاستراتژریزي  ازمند برنامهیا نیفعال و پو یمقاومت ق ی
ـ و رفـع موانـع و مشـکالت ا    یشتر به فعاالن بخش خصوصـ یدادن ب دانیم بخـش  . باشـد  مـی  ن بخـش ی

ه خـود و  یسـرما  يریکارگ هاست که با ب یو صنعت يرشد اقتصاد یعنوان موتور و محرك اصل به یخصوص
مـد، ضـمن   رات کایریو اعمال مـد  ینه از منابع انسانی، استفاده بهیردولتیغ يها هیجذب و مشارکت سرما

ـ دولـت را محقـق نما  اي  هتواند اهـداف توسـع   یکشور، م یو صنعت ينقش خود در رشد اقتصاد يفایا  .دی

بدون شـک   یافراد و جامعه استوار است و بخش خصوص يه معنویه و اساس سرمایبر پا یاقتصاد مقاومت
ضـربه کـردن   ضد يبـرا ن ارکان مقاومت درجامعـه،  یتر یعنوان اصل مردم به یهمراه ين بستر، برایبرتر

 .ستا ها میاقتصاد در برابر تحر
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    نینو يتوجه به نخبگان واستفاده ازفناور
ـ در تول يو يشود که اثرگذار می اطالق يمدابه فرد برجسته و کار نخبه کشـور   يد علـم، هنـر و فنـاور   ی

موجـب   يد دانش و نوآوریتول يدر راستا يو يو نبوغ فکر ینیت، کارآفریمحسوس باشد و هوش، خالق
م ین مشمول تحرینو يها يکه فناور یو متوازن کشورگردد. زمان یدن به رشد و توسعه علمیسرعت بخش

ـ ران برسند، اگـر از نخبگـان حما  یها به ا ين فناوریدهند ا نمی دشمن اجازه يرند وکشورهایگ یقرار م ت ی
ه نخبگـان در عرصـه صـنعت،    دادن ب دانیکرد. م يت تجاریل به فعالیها را تبد ين فناوریتوان ا یشود، م

ـ  ط بهید شرایز بایاست و ن یاقتصاد مقاومت يها یژگی، از ويکشاورز تجارت و باشـد کـه نخبگـان    اي  هگون
ـ  يش برند. آنچه جـا یخود را پ يبدون مانع کارها ـ   ین یم خـارج یاسـت، تحـر   ینگران  یسـت بلکـه نگران

 .کند می عملها  میازتحر دتریشد ید و تجارت درداخل کشور است که گاهیدرخصوص موانع تول

   ي، تحقق جهاد اقتصادیاقتصاد مقاومت
بود  یآغاز حرکت شد، گذاري  نام ينام جهاد اقتصاد ه، بيات مقام معظم رهبریسال گذشته که برحسب منو

ل امسال که به نـام  ین دلیانجامد. به هم می کشور ين بردن موانع و معضالت اقتصادیکه به از ب یدر راه
اقتصـاد  "جـاد  یاز اهـداف مهـم آن ا   یکـ یشـده،  گـذاري   نام یرانیه ایت از کار و سرمایو حما ید ملیتول

ست کـه امـروز   ا يا ندهیان آیساختن بن يثر برامؤ یشروع حرکت يمعنا به ياست. جهاد اقتصاد "یمقاومت
جـه و ثمـره   ینت یآل. اقتصاد مقـاومت  دهیبهتر و ا یطیدر شرا یاست، شروع زندگ ک آغازی یرانیهر ا يبرا

کنـد و بـا    می و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم يجهاد يه برحرکتهایاست که با تک ياقتصاد
   .برسند یدر زندگ یش نسبیکند تا مردم به آسا می مقابله یتورم وگران
 :  عبارتند از ین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتیمهمتر

 يرمولدیغ يتهای، فعاليمنظور از سوداگر :داریاقتصاد پا و فساد، گام اول تحقق يمهار سوداگرالف)  
 افـراد  یب برخـ یرا نصـ  ییهـا  يمنـد  بازار سوء استفاده نمـوده و بهـره   يها است که از تالطمات و نوسان

ده و سـازوکار اقتصـاد   یـ ب را دین آسیشتری، بخش مولد بيو سوداگر یبر دالل یگرداند. دراقتصاد مبتن می
 یدرمواجهـه بـا فشـارخارج    ين اقتصـاد یابد. چنی می د سوقیشد يها و نوسان یمتیق يها سمت حباب به

  .شود ی میسرعت متالش به و مقاومت را داشته و يدارین پایکمتر
مسـکن،   ن ویکنتـرل زمـ   يها استیس :ن اصل عبارتند ازیل ایمناسب ذ ییاجرا يها استیس یبرخ 

کسان آحاد جامعه به ی یمنظور دسترس به یاطالعات يفضا ی، ساماندهیرقانونیواردات غ مبارزه با قاچاق و
  ...و ياطالعات اقتصاد
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  ها میدربرابر تحر يمقاومت اقتصاد ياقتصاد، ارتقاسازي  یمردم
حضـور   ينـه بـرا  یرد تا زمیآحاد مردم در دستور کار قرارگ يست توانمندسازیبا می نکار، درگام اولیا يبرا
توانـد بـه    مـی  نیان فعـال یم يفراهم شود. وحدت و همکار يمولد اقتصاد يها تیفعال ثر همه افراد درؤم

ـ یـ ن و... در دستورکار قرارگیمأت ةری، زنجيساز ، خوشهيساز اشکال گوناگون شبکه ـ کن بـا محور یرد. ل ت ی
و مقاومـت   يداریمحقق شده و سطح پا ياقتصادسازي  مردمهاي  آرمان ها، تیان فعالیم یجمع يها نظم

 .ابدی می فشارها ارتقا وها  میابر تحردر بر ياقتصاد

  ییاتکابه درآمد نفت، مصداق خود یاز وابستگ یخالص
 یکـه وابسـتگ   يمـوارد  یرند که تمامیقرارگ ینیمورد بازباي  هگون به یستیبا يحوزه اقتصاد يسازوکارها

توان  یمتر  تیاهم ند. درموارد کمینماگیري  مینموده و درخصوص آن تصم ییدنبال دارد، شناسا کشور را به
ز ممکـن اسـت   ین یابد. درموارد خاصیکشور کاهش  یزان وابستگیرا متنوع ومتکثر نمود تا مها  ن حوزهیا

 د.ریکامل مدنظر قرار گسازي  نیگزیجا
به  يجار يدرآمدها ینیگزیجا :ن خصوص قابل طرح هستند عبارتند ازیکه درا ییها استیس از یبرخ

ک عمـده بـه   یک شـر یاز  يتجار يز گسترش شرکایو... ون یتیترانز يودرآمدهاات ینفت مانند مال يجا
 .ک کوچکترین شریچند

  رانیا يتجار يشرکابندي  تیاولو 
 ییح داده شـوند. ازسـو  یگـران تـرج  ید بردیـ ک بایدئولوژیا ییبا همسو ییزکشورهایمنطقه و ن يکشورها 

 يگر دارنـد و ازسـو  یکدیه یعل ینیبه ورود در توافقات طرف يل کمتریشتر، تمایب یبا همبستگ ییکشورها
هم گره خـورده اسـت. در    شان به تیامن، مشترك يها دات و فرصتیگر، منطقه به سبب مواجهه با تهدید

 يداریـ ت بزرگتر، پایجمع با حجم اقتصاد ویی، ایه و مجاور به لحاظ جغرافیهمسا ياز کشورها یواقع بلوک
شرفت یدارو، پ دار مثل غذا و تیاولو يتهایع و رشته فعالیصناهاي  نهیاگر کشور در زمشتر خواهد داشت. یب

ل یتواند نا ها می نهین زمیدرا ياریبس یو صنعت یفنهاي  شرفتیکننده عمده مبدل شده و به پ کند به صادر
ع یصـنا  و يابد. حوزه انرژی می م و فشار به کشور کاهشیامکان تحر ن شده ویکشور تضم يشود، لذا بقا

ع یهم صنا يت بعدیرند. اولویژه قرار بگیمورد توجه و یستیهستند که با يگرینه مهم دیز دو زمین ینظام
توان با تحـرك   ی میساز انقالب اسالم گفتمان و یکرد فرهنگیز به سبب روین حوزه نیدرا. است یفرهنگ

نظـام   يفکـر  يرا به جهان صادر نمـود و مبنـا   یاسالم يواال یتیو ترب یفرهنگ یمناسب مبان ییایو پو
قرارداد يسلطه را مورد چالش جد. 
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  یداخل يد کاالید بر واردات و خریت تولیاولو يساز فرهنگ 
ز ین يمبارزه، در حوزه اقتصاد م عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ویغ مفاهیج و تبلیترو عالوه بر 
 مسـئلۀ  یداخل يد کاالید بر واردات و خریح تولیابد. ترجیتوسعه  بسط و یمناسب یم فرهنگیمفاه یستیبا

،  د ثروتیتول غ کار وین تبلیتکاثر درع یست. نفا رو هروب یموارد با موانع فرهنگ ياریاست که دربس یمهم
 یبه لحـاظ فرهنگـ   یستیرند. بایگ محور توجه قرار یستیز بایانه و... نیج مصرف مین ترویاسراف درع ینف

ـ گرفتـه و فعال  مـدنظر قـرار   یهماننـد جهـاد نظـام    يله مطرح شود که جهاد اقتصادئچنان مس د یـ ت مفی
   .امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد ياقتصاد
سر خواهد شـد.  یم ياست که تنها با امتداد راه جهاد اقتصاد یاز اهداف اقتصاد مقاومت يا نها گوشهیا 

 .است یملت هر يکه آرزو ییکفاخود من و مقاوم ویا يدار، اقتصادینسبتاً پا یطیجاد شرایا

  ها میو تحر یاقتصاد مقاومت 
ـ گ یم مورد استفاده قرار یاست خارجیس است که در یهیم ابزار تنبیتحر  م، فشـار بـر   یرد. هـدف ازتحـر  ی

ـ  یاسـ یر رفتار سییتواند تغ یر رفتار میین تغیر رفتار است. اییتغ يکشور هدف برا ـ ا تغی  يهـا   اسـت یر سیی
 یاست خـارج یشبرد اهداف سیفشار و اجبار در پ ياز ابزارها یکیهمواره  يم اقتصادیباشد. تحر ياقتصاد

ن خصـوص  یکا در ایاالت متحده آمریگرفته که البته کارنامه ا مورد توجه قرار یالملل نیکشورها درسطح ب
 ت.گر بوده اسید يها تر از قدرت کیتار

 ز:ند اها عبارت بود مین تحریا یاهداف واه
o از نقض حقوق بشر يریجلوگ 
o الملل نیسم بیمبارزه با ترور 
o يا هسته يها منع گسترش سالح  
o ت از حقوق کارگرانیحما  
o ستیط زیحفظ مح  
o یداخل يها از گسترش مناقشات و جنگ يریجلوگ  

هـم   خود آن يالیها وحفظ است استیدن به سیرسها  مین تحریا کا ازین هدف آمریکه مهمتر یدرحال
ن یـی تع يبـه پارامترهـا   يدیطور شد هم بیتحر يرگذاریثأزان تیبلوك شرق بوده است. م یپس از فروپاش

 :همچون ییدارد. پارامترها یم شده بستگیکشور تحر ياقتصاد يها یژگیکننده و
 يو اقتصاد يروابط تجار  
 يساختار اقتصاد  
 ید ناخالص ملیتول  
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 درآمد سرانه  
 نرخ رشد 
  ید ناخالص داخلیصادرات به تولدرصد  
 ید ناخالص داخلیدرصد واردات به تول  
 هیان ورود و خروج سرمایجر  
 يا منطقه يها نامه ها وموافقت ت در سازمانیعضو  
 آن ریک مانند نفت و نظایاستراتژ ياز به کاالهایشدت ن  
کا انجام شده یازطرف آمر جانبه کیطور  به 2006ران تا سال یا یاسالم يه جمهوریها عل میاکثر تحر 

، یانقـالب اسـالم  هـاي   ران به اصـول و ارزش یمسئوالن و ملت ا يبندیتوان گفت باتوجه به پا یاست. م
ـ نخواهد داشت، اما آنچه اهم یانیکا با کشورمان پایخصمانه آمر ياستهایس ـ ن اسـت کـه با  یـ ت دارد ای د ی

و مقاومـت   یسـتادگ یخصـمانه ا  يها استیس نیت در مقابل ایز با تمام توان و ظرفین برهه حساس نیدرا
ها،  میتحر یو کاستن از سخت یمنف ک جهت زدودن آثاریپلماتید يها تیه ظرفیکرد. درکنار استفاده از کل

 1391سـال   يتوان گفت نامگذار می نانیانجام شود، که با اطم يا ز اقدامات مقابلهید در داخل کشور نیبا
کـه نشـان از    يمقـام معظـم رهبـر    ياز سو "یرانیه ایاز کار و سرمات یحما ،ید ملیسال تول"به عنوان 

ـ  معظم له داشـته و  ياریت و هوشیدرا شـان از  یا ياز سـو  "یاقتصـاد مقـاومت  "ن طـرح موضـوع   یهمچن
و  یجناح يرید به دور از هرگونه درگین نظام بایشود که مسئول ینه محسوب مین زمین اقدام در ایتر مهم
ـ استفاده نموده و مـردم ن  ها آنجامه عمل پوشاندن به  يبرا، از همه توان خود یحزب ـ ز بای ن را ید مسـئول ی
 یازمند همـدل یر دشوار، نین مسیت در ایو موفق يند، چرا که سربلندینما یش همراهیش از پین امر، بیدرا

  .ن و مردم خواهد بودیمانه مسئولیصم يو همکار

  ینقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومت
گر از الزامـات کشـور در   ید یکیل آن به نقاط قوت، یو تبد ینقاط ضعف کشور دراقتصاد مقاومت ییشناسا

ـ م یکـ ینزد يد همکـار یتحقق آن با ياست که برا یش در عرصه جهانیخو یگاه واقعیدن به جایرس ان ی
 .ردیدولت و مردم صورت گ

  نقش دولت
 يا  العـاده  ت فـوق یـ ش از اهمیها استیک از سیدارد. هرن رسالت را یران، بزرگتریط امروز اقتصاد ایدولت در شرا

ـ از ناح یو دقت خاص ياز به هوشمندیست و نا ها به شدت باال نه فرصتیهز .برخوردار است ه دولـت احسـاس   ی
  ز:عبارتند ا یه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتیمناسب از ناح يها استیازجمله س .شود یم
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 ت نرخ ارزیتثب  
مت ارز در بـازار اسـت. نوسـانات موجـود در بـازار ارز،      یت قی، تثبیاز ملزومات تحقق اقتصاد مقاومت یکی 

ک جمله بازار را دچار اخـتالل  یسازد و در  می د، عرضه و مصرف کاال را فراهمیتول در امر ینه نابسامانیزم
کشـور،   يو ارز یمـال  يهـا  اسـت یدر سگیـري   مین مقام تصـم یتر یعنوان اصل ت، بهرو دول نیکند. از ا یم
مناسب  ياستهایرانه و اتخاذ سیشگیر پیاز نوسانات موجود در بازار ارز را با تداب یتوجه تواند بخش قابل یم

گـذر  دو زو یر سـطح یاز اتخاذ تداب ید ناشیشد يها نده، اقتصاد کشور دچار شوكیبه حداقل رسانده تا درآ
ت قرارگـرفتن  یاولو مردم، در یحتاج عمومیع و مایبازار، توجه به صنااندازه ارز به  ع مناسب و بهینشود. توز

شانه یر دوراندیاز تداب یتواند بخش یط بازار و... مین نرخ مرجع مناسب باتوجه به شراییاز، تعیاخذ ارز مورد ن
اعتمـاد   رگذار بر بازار، بایثأتهاي  رو الزم است، بخش نیمت و بازار ارز محسوب شود. ازایدولت درکنترل ق

ـ کل عنـوان شـاه   بـه  یتحقق اقتصاد مقـاومت  ينه را برای، زميبه نظرات کارشناسان دلسوز اقتصاد د عبـور  ی
  .ندیش فراهم نمایازپ شیب، خود يش روینظام از حوادث پ یکشت

 زایی اشتغال 
کند. ز مرتفع یرا ن یتواند مشکالت فرهنگ می را به دنبال خواهد داشت که یت عمومیاشتغال درکشور امن

ش یافـزا  یط کنـون یگـردد. درشـرا   ی میتلق يضرور يدولت امر يازسو یشغلهاي  جاد فرصتین ایبنابرا
چـرا کـه در   ، شود می دولت محسوب از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در یکی، یشغل يفرصتها

الزم  يازجملـه راهکارهـا  م. یهست شتر درکشوریب کار يرویازمند نی، نیبه اقتصاد مقاومت یابیدست يراستا
ـ جـاد امن ی، ایر نگرش دولت به بخش خصوصـ ییتغ :عبارتند از ییزا رفع موانع اشتغال يبرا ي، ت اقتصـاد ی

بـزرگ   يکوچک بـه شـهرها   ي، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهايمبارزه با مفاسد ادار
  ....ینیرزمیوکنترل اقتصاد ز

 ها  متیثبات ق 
تورم است که بعضاً نحـوه   ۀلئشده است، مس يکه به آن توجه کمتر یاقتصاد مقاومت يرساختهایاز ز یکی

شده است. تورم درحال حاضـر   ییزا موجب تورم یمال و یدرنظام پولها  يریگ میتصم یبرخ و يزیر بودجه
صـادرات  ، یالملل نین مسئله باعث شده است که درعرصه بیده و ایکشور گرد ياقتصاد يماریل به بیتبد

مـت کاالهـا در   یل آن باال بودن قیدا کند و دلیش پیمشکل شود و درطرف مقابل واردات افزا کشور دچار
کنـد   نمی دایش پید داخل افزایندارد و به موجب آن تول یبازده یط تورمیداخل کشوراست. اقتصاد در شرا

 ، متعاقبـاً یش مفاسـد اجتمـاع  یافزا درجامعه و يکاریجه، باال رفتن نرخ بیابد و درنتی می شیافزا يکاریو ب
ـ افتـه و ا یش یکشور افـزا  یتیو امن یاسیوس یاجتماع يها نهیهز ن مسـئله کشـور را از تحقـق اقتصـاد     ی

  . دور خواهد کرد یمقاومت
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 یاصالح ساختار دولت  
 يهـا  درتمام عرصه یالت دولتیسخن از محدود کردن تشک یتیریست درمحافل مدا ها که سال يبا وجود
ن یدولت اگرچه بزرگتر. است یهمچنان رو به فزون ین گستردگیشود اما ا یی میو اجرا يدی، تولياقتصاد

ارگرفتن یـ ت کارها بـا دراخت یانجام نظارت و هدا يجا به ین بزرگیدرسطح کالن جامعه است، اما ا يمجر
پـردازد. تـا آنجـا کـه      مـی  منـابع ن ید به اداره ایفراوان درچرخه اقتصاد و تول یانسان يرویو ن يمنابع ماد

از  ياریاست کـه بـا واگـذارکردن بسـ     ین درحالیروبرو ساخته است. ااي  هدیالت عدیامروزخود را با تشک
خود  ییاجرا يتواند از حجم مشغله و تورم کارها یک سو میاز  یار بخش خصوصیدر اخت ییاجرا يکارها

ـ خـود و ن  یانسـان  يروهایانتظارات ن وان یمشتر يتمندیش رضایگر به افزاید يبکاهد و ازسو ش یافـزا  زی
سـازي   که موفـق بـه کوچـک    ییکند. تجربه کشورها یانیت خدمات درسطح خرد و کالن کمک شایفیک

 از نظـر  يا ار ارزنـده یج بسـ ین کشورها به نتـا یدهد که ا یاند، نشان م خود شده يدولتها یالتیبخش تشک
ـ رسد نقش پررنگ دولت ن می اند. به نظر افتهیکالن خود دست  يت کارهایفیکبا ياجرا ز در اداره کارهـا  ی

ابد. دولت به عنـوان  یت امورتوسط دولت توسعه یآن روند نظارت برکارها و هدا يابد و به جاید کاهش یبا
ـ یتواند حرکـات ک  می دارد، اریاخت را در يالزم اقتصاد يساز، که ابزارها میو تصم ییارکان اجرا را  يتـر  یف

 د.از خود نشان دهها  عرصهدرتمام 

 نقش مردم  
 یباالبردن مشارکت مردمـ  ير. برایاست والغ ریپذ امکان یصرفاً با مشارکت مردم یتحقق اقتصاد مقاومت

د برکشور و جامعه حاکم گـردد کـه همـه    یبا ییاستقبال کرد. فضا یمردم يت اقتصادید از هرنوع فعالیبا
آن ببالنـد. در   حـس کننـد و بـر    شرفت و مقاومت کشـور یپ درک یاقتصاد و شر مردم خودشان را مولد در

 .ت استیار حائز اهمیکنندگان کاالها بس نقش مردم به عنوان مصرف ياقتصادهاي  هینظر
 :ل اشاره کردیتوان به موارد ذ ي میتحقق اقتصاد مردم در ين نقشهایاز مهمتر

 
  ت مصرفیریمد 

ن آحاد یو همچن یردولتیو غ یدولت يها است و همه دستگاه يک حرکت جهادیمصرف  امروزه تعادل در
هرگونه اسراف  از يریرند. جلوگیبگ يرا جد یدات داخلیاسراف و استفاده ازتول ز ازید موضوع پرهیمردم با

ـ مصـرف اسـت. از ا   یاسالم يک الگوین اصل در ارائه یتر ر، مهمیتبذ و ـ ن رو خداونـد درآ ی سـوره   67ه ی
اي  ها جامعیدانسته است. پس فرد  يداریدن به پایط را رسیبه دور از افراط و تفر يمدارفرقان، حرکت در 

ـ یرسد و جامعه به همان مطلوب  می دراقتصاد يداریمصرف حرکت کند به پا در يداریر پایکه در مس  یعن
  . افتیدست خواهد  یشکوفا و مقاومت، اقتصاد سالم
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  )ازتجمالت يدور و یستیز قناعت (ساده 
ـ  یکه آسـا  يسالم اقتصاد ین اقتصاد و زندگی(ع) بهتر یرمومنان علیام اقتصـاد  ، ن کنـد یمأش انسـان را ت

ت اسـت کـه   یمصرف به مقدار کفا يمعنا به یکنند، پس قناعت و اقتصاد واقع می فیبر قناعت تعر یمبتن
تفکر خـود را نسـبت   د یدانسته شده است. مردم جامعه با یدار و راحتیش پایجاد آساین عامل در ایتر مهم

  د.کنن يموارد خوددارۀ هم در يرضروریوپاش غ ختیو ر ییگرا مصرف ردهند و ازییبه مصرف تغ

  د ثروت حاللیتول 
ـ یکاذب از طرهاي  د ثروتینه شود و درکنار آن تولید درجامعه نهادید ثروت حالل بایتول بـه امـر    یق دالل

 .ان آحاد جامعه مبدل شودیمذموم درم

  یخارج يبرکاال یداخل يکاالح مصرف یترج
سـاخت داخـل را    يد کاالیحاً بایترج یول، ت را دارندیفیباک يپرواضح است که مردم حق استفاده از کاال

 د، دولـت و یتول ۀاندرکاران عرص که دست ينحو به، است یم نگاه علمیازمند تحکین امر نیمصرف کنند و ا
د یانت از اعتبار تولیرا صیگر داشته باشند. زیکدید با یرا با يداریتعامل پا و یمیها حلقه ارتباط صم دانشگاه

 د.ندازیخطر ب را به ید منفعت ملیگذر نباو منافع زود، است یاسالم و یفه ملیوظ یدرعرصه جهان یداخل

  اقتصاد مقاومتی بودن انفعالی 
هـا   کاسـتی مشـکالت و  ۀ رغـم همـ   هاي آغازین پس از انقالب اسـالمی علـی   جمهوري اسالمی از سال 

جهانی ۀ آله به عرص و علیه اهللا توانسته است اوالً حرف نو و جدیدي را مبتنی بر اسالم ناب محمدي صلوات
مـردم  «و » رهبري دینـی «ۀ آن اداره نماید. ثانیاً توانسته است به پشتوانۀ عرضه کند و حکومتی را بر پای

هـاي مختلـف    ا خنثی نماید. ثالثاً در عرصـه ها ر مشکالت ایستادگی کند و توطئهۀ در مقابل هم» انقالبی
هـاي   ي داشته باشد. بدیهی است که چنین نظامی موجودیـت اندیشـه  هایی جد علمی و زیربنایی پیشرفت

هـاي   ویـژه کـه نظـام    کرده است، بـه  را با تهدید مواجه  ها آنهاي سیاسی بنا شده بر  پوشالی غرب و نظام
  نیازهاي انسانی بدهند.ۀ به هماند پاسخی جامع  مذکور هنوز نتوانسته

دشمنان انقالب اسالمی براي متوقف کردن ۀ شود که هجم جا ناشی میاهمیت اقتصاد مقاومتی از آن 
ت. اقتصـاد تمرکـز یافتـه اسـ    ۀ هاي اخیر بیش از هر زمان دیگري بر عرص روند پیشرفت انقالب در سال

روند پیشرفت کشور را متوقف نماینـد، ثانیـاً از    دنبال این هستند که اوالً دشمنان در پی فشار اقتصادي به
ساختن زندگی اقتصادي براي مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را بـه نظـام کـاهش دهنـد و      طریق دشوار

  نظام جمهوري اسالمی را از درون به سمت تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند.
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فزایش یافته است، اما درحقیقـت بـا هـدف    اي ا انرژي هستهۀ هاي اخیر اگرچه به بهان بنابراین تحریم
ۀ لئها براي کشور مـا یـک مسـ    این تحریمریزي شده است.  مقابله با کلیت نظام جمهوري اسالمی برنامه

اقتصـاد الزم اسـت و ایـن تـدبیر،     ۀ تدبیري بلندمدت در عرص ها آنمدت نیست. پس براي مقابله با  کوتاه
  اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبري بوده است. هاي همین اقتصاد مقاومتی است که در سال

با این نگاه، اقتصاد مقاومتی یک برخورد انفعالی در برابر تهاجمات دشمن نیست، بلکه یـک طراحـی    
سازي اقتصاد کشور در مقابل تهدیدهاي خارجی است. در اقتصـاد   پذیري و مقاوم فعال براي کاهش آسیب

متوقف و حتی سرعت آن کاهش یابـد، بلکـه قـرار اسـت یـک       مقاومتی قرار نیست روند پیشرفت کشور
  ریزي کنیم که از آسیب تهدیدات دشمن مصون بمانیم. اي برنامه پیشرفت مستمر و باسرعت را به گونه

  نقاط اصلی ضعف اقتصاد کشور 
 پذیري کشور را کـاهش دهـیم، بایـد دقیقـاً نقـاط      که بتوانیم در مقابل تهدیدهاي دشمن، آسیب براي این

تـوان   ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور را مـی  ضعف این عرصه را شناسایی کنیم. در یک نگاه اجمالی مهم
  گونه برشمرد: این

  . وابستگی کشور به کاالهاي حیاتی و استراتژیک خارجی1
هاي پس از انقالب، کشور در بسیاري از نیازهاي حیاتی به خودکفایی رسـیده اسـت،    اگرچه در سال 

ترین نیازهایش به خارج وابسته است. نگاهی به لیست واردات کشور نشـان   در بخشی از مهم اما هنوز هم
ـ ۀ دهد که در عرص می ذرت دامـی، قنـد و شـکر، گوشـت،     ۀ کاالهاي خوراکی مواردي همچون: برنج، دان

عنـوان   صنعتی نیز شـمش فـوالد بـه   ة بیست کاالي اول وارداتی هستند. در حوزة روغن خام سویا در زمر
ترین اقالم صنعت، اولین کاالي وارداتی کشور است. به طور کلی آمـار واردات کشـور نشـان     یکی از مهم

اي از  شـوند کـه بخـش عمـده     درصد واردات کشور در بیست قلم کاال خالصه می 25دهد که بیش از  می
  به نیازهاي مهم و استراتژیک کشور مرتبط هستند. ها آن

  کشورهاي غربیوابستگی به دانش و فناوري . 2
تفاوت دارد. به این معنی که عالوه بر تولیـد  » نوآوري و پیشرفت در تولیدۀ چرخ«با » مداید کارتول« 

شدن توان تولید، همراه با نوآوري مستمر آن اهمیت دارد. علم و فناوري عامل اصـلی   کاال در داخل، بومی
  مستمر آن را با نیازهاي روز پیشرفت دهیم. طور توانیم محصول را تولید کنیم و بهشود ب است که باعث می

علمی و تحقیقاتی در بسیاري از تولیدات شـکل  ۀ هاي علمی فراوان کشور، هنوز پای رغم پیشرفت علی
بنیان توان کافی در کشور وجود نـدارد. مـثالً    نگرفته و عالوه بر این در محصوالت با فناوري باال و دانش

طـور کامـل    هاي علمی و فنـاوري آن بـه   ور پایهاست که هنوز در کش صنعت نفت، صنعتی با فناوري باال
  که بیش از صد سال است که نفت ملی شده است. شکل نگرفته است، درحالی
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  المللی و جهانی شدن به ساختارهاي متمرکز بین . اتکا و وابسته3
کشـورهاي  ۀ سـلط امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که ساختارهاي جهانی از ابتدا براي تسـهیل   

هـاي   اند. لذا وابسته کردن کشور بـه نظـام   قلیل قدرتمند بر مناسبات جهانی و دیگر کشورها طراحی شده
دهد تا از ظرفیت این نهادها براي فشار بـر کشـور اسـتفاده     جهانی این فرصت را به کشورهاي غربی می

ادها را در مسائل سیاسی از جمله انرژي آمیز این نه هایی از برخوردهاي تبعیض نمایند که ملت ایران نمونه
  اي، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و ... تجربه کرده است. هسته

چنـین رفتـار و کـارکردي دارنـد.      هـا  آناقتصـادي نیـز نهادهـاي جهـانی و سـاختارهاي      ۀ در عرص
هـاي جهـانی ایـن فرصـت را بـراي       شدن تبادالت مالی، کاالیی و اطالعاتی کشور بـه زیرسـاخت   وابسته

عنوان مثال به دلیل اتکـا بـه    را با مشکالتی مواجه نمایند. به کشورهاي غربی فراهم کرده است تا کشور
هـاي تبـادالت مـالی،     هاي کشور و بسـتن گلوگـاه   کهاي تبادل پول، با تحریم بان ارز جهانی و زیرساخت

  هاي جهانی تبادل کاال به کشور دشوار شده است. واردات و صادرات با اتکا به برخی دیگر از سیستم
  شدن درآمد کشور به صادرات نفت وابسته. 4
دهـد. ایـن درآمـد اوالً     شـکیل مـی  درآمد حاصل از نفت همچنان بخش مهمی از درآمـد کشـور را ت   
اي کشور است و ثانیاً متاثر از رفتار کشورهاي متخاصم  هاي سرمایه محصولی و ناشی از فروش دارایی تک

ویژه وقتـی ایـن    رود. به اي از آن به شمار می است که تحریم خرید نفت ایران از سوي اتحادیه اروپا نمونه
نفت به دیگـر کشـورها هـم     شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از هاي مالی همراه می تصمیم با تحریم
  ضعف مهم است.ۀ کشور به این مقدار از درآمد نفتی یک نقطۀ شود. لذا وابستگی بودج عمالً مشکل می

  . فقدان مهندسی در تعامالت اقتصادي5
طور طبیعی منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادي نیست که با دیگر کشورهاي دنیـا تعامـل نداشـته     به 

مهندسـی  «کلیدي در اقتصاد مقـاومتی عبـارت از   ۀ ه ممکن است و نه مطلوب. نکتباشد. چنیناقتصادي ن
توان از دیپلماسی اقتصـادي و   است. در صورت مهندسی درست تعامالت اقتصادي، می» تعامالت تجارتی

هایی تصمیم به  فناوري در جهت پیشبرد اهداف انقالب استفاده کرد. مثالً در صورتی که کشور در عرصه
ید کاال در داخل و تأمین آن از خارج بگیرد، ضرورتی ندارد که ایـن واردات از کشـورهایی انجـام    عدم تول

 11درصد از واردات کشـور مـا از    75بیش از  1388که در سال  شود که با ما دشمنی بیشتري دارند. چنان
  مبدأ انجام گرفته است که هفت مبدأ آن یا اروپایی بوده است یا وابسته به غرب.

  هاي اقتصادي هاي درونی سیستم آسیب. 6
تجربه نشان داده است که در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئوالن، تهدیدهاي بیرونی معموالً  

هاي اقتصادي کشـور را از جهـت وجـود     رو است که باید سیستم کند. از این شور خللی وارد نمیدر عزم ک
هـاي اقتصـادي،    صالح نمود. فقدان شفافیت در فعالیتطلبی، سوء استفاده و ... ا امکان کارشکنی، فرصت
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تولیدي مانند پول ن امکان سوداگري در بازارهاي غیرآورد. همچنی اي را فراهم می عدهة امکان سوء استفاد
افزایـد. سیسـتم    هـاي تولیـدي را مـی    هاي فعالیت کند و هزینه و ارز، طال و ... مدتی کشور را مشغول می

  دست تولیدکنندگان نرسد و ... . گونه که باید، به منابع مالی آن شود که اعث میبانکی ناکارآمد نیز ب

  اقتصاد کشورهاي  ویژگی
الذکر را برطرف کنیم، باید اقتصاد کشور از جهت ساختار تولید، منابع اولیـه،   هاي فوق اگر قرار باشد آسیب

هـا کـه    ترین این ویژگی برخی از مهم هایی داشته باشد. نوع محصوالت تولیدي، جایگاه دولت و ... ویژگی
  اند، به شرح زیر است: هاي اخیر هم مورد تأکید مقام معظم رهبري قرار گرفته در سال
  :بنیان دانش. 1
اي  کننده در خلق ارزش اقتصادي، دانش است. دانش سرمایه ترین عامل تعیین در عصر جدید، اصلی 
ین و پایدارترین دارایی هر کشور است. عالوه بر ایـن، دانـش   تر یعنی اصلی ناپذیر و متکی به انسان، پایان

ـ   دارایی دانـش  ۀ اي است که با مصرف بیشتر، رویش بیشتري را در پی دارد. لذا اگر اقتصادکشوري بـر پای
  بنیان) اوالً امکان رویش مستمر را دارد، ثانیاً پایدار و مستقل خواهد بود. شکل گیرد (اقتصاد دانش

  . مردمی:2
هـاي   هاي گذشته در عرصه نظام اسالمی بوده و هستند. نظام در طول سالۀ ترین سرمای اصلی مردم 

ۀ سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاري از مسائل و مشکالت را حل کنـد. امـا در عرصـ   
ۀ بنا بـر اندیشـ  گونه که باید، از ظرفیت مردم براي تولید و رشد کشور استفاده نشده است.  اقتصاد هنوز آن

ترین علل وجود مشکالت اقتصادي کشور، عدم شناخت ظرفیت مردمی و  رهبر معظم انقالب یکی از مهم
مشارکت حداکثري مردم شـکل داد،  ۀ که بتوان اقتصاد کشور را بر پای . در صورتیعدم استفاده از آن است

  مقاوم خواهد شد. ها آناز حیث مقابله با تهدیدها و اثرپذیري از 
  هاي تولید: زا و متمرکز بر زنجیره . اقتصادي درون3
هاي طبیعی است. از حیث بازار  تولیدي، غنی و سرشار از معادن و سرمایهۀ کشور ما از حیث منابع اولی 

گیري تولید بصرفه و اقتصادي  مصرف هم وجود جمعیت بیش از هفتاد میلیونی یک بازار بزرگ براي شکل
اقتصادي که چه از نظر منابع اولیه و چه از نظر بازار مصرف به خارج وابسـته نباشـد،   دادن  است. لذا رونق

هاي مذکور (منابع غنی و جمعیت) ایـن فرصـت را بـه     امري شدنی و مطلوب است. عالوه بر این، ظرفیت
نصیب  هاي آن در کشور شکل بگیرید و حداکثر ارزش افزوده را تولید تا آخرین حلقهة همراه دارد که زنجیر

شود که بر نوعی از موضوعات تولیدي تمرکز  تولیدکننده و کارگر ایرانی کند. ترکیب این دو نکته باعث می
ها صنعت دیگـر نیـز رونـق     اند. با رونق این صنایع است که ده معروف شده» صنایع پیشران«کنیم که به 

  ایی از این گونه صنایع است.ه ساز مسکن، نفت و گاز و خودرو مثال و صنایعی مانند ساخت .یابد می
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  گرا: . صادرات4
هـاي   گرا باشد. صادرات، ظرفیت کسب درآمد خارجی و افزایش سرمایه اقتصاد مقاومتی باید صادرات 

گرا اقتصادي است که امکان رقابـت در دنیـا را بـراي     که اقتصاد صادرات ملی را به همراه دارد. ضمن این
دهد. صادارت کاال کشـور را از   اقتصادهاي برتر و قدرتمند نشان می کند و خود را در سطح خود فراهم می

  کند. نیاز می هاي خود مانند نفت نیز بی ها و دارایی فروش خام سرمایه
  هاي جهانی: اي در مقابل نظام . ساختارسازي منطقه5
کشـور را   ترین کارهاي الزم در اقتصاد مقاومتی ایجاد ساختارها و سازوکارهایی اسـت کـه   از اساسی 

هاي دوجانبه با کشورهاي همراه و همسو  هاي جهانی نکند. مثالً پیمان سیستمۀ واسط متأثر از زورگویی به
هـاي کشـورهاي دو طـرف بـراي      هاي جهانی شود. اسـتفاده از پـول   تواند جایگزین پیوستن به پیمان می

دهـی مؤسسـات مـالی معتبـر،      تعامالت تجاري جاي خود را به محوریت دالر در اقتصاد دنیا بدهد. شکل
هایی موازي با ساختارهاي در اختیار غـرب را   هاي معظم حمل و نقل و ... ظرفیت هاي بزرگ، شرکت بیمه

  دهد. در اختیار ما نیز قرار می
تواند از فرصت تحریم براي ایجاد یک اقتصاد متفاوت  لذا با اتخاذ تدابیر دقیق مسئوالن، کشور ما می

پـذیري در مقابـل    ئات جمهوري اسالمی بهره بگیرد و در این عرصـه کـامالً از آسـیب   و متناسب با اقتضا
  دشمن مصون بماند.

  یاقتصاد مقاومت يش رویپ يها چالش موانع و
ـ  ید بـا جـوهره مقاومـت پ   یو اهداف آن با یاقتصاد مقاومت ـ داشـته باشـد، در ا   یونـد منطق ـ ن راسـتا با ی د ی

 یاقتصـاد و امـت اسـالم    يهـا  ت بـه چـالش  یبزرگتر با عنااي  هریو در دا ییش رو را شناسایپ يها چالش
  .آن برنامه و راه حل ارائه شود يف و برایتعر

  کرد:ل اشاره یتوان به موارد ذ می ن موانعیازجمله ا
 یخارج و یداخل يگذار هیجذب سرما يبرا یمنف يجاد فضایوجود عوامل متعدد بر ا .1
 ید ملیتول يش رویوجود موانع متعدد پ .2
 ییکاال هاي از گروه یع در برخید و توزیدربخش تول یرقابت يعدم وجود فضا .3
 ش از گذشتهیمد باکار یانسان يرویل نیضرورت تشک و یانسان يروین يور ن بودن سطح بهرهییپا .4
  د تولیعدم تناسب آن با  و ینگیش نقدیافزا .5
  سرگردانهاي  ینگیوجود نقد .6
  رمستمر درکشو تورم باال و .7
  کشور يمتعدد در بازار ارزاختالالت  .8
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  اردیاشتغال پا و عدم يکاریب يسطح باال .9
 ها  مت مسکن و اجارهیش مستمر قیافزا .10
  حاصل از فروش نفت خام يد بودجه ساالنه کشور به درآمدهایشد یوابستگ .11
 داریبودجه مزمن و پا يکسر .12
 يساز یخصوص وسازي  آزاد يدر راستا یقانون اساس 44اصل  ياستهایکامل س يعدم اجرا .13
 مداناکار یاتیوجود نظام مال .14
 آن يرغم اجرا یعلها  ارانهیهدفمند نبودن  .15
  یو بانک ینظام پول ییناکارا .16
 بورسهاي  نوسانات متعدد درشاخص .17
 رهدفمندیمد و غاو تعرفه ناکار یتیحماهاي  استیوجود س .18
  و گمرك یرساختیزهاي  ضعف .19
  نهیمصرف به ين قطعات و فقدان الگوهایمأت .20
 دیاز بخش تولیموردن ين کاالهایمأمشکالت ت .21
  یمیو پتروش ي، گازیعانات نفتیبه بخش م یرنفتیصادرات غ یوابستگ .22
  کنندگان ع شده مصرفییت موثر از حقوق تضیعدم حما .23
 شود ي میاقتصاد يها يزیر ها و برنامه يریگ میجاد ضعف درتصمیکه موجب ا يموارد .24
 یردولتیو غ یدولت يدر دستگاهها یفساد مال درمواجهه با يریشگیعدم پ .25
  يفساد اقتصاد .26
  هیرو یانجام واردات ب .27
  يدیرتولیغ يها تیفعال ين برایسنگ يها تیعدم اعمال مال .28
ـ اسـت کـه    یازموانع تحقق اقتصاد مقاومت یکیعنوان  ز بهین يادار یبروکراس .29  يافتن راهکارهـا ی

  .طلبد می اجرا رادردست هاي  موقع از پروژه به يبردار هبهر يبرا یتیحما

  شنهاداتیو پگیري  جهینت 
تواننـد   یهـا نمـ   مید گفت که تحریبا یاقتصاد مقاومت ستم دریر سیثر و زؤهمه عوامل م یبا توجه به بررس

 يگسـترده و منـابع خـداداد    ين مرزهایبا ا ران ویا یاسالم يبا قدرت جمهور يکشور يبرا یخلل مهم
ـ استوار و هوشمند است حتماً پ یملت متعال اتکا دارد و يکه به خدا يکشور .جاد کنندیا ـ روز ای دان یـ ن می

ـ و اقدامات الزم با محورها  ين استراتژی، تالش، تدويزیر قادر است با برنامه یخواهد بود. نظام اسالم ت ی
 .ل کندیز به فرصت تبدیرا ن يامروز يدهایاز تهداي  ه، بخش عمدیاقتصاد مقاومت
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 ت:اس يضرور یدن به اهداف اقتصاد مقاومتیل جهت رسیذ يراهکارها
 ـ مصـرف اسـت. مصـرف، تول    ياصالح الگو يبرا يگذار استی، سینقطه شروع اقتصادمقاومت د را ی

ـ کنند. رونق تول می را مشخصگذاري  هین دو درکنارهم، جهت سرمایدهد و ا یجهت م ـ ی و  ید داخل
ـ تول يواحـدها و توقف  یرونق د به افول و کمتوان یکه م یکاستن از واردات ـ  يدی منجرشـود،   یداخل

. شـود  تـر مـی   درسطح کالن يتکنولوژ يبه خارج و ارتقا ی، قطع وابستگيموجب استقالل اقتصاد
 .ل فشار به مردم نباشدیتحم يمعنا به یعمل کرد که اقتصاد مقاومت يا د به گونهیالبته با

 شتر در رقابـت  یبهتر و خدمات بت یفیدات، کیشده تول ت تماممیکاهش ق ،دیدرتول يور ش بهرهیافزا
  کیدات استراتژیژه تولیو به ید ملیتول ت ازیو کاهش واردات، حما یدات خارجیبا تول

 در جامعه يکاریاز ب یناش یاجتماعهاي  بیفقر و آسهاي  شهیو خشکاندن ر يکاریکاهش آمار ب  
 ـ  تحرك در يد برایبخش تولاي  همیو ب یو مال یپول یتیحماهاي  ستمیس يساز فعال  یاقتصاد داخل

 غیرنفتی يت از صادرات کاالهایز حمایو ن
  یمصـرف  يکاهش واردات کاالها ين آالت در ازاید و ماشی، خطوط تولیش واردات دانش فنیافزا 

ـ  یتول د علم ویاطالعات، همزمان با تول عصر ن نوع معامالت دریت ایبا توجه به اهم و  ید دانـش فن
  انیبن دانش يها ت از شرکتیحما

  ت درقبـال شـاخص تـورم    یریو قابل مد بینی پیشک نظام قابل ی يتوجه به معضل تورم و برقرار
 فرایندن ینه درایبه ياستهایس يریشگیمت ارز در پیز قیق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نیوتطب

  م درین معنا کـه بـه محـض اعمـال تحـر     ین کاالها به ایمأدر روند تها  دها به فرصتیل تهدیتبد 
 ییکفـا جـاد خود یا يو صنعت و تجارت برا يدرحوزه فناور یبه عزم مل یده از کاالها، شکل یبرخ

  ن اقالمین ایمأد و تیتول در ییاتکاا حداقل خودیکامل 
  با کشـورها   يدوست، گسترش ارتباطات اقتصاد ياز کشورها یبا برخ يارتباطات خاص اقتصاد يبرقرار

 ک کوچکتریک عمده به چند شریک شریاز  يتجار يشرکاو گسترش اي  همنطقهاي  و بلوك
  یمل يت اقتصادیتقو ي. ضمن آنکه برایرانیت ایاوحم ید ملی، توليقتصاده جهاد ایروحگیري  شکل ،

اقتصاد  ين دستاوردهاییتب یپلماسین نوع دیالزم است. هدف از ا زین "یاقتصاد مقاومت یپلماسید"
روزمـره   يهـا  و شـاخص  یمصـرف  يوارده است. فشارها درمورد کـاال  يدرمقابل فشارها یمقاومت
ک و بلندمدت هستند، یاستراتژ ییمقاومت کشور، دستاوردها يدستاوردها یشود، ول می وارد ياقتصاد

 ...و یاست خارجی)، استقالل درساي  هبرتر(هستهاي  يها و فناور يتکنولوژ در ییهمچون خودکفا
  م توسـط  یدر ابعـاد حجـ   یاساس يکاالهاسازي  رهیکردن کاالها و ذخع یاز اسراف و ضا يخوددار

ـ یت شده و هوشمند توسط مـردم (ماننـد کشـور سـوئ    یکوچک و هدا يدولت و انبارها در  یس) حت
  مردم ییت غذاین امنیمأزمان صلح و آرامش جهت ت
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  راهکارهاي مقابله با فساد اقتصادي در گذار به اقتصاد مقاومتی 
  **سجاد رحیمیان بوگر، *محمدعلی انصاري

  چکیده
 19حاضر با هدف ارائه راهکارهایی براي مقابله با فساد اقتصـادي جهـت تحقـق اهـداف بنـد       پژوهش

کید بر تجربه کشورهاي غنی ن شده است. بدین منظور، با تأاي ابالغی اقتصاد مقاومتی تدویه تسیاس
اي هـ  تسیاسـ  19ازي و اجـراي بنـد   سـ  هاز منابع طبیعی، سعی در شناخت الزامات راهبردي جهت پیاد

کشور غنـی از منـابع طبیعـی طـی      27اطالعات  تصاد مقاومتی شده است. بر این اساس با استفاده ازاق
مدل رگرسیونی، بـه بررسـی نقـش انـدازه دولـت، آزادي اقتصـادي،        3و در قالب  1996 -2010دوره 
اي توسعه ملـی، دموکراسـی و مخـارج نظـامی در کنتـرل فسـاد       ه قازي، منابع طبیعی، صندوس یجهان
دهد حرکـت در مسـیر رشـد     می ادي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشاناقتص

ایی که موجب کـاهش یـا نوسـان در رشـد     ه تاقتصادي پایدار و افزایش درآمد سرانه و پرهیز از سیاس
ذاري و در عین حال حفظ نظارت دولتـی بـر   گ هکار و سرمایو ود، آزادسازي فضاي کسبش یاقتصادي م

لمللـی و  ا نثر از ظرفیـت نهادهـاي بـی   ؤیري مـ گ هبازارهاي مالی و بازار کار در قالب قوانین کارآمد، بهر
مد درآمد منابع طبیعی با استفاده از ابزارهایی کنترل اندازه دولت، مدیریت کاراي، انضباط مالی و ا همنطق

بازدارنـدگی، از   همچون صتدوق توسعه ملی و تقویت نیروهـاي مسـلح جهـت خلـق قـدرت دفـاعی و      
  باشد. می همانند کشور ما الزامات کنترل فساد اقتصادي در کشورهاي غنی از منابع طبیعی

  غنی از منابع طبیعی، فساد اقتصادي، اقتصاد مقاومتی :ها واژهکلید

  مقدمه .1
ابالغی ي اه تسیاس 19اي اصلی اقتصاد مقاومتی است که در بند ه هلفمقابله با فساد اقتصادي یکی از مؤ

اي مختلف نیز مـورد تأکیـد مقـام معظـم رهبـري      ه تکید شده است و در موقعیاقتصاد مقاومتی بر آن تأ
بعـدي اسـت کـه در شـرایط     ي پیچیـده و چند ا ه. اما فساد اقتصادي پدید1العالی) قرار گرفته است (مدظله

با آن، مستلزم کسـب درکـی   ثر جهت مقابله ؤمختلف، نمودها و علل متفاوتی دارد؛ لذا اتخاذ راهکارهاي م
                                                        

  ،  دانشجوي دکتري اقتصاد و پزوهشگر پژوهشکده اندیشه دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی *
(aliansari795@gmail.com)  

  (sajad_rahimiyan@alumni.ut.ac.ir)، کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران **
 20/12/1392 مقاومتی، اقتصاد هاي سیاست تبیین جلسه. 1
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ثر بر آن است. از سوي دیگر، تبیین ارکان اقتصاد مقاومتی از جمله مطالبـات مقـام   اي مؤه هلفؤجامع از م
اقتصاد مقاومتی یک فکر است، شما دانشجو هستید، اسـتاد هسـتید،   «لعالی) است: ا همعظم رهبري (مدظل

صاد مقاومتی را تبیـین کنیـد، حـدودش را مشـخص     اقتصاددان هستید، با زبان دانشگاهی، همین ایده اقت
عنوان یکی از ارکان اقتصـاد مقـاومتی،    از این منظر نیز، بررسی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادي به ».1کنید

عنـوان یکـی از مهمتـرین     بیات اقتصـادي از فسـاد اقتصـادي بـه    اشد. ضمن آنکه در ادب یحائز اهمیت م
ثر تخاذ راهبردهاي کالن جهت کنترل مؤاقتصادي یاد شده است که ا اي منفی اثرگذار بر عملکرده هلفمؤ

  ي جهت تقویت عملکرد اقتصادي است.ا هآن، از جمله الزامات هر برنام
ند، ا هدر این راستا، با تمرکز بر کشورهایی که از حیث وفور منابع طبیعی شرایطی مشابه کشور ما داشت

اي کالنی را براي کنترل فسـاد  ه تکه این کشورها چه سیاس یما هدر پی یافتن پاسخ به این پرسش برآمد
کشور غنـی از منـابع طبیعـی طـی دوره      27وري اطالعات آ عند؟ بدین منظور با جما هاقتصادي اتخاذ نمود

اي مختلف نظام اقتصادي و سیاسی ه یمدل رگرسیونی به بررسی رابطه ویژگ 3و در غالب 1996 -2010
ن گروه از کشورها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسـی  با سطح فساد اقتصادي در ای

واند راهبردهـاي کـالن را   ت یبا در اختیار گذاردن تجربه دیگر کشورها در زمینه کاهش فساد اقتصادي، م
  جهت تحقق اهداف کنترل و مقابله با فساد اقتصادي نمایان سازد.

دبیات اقتصادي و مبانی نظري مهمتـرین عوامـل اثرگـذار بـر     در ادامه، در بخش دوم مقاله به مرور ا
ردازیم. بخش سوم به ارائه بعضی از مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینـه عوامـل   پ یفساد اقتصادي م

اي چهارم و پنجم نیز به ترتیب به ارائـه نتـایج تخمـین    ه شاثرگذار بر فساد اقتصادي اختصاص دارد. بخ
  تصاص دارد.یري اخگ ها و نتیجه لمد

  مبانی نظري .2
ت را بیان و سپس به بررسـی ادبیـا   2در این بخش ابتدا برخی از تعاریف ارائه شده جهت تبیین فساد مالی

  ثر بر فساد مالی خواهیم پرداخت.اقتصادي در زمینه عوامل مؤ

  اي آنه هتعریف فساد مالی و گون. 1.2
ارائه شده است، عبارت  4لمللی شفافیتا نو سازمان بی 3رین تعریف فساد مالی که توسط بانک جهانیت معا

البته برخی پژوهشگران نیز تعاربف ». سوء استفاده از قدرت عمومی براي کسب منافع خصوصی«است از 

                                                        
 16/5/1391بیانات در دیدار با دانشجویان، . 1

2. corruption 3. world bank 
 

4. transparency international 
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)، فسـاد مـالی را   1989( 1ند. به عنوان مثال، هیدن هیمر و همکارانا هخاص خود از فساد مالی را ارائه داد
طـور   ریـق آن، کاالهـا و خـدمات عمـومی بـه     ران بخش خصوصی و دولتی که از طي بین بازیگا همعامل«

)، فسـاد  1967( 2انند. یا مطـابق تعریـف نایـه   د یم» وندش ینامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل م
ویی خصوصی، کارکردهاي متعـارف یـک نقـش یـا     ج تلبی یا قدرط ترفتاري است که بر اثر منفع«مالی 

  ».ندک ینتصابی دولتی را منحرف مسمت انتخابی یا ا
مین تـأ و مخارج دفع شر یا  8، اخاذي7ريگ ض، تبعی6، تقلب5، سوء استفاده از موقعیت4، اختالس3رشوه

  ، همگی از جمله نمودهاي گوناگون فساد مالی هستند.9امنیت

  ثر بر فساد مالیؤعوامل م. 2.2
نـد و مطالعـات   ا هاثرگذار بر فساد مالی معرفـی نمـود  عنوان متغیرهاي  ظران، عوامل متعددي را بهن بصاح

ـ  آ یتجربی متعددي نیز با تمرکز بر یک یا چندین عامل، به راست نـد. بـا   ا هزمایی نظرات طرح شـده پرداخت
ي از ا هاختصـار بـه بررسـی پـار     الی در ادبیات نظري، در اینجـا بـه  توجه به تعدد عوامل اثرگذار بر فساد م

  ازیم.ردپ یم ها آنرین ت ممه

  درآمد سرانه .1.2.2
 بـاالتر،  خلیدا ناخالص تولید با هاییر) کشو1995( 11) و الپورتا1999( 10آکرمن به نظر محققانی مانند رز

، گسترش آمـوزش و  مؤثر قضایی و حقوقی منظا تنفیذ و سیستأ يابر مالی کافی منابع تخصیص به درقا
 يسیستمهاوجـود   لیلد به ایـن بنابر. هستند اي کسب ثروت مشروعه تخدمات بهداشتی و افزایش فرص

ا و امکانـات الزم بـراي بـروز اسـتعدادها و     هـ  تثر و همچنین مهیا بودن فرصـ مؤتی رنظاذاري و گ نقانو
د مـالی کمتـر   فساود توسل به اقدامات غیرقانونی همچون انواع ر یانتظار م ا در بسترهاي قانونی،ه یتوانای

  ابد.ی یمحققان با افزایش درآمد سرانه، سطح فساد مالی کاهش م باشد. بنابراین بر اساس نظر اکثر

  اي سازمانی و پیگیري قضاییه تنظار .2.2.2
احتمال کشف تخلف و شـدت مجـازات   ) از 2000( 12)، تریسمن1995محققینی مانند الپورتا و همکاران (

                                                        
1. Heidenheimer et al 2. Colin Nye 
 

3. bribery 4. embezzlement 
 

5. starddling 6. fraud 
 

7. favouritism  8. extortion 
 

9. protection or Security Money 10. Rose Ackerman 
 

11. La Porta 12. Treisman 
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اي هـ  تمیـان، نقـش نظـار    نند. در ایـن ک یثر بر ارتکاب تخلف یاد معنوان یکی از مهمترین عوامل مؤ به
ـ ا هي و متعهد به اخالق حرفا هتوجه است. مدیران حرف سازمانی قابل درون اي نظـارتی دقیـق،   هـ  هي، کمیت

وانند از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیري کننـد. نـاظران   ت یمراکز حسابرسی خبره و مستقل و قوانین شفاف همه م
ثر بر مدیران و کارکنان نظارت داشته باشـند. ضـمن اینکـه    ؤم طور نند با تعریف راهکارهاي مشخص، بهباید بتوا

ن سیسـتم قضـایی   اي بازدارنده را در حیطه تحـت امـر خـود داشـته باشـند. همچنـی      ه تباید توان اجراي مجازا
رین نهاد اجراي قوانین کیفري، باید بتواند در برخورد با متخلفین، مسـتقل از مالحظـات سیاسـی    ت یعنوان اصل به

  و حساسیت و شدت عمل زیادي در برخورد با فساد مالی در هر سطحی بروز دهد.عمل کند 

  اندازه دولت .3.2.2
ند کـه دولـت بـزرگ،    ا ه) بر این عقید2005( 2) و آلسینا و انجلتوس1998( 1محققینی مانند گوئل و نلسون

قالـب مـداخالت   فساد مالی است. گسـترش قلمـرو و انـدازه دولـت، چـه در      کننده  یکی از عوامل تشدید
ي (افزایش قوانین و ا هاي غیربودجه ت)، چه در قالب دخالGDPي (افزایش نسبت مخارج دولت به ا هبودج

یري مقامـات دولتـی   گ ماي بیشتري براي گسترش حوزه نفوذ و قلمرو تصمیه تمقررات)، از آنجا که فرص
ند، مورد توجـه  ک یانونی مساعدتر ماي غیرقه هند و زمینه را براي پیگیري منافع شخصی از راک یفراهم م

ذاري، گـ  هاي سـرمای هـ  هتوسـعه، پـروژ   در اکثر کشورهاي درحـال  ردان است. به بیان این محققین،م تدول
اي گوناگون مدیریتی، ه هند. با توجه به اختیارات مسووالن در ردا هتخلفات و مفاسد بسیاري به همراه داشت

ـ  هدولتی و هم در دوران بهر ذاريگ هاي سرمایه حهم در دوره اجراي طر رداري، سـوء اسـتفاده از مخـارج    ب
ـ  نا به سادگی امکاه حتخصیص داده شده به این طر اي عمرانـی دولتـی   هـ  هذیر اسـت. همچنـین پـروژ   پ

ري و گ ضورند که امکان وقوع انواع تخلفات همچون دریافت و پرداخت رشوه یا تبعیآ یشرایطی فراهم م
ابـد.  ی مـی   اي همسوي سیاسی یا قومی جهـت عقـد قـرارداد افـزایش    ه هگرو نادیده گرفتن قوانین به نفع

اسـت.   هـا  آنا از دیگر مشکالت ه حهمچنین سوء استفاده از منابع عمومی تخصیص داده شده به این طر
اسـت. وفـور منـابع طبیعـی در یـک       تر کشورهاي غنی از منابع طبیعی شایعخصوص در  این مشکالت به

اي هـ  حسـبب افـزایش درآمـدهاي دولـت، زمینـه اجـراي طـر        ، بـه هـا  آنور و افزایش قیمت جهانی کش
ایی معموال بستري مناسـب بـراي وقـوع انـواع     ه هند. چنین پروژک یرا فراهم م  هذاري بلندپروازانگ هسرمای

ط به خریـد  یعنی مخارج مربو 3تخلفات و مفاسد اقتصادي هستند. عالوه بر مخارج عمرانی، مخارج تامینی
ـ      ثر بـر  ؤکاالهاي مصرفی و خدمات توسط دولت، نیز ارتباط متقابل با فساد مـالی دارنـد. عـدم نظـارت م

  از بروز انواع مفاسد باشند.  س هوانند زمینت یرد این مخارج نیز مک ههزین
                                                        

1. Goel & Nelson 2. Alesina & Angeletos 
 

3. procurement spending 
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به کاهش فساد مالی منجـر   ازي دولت، الزاماًس کاما از سوي دیگر کوچک بودن اندازه دولت یا کوچ
اي دولتـی و واگـذاري انحصـارات    هـ  تازي مالکیس یازي در قالب خصوصس کاي کوچه هود. برنامش ینم

ـ ز توانند زمینه مساعدي براي وقوع انواع تخلفات باشـند. ضـمن آنکـه آن مقـررا    ت یدولتی، خود م ی و دای
مین کاالهـا و خـدمات عمـومی    (تـأ  ت براي انجام وظایف اصلی دولتازي که توان اجرایی دولس ککوچ

ـ      وانـد  ت یبخصوص آموزش، بهداشت و امنیت) را کاهش دهد و یا بعد نظـارتی دولـت را تضـعیف کنـد، م
نـدي رسـانده اسـت کـه وجـود      ب عظران را به ایـن جمـ  ن باز تخلفات باشد. این موارد بعضی صاحس هزمین
). بنابراین 2009، 2؛ بیلگر و گوئل2003، 1راواند عاملی براي کاهش فساد باشد (ادست یاي بزرگتر مه تدول

  نظران وجود دارد. متفاوتی در ارتباط با اندازه دولت و فساد اقتصادي بین صاحبهاي  دیدگاه

  آزادي اقتصادي .4.2.2
ــالتمد و اه تیودمحد دجوو که ستا محتمل جایی در دفسا عشیو کلیر طو به ــی، اخـ  به ستیابید دولتـ

وان بـه  ت یملت دو تخالامد و یتهاودمحد ینا جملهاز . باشد ساخته ممکن را لنامعقو و نکال يهادسو
  .اشاره کرد لتیدو راتعتباا و يارز يسهمیهها تخصیصو قیمتها  لکنتر ،میزآ ضتبعی صنعتی ايه تسسیا

ویژه در اغلب کشورهاي غنی از منابع طبیعی، دولت با اسـتفاده از مجموعـه    ها به ردر بسیاري از کشو
ند. مردم این کشورها براي بسیاري از ک یي از قوانین و مقررات که در اختیار دارد، امور را اداره ما هگسترد

سـیس یـک   أا دریافـت کننـد. ت  ه تاي متعدد و امتیازات الزم را از دوله زا و امور جاري، باید مجوه تفعالی
همگی از جمله امـوري هسـتند کـه    ذاري، تجارت خارجی، دریافت ارز و... گ هفروشگاه، وام گرفتن، سرمای

اي متنوع هستند. وجود مقررات متعـدد، نـوعی قـدرت انحصـاري بـراي      ه همستلزم کسب مجوز از دستگا
وانند ت یند. کارکنان دولت به آسانی مک یا فراهم مه توالن نهادهاي صادرکننده مجوز و ناظر بر فعالیمسئ
زمند مجوز، رشوه دریافت کنند. همچنین شفاف نبودن مقررات ا از انجام امور طفره روند یا از افراد نیاه تمد

ماید. در چنین شرایطی، وقوع ن یسانی عمومی، قدرت انحصاري کارکنان دولت را تشدید مر عیا ضعف اطال
انواع تخلفات، همچون دریافت و پرداخت رشوه، سوء استفاده از وجوه و منابع عمومی در قالب اختالس، سوء 

اي ه هري و نادیده گرفتن قوانین به نفع گروگ ضعیت، تقلب و دستکاري اسناد و اطالعات، تبعیاستفاده از موق
د فسا با رزهمبا ساسیا يهارهکارا از یکی رو ینا از همسوي سیاسی یا قومی، دور از انتظار نخواهـد بـود.  

ـ قتمداخالت ا ساختن ودمحد مالی، ـ لدو يدصاـ ـ ب خصوصـی  بخش تشویق و تـ در  سـازنده کت رمشا هـ
ثیر مثبت آزادي به این دالیل، اکثر محققین موافق تأست. ا دقتصاا يزساآزاد طریق از يدقتصاا يفعالیتها

  ).2010، 4؛ کاردن و وردن2005، 3اقتصادي بر کاهش فساد مالی هستند (شن و ویلیامسون
                                                        

1. Adsera 2. Billger and Goel 
 

3. Shen & Williamson 4. Carden & Verdon 
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)، 2009و گوئل ( عنوان مثال، بیلگر یري کلی هستند. بهگ هي دیگر از محققین مخالف این نتیجا هاما عد
ود ش یتنها به کاهش فساد مالی منجر نم ر فاسد، افزایش آزادي اقتصادي نهپی بردند که در کشورهاي بسیا

افتگی، ی هاشد. این یافته حکایت از این دارد که کشورها، بسته به سطح توسعب یآن نیز مکننده  بلکه تشدید
  هند. د یواکنش متفاوتی به افزایش آزادي اقتصادي نشان م

  ازيس یجهان .5.2.2
ـ    1999( 2الت ي) و آدس و د2002( 1محققانی مانند فیسمن و گاتی ي و ا ه) معتقدند کـه وجـود موانـع تعرف

واند ت یندي واردات و صادارت مب هارز و سهمی خنر چندگانگیي فراوان در مسیر تجارت خارجی، ا هتعرف غیر
منظور دور زدن قوانین ایجاد کنـد.   مزایا و رشوه بهصوص جهت پیشنهاد انگیزه زیادي در فعاالن بخش خ

همچنین تمایل مسئوالن دولتی جهت قبول چنین پیشنهادات غیرقانونی را افزایش دهـد. از ایـن منظـر،    
هـد. همچنـین   د یازي با کاهش موانع در مسیر تجارت خارجی، امکان وقوع تخلف را کـاهش مـ  س یجهان

اي هـ  شي از اصـالحات سـاختاري در بخـ   ا هازي، مجموعس یهانتعامل بیشتر با جهان خارج و گسترش ج
خالت ماید. چنین اصالحاتی، همچون کاهش مدان یمختلف اقتصاد و نهادهاي رسمی و مدنی را ایجاب م

مدي آن و حرکت به سـمت حکمرانـی خـوب، افـزایش رقابـت و افـزایش       دولت در اقتصاد، افزایش کارا
  واند موجب کاهش فساد مالی گردد. ت یشفافیت در عملکردها و معامالت، م

  باتی سیاسی اجتماعیث یب .6.2.2
اجتمـاعی از طریـق تضـعیف    ـ  اي سیاسـی هـ  یبـات ث ینند بک ی) بیان م2004( 3دامانیا، فردریکسون و مانی

ـ     هنـد.  د ینهادهاي قضائی، کارآمدي نظام حقوقی در کشف و برخورد با مظاهر فسـاد مـالی را کـاهش م
اي سیاسی اجتماعی موجب ه یباتث ی)، در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که ب2008( 4پلگرینی و جرلق

واننـد  ت یداران مـ مـ  توند. به بیان این دو محقق، در کشـورهاي باثبـات، سیاسـ   ش یگسترش فساد مالی م
هند د یماي سیاسی و افراد ترجیح ه هي طوالنی از فعالیت سیاسی را دارا باشند. در این کشورها، گروا هدور

از طریق ارائه عملکرد مطلوب و کسب محبوبیت، عمر سیاسی خـود را حـداکثر نماینـد. وجـود نهادهـاي      
نظارتی قوي و هزینه فرصت باالي ارتکاب تخلف (که در قالب از دست دادن فرصت پیشـرفت شـغلی و   

ا از توسـل بـه اقـدامات    اي سیاسی و افراد ره هابد)، گروب یمزایاي آن و از بین رفتن اعتبار سیاسی نمود م
ـ     د یغیرقانونی برحذر م ود فسـاد اقتصـادي در سـطوح    ر یارد. در نتیجـه در کشـورهاي باثبـات، انتظـار م

ـ ا هرابط ري قرار داشته باشد. بنابراین در مجموع، ادبیات اقتصادي بر وجودت نپایی بـاتی  ث یي مستقیم بین ب
  .مایدن یم تأکیداجتماعی و سطح فساد اقتصادي ـ  سیاسی
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  منابع طبیعی .7.2.2
) بـه ایـن   2006( 3و مهلـوم و همکـاران   )2000( 2)، باالند و فرانسویز1999( 1محققانی مانند لین و تورنل

واند موجب تقویت و گسترش فساد مالی در کشـورهایی شـود   ت ینکته اشاره دارند که وفور منابع طبیعی م
  که مدیریت کارآمدي بر درآمد این منابع ندارند.

وانند محرکی براي ت یدارند که درآمدهاي منابع طبیعی م تأکید) بر این نکته 2006مهلوم و همکاران (
بـه سـمت    ها آنواهی از این درآمدها و انحراف خ ماي سیاسی جهت سهه رانواع اقدامات غیرقانونی و فشا

، در قیاس با کارآفرینی و خلق ویی و فساد مالی در انواع آنج تباشند. در چنین حالتی، ران 4فعن ياي ذه هگرو
واند عاملی در جهت انحراف استعدادها ت یود. لذا وفور منابع طبیعی مش یثروت از جذابیت بیشتري برخودار م

  . اي فساد مالی باشده ها از کارآفرینی و خلق ثروت مشروع به سمت انواع گونه تو مهار

  دموکراسی .8.2.2
و... مباحـث   11، کیفـر 10، سـن 9، باردهان8، بارو7، اولسون6عاصم اوقلو، 5فراوانی همچون نورث ننادداقتصاا

گونـه کـه    نـد و همـان  ا هبررسی کـرد  اي مختلف عملکرد اقتصادي راه همربوط به رابطه دموکراسی و جنب
) بیان نموده، همانند بسیاري مباحث دیگر در علم اقتصاد، اجماع مطلق بر سر اثـر مثبـت   2005( 12درازن

  هش فساد مالی وجود ندارد.دموکراسی بر کا
)، در تحلیل خود از رابطه دموکراسی و فساد مـالی بـر   1978ظران همچون رز آکرمن (ن ببعضی صاح

داران را مـ  تهنـدگان و سیاسـ  د يبـین رأ  13رزند که دموکراسی عدم تقارن اطالعـات و یم تأکیداین نکته 
اي مختلـف را  هـ  هدارن در حـوز م تهد. دموکراسی، اطالعات الزم در خصوص عملکرد سیاسد یکاهش م
ابـد  ی یورد، لذا با افزایش آگاهی و شفافیت، احتمال ارتکاب تخلف کاهش مآ یهندگان فراهم مد يبراي رأ

زیرا امکان کشف تخلف و هزینه فرصت تخلف (در قالب عدم انتخاب مجدد و همچنین تعقیـب قضـایی)   
 14ر است. اسـترومبرگ ت لدران شایسته محتمم تیاسا، انتخاب سه یابد. در نتیجه در دموکراسی یافزایش م

داران از مـ  تاي سیاسـ هـ  ها، برنامـ ه یماید. در دموکراسن یي دیگر به این نکته اشاره ما هگون ه) نیز ب2008(
یرد. به بیان گ یري در اختیار عموم قرار مت هر و گستردت فشکل شفا مله حجم و ترکیب مخارج دولتی، بهج
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ود. دموکراسـی بـا فـراهم آوردن    شـ  یتخصیص منابع عمومی به فساد مالی منجر مـ یی در وي، عدم کارا
خصوص در زمینه مخارج دولـت، زمینـه    هداران، بم تابزارهاي الزم جهت نظارت بر کارایی عملکرد سیاس

  ماید.ن یوقوع فساد مالی را محدود م
مثبت دموکراسی بر کاهش فسـاد  ) مخالف اثر 2009( 1اما گروهی دیگر از محققین همچون کولیر و هوافلر

 3) و سـاویا 1990( 2مالی و تسریع توسعه اقتصادي هسـتند. حتـی بعضـی محققـان همچـون سـیرو و ایـنکلس       
  ا عملکرد بهتري در کنترل فساد مالی و رشد اقتصادي دارند.ه ينند که دیکتاتورک ی) استدالل م2010(

اران: دموکراسـی در  کـ  هن دسـتورکار نومحافظـ  آزمو«)، در مقاله خود با عنوان 2009کولیر و هوافلر (
االري با رشد اقتصـادي در کشـورهاي غنـی از    س مبه بررسی رابطه مرد» 4کشورهاي غنی از منابع طبیعی

االري س مهد در کشورهاي غنی از منابع طبیعی، گسترش مردد یمنابع طبیعی پرداختند. نتایج آنان نشان م
ند و اثـر منفـی بـر رشـد     ک یاي فاسد فراهم مه هداران و گروم تاسزمینه را براي فعالیت هرچه بیشتر سی

داران دو راه بـراي جـذب آراي   م تاقتصادي این دسته از کشورها دارد. طبق تحلیل این دو محقق، سیاس
اي بـالغ و پیشـرفته   هـ  یو دارند. نخست آنکه بـه روش معمـول (آنگونـه کـه در دموکراسـ     ر شعمومی پی
را شرح دهند و با جلب نظر مثبت ا و خدمات عمومی ه اي خود براي عرضه کااله هود) برنامش یمالحظه م

داران اسـت. در  مـ  توي سیاسر شي دیگر راهکار پیهندگان، به مناصب اجرایی دست یابند. خرید رأد يرأ
ـ گ تاي بالغ به دلیل تدوین و اعمال دقیق قوانین سخه یدموکراس ـ  ني چنـدان امکـا  ه، خریـد رأ یران ذیر پ
در مراحـل ابتـدایی یـا میـانی      ما این گزاره در مورد کشورهاي غنی از منابع طبیعـی کـه عمومـاً   نیست، ا

ي بلکه توسـل بـه   کشورها، نه تنها تطمیع و خرید رأ دموکراسی قرار دارند صحیح نیست. در این دسته از
عالوه بـر ایـن   دست آوردن آراء از جمله راهکارهاي متداول است.  امات خشن، ارعاب و تهدید براي بهاقد

داران، مـردم آگـاهی   م ترسانی در مورد عملکرد سیاس عدلیل ضعف اطال موارد، در این دسته از کشورها به
چندانی از عملکرد نظام سیاسی ندارند و در نتیجه توانایی آنان براي انتخاب بهترین گزینه محـدود اسـت.   

ار شانس انـدکی بـراي اسـتمرار    ک تن درسدارام تود سیاسش یبه بیان این دو محقق، این شرایط باعث م
فعالیت و پیروزي خود متصور باشند و حضور فعالی در عرصه سیاست نداشته باشند. در نتیجه زمینه بـراي  

  داران فاسد مهیا خواهد بود. م تا و سیاسه هفعالیت گرو

  5اي توسعه ملیه قصندو. 9.2.2
واننـد آثـار منفـی نوسـانات قیمـت منـابع       ت یتوسعه ملی ماي ه قصندو، گران اري از تحلیلبنا بر نظر بسی
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طبیعی بر ثبات بودجه دولت، محیط اقتصاد کالن و نرخ ارز را کاهش دهند و به فراهم شدن زمینـه الزم  
اي بلندمـدت اقتصـادي کمـک نماینـد. ضـمن اینکـه بـا اعمـال بعضـی          هـ  هجهت تدوین و اجراي برنام

واننـد بـه   ت یا مـ هـ  قنضباط مالی را افزایش دهند. همچنین این صندویزان مالی، ار ها بر برنامه تمحدودی
واننـد  ت یاي توسـعه ملـی مـ   ه قعالوه، صندو هنداز درآمدها و تحقق عدالت بین نسلی کمک نمایند. با سپ

و نگاه دارند ج تران ايه هکارکرد ضد فساد مالی داشته باشند و درآمدهاي منابع طبیعی را دور از دسترس گرو
ی ایه قاقدامات غیرقانونی براي دسترسی به درآمدهاي منابع طبیعی را کاهش دهند. چنین صندوو سطح 

اي سیاسی و طبق اهداف آنان جلوگیري ه هکارگیري درآمدهاي منابع طبیعی، تحت فشار گرو هوانند از بت یم
عنوان  به اه قصندووان از منابع این ت یکنند. در صورت وجود محدودیت در دسترسی به بازارهاي جهانی، م

  ).2006، 1لمللی و منابع مالی استفاده نمود (باکن و توردوا نگزینه جایگزین براي بیمه بی

  مخارج نظامی. 10.2.2
صـورت   خارج نظامی، معموال این مخارج بـه )، به دلیل ماهیت حساس م2008( 2به گفته هادسون و جونز

فرصـت و هـم تمایـل بـراي تخلـف را افـزایش       رسی هستند. لذا هـم   محرمانه و به سختی قابل حساب
ذاري کاالهـا  گ شارز فراینددارد که امکان نظارت دقیق بر  تأکید)، نیز بر این نکته 1998( 3هند. مارود یم

مین تجهیـزات  ي از مخارج نظامی صرف تأا هاي نظامی فراهم نیست زیرا بخش عمده شو خدمات در بخ
سختی قابل حسابرسی است. لذا طبـق   پیچیده و به ها آنذاري گ شارز فرایندردد که گ یپیشرفته نظامی م

) در 2001( 4اي نظـامی بیشـتر اسـت. گوپتـا و همکـاران     ه شنظر این محققان، امکان وقوع فساد در بخ
  ود.ش یمطالعه خود به این نتیجه رسیدند که افزایش مخارج نظامی موجب افزایش فساد مالی م

و  )2008( 6)، گوئـل، پـاین و رم  2014( 5انند گوئـل و سـاونوریس  اما از سوي دیگر، بعضی محققین م
ـ  مواند موجب کاهش فساد مالی گـردد. مهـ  ت ی) معتقدند که افزایش مخارج نظامی م2004( 7فردلند رین ت

  اشد:ب یظران به شرح ذیل من بصاح ل ذکر شده توسط اینیدال
 در مورد نحوه مصـرف مخـارج نظـامی    ري ت هیرانگ تدر قیاس با دیگر مخارج دولت، استانداردهاي سخ

وانـد موجـب شـود نظـارت بیشـتري در مراحـل تصـویب و        ت یود. مالحظات امنیت ملی مش یاعمال م
 تخصیص مخارج نظامی اعمال گردد.

 اي هـ  تاي امنیتـی، نظامیـان در صـورت ارتکـاب تخلـف بـا مجـازا       ه تدلیل حساسی در اغلب موارد به

                                                        
1. Bacon and Tordo 2. Hudson and Jones 
 

3. Mauro 4. Gupta et al 
 

5. Goel and Saunoris 6. Goel, Payne & Ram 
 

7. Fredland 
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ـ   گ ییه مشدیدتري نسبت به شهروندان عادي تنب وانـد  ت یردند. این واهمه از عواقب ارتکـاب تخلـف، م
 ثر در جلوگیري از وقوع تخلفات باشد.ؤعاملی م

  ـ ردد، داراي گـ  یمـ  هـا  آنمین أاقالم عمده تجهیزات نظامی که بخش زیادي از مخارج نظامی صرف ت
رج نظامی کاربردهاي اندکی در بخش خصوصی هستند. از این منظر، امکان اندکی براي تخصیص مخا

 با انگیزه سوء استفاده از تجهیزات نظامی خریداري شده در راستاي منافع خصوصی وجود دارد.
   ییـد  امی، تعـداد تولیدکننـدگان نظـامی تأ   با توجه به پیچیدگی تولید و اهمیت راهبردي تجهیـزات نظـ

ی عمـده  مار هستند. همچنین در اغلب موارد، حاکمیت هر کشور تنهـا متقاضـ  ش تصالحیت شده انگش
تجهیزات نظامی است. این بدین معنی است که تعـداد بـازیگران در معـامالت بخـش نظـامی انـدك       

واند زمینه الزم براي تمرکز هرچه بیشتر نهادهاي نظارتی بـر معـامالت   ت یهستند. این قلّت بازیگران م
 بخش نظامی را فراهم نماید.
ا و ادبیات اقتصاد بخش عمومی ذکر شـده  ه کگونه که در نظریات کالسی در کنار موارد ذکر شده، آن
ـ  ممین امنیت و ثبـات از مهـ  دمات عمومی که آموزش، بهداشت و تأاست، تولید و عرضه کاالها و خ رین ت

نـد در  ا ه) در تحلیل خـود بیـان نمـود   2009ست. کولیر و هوافلر (ا اه تف اصلی دولاشد از وظایب یم ها آن
ـ ر شیداران دو انتخاب پم تحالت کلی، سیاس اي هـ  توي خود دارند. نخست، تخصیص منابع مالی به فعالی

ویانه و دیگري تخصیص منابع مالی به تولید کاالها و خدمات عمومی. حال اگر به دالئلی همچون ج تران
مـد و واهمـه از عواقـب ارتکـاب     وجود نهادهاي نظـارتی و قضـائی کارا  داران یا م تار بودن سیاسک تدرس

تولید کاالها و خدمات عمومی اختصاص یابند، ایـن بـدین معنـی اسـت کـه منـابع       تخلف، منابع مالی به 
ویانه شده است. در تحلیل این محققین، مخارج آموزشی، بهداشتی و دفاعیِ ج تکمتري صرف اقدامات ران

ا، هـ  شاي بیشتر در این بخه تدلیل وجود نظار متر بودن فساد مالی باشد زیرا بهواند به معنی کت یبیشتر م
  فرصت کمتري براي سوء استفاده از منابع وجود دارد.

ــان نمــود2004گونــه کــه دامانیــا، فردریکســون و مــانی ( عــالوه بــر ایــن، آن ــد، بــا ه) بی ــاتی ث ین ب
ی موجب گسترش فساد مالی گـردد.  طریق تضعیف نهادهاي نظارتی و قضایواند از ت یاجتماعی مـ  سیاسی

ش توان نهادهـاي نظـامی و امنیتـی در آمـوزش نیروهـا، خریـد و       واند با افزایت یافزایش مخارج نظامی م
ـ  ه تنوسازي تجهیزات و انجام اصالحات سازمانی، قابلی از سـ  هاي عملیاتی این نیروها را ارتقـا داده و زمین

مد جهت ویت عملکرد نهادهاي نظارتی و قضایی کاراتثبیت امنیت و آرامش گردد؛ لذا امکان تاسیس و تق
بات، ث یاي به م) بیان نموده است که در نظا2006مالی را فراهم آورد. همچنین فرانک بن (مقابله با فساد 

داران امید ندارند که نتیجه اقدامات مثبت خود را در قالب انتخاب مجدد و استمرار عمر سیاسـی  م تسیاس
فسـاد ندارنـد.    اي مثبت همچون مبارزه بـا ه تسیاس ي براي اتخاذ تصمیمات وا همشاهده نمایند؛ لذا انگیز
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مین ثبـات و آرامـش، عمـر سیاسـی     اي امنیتی و نظامی در تأه ووانند با تقویت بنیه نیرت یمخارج نظامی م
اي مفیـدي  هـ  تداران را افزایش دهند و لذا انگیزه الزم براي اتخـاذ سیاسـ  م تاي سیاسی و سیاسه هگرو

  همچون مبارزه با فساد مالی را فراهم آورند.  

  1نظام پارلمانی .11.2.2
نـد کـه   ا ه)، در مطالعات خـود نشـان داد  2005( 3و کونیکووا )2001( 2محققانی مانند لدرمن، الیزا و سوارز

ند. لـدرمن و همکـاران   ا هاي پارلمانی عملکرد قابل قبولی در زمینه کنترل و کاهش فساد مالی داشته منظا
اي بیشتري در سطوح مختلف قدرت ه تو نظار 4اه لاي پارلمانی، کنتره منند که در نظاک ی) بیان م2001(

هند و در نتیجه افزایش شفافیت د یاي سیاسی و افراد را افزایش مه هی گروویگ خوجود دارد؛ این موارد پاس
اي سیاسـی را بـه همـراه دارنـد. همچنـین در      ه هاي گروه هر درباره عملکرد و برنامت عسانی وسیر عو اطال

ی و همچنـین از دسـت دادن وجهـه    یري (در قالـب تعقیـب قضـا   ت تات سخصورت ارتکاب تخلف، تنبیه
اي سیاسـی،  هـ  ماي انتخاباتی) در انتظار متخلفان خواهد بـود. در نتیجـه در ایـن نظـا    ه تسیاسی و شکس

  داران التزام بیشتري به رعایت قواعد حکمرانی خوب و کارآمدي دارند.م تسیاس

  پیشینه تحقیق .3
  5مطالعه ساها، گوندر و سو .1.3

راسـی بـر فسـاد: یـک     اثـر آزادي اقتصـادي و دموک  «) در مطالعه خود با عنوان 2009ساها، گوندر و سو (
کشـور دنیـا    100به مطالعه اثر آزادي اقتصادي و دموکراسی بر فساد مـالی در  » کشوري تحلیل پانل بین

ثیرگـذاري  رش دموکراسـی، تأ ادي نسبت به گسـت هد افزایش آزادي اقتصد یپرداختند. نتایج آنان نشان م
بیشتر و اولویت باالتري در کاهش فساد مالی دارد. به بیان آنان، هنگامی کـه سـطح آزادي اقتصـادي در    

ود و بـالعکس، هنگـامی کـه کشـوري از     شـ  یکشوري پایین باشد، دموکراسی باعث افزایش فساد مالی م
نجامـد. همچنـین   ا ید، دموکراسی به کاهش فسـاد مـالی مـ   سطح باالیی از آزادي اقتصادي برخوردار باش
                                                        

 در( جمهور رئیس است ممکن که کشور رئیس. متفاوتند شخص دو مجریه قوه رئیس و کشور رئیس پارلمانی، هاي نظام در. 1
 قوه رئیس. مبرا است مسئولیت از و ندارد مهمی نقش باشد،) سلطنتی مشروطه هاي نظام در( پادشاه یا) جمهوري هاي نظام

 هیئت اعضاي. شود می مشخص پارلمان انتخاب و کشور رئیس پیشنهاد به شود می نامیده وزیر نخست معموال، که مجریه
 پارلمان انحالل یا و نمایندگان مجلس مباحثات و مذاکرات در شرکت و مجلس به قانون پیشنهاد حق سیستم، این در وزیران

 .دارد را آنان به اعتماد عدم رأي دادن و استیضاح سوال، حق نیز پارلمان دیگر، سوي از و دارند را
2. Lederman, Loayza & Soares 3. Kunicova 
 

4. cheks and balances 5. Saha, Gounder and Su 
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  ود.ش یمطابق نتایج، افزایش درآمد سرانه موجب کاهش سطح فساد مالی م

  1مطالعه کترا، اُکادا و سامرث .2.3
اندازه دولت، دموکراسی و فسـاد: یـک بررسـی    «)، در مقاله خود تحت عنوان 2012کترا، اکادا و سامرث (

 1995کشور دنیا طی دوره  82وه ارتباط دموکراسی و اندازه دولت با فساد مالی در ، به بررسی نح»تجربی
هد هنگامی که یک کشور از سطح پایینی از دموکراسـی  د یپرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان م 2008تا 

ودن نجامد. از سوي دیگر، در صورت باال با یبرخوردار است، افزایش اندازه دولت به گسترش فساد مالی م
  واند موجب کاهش فساد مالی شود.ت یسطح دموکراسی در یک کشور، افزایش اندازه دولت م

  2مطالعه اللونتاس، منوالس و واووراس .3.3
ازي و توسعه: ایـن  س یفساد مالی، جهان«) در پژوهش خود با عنوان 2011اللونتاس، منوالس و واووراس (

ند. ا هکشور جهان پرداخت 127ازي بر فساد مالی در س یاثر جهانبه بررسی » ند؟ا طسه پدیده چگونه باهم مرتب
مد جهت مقابله واند ابزاري کارات یازي مس یبه بیان این محققین، در کشورهاي با درآمد متوسط و باال، جهان

در اري بر فساد مالی ندارد. د یازي تاثیر معنس یبا فساد مالی باشد. در کشورهاي با درآمد بسیار پایین، جهان
  ایی جهت کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه است.ه هچنین کشورهایی، اولویت با اجراي برنام

  3مطالعه گوئل و ساونوریس .4.3
مخـارج نظـامی و غیرنظـامی دولـت و اقتصـاد      «)، در مطالعه خـود بـا عنـوان    2014گوئل و ساونوریس (

کشـور جهـان    162اقتصاد زیرزمینی در به بررسی رابطه مخارج نظامی و غیرنظامی با گستره » زیرزمینی
پرداختند. نتایج آنان حکایت از ایـن دارد کـه افـزایش مخـارج نظـامی موجـب        2011تا  1990طی دوره 

اري د یود. همچنین، مخارج غیرنظامی رابطه معنش یکاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و کاهش فساد مالی م
  با اقتصاد زیرزمینی و فساد مالی ندارند.

  4لعه تسانیمطا. 5.3
منـابع طبیعـی، حکمرانـی و کیفیـت محـیط نهـادي: نقـش        «)، در مطالعه خـود بـا عنـوان    2013تسانی(

                                                        
1. Kotera, Okada & Samreth 2. Lalountas, Manolas & Vavouras 
 

3. Goel & Saunoris 4. Tsani 
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) بـر کیفیـت   RF1اي توسـعه ملـی (  هـ  قبه بررسی نقش محیط نهادي و صندو» اي توسعه ملیه قصندو
منـابع  هـد وفـور   د یپرداخت. نتایج این تحقیق نشـان مـ   2011 -1996کشور طی دوره  27حکمرانی در 

مـد منـابع   اییدي است بر عدم مـدیریت کار لی تشدید فساد مالی است. نتایج تأطبیعی از جمله عوامل اص
اي ه قدر کشورهاي غنی از منابع طبیعی. در عین حال، وجود صندو» 2نحسی منابع«طبیعی و بروز پدیده 

  ود.ش یدت و بلندمدت به کاهش فساد مالی منجر مم نتوسعه ملی در میا

  3طالعه سرام. 6.3
به بررسی اثـر  » ثر بر فساد مالی: تحلیل حساسیتؤعوامل تجربی م«)، در مقاله خود با عنوان 2006سرا (

بـاتی سیاسـی   ث یکشور جهان پرداخت. مطابق نتایج وي، ب 62باتی سیاسی اجتماعی بر فساد مالی در ث یب
 ود.ش یم اجتماعی از طریق تضعیف نظام قضایی و حقوقی موجب گسترش فساد مالی

  اه لتخمین مد .4
، با توجه به وفور منابع طبیعی در کشور، در این پژوهش با تمرکز بر کشورهاي داراي منابع طبیعـی غنـی  

باشیم. بـه عبـارت دیگـر، اثـر عوامـل       می ثرندداري بر فساد مؤ طور معنی به دنبال شناسایی عواملی که به
منابع طبیعی مورد تحلیل و بررسی قـرار گرفتـه اسـت.    مختلف بر سطح فساد مالی در کشورهاي غنی از 

% 40ی کـه بـیش از   ی، کشـورها 5و کـالیژنوا  4بدین منظور با مبنا قرار دادن تعریـف محققـانی ماننـد آتـی    
عنـوان کشـورهاي    ا) باشد را بـه ه لاز محل صادرات منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن و جنگ ها آنصادرات 

  اشند:ب ییم. این کشورها به شرح زیر ما هرفتغنی از منابع طبیعی در نظر گ
. گـابون  9. موزامبیـک  8. اکوادور 7. شیلی 6. کامرون 5. بولیوي 4. بحرین 3. آذربایجان 2. الجزایر 1

. 19. پرو 18. عمان 17. نروژ 16. نیجریه 15. مصر 14. مغولستان 13. کویت 12. قزاقستان 11. ایران 10
. ونـزوئال  25. امارات متحـده عربـی   24. ترینیداد و توباگو 23. سوریه 22 . سودان21. عربستان 20روسیه 

  . زامبیا27. یمن 26
گـردآوري شـده اسـت و جهـت      1996 - 2010کشور فوق طـی دوره   27اي ه هدر این پژوهش، داد

 ا و سپس ارائهه لمدل رگرسیونی تخمین زده شده است. در ادامه به معرفی متغیرها و مد 3حصول نتایج، 
  ردازیم.پ ینتایج م

                                                        
1. resource fund 
2. resource curse 3. Serra 
 

4. Auty 5. Kalyuzhnova 
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  معرفی متغیرها .1.4
  اي رگرسیونیه لکار گرفته شده در تصریح مد همعرفی متغیرهاي ب .1جدول 

  منبع  تعریف  نماد  متغیر

و بـه   1لگاریتم درآمد سرانه بر اساس برابري قـدرت خریـد    LGDP  درآمد سرانه
  بانک جهانی  میالدي برحسب دالر آمریکا 2005قیمت سال 

فساد 
  CORR  اقتصادي

شدت اسـتفاده از قـدرت عمـومی جهـت پیگیـري منـافع       
  هد.د یشخصی را نشان م

  بیشترین فساد مالی :-2.5 : کمترین فساد مالی،2.5

2Worldwide 
Governance 
Indicators 

(WGI)  

وفور منابع 
  NR  طبیعی

، بـه عبـارت   GDPنسبت مجموع رانت منابع طبیعـی بـه   
	درآمد	استحصال	منابع	طبیعی	دقیقتر:  هزینه	استحصال

푮푫푷
 

ا هـ  لمنابع طبیعی مدنظر ما شامل نفت، گاز، معادن و جنگ
  اشندب یم

  3بانک جهانی

صندوق 
  متغیر مجازي براي وجود صندوق توسعه ملی در یک کشور  DUM_RF  توسعه ملی

  )2013( 4تسانی  عدم وجود صندوق :وجود صندوق، صفر :یک
  5بنیاد هریتیج  GDPنسبت مخارج دولت به   GOVER_SIZE  اندازه دولت

آزادي 
  BUS_FREE  کارو کسب

و  وکـار  کسـب هنده میزان کارآمدي قوانین در حوزه د ننشا
ع، اداره و پایان همچنین آزادي عمل شهروندان جهت شرو

  هد.د یکار را نشان مو دادن به یک کسب
: وکار کسب، کمترین آزادي 100: وکار کسببیشترین آزادي 

  صفر

  هریتیج بنیاد

آزادي 
  INV_FREE  ذاريگ هسرمای

ا را هــ هاي قــانونی بــر جریــان ســرمایهــ تنبــود محــدودی
ند. به عبارت دیگـر، میـزان آزادي عمـل    ک ییري مگ هانداز

اي مـد  هـ  تا جهت انتقال منابع خود به فعالیه هافراد و بنگا
  هد.د ینظرشان را نشان م

ــرمای  ــترین آزادي س ــ هبیش ــرین ،100ذاري: گ آزادي  کمت
  ذاري: صفرگ هسرمای

  هریتیج بنیاد

  FIN_FREE  آزادي مالی
ا و بازار بورس) را نشان ه ها، بیمه ککارآمدي نظام مالی (بان

هد. معیاري است براي نمایش میزان اسـتقالل نظـام   د یم
  مالی از مداخالت دولت.

  هریتیج بنیاد

آزادي بازار 
  LAB_FREE  کار

حداقل حقوق، ساعات کار، قوانین ی مانند یبا توجه به معیارها
بازدارنده از اخراج کارگران و غیره، میزان استقالل بازار کار از 

  هد.د یمداخالت دولتی را نشان م
  کمترین آزادي بازار کار: صفر ،100بیشترین آزادي بازار کار: 

  هریتیج بنیاد

آزادي 
  ECO_FREE  اقتصادي

در دنبـال کـردن   هنده میـزان آزادي افـراد   د ناین شاخص نشا
ـ   ـ  هاهداف اقتصادي شخصی اسـت ب ي کـه بـه موفقیـت    ا هگون

  اقتصادي جامعه نیز بیانجامد.
  : باالترین آزادي اقتصادي100صفر: کمترین آزادي اقتصادي، 

  هریتیج بنیاد

                                                        
1. Purchasing Power Parity (PPP) 2. www.govindicators.org 
 

3. www.worlbank.org 4. Tsani 
 

5. www.heritage.org 
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   .1ادامۀ جدول 
  منبع  تعریف  نماد  متغیر

نمره کلی 
  GLOB_TOT  شدن جهانی

بـه شـرح زیـر    این شاخص، بر اساس سـه شـاخص دیگـر    
  ردد:گ یمحاسبه م

 شـدن  جهانی، 2اجتماعی شدن جهانی، 1اقتصادي شدن جهانی
  3سیاسی

ــطح   ــاالترین س ــانیب ــدن جه ــطح   ،100=  ش ــرین س کمت
  = صفر شدن جهانی

KOF Index of 
Globalization4 

 شدن جهانی
  GLOB_ECO  اقصادي

اي اقتصادي یک کشور با جامعه جهانی را ه يمیزان همکار
  هد.د ینشان م

ذاري مسـتقیم  گ هی همچون میزان سرماییبر اساس معیارها
خارجی، تجارت خارجی، دستمزد پرداختـی بـه نیـروي کـار     

  ردد.گ یخارجی و موارد مشابه محاسبه م
 شـدن  جهانیکمترین  ،100اقتصادي:  شدن جهانیبیشترین 

  اقتصادي: صفر

KOF Index of 
Globalization 

 شدن جهانی
  GLOB_POL  سیاسی

اي یک کشور بـا جامعـه جهـانی و مشـارکت     ه يمیزان همکار
هـد. بـا توجـه بـه     د یهاي جهانی را نشان مفرایندسازنده آن در 

اي جهـانی، مشـارکت در   ه نی چون عضویت در سازمایمعیارها
اي شوراي امنیت، عضویت ه تاي سازمان ملل و ماموریه هبرنام

  ود.ش یلمللی و موارد مشابه سنجیده ما ندر معاهدات بی
 شـدن  جهـانی ، کمتـرین  100سیاسی:  شدن جهانیبیشترین 

  سیاسی: صفر

KOF Index of 
Globalization 

 شدن جهانی
  GLOB_SOC  اجتماعی

میزان تعامالت اجتماعی و فرهنگی یک کشور با سایر ملل 
ی همچون یهد. با توجه به معیارهاد یا را نشان مه گو فرهن

ـ ا ناي تلفنی بیه سترافیک تما ی، گردشـگران خـارجی،   لملل
ا و مـوارد  هـ  هکاربران اینترنت، حجم تجارت کتاب و روزنام

  ود.ش ییري مگ همشابه انداز
 شـدن  جهانیکمترین  ،100اجتماعی:  شدن جهانیبیشترین 

  اجتماعی: صفر

KOF Index of 
Globalization 

سهم مخارج 
نظامی از 

GDP 
ME_GDP   نسبت مخارج نظامی بهGDP  

 لمللیا نبی مؤسسه
 صلح تحقیقات

 5استکهلم
وقوع 

درگیري 
  مسلحانه

DUM_ 
CONFLICT  

آیا کشور در طول دوره مورد بررسی شاهد وقـوع درگیـري   
  مسلحانه بوده است؟

  خیر= عدد صفر بله = عدد یک،

www.prio.no 
Armed conflict 

data 

                                                        
1. Economic Globalization 2. Social Globalization 
 

3. Political Globalization 4. www.kof.ethz.ch 
 

5. Stockholm International Peace Research Institute, www.sipri.org 
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   .1ادامۀ جدول 
  منبع  تعریف  نماد  متغیر

نظام سیاسی 
  پارلمانی

DUM_ 
PARLIA-

MENTARY  
  آیا نظام سیاسی پارلمانی است؟

  خیر = عدد صفر، بله = عدد یک

Database 
of Political 
Institutions 

2012 
World 
bank  

  DEMO  االريس ممرد

و بر اساس معیارهاي ذیل محاسـبه   10این شاخص در بازه صفر تا 
  ردد:گ یم

  1ی کشوربودن انتخاب مسئول ارشد اجرایمیزان قانونمند 
  2 ی کشورمیزان رقابتی بودن انتخاب مسئول ارشد اجرای

  3 ی کشورجرایول ارشد اانتخاب مسئ فرایندمیزان باز بودن 
ی کشـور در قالـب قواعـد    اي اجرائی مسئول ارشد اجرایه تمحدودی

  4یريگ متصمی
  5اي سیاسیه تمیزان قانونمندي نحوه مشارکت در رقاب

  6اي سیاسیه تمیزان رقابتی بودن مشارکت در رقاب
  دموکراسی مطلق :10 دیکتاتوري مطلق، :صفر

 مؤسسه
Systemic 

Peace7  

  اه لمعرفی مد .2.4
ازي، وفـور منـابع طبیعـی، صـندوق     سـ  یمدل نخست به بررسی تاثیر درآمد سرانه، آزادي اقتصادي، جهان

اختصـاص دارد. در   اي مسلحانه بر سطح فسـاد مـالی  ه يدرگیرتوسعه ملی، اندازه دولت، نظام پارلمانی و 
بر سطح فساد مالی مورد توجـه ماسـت.    شدن جهانیثیر ابعاد مختلف آزادي اقتصادي و ، بررسی تأ2مدل 

ذاري، آزادي بازارهـاي مـالی و آزادي   گ هکار، آزادي سرمایو مشخص در این مدل، اثر آزادي کسب به طور
ازي اجتماعی بـر فسـاد مـالی    س یازي سیاسی و جهانس یازي اقتصادي، جهانس یجهانبازار کار و همچنین 

االري و مخارج نظامی در کنترل فساد مالی در کشورهاي س منیز نقش مرد 3  لسنجیده خواهد شد. در مد
طور مشخص به ایـن پرسـش خـواهیم     سی و تحلیل قرار خواهد گرفت و بهغنی از منابع طبیعی مورد برر

ثر جهت ؤواند یک راهبرد مت یاالري مس مکه آیا در کشورهاي غنی از منابع طبیعی، گسترش مردپرداخت 
  کنترل فساد مالی باشد یا خیر؟ 

اشـند و مـا از روش   ب یمـ » 8اي ترکیبـی ه هداد«صورت  اي پژوهش حاضر بهه هالزم به ذکر است، داد
pooled data یـم. در تمـامی   ا هج استفاده نمـود اي رگرسیونی و حصول نتایه لب مدیجهت تخمین ضرا

                                                        
1. Regulation of Chief Executive Recruitment 
2. Competitiveness of Executive Recruitment 
3. Openness of Executive Recruitment 4. Executive Constraints (Decision Rules) 
 

5. Political Competition: Regulation of Participation 
6. Political Competition: The Competitiveness of Participation 
7. www.systemicpeace.org 8. panel data 
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 whiteصـورت   و کوواریانس ضرایب بـه  cross-section weights (EGLS)صورت  ها به نا، وزه لمد

cross section ند.ا هدر نظر گرفته شد  

  اه لنتایج تخمین مد. 3.4
  نتایج تخمین :2جدول  

  متغیر
  3مدل   2مدل   1مدل 

Prob ضریب  Prob ضریب  Prob ضریب  
LGDP 0.00  0.271  0.00  0.157  0.00  0.202  

ECO_FREE  0.00  0.017  -  -  0.00  0.017  
GLOB_TOT  0.00  0.008  -  -  0.00  0.011  

NR  0.00  0.013 -  0.00  0.007 -  0.00  0.013 -  
DUM_RF  0.00  0.125  0.00  0.235  0.00  0.132  

GOVER_SIZE  0.00  0.010 -  0.02  0.002 -  0.00  0.007 -  
DUM_PARLIAMENTARY  0.00  0.685  0.00  0.413  0.00  0.909  

DUM_CONFLICT  0.00  0.264 -  0.00  0.357 -  0.00  0.302 -  
BUS_FREE  -  -  0.00  0.007  -  -  
INV_FREE  -  -  0.00  0.012  -  -  
FIN_FREE  -  -  0.00  0.008 -  -  -  
LAB_FREE  -  -  0.00  0.006 -  -  -  
GLOB_ECO  -  -  0.00  0.014  -  -  
GLOB_SOC  -  -  0.00  0.011  -  -  
GLOB_POL  -  -  0.00  0.006  -  -  

DEMO  -  -  -  -  0.01  0.020 -  
ME_GDP  -  -  -  -  0.00  0.032  

DEMO_ME_GDP  -  -  -  -  0.00  0.010  
  خذ: نتایج تحقیقمأ 

  
ود. افزایش متغیرهـاي داراي  ش یافزایش متغیرهاي داراي ضریب مثبت، موجب کاهش فساد مالی م

 هـا  آن probود. همچنین در هر مدل، ضریب متغیرهایی که ش یضریب منفی موجب تشدید فساد مالی م
  معنی است. است بی 0.1بیشتر از 
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  1مدل  .1.3.4
طبق نتایج، افزایش درآمد سرانه رابطه عکس با سطح فساد مالی دارد. به عبارت دیگـر، افـزایش درآمـد    

هماننـد کشـور مـا،    ود. همچنین در کشورهاي غنی از منابع طبیعی ش یسرانه موجب کاهش فساد مالی م
آزادي اقتصادي رابطه عکس با فساد مالی دارد. به عبارت دیگـر، حرکـت اصـولی بـه سـمت آزادسـازي       

اقتصـادي  ثر جهت مقابله با فساد واند یک راهبرد مؤت یاقتصادي، بر مبناي خرد جمعی و تجربه جهانی، م
ي مختلف موجب کاهش فسـاد  اه هلمللی در عرصا ناي بیه يشدن و همکار باشد. حرکت به سمت جهانی

ـ  ود. همانش یمالی م ـ ا هگونه که پیشتر ذکر شد، کاهش موانع تعرف ي و همچنـین الزامـات   ا هي و غیرتعرف
عنـوان یـک    وانند بـه ت یلمللی ما ناي بیه نا و عضویت در سازماه هامن تلمللی در قالب تعهدات، موافقا نبی

ش اقدامات یک کشور در زمینه مبارزه با فسـاد مـالی   محرك بیرونی، موجب تقویت اراده و تسریع و افزای
شوند. کشورهاي غنی از منابع طبیعی همانند کشور ما، در کل در استفاده بهینه از منابع طبیعـی شکسـت   

حکایـت از ایـن موضـوع دارد. بـه عبـارت دیگـر، در ایـن دسـته از          (NR)ند. ضریب منفی متغیر ا هخورد
اي توسـعه ملـی،   هـ  قسـیس صـندو  تشدید فساد مالی شـده اسـت. تأ  موجب کشورها، وفور منابع طبیعی 

وانند ابزاري کارآمد براي مقابله با تاثیرات بالقوه منفی وفور منابع طبیعی باشـند. بـه عبـارت دقیقتـر،     ت یم
اي توسعه ملی در کشورهاي غنی از منابع طبیعی همچـون کشـور   ه قسیس صندوهند تأد ینتایج نشان م

وابسـته  ی در هر کشور، ایه قوند. پر واضح است که توفیق چنین صندوش یمالی م ما، موجب کاهش فساد
ا از فشـارهاي  هـ  قوالن آن کشور در دور نگاه داشـتن مـدیریت ایـن صـندو    به میزان اراده و جدیت مسئ

اي قدرت است. افزایش اندازه دولت، در کشورهاي غنی از منابع طبیعی همچون کشور ما، ه هسیاسی گرو
ود. همچنین نتایج حاکی از این هستند که آن دسته از کشورهاي غنـی از  ش یتشدید فساد مالی مموجب 

مبتنی بر نظام پارلمانی است، سطوح کمتري از فسـاد مـالی را شـاهد     ها آنمنابع طبیعی که نظام سیاسی 
ـ  اي مسلحانه عمده، بهه يهستند. وقوع درگیر ور، موجـب  بـاتی و نـاامنی کشـ   ث یعنوان معیاري از سطح ب
ـ  نیعبارت، هرچه یـک کشـور از سـطوح پـای     ود. به دیگرش یتشدید فساد مالی م ري از امنیـت و ثبـات   ت

  برخوردار باشد، دچار سطوح باالتري از فساد مالی خواهد بود.

  2مدل . 2.3.4
رکـت در راسـتاي   هند که در کشورهاي غنـی از منـابع طبیعـی همچـون کشـور مـا، ح      د ینتایج نشان م

کار رابطه عکس با سطح فساد مالی دارد. به عبارت دیگر، هرچه مداخالت دولتی و محیط کسبآزادسازي 
کارهاي مختلف کمتر باشـد، سـطح فسـاد    و وع، ادامه و پایان بخشیدن به کسبکارآفرینی و شر فراینددر 

ـ   يمالی نیز کمتر خواهد بود. به بیان دیگر، هرچه تمرکز دولت بر ارتقا ا فضـاي  کیفیت مقررات مـرتبط ب
ضروري دولت در این حوزه باشد، سطح فساد مالی نیز کـاهش خواهـد   وکار و کاهش مداخالت غیر کسب
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یافت. کاهش تعداد مجوزهاي الزم براي شروع، ادامه و خاتمه یک فعالیت اقتصـادي، کـاهش مراحـل و    
ر اداري، حضـوري کـردن امـو   فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و غیر   زمان کسب این مجوزها، اسـتفاده از  

وانند در زمره اقداماتی باشند کـه ضـمن تسـهیل    ت یشفافیت، اصالح و جلوگیري از تعدد قوانین، همگی م
ا ه يهند. کاهش تصدد ینگیز اقتصادي را نیز کاهش ما هاي بروز اقدامات مفسده هفضاي کارآفرینی، زمین

اشد. بدین معنی که دولـت بـا   ب یکار مو یگر راهکارهاي آزادسازي فضاي کسباي دولتی، از ده تو مالکی
همه توان اقتصادي و رانت اطالعاتی خود، در یـک رقابـت نـابرابر، رقیـب فعـالین بخـش خصوصـی در        

  اي اقتصادي نباشد.ه تفعالی
ذاري نیز رابطه عکس با سـطح فسـاد مـالی دارد. بـدین     گ هکار، آزادي سرمایو ر فضاي کسبعالوه ب

کشور، آزادي بیشتري در نقـل و انتقـال منـابع انسـانی، مـالی و       معنی که هرچه فعاالن اقتصادي در یک
اي مختلف اقتصاد داشته باشند، سطح فساد مالی در آن کشور کمتر خواهد بود. ه شفیزیکی خود بین بخ

ود، در اینجـا نیـز لـزوم    شـ  یذاري در قالب قوانین و مقررات اعمال مـ گ ها بر سرمایه تاز آنجا که محدودی
ـ      حرکت دولت به سم ود. واضـح اسـت از آنجـا کـه     شـ  یت کارآمـدي و اصـالح روزآمـد قـوانین عیـان م

اي هـ  يیـر گ مموجه بر گردش سرمایه، موجب محدودیت فعاالن اقتصـادي در تصـمی  اي غیره تمحدودی
د، افزایش انونی براي عبور از سد قوانین زایاي غیرقه شود، احتمال توسل آنان به روش یبهینه اقتصادي م

نـد کـه   ک یموجهی، توقعی در بخشی از مسئوالن ایجـاد مـ  اي غیره تآنکه چنین محدودیابد. ضمن ی یم
  دریافت منافع غیرقانونی، قانون را براي بعضی فعاالن اقتصادي نادیده گیرند. يصرفا در ازا

کار و جریـان  و منابع طبیعی، آزادسازي فضاي کسب هند در کشورهاي غنی ازد یگرچه نتایج نشان م
یـري مشـابهی در مـورد بازارهـاي     گ هوان نتیجت یوند، اما نمش یموجب کاهش فساد مالی م ذاريگ هسرمای

تر، مطابق نتایج، آزادسازي بازارهاي مالی و  و بازار کار کرد. به عبارت دقیق ) سا، بوره ها، بیمه کمالی (بان
دولت بـر بازارهـاي    وند. به بیان دیگر، کاهش مداخالت و نظارتش یبازار کار موجب تشدید فساد مالی م

ود. ایـن  شـ  یذیرد) موجب تشدید فساد مالی مـ پ یمالی و بازار کار (که در قالب قوانین و مقررات صورت م
ذاري مهم دارد، بدین صورت که حرکت به سمت آزادسازي اقتصادي نباید به گ تنتایج، یک داللت سیاس

مـالی و بـازار کـار تعبیـر شـود. در       ثر بازارهـاي اي کارآمد جهت کنتـرل مـؤ  ه يذارگ نمعنی کاهش قانو
کشورهاي غنی از منابع طبیعی، دولت باید نقش مسلط خود در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و همچنـین  

) و بحـران  1997نظارت بر نهادهاي مالی را حفظ نماید. تجربه بحران مالی کشورهاي جنوب شرق آسیا (
واند ضـربات شـدیدي بـر    ت یاز کارکرد نهادهاي مالی مهد که غفلت د ی) نشان م2007مالی اخیر جهانی (

پیکره اقتصاد وارد نماید. در پایان ذکر این نکته ضروري است که نظارت دولت بر نهادهاي مالی، مترادف 
ا و بورس نیسـت. در واقـع ادبیـات اقتصـادي،     ه ها، بیمه کبا مالکیت دولت بر نهادهاي مالی همچون بان

  دارد. تأکیدبر نظارت دولتی در قالب قوانین کارآمد  مالی را رد کرده و صرفاًمالکیت دولت بر نهادهاي 
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دن، شـ  یمشاهده نمودیم کـه جهـان   1ازي و ابعاد آن، دیگر متغیر مورد توجه ماست. در مدل س یجهان
ثر جهت کاهش فساد مالی در کشورهاي غنی از منابع طبیعی همچون کشـور مـا   واند یک راهبرد مؤت یم

  نیم.ک یشدن، از زاویه دیگري موضوع را بررسی م جهانی فرایندباشد. در اینجا ما با تمرکز بر ابعاد مختلف 
لمللـی  ا ناي بـی هـ  يهند که کشورهاي غنی از منابع طبیعی، هرچه بر میزان همکـار د ینتایج نشان م

شـدن   ند. به عبارت دیگر، جهانیا هدي خود بیافزایند، به کاهش فساد مالی در کشور خود کمک نموداقتصا
 اقتصاد کشورهاي غنی از منابع طبیعی، عاملی مهم در مسیر مبارزه با فساد مالی در این دسته از کشـورها 

ي در عرصه تجـارت  رت هست که هرچه کشورهاي غنی از منابع طبیعی حضور فعاالنا ست. این بدین معناا
لمللی را جـذب نماینـد، هرچـه تبـادل     ا نذاري بیگ هلمللی داشته باشند، هرچه سهم بیشتري از سرمایا نبی

نیروي کار بیشتري با جهان خارج داشته باشند، سطوح کمتري از فساد مالی را شاهد خواهنـد بـود. البتـه    
از کشورهاي غنی از منـابع طبیعـی کـه    یري نیز صادق است. بدین معنی که آن دسته گ هعکس این نتیج

ي فراوانی بر مسیر تجارت خارجی وضـع نماینـد و قـوانین متعـدد و     ا هتعرفي و غیرا هاي تعرفه تمحدودی
ذاران خارجی قرار دهند، شاهد تشدید فساد مالی در اقتصاد خود خواهنـد  گ هطوالنی در مسیر سرمای فرایند

اي تجاري، زمینه ه تبسته نگاه داشتن اقتصاد در قالب محدودی بود. تجربه جهانی حکایت از این دارد که
اقتصـاد، بـا تحمیـل     شـدن  جهـانی نماید.  می ا فراهمه یویج تمساعدي را براي بروز انواع انحصارها و ران
واند امکان و احتمـال وقـوع بسـیاري از ایـن انحصـارات و      ت یالزامات رقابت جهانی به بازیگران داخلی، م

  هد.د یرا کاهش ما ه یویج تران
لمللی سیاسـی کشـورهاي غنـی از منـابع طبیعـی      ا ناي بیه يهمچنین مطابق نتایج، افزایش همکار

واند موجب کاهش فساد مالی در این دسته از کشورها شود. به عبـارت دیگـر، مشـارکت سـازنده در     ت یم
وانـد موجـب   ت یسیاسی، ماي ه نلمللی و پیماا نثر در نهادهاي بیهاي سیاسی و حضور مستمر و مؤفرایند

ـ  ه عبـارت  کاهش فساد مالی در کشورهاي غنی از منابع طبیعی شود. عکس این مطلب نیز صادق است. ب
عنوان بـازیگري مخـرب در    اي نامتعارف، بهه تی که با در پیش گرفتن سیاسدیگر، آن دسته از کشورهای

شاهد افزایش فساد مالی در کشور خود لمللی، ا نوند، ضمن مواجه با انزواي بیش یعرصه جهانی شناخته م
ضـروري و  اي اقتصادي را به شکل غیره تنیز خواهند بود. تعامل غیرسازنده با جامعه جهانی، هزینه فعالی

اي اقتصـادي را شـامل   هـ  تواند طیف وسیعی از فعالیت یهد. این افزایش هزینه مد یاري افزایش مد یمعن
ي و همچنـین  ا هلمللـی همچـون خـدمات بـانکی و بیمـ     ا ندسترسی به بسیاري از خـدمات بـی   ود. عدمش

اي مضـاعفی بـه اقتصـاد کشـور در     ه هوند هزینش یدسترسی به بسیاري از بازارهاي جهانی موجب م عدم
اي غیر متعارف تحمیل شود. در چنین حالتی، ضمن اینکه چنین کشوري مجبور به ه تیرنده سیاسگ شپی

اي دسترسـی بـه حـداقل خـدمات و ادوات اسـت، در داخـل نیـز        واهی دیگر کشورها برخ جتن دادن به با
ـ   اي قدرت جهت پیگیري منافع فراه هاي مساعدي براي گروه هزمین ـ   هقـانونی خـود ب یـد. لـذا،   آ یوجـود م
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لمللی، از جمله راهکارهـاي مقابلـه بـا فسـاد مـالی در      ا ناي بیه يشدن سیاسی و گسترش همکار جهانی
  .کشورهاي غنی از منابع طبیعی است

شدن اجتماعی نیز رابطه عکس با سطح فساد مـالی دارد. بـه بیـان دیگـر، در      در نهایت اینکه جهانی
ا داشته باشند، سطح فساد مالی ه تکشورهاي غنی از منابع طبیعی، هرچه مردم تعامل بیشتري با سایر مل

ی ا و افزایش آشنایه تا و مله گابد. به عبارت دیگر، گسترش مبادالت فرهنگی با دیگر فرهنی یکاهش م
ـ   فرادي از مناطق فرهنگـی و جغرافیـای  و برخورد با ا ثر در کـاهش فسـاد مـالی در    ؤی متفـاوت، عـاملی م

  .کشورهاي غنی از منابع طبیعی است

  3مدل  .3.3.4
و  (ME_GDP)، مخارج نظامی (DEMO)االري س مب سه متغیر مردیدر این مدل، توجه خود را به ضرا

مان دو متغیـر  ز مجزء تعاملی، اثر افزایش ه مائیم.ن یمعطوف م (DEMO_ME_GDP) ها آنجزء تعاملی 
هد که افزایش د یهد. نگاهی به ضریب مخارج نظامی نشان مد یاالري را نشان مس ممخارج نظامی و مرد

ـ    GDPسهم مخارج نظامی از  ود. شـ  ی، موجب کاهش فساد مالی در کشورهاي غنـی از منـابع طبیعـی م
ود (ضریب منفـی  ش یاالري در این دسته از کشورها موجب تشدید فساد مالی مس ممردهمچنین گسترش 

داراي ضریب مثبت اسـت. ایـن    (DEMO_ME_GDP)االري). در عین حال، جزء تعاملی س ممتغیر مرد
االري همراه با افـزایش متناسـب در مخـارج نظـامی باشـد،      س مچنانچه افزایش مرد بدین معنی است که
  ود.ش یمالی م موجب کاهش فساد

بـه تفصـیل بیـان شـد، افـزایش دموکراسـی در        10.2.2و  8.2.2، 6.2.2اي ه شهمانگونه که در بخ
ـ   ا هواند مخاطرات بـالقو ت یکشورهاي غنی از منابع طبیعی م اي سیاسـی  هـ  یبـات ث یي هماننـد گسـترش ب

از جملـه پیامـدهاي    اجتماعی و ناامنی در پی داشته باشد؛ و مطابق ادبیات اقتصادي، گسترش فساد مالی
واننـد بـا تضـمین ثبـات و امنیـت و      ت یباتی و ناامنی است. از دیگر سو، افزایش مخارج نظامی مث یبروز ب
ماننـد   ها آني و عواقب ا هاي دفاعی و قدرت بازدارندگی، از وقوع چنین مخاطرات بالقوه يتوانمند يارتقا

وانـد عـاملی در جهـت کنتـرل     ت یمخارج نظامی مـ عمل آورند. لذا افزایش  هگسترش فساد مالی ممانعت ب
  فساد مالی باشد.  

  یريگ هنتیج .5
نگاهی به وضعیت شاخص کنترل فساد مالی حاکی از این است که کشور مـا از ایـن منظـر، در وضـعیت     

  قرار دارد. 13کشور تحت مطالعه در رتبه  27مطلوبی قرار ندارد و در بین 
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  ز منابع طبیعی بر حسب کنترل فساد اقتصادي ندي کشورهاي غنی اب هرتب :3جدول 
  (از کمترین فساد مالی تا بیشترین فساد مالی)

  کشور  رتبه
ساله  14متوسط 

  شاخص فساد مالی
  کشور  رتبه

ساله  14متوسط 
  شاخص فساد مالی

  -0.63  الجزایر  15  2.10  نروژ  1
  -0.73  زامبیا  16  1.41  شیلی  2
  -0.77  گابون  17  0.78  امارات متحده عربی  3
  -0.83  یمن  18  0.70  کویت  4
  -0.84  سوریه  19  0.42  عمان  5
  -0.86  اکوادور  20  0.34  بحرین  6
  -0.91  روسیه  21  -0.02  ترینیداد و توباگو  7
  -0.97  ونزوئال  22  -0.23  عربستان سعودي  8
  -0.98  قزاقستان  23  -0.27  پرو  9
  -1.02  کامرون  24  -0.44  مغولستان  10
  -1.07  آذربایجان  25  -0.46  مصر  11
  -1.10  نیجریه  26  -0.47  موزامبیک  12
  -1.21  سودان  27  -0.57  ایران  13
    -0.58  بولیوي  14

  
واننـد راهکارهـاي   ت یازي مـ سـ  یاي رگرسیونی، افزایش آزادي اقتصادي و جهـان ه لمطابق نتایج مد

از وضعیت مسـاعدي   اي ذکر شدهه صسفانه، کشور ما در شاخأثري جهت کنترل فساد مالی باشند. متمؤ
که کمتـرین فسـاد اقتصـادي را     3برخوردار نیست. مقایسه وضعیت کشورمان با سه کشور نخست جدول 

  ازد.س یدارا هستند، این نکته را نمایان م
  

  ساله شاخص آزادي اقتصادي 14متوسط  .4جدول 
  ایران  امارات متحده عربی  شیلی  نروژ
67  74  69  40  

  
  ازيس یساله شاخص جهان 14متوسط  .5جدول 

  ایران  امارات متحده عربی  شیلی  نروژ
82  71  70  38  
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 يسد، اتخاذ راهبردهایی مبنی بر افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصـاد ملـی و ارتقـا   ر یبه نظر م
ایی ضروري جهت مقابلـه بـا فسـاد    ه هلفهانی، مؤکارآمدي قوانین و همچنین گسترش تعامالت سازنده ج

ود. این کاهش نقش دولت در ش یاقتصادي در سطح کالن هستند که کمبود آنان در عملکردها مشاهده م
  مل است.اد ملی از منظري دیگر نیز قابل تأاقتص

هد که کشور ما، داراي دولت بزرگی است. چنانچـه پیشـتر ذکـر شـد،     د ینشان م 6نگاهی به جدول 
ازي دارد. تلفیق این دو گزاره، یعنی وجود س یصادي و جهاناي آزادي اقته صکشور ما نمره پایینی در شاخ

ننده یکی از علل ک نواند تبیت یبسته در اقتصاد ملی م رقابتی و تقریباًولت بزرگ و در کنار آن، فضاي غیرد
بسـته   تر، مداخالت گسترده دولت در اقتصاد تقریباً بروز فساد اقتصادي در کشور ما باشد. به عبارت دقیق

ا، ه سا، انحصارات، اختاله تبروز ران واند سرمنشأت یي) ما هبودجي و غیرا هر قالب مداخالت بودجکشور (د
دیگر مشکالت باشد. لذا باید با توجه به سطح فعلی آزادي اقتصـادي و   استفاده از موقعیت و قوانین وسوء
مچنـین بـا اتخـاذ    ازي، اندازه دولـت و گسـتره مـداخالت آن در اقتصـاد ملـی را کـاهش داد، ه      س یجهان

ثر بر مبناي خرد جمعی و تجربه جهانی در پی افزایش آزادي اقتصادي و گسترش تعامالت ؤراهکارهاي م
  سازنده جهانی بود.

  
  ساله اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) 14متوسط  .6جدول 

  ایران  امارات متحده عربی  شیلی  نروژ
33  86  64  83  

  
اشـد. بـه نظـر    ب یموارد فوق، وضعیت کشور در شاخص درآمد سرانه نیز چندان مطلـوب نمـ  عالوه بر 

اي اقتصادي و غیراقتصادي که موجب کاهش یـا نوسـان در رشـد اقتصـادي     ه تسد، پرهیز از سیاسر یم
اي دولت جهت افزایش رونق اقتصادي و کاهش فساد مـالی قـرار گیـرد.    ه توند، باید در زمره اولویش یم

ذکر شد، افزایش درآمد سرانه که خود مستلزم رشد اقتصاي مطلـوب   1.2.2نه که پیشتر در بخش همانگو
، گسترش آموزش و خدمات بهداشتی و افـزایش  مؤثر قضایی و حقوقی منظا تنفیذ و سیستأاست، امکان 

تی رنظاذاري و گـ  نقـانو  يسیستمهاوجود  لیلد به لذا. وردآ یرا فراهم م اي کسب ثروت مشروعه تفرص
ا، تمایـل کمتـري   هـ  یا و امکانات الزم براي بروز استعدادها و توانـای ه تثر و همچنین مهیا بودن فرصمؤ

  براي اقدامات غیرقانونی و از جمله فساد اقتصادي وجود دارد.
  

  ساله درآمد سرانه بر حسب دالر  14متوسط  .7جدول 
  ایران  امارات متحده عربی  شیلی  نروژ

45300  12100  62700  8500  
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ازي یـا  سـ  یاي اقتصـادي، جهـان  هـ  يدر نهایت به منظور رفع مخاطرات بالقوه ناشی از گسترش آزاد
توان نهادهـاي نظـامی و امنیتـی در آمـوزش نیروهـا،       ياالري، باید افزایش مخارج نظامی و ارتقاس ممرد

ـ کید قت سازمانی بیش از پیش مورد تأخرید و نوسازي تجهیزات و انجام اصالحا اي هـ  ترار گیرد؛ تا قابلی
  عملیاتی این نیروها جهت تثبیت امنیت و آرامش تقویت گردد.

  
  ساله سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی  14متوسط  .8جدول 

  ایران  امارات متحده عربی  شیلی  نروژ
1.92  2.51  5.43  2.82  

  
مقـاومتی در کشـور بـا اسـتفاده از     بنابراین براي کاهش فساد مالی در راستاي تحقق اهداف اقتصـاد  

  :شود می زیر توصیههاي  تجربیات کشورهاي غنی از منابع طبیعی سیاست
 ایی که موجب کاهش ه تحرکت در مسیر رشد اقتصادي پایدار و افزایش درآمد سرانه و پرهیز از سیاس

  ودش ییا نوسان در رشد اقتصادي م
 ذاري و در عین حال حفظ نظارت دولتـی بـر بازارهـاي مـالی و     گ هکار و سرمایو ي کسبآزادسازي فضا

  بازار کار در قالب قوانین کارآمد 
 وابستگی هرچه کمتر به درآمد حاصل شده از منابع طبیعی از طریق کارامد نمودن صندوق توسعه ملی  
 انضباط مالی و جلوگیري از افزایش ابعاد دولت 
 رهاي دفاعی و امنیتی و خلق قدرت بازدارندگیمنظور تقویت ساختا ی بهافزایش مخارج نظام  
 اي سیاسی اجتماعیه یباتث یمین امنیت و آرامش و جلوگیري از وقوع بتأ 
 اي اقتصادي و سیاسی با جامعه جهانی، افزایش تعامالت اجتماعی با دیگـر ملـل و   ه يگسترش همکار

  هاي جهانیفرایندطور کلی مشارکت سازنده و فعال در  ا و بهه گفرهن
 اي سیاسی پارلمانی و تعامل سازنده هرچه بیشتر بین قواي مقننه و مجریهه محرکت به سمت نظا  

  منابع
بازشناسـی عارضـه فسـاد مـالی، ماهیـت،      . )1381(ور، غالمرضـا؛  پ لرهبر، فرهاد؛ میرزاوند، فضل اهللا؛ زا

  دانشگاه تهران. . چاپ اول. جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاداي تجربیه ها، پیامدها و آموزه هگون
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  انسانی و اقتصاد مقاومتیۀ اجتماعی، سرمایۀ سرمای
  حسن سلیمانی امیرشکاري

  چکیده
در این مقاله نخست به چگونگی رویارویی معادالت سیاسی امنیتی، اقتصادي غرب و شرق به رهبـري  

سیاسی امنیتی و اقتصادي انقالب اسالمی به رهبري حضرت امـام خمینـی   ۀ با معادلآمریکا و شوروي 
ۀ در آن جنگ پرداخته است و در مرحلـ  ها آناهللا علیه تا منجر شدن به جنگ تحمیلی و شکست  رحمت

هوشمند که ترکیبـی   خصومت غرب به رهبري آمریکا تحت عنوان جنگۀ بعد به تشریح چگونگی ادام
باشد و در این راهبرد جنگ هوشمند جنگ اقتصـادي جایگـاه خاصـی     سخت و نرم می از سخت و نیمه

اکنون بر روي آن متمرکز شده است و راهبرد جمهوري اسالمی ایران طبق فرمایشات مقام  دارد که هم
باشـد،   با آن اقتصاد مقـاومتی مـی  ۀ العالی در مقابل اي مدظله اهللا االمام خامنه معظم رهبري حضرت آیت

  ه داده است.  ادام
هاي اقتصاد مقاومتی را تبیین نموده است و بـر روي   پایانی ارکان، عناصر و انواع سرمایهۀ در مرحل

ۀ انسـانی و سـرمای  ۀ هاي انسانی و اجتماعی آن تأکید نمـوده اسـت و بـه ایفـاي نقـش سـرمای       سرمایه
اسـت کـه   اي رسـیده   دهاجتماعی در مقابله با راهبرد دشمن پرداخته اسـت و بـه نتـایج متنـوع و عدیـ     

انسـانی و اجتمـاعی بـه بسـیج     ۀ تبدیل سرمای ،بندي نهایی تحلیل و جمعو ترین آن، پس از تجزیه مهم
جانبـه در ایـن مسـیر هـم راهبـرد دشـمن را بـا         باشد که با کارکرد همه عمومی در اقتصاد مقاومتی می

  شکست مواجه سازد. 
اجتماعی، بسـیج  ۀ انسانی، سرمایۀ مالی، سرمایۀ رمایفیزیکی، سۀ طبیعی، سرمایۀ سرمایها:  واژهکلید

  عمومی، اقتصاد مقاومتی 

  مقدمه  
بعد از جنگ جهانی دوم جهان به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شد. بلـوك غـرب بـه رهبـري آمریکـا و      

ـ            ۀ بلوك شرق به رهبري اتحـاد جمـاهیر شـوروي هـر کـدام از ایـن بـازیگران جهـانی یـک نـوع معادل
  امنیتی و اقتصادي خاصی براي جهان تدوین کرده بودند که فرمول این معادالت عبارتند از: ـ  یسیاس
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  سیاسی امنیتی اقتصادي غرب به رهبري آمریکا ۀ . معادل1
ۀ توسـع  .5.1پـذیري   گـري و سـلطه   سـلطه  .4.1از خودبیگـانگی  . 3.1وابسـتگی  . 2.1. تزلزل سیاسی 1.1

  ستیزي.  اسالم .8.1ستیزي  دین .7.1گرایی  دگی و غربز غرب. 6.1داري  لیبرالیسم و سرمایه

  سیاسی امنیتی اقتصادي شرق به رهبري اتحاد جماهیر شوروي ۀ . معادل2
ۀ توسـع . 5.2پـذیري   گـري و سـلطه   سـلطه  .4.2از خودبیگـانگی  . 3.2وابسـتگی   .2.2تزلزل سیاسی  .1.2

  ستیزي.  اسالم .8.2ستیزي  دین .7.2گرایی  زدگی و شرق شرق .6.2مارکسیسم و سوسیالیسم 
با هم تفاوت دارند، به علـت تفـاوت    6و  5هاي زیادي دارند، و فقط در بندهاي  این دو معادله شباهت

انقـالب اسـالمی بـه     1357همین دو بند با یکدیگر، یک جنگ سردي با هم دارند؛ در نهایـت در سـال   
جدیدي را ۀ اهللا علیه معادل امام خمینی رحمتریزد و حضرت  رسد و این دو معادله را درهم می پیروزي می

  دهد:   ارائه می
  اهللا علیه:  سیاسی امنیتی اقتصادي انقالب اسالمی به رهبري حضرت امام خمینی رحمتۀ معادل

. 7گرایـی   . حـق 6گرایـی   . فطـرت 5. اسـتکبارزدایی  4. خودآگـاهی  3. اسـتقالل  2. ثبـات سیاسـی   1
  محوري  . اسالم8محوري  دین

بینند که این معادلـه   بندها تفاوت و تباین دارد. غرب و شرق میۀ دیگر در همۀ دله با دو معادلاین معا
شـوند   دارند و در پـی آن مـی   شود. در نتیجه سر مخالفت برمی ها می در نهایت موجب نابودي معادالت آن

کـه توسـعه نیابـد یـا      که این انقالب را یا منحرف و به نفع خود مصادره نمایند یا جلوي آن را سد نمایند
  بطور کلی نابود نمایند.  

گذارنـد و در ایـن ترفنـدها بـا      اجرا میۀ سري ترفندهاي سیاسی امنیتی، اقتصادي را به مرحل لذا یک
روند و در جنـگ تحمیلـی شکسـت     شوند و در نهایت در پی اجراي جنگ تحمیلی می شکست مواجه می

  خورند.   می
کـه   پاشد و استکبار به رهبري آمریکا راهبرد جنـگ هوشـمند را   میاتحاد جماهیر شوروي که از هم 

باشد را طراحی کرده و علیه انقـالب اسـالمی ایـران بـه      سخت و نرم می ترکیبی از تهدیدات سخت، نیمه
  گذارد.  اجرا میۀ مرحل

سـخت و نـرم)، جنـگ اقتصـادي جایگـاهی       نگ هوشمند با تهدیدات (سخت، نیمهدر این راهبرد، ج
دارد که راهبرد جمهوري اسالمی طبق فرمایش مقام عظماي والیت دامت برکاته در مقابله بـا آن،  خاص 

یکـی از ارکـان اصـلی آن     ،باشـد  اقتصاد مقاومتی داراي عناصر و ارکان زیادي می .اقتصاد مقاومتی است
سـت کـه در آن   باشد، لذا این تحقیق پیرامون این موضوع تدوین گردیـده ا  انسانی و اجتماعی میۀ سرمای

ۀ . سـرمای 5انسانی ۀ . سرمای4مالی ۀ . سرمای3فیزیکی ۀ . سرمای2طبیعی ۀ . سرمای1ها:  نقش انواع سرمایه
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اي رسـیده   اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و به نتایج عدیدهـ  انسانیۀ خصوص سرمای هاجتماعی و ب
اجتمـاعی بـه بسـیج    ۀ انسانی و سرمایۀ رمایبندي کلی س باشد که در جمع ترین نتیجه آن، این می که مهم

  عمومی در اقتصاد مقاومتی تبدیل شود تا اینکه در این مسیر هم، راهبرد دشمن را با شکست مواجه سازد. 

  هاي اقتصاد مقاومتی  انواع سرمایه
را در مناسبات اقتصـاد مقـاومتی شناسـایی نمـود ایـن      ۀ توان پنج نوع سرمای بندي کالن می در یک دسته

  ها عبارتند از:  سرمایه
هـا و سـایر منـابع     ها، خاك، زمین، جنگـل  ها، هواي پاك، معادن، کوه طبیعی شامل دریاها، آبۀ . سرمای1

گـردد و   عنوان منابع اولیه محسوب مـی  هها در اقتصاد مقاومتی، ب باشد که نقش آن طبیعی خدادادي می
ـ   هـا و پتانسـیل   راي توانمنديمند باشد دا تر بهره ها بیش هر کشوري از این سرمایه اقتصـاد  ۀ هـاي اولی

هاي اقتصـاد   کشور ما از این منابع در حد مطلوبی برخوردار است که در شروع برنامه .باشد تري می بیش
  تواند نقش زیربنایی و کلیدي داشته باشد که باید احیا گردد.  مقاومتی می

باشـد کـه    هـا و امکانـات صـنعتی مـی     سـازه  آالت، تجهیزات، تأسیسات، فیزیکی شامل ماشینۀ . سرمای2
ها در اقتصاد مقـاومتی بـه ایجـاد     اهمیت این سرمایه .شوند هاي اقتصادي نامیده می عنوان زیرساخت هب

باشد که در صورت نبود و یـا ضـعف آن    بنیاد و سازمان اولیه و ابزار و ادوات تولید در شروع فعالیت می
  شود.  ها دچار اختالل می ی فعالیتده اقتصاد مقاومتی معموالً در سامان

هـاي بـانکی، سیسـتم پـولی و اعتبـاري و انـواع        هـاي مـادي، حسـاب    یهاي مالی شامل دارای . سرمایه3
توانـد   ها در اقتصاد مقاومتی مـی  باشد که میزان این سرمایه هاي اقتصادي می هاي مالی فعالیت پشتوانه
  رگذار باشد. تأثی ها و نتایج حاصله ره و نوع فعالیتدر گست

ایـن سـرمایه در اقتصـاد     .باشـد  هـاي مـدیریتی مـی    انسانی شامل دانش، مهارت و شایسـتگی ۀ . سرمای4
مقاومتی از جایگاه باالیی برخوردار است زیر تجـارب نشـان داده اسـت کـه کـل سـازمان و امـوال در        

  کند.  چارچوب فرهنگ انسانی و نوع رفتار او معنا و مفهوم پیدا می
ایـن نـوع    .باشـد  هاي اجتماعی مـی  اجتماعی شامل روابط مبتنی بر اعتماد و تعامالت در شبکه ۀ. سرمای5

هـا و عناصـر    گردد که داراي مؤلفه ها در اقتصاد مقاومتی محسوب می ترین انواع سرمایه سرمایه از مهم
عناصـر و   نمایـد. ایـن   ها و عناصر در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا مـی  خاصی است که براساس این مؤلفه

اجتماعی شکل داده و در افزایش کارآمدي اقتصاد مقـاومتی ایفـاي   ۀ ها در اصل به هویت سرمای مؤلفه
  نماید.   نقش می

مایـه و محـور    باشد که در اصل خمیرمایه و درون اجتماعی میۀ . اعتماد: عنصر هنجاري و ارزشی سرمای1
اقتصاد مقاومتی محسوب گردد. ة دهند حرکتتواند موتور  گردد که می اجتماعی تلقی میۀ اصلی سرمای
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تواند جایگزین بسیاري از منابع قدرتی شود کـه در   نماید می مند می اعتماد از آنجا که رفتارها را ضابطه
هرچه اعتمـاد افـزایش   . مند تولیدات اقتصادي هستند پی وادار نمودن افراد به اجراي رفتارهاي ضابطه

  گردد.  شود و پویاتر می تر می در اقتصاد مقاومتی بیشیابد، روایی و ثمربخشی رفتارها 
گردد،  اجتماعی را شامل میۀ باشد و وجوه و ابعادي از سرمای اجتماعی میۀ . اعتبار: عنصر ارتباطی سرمای2

باشـد، بـدین معنـا کـه      اجتمـاعی و سیاسـی مـی    اقتصـادي و ۀ که در حکم پشتیبان بازیگران صـحن 
یافتگی پیدا کرده و مخاطبین نسبت  د این منبع، معناي اجرایی و عینیتهاي بیان شده به استنا تصمیم

  نمایند.   به اجرایی و تأثیرگذاري آن اطمینان حاصل می
گردد تـا از ایـن    تر بازمی اجتماعی در اصول و مبادي اقتصاد مقاومتی بیشۀ مطابق روند فوق نقش سرمای

در چنین فضایی اسـت کـه    .از پیش احیا گرددطریق بعد عینیتی آن که مبین اصل اعتبار است، بیش 
سایر رقبا و   منبع اصلی در تعیین ظرفیتۀ مثاب تخاب عقالیی به جایگاه اعتبار بهبازیگران اقتصادي با ان

اجتمـاعی از  ۀ بطور کلی پیوند دادن اقتصاد مقـاومتی بـا سـرمای    .نگرد بازیگران در اقتصاد مقاومتی می
  ، تشخیص و درك است. همین دیدگاه خیلی قابل توجیه

ۀ اصـلی سـرمای  ۀ عنصـر وفـاداري بعنـوان هسـت     باشـد.  اجتماعی مـی ۀ عنصر اعتقادي سرمای . وفاداري:3
ـ     ـ  اجتماعی موجب حفظ سیستم اقتصادي ش اجتماعی شده اسـت و در اسـتحکام اقتصـاد مقـاومتی نق

که در اقتصـاد مقـاومتی   باشد  ی درونی و باطنی سرمایه اجتماعی میکلیدي دارد. وفاداري عنصر نامری
عنوان یک عنصر شبکه اجتمـاعی   تواند هر خانه را به یک بنگاه اقتصادي تبدیل نماید و هر فرد به می

  قوي براي حفظ سیستم اقتصادي خودي در مقابل دشمن اقدامات مؤثري داشته باشد. 
اد مقـاومتی مخـاطبین را   باشد. این عنصر در اقتصـ  شناختی سرمایه اجتماعی می . امیدواري: عنصر آینده4

  دارد.   می مندي از مزایاي آتی وا  هم به تالش مضاعف و هم به پیروي و اطاعت به امید بهره
باشند کـه   اجتماعی میۀ هاي کلیدي سرمای این چهار مؤلفه اعتماد، اعتبار، وفاداري و امیدواري مؤلفه

اجتمـاعی در ایـن ارتبـاط داراي عناصـر و     ولـی سـرمایه    ،باشد نقش زیربنایی در اقتصاد مقاومتی دارا می
  پردازیم.  می ها آنباشد که در زیر به ذکر  هاي کارکردي زیادي در اقتصاد مقاومتی می مؤلفه

  . انسجام اجتماعی  1
  . اعتماد اجتماعی 2
  هاي عمومی، اطالعات عمومی   . آگاهی3
  مندي اجتماعی  . رضایت4
  متقابل  ۀ . تعامالت اجتماعی، ارتباطات و معامل5
  . تعاون و مشارکت اجتماعی و مدنی و اقدام جمعی 6
  . عدالت اجتماعی  7
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  . نظم و انضباط اجتماعی  8
  . احساس تعلق اجتماعی 9

  پذیري اجتماعی  . مسئولیت10
  . رفاه اجتماعی 11
  . شادابی و نشاط عمومی  12
  احساس آرامش و فراغت از تهدید ،  . امنیت اجتماعی13
  . امید به آینده 14
  . نظارت همگانی  15
  هاي مشترك در جامعه  . توسعه ارزش16
  . توسعه فضاي سالم اخالقی 17
  اي  . توسعه سرمایه اندیشه18
  . توسعه سرمایه نوآوري و خالقیت 19
  . توسعه ابداعات و اختراعات 20
  ساالري دینی  . توسعه مردم21
  جانبه و پایدار و تأثیرگذار بر یکدیگر  امنیتی همه . توسعه رفتارهاي اقتصادي و سیاسی و22
  . پرهیز از خودبیگانگی و رویکردهاي آن در تولید، توزیع و مصرف 23
  . توسعه خودآگاهی در رویکردهاي تولید، توزیع و مصرف 24
  . توسعه اصل مشاوره و پیشرفت کارشناسی در امور 25
  سازي ترفندهاي دشمن   جانبه در خنثی هاي همه گی. ایجاد و توسعه یک بسیج عمومی و کسب آماد26
  پذیري اقتصاد ضمن رعایت اصول مشروعیت اقتصاد اسالمی  . گسترش انعطاف27
  هاي سازندگی  . توسعه مشارکت عمومی در عرصه28

  ها  هاي تئوري دیدگاه
داند. سرمایه از نظر او سـه شـکل    بوردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می. دیدگاه بوردیو: 1

تواند به شکل حقوق مالکیت نهادینـه   بنیادي دارد سرمایه اقتصادي که قابلیت تبدیل به پول را دارد و می
موزشـی  شود و به شکل کیفیات آ شود. سرمایه فرهنگی که در برخی شرایط به سرمایه اقتصادي بدل می

گردد. سرمایه اجتماعی از الزامات اجتماعی ساخته شده است. او به این موضوع توجه دارد کـه   نهادینه می
 اعضـاي آن را ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی بستگی به عضویت در یـک گـروه اجتمـاعی دارد کـه     

  اند.   اشیا و نهادها بنیان نهادهۀ مرزهاي گروه را از طریق مبادل
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شناختی آورد. او اولین شکل سـرمایه را   کلمن سرمایه اجتماعی را از اقتصاد جامعهه جمیز کلمن: . دیدگا2
نـی را کـه در نبـود آن    هـاي معی  یـابی بـه هـدف    داند و امکان دست مانند دیگر اشکال آن مولدي می

داند کـه   سازد. کلمن سازمان اجتماعی را پدیدآورنده سرمایه اجتماعی می نیافتنی است فراهم می دست
باشـند و عـواملی    ن افراد در درون جامعه مـی هاي معی داراي دو ویژگی چون ساخت اجتماعی و کنش

  چون کمک، ایدئولوژي، اطالعات، هنجارها در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی نقش مهم دارند. 
از نظر وي سرمایه اجتماعی آن دسته از خصوصیات سازمان اجتماعی است کـه  . دیدگاه رابرت پوتنام: 3

هماهنگ و همکاري الزم با ویژگی چون شبکه (رسمی و غیررسـمی ارتباطـات) هنجارهـا، تعـامالت     
متقابل (اعتماد و اعتبار وفاداري، امیدواري) اعتمـاد اجتمـاعی (همسـویی روابـط و هنجارهـا) منفعـت       

  سازد.  متقابل را تسهیل می
وي در بستر انتقاد از نظریه کالسیک و نابرابري نژادي به مفهوم سرمایه اجتمـاعی  . دیدگاه معاصر گلن لوري: 4

رسیده است و از این منظر در مقابل فردگرایی و سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی را مدنظر قرار داده اسـت و  
  داند.   و پرداخته سرمایه اجتماعی میتحرك بین نسلی و میراث نژادي را بر ضد فردیت ساخته 

ایرانـی   يبا تدبر در آیات، روایات و زندگی امامـان و بررسـی اشـعار شـاعران و حکمـا     . دیدگاه اسالم: 5
دوستی، دعـوت افـراد بـه     هاي سرمایه اجتماعی کامالً مشخص است زیرا همکاري گروهی، نوع ریشه

ه افراد همان اصل سرمایه اجتماعی است و اگـر  شور و مشورت، دستگیري فقرا و نیازمندان و کمک ب
عمیقاً به ریشه تاریخی سرمایه اجتماعی توجه شود فراتر از زمانی است که به صورت علمی به مقولـه  

  سرمایه اجتماعی پرداخته شده است و آن دیدگاه مکتبی الهی است که در دیدگاه اسالم نهفته است.

  تحلیل کلی و تجزیه
  شود:  تحلیل میو جام شده است چنین تجزیهتا اینجا ان با سیر مطالعاتی که

. سرمایه اجتماعی با در اختیار داشتن اطالعات زیاد و با هزینه و زمان انـدك، مهـارت و دانـش زیـاد و     1
جامعه، کسب قدرت و نفوذ در تسریع و تبادل اطالعات نقش زیربنایی در ایجـاد   يجدید از سوي اعضا

  باشد.   اقتصاد مقاومتی دارا می
سازي اقتصاد  . با ایجاد یکپارچگی در میان جامعه و تحکیم هنجارها و باورها و آداب و رسوم در فرهنگ2

  مقاومتی مهمترین نقش و اثربخشی را دارد. 
هـا را ایجـاد نمایـد     ترین اهرم تواند مهم . سرمایه اجتماعی با ایجاد نظارت عمومی و کنترل اجتماعی می3

  اي رسمی در اقتصاد مقاومتی شود. ه که جایگزین کنترل
هاي تیمـی و گروهـی در جامعـه، رشـد اعتمـاد در       چون ترویج فعالیت ی. سرمایه اجتماعی در محورهای4

طـوري   توانـد بـه   اندیشی، پذیرش اشتباهات و افزایش خالقیت و نـوآوري در جامعـه مـی    جامعه، مثبت
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خنثی نمایـد و بـا ایجـاد اصـول پدافنـد      اقتصاد مقاومتی شود که ترفندهاي دشمن را  شموجب گستر
  ایجاد و رشد و شکوفایی آفند اقتصادي را فراهم آورد. ۀ اقتصادي مستحکم زمین

کنـد و موجـب    بخشی اقتصاد مقاومتی در جامعه ثبات سیاسـی را ایجـاد مـی    . سرمایه اجتماعی با عمق5
نماید و موجب ایجاد  برطرف میهاي جامعه را  ها و چالش افزایش رضایتمندي افراد جامعه شده و تنش

  شود.  امنیت پایدار در جامعه می

  گیري   نتیجه
ـ   ۀ . سرمای1 رونـد اقتصـاد   ۀ اجتماعی متعلق به کلیت جامعه است و با این مزیت روحیـه جمعـی را در کلی

  نماید.   مقاومتی ایجاد می
اجتماعی نقش تعاملی مهمی در وصل کردن و اتحاد و انسجام عناصر و ارکان اقتصاد مقاومتی ۀ . سرمای2

تولید، توزیع، مصرف و ایجـاد بـازار کـار مشـارکت      فرایندداشته و به بیان دیگر کلیه افراد جامعه در 
  فعالی خواهند داشت. 

هـاي   سـرمایه  فرایندین نقش را در هاي موجود که نام برده شد مهمتر اجتماعی در بین سرمایهۀ . سرمای3
  باشد.   مولد دارا می

یـافتنی اسـت.    صورت ظاهري و مادي قابل مشاهده و تجسم کامالً ملموس است و به فیزیکیۀ . سرمای4
ۀ یابد؛ امـا سـرمای   ها تجسم می ها و تخصص ها، دانش انسانی کمتر ملموس است و در مهارتۀ سرمای

  باشد.   اجتماعی مانند بعد معنوي توان رزم محسوس نیست ولی اثرگذاري آن زیاد می
توانـد در   اجتماعی با اصل ایمان و معنویت در دفاع مقدس داشت امروز مـی ۀ . همان نقشی را که سرمای5

  جنگ نرم با اقتصاد مقاومتی پیروزي نهایی را ایجاد بنماید. ۀ صحن
طور پویا با تحرك و سیال  هتواند ب ها در بعد اقتصاد مقاومتی می یر سرمایهاجتماعی برخالف ساۀ . سرمای6

  عمل کند. 
  توان وارد نمود اما سرمایه اجتماعی سرمایه وارداتی نیست.  انسانی را میۀ فیزیکی و حتی سرمایۀ . سرمای7
کند  اهش پیدا نمیها هرچه از آن هزینه گردد و برداشت شود ک . سرمایه اجتماعی برخالف دیگر سرمایه8

  باید.   بلکه افزایش و ارتقا می
  نماید.  ها ایجاد می وري از سایر سرمایه هاي مناسبی براي بهره ها و قابلیت اجتماعی بستر، ظرفیتۀ . سرمای9

تـر و   بخشـد و زنـدگی را وارد سـطوح سـاده     اجتماعی به زندگی و حیات معنی و مفهـوم مـی  ۀ . سرمای10
    نماید. تر می بخش لذت

صـورت همیـاري و    کنـد تـا مسـائل و مشـکالت بـه      کمک مـی اجتماعی به محیط اجتماعی ۀ . سرمای11
  فصل گردد. و هاي اقتصادي و اجتماعی حل بحران همکاري برطرف و حتی
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هـاي عمیـق از    آگاهی، پیشرفت و کسب اطالعات و شناخت اصل خودۀ اجتماعی باعث توسعۀ . سرمای12
و  سوي تکامل ارتقا ها را به ها سرنوشت انسان شود که از طریق آن ي میهاي اجتماعی و اقتصاد شیوه

  زند.   به هم گره می
شود و موجب وحدت و انسجام اجتمـاعی   اجتماعی من به ما تبدیل میۀ سرمایۀ توسع فرایند. در مسیر 13

  گردد.  می
ۀ اقتصـاد مقـاومتی عرصـ    زند و در اجتماعی هویت دینی و هویت ملی جامعه را بهم پیوند میۀ . سرمای14

  شود که به نیازهاي اصلی جامعه پاسخ مناسب داده شود.  نماید و باعث می سازي را فراهم می بومی
نمایـد و در بعـد پدافنـد داخلـی،      آفرینی در بعد توسعه، رفاه ملی را ایجاد می اجتماعی با نقشۀ . سرمای15

  نماید.   امنیت ملی را ایجاد می
سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی به بسـیج عمـومی در اقتصـاد مقـاومتی تبـدیل       بندي کلی . در جمع16

  شود تا اینکه در این مسیر هم، راهبرد دشمن را با شکست مواجه سازد.  می
  

  
  اجتماعی در اقتصاد مقاومتیۀ مدل نقش سرمای
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  منابع  
  کتب 

  قرآن مجید 
  البالغه  نهج

  . تهران؛ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)  رویکردي اسالمیمصلحت و سیاست؛ ) 1384افتخاري اصغر (
  . تهران؛ دانشگاه امام حسین (ع) کالبد شکافی تهدید) 1385افتخاري اصغر (
  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردي  مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی) 1381افتخاري اصغر (

  . اصفهان؛ انتشارات مانی  سرمایه اجتماعی) 1385شیروانی (
؛ سـیدمحمدکمال سـروریان؛ تهـران؛ پژوهشـکده     سرمایه اجتماعی و نظریـه اجتمـاعی  ) 1385فاین بن (

  مطالعات راهبردي 
عباس توسـلی؛ تهـران؛ حکایـت     ؛ غالمپایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن) 1385فوکیاما فرانسیس (

  قلم نوین 
؛ تهران؛ دبیرخانـه  »آن يهاي ارتقا ی سرمایه اجتماعی در ایران و راهبررس«) 1384فیروزآبادي سیداحمد (

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 
  . ترجمه صبوري؛ تهران؛ نشر نی  بنیادهاي نظریه اجتماعی) 1377کلمن جمیز (
  نیا   ؛ ترجمه حمید کریمقدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا تحول دموکراتیک در بلندمدت) 1384ناي جوزف (

  
  االت مق

در مقاالت برگزیده همایش بسـیج و قـدرت   » بازخوانی امنیتی سرمایه اجتماعی) «1387افتخاري اصغر (
    40تا  13دانشگاه امام صادق (ع) ص  -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2نرم جلد 

قـدرت  در مقاالت برگزیده همایش بسـیج و  » بسیج اساتید و سرمایه اجتماعی) «1387اعتمادي منصور (
    272تا  257دانشگاه امام صادق (ع) ص  -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2نرم جلد 

هـاي   فصلنامه مطالعات مدیریت شـماره » ها سرمایه اجتماعی مفاهیم و نظریه) «1381الوانی سیدمهدي (
   34و  33

مقاالت همایش سرمایه  در مجموعه» سرمایه اجتماعی و کارکردهاي آن) «1386ایمانی جاجرمی حسین (
  ریزي  اجتماعی و توسعه در ایران؛ تهران مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه

هـا و   ارتقاي سرمایه اجتمـاعی؛ بنیـان توسـعه پویـاي منـاطق روسـتایی (چـالش       ) «1386باباخانی آرزو (
ان؛ تهران مؤسسـه  در مجموعه خالصه مقاالت همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایر» راهکارها)

  ریزي  عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه در مجموعه خالصـه مقـاالت همـایش    ) «1386السادات ( باقري اشرف
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  ریزي   تهران؛ مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه» سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران
در » مدیریت سرمایه اجتماعی، نـاتوي فرهنگـی و چگـونگی مقابلـه بـا آن     ) «1387برزنونی محمدعلی (

دانشـگاه   -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2مقاالت برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم جلد 
   353تا  275امام صادق (ع) ص 

همایش بسیج و در مقاالت برگزیده » حقوقی -مثابه سرمایه اجتماعی بسیج به) «1387جاوید محمدجواد (
   90تا  43دانشگاه امام صادق (ع) ص  -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2قدرت نرم جلد 

در مقاالت برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم جلد » بسیج و سرمایه اجتماعی) «1387حسینی سیدرضا (
   150تا  93دانشگاه امام صادق (ع) ص  -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2

در مقـاالت برگزیـده همـایش بسـیج و     » هاي بسیج و سرمایه اجتمـاعی  قابلیت) «1387رسی مسعود (ک
    253تا  217دانشگاه امام صادق (ع) ص  -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2قدرت نرم جلد 

در مقـاالت  » آفرین در عرصه سرمایه اجتماعی بسیج و نقش) «1387نسب محمدحسن و امیرنژاد ( محسن
دانشـگاه امـام    -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقـات بسـیج  2برگزیده همایش بسیج و قدرت نرم جلد 

   214تا  189صادق (ع) ص 
در مقـاالت برگزیـده   » عینقش بسـیج در تولیـد و تقویـت سـرمایه اجتمـا     ) «1387کارنامی محمد ( مري

دانشگاه امـام صـادق (ع)    -؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج2همایش بسیج و قدرت نرم جلد 
   186تا  151ص 

در مقـاالت برگزیـده همـایش بسـیج و     » سرمایه اجتماعی و جایگاه بسیج در تولیـد آن ) «1387ناظمی مهدي (
    90تا  67دانشگاه امام صادق (ع) ص  - سیج؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات ب2قدرت نرم جلد 
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  اي اقتصادي در قالب ه یطراحی راهبردي تعاون
  صالحین ۀطیب ةاي شجره هحلق

اي صالحین و ه هراهبردي بسیج به عرصه جهاد اقتصادي و ارائه الگوي تطبیقی حلقبررسی شیوه ورود 
  عنوان بستر مناسب جهاد اقتصادي تعاونی به

  ***حامد خانی، **علی خانی، *طه رمضانی

  چکیده
بسیج به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین نهادهاي اجتماعی جمهوري اسالمی ایران همواره نقشی 

اي انقالب اسالمی داشته است و سدي مستحکم در برابر تهدیدات ه شدفاع و پاسداري از ارزارزشمند در 
خود گرفته است و در این عرصه،  نیز که تهدیدات دشمن شکل نرم به مختلف دشمن بوده است. امروز

اي هـ  شنند وظیفه این نهاد مقدس است که با ارزک یبیشتر در حوزه اقتصاد بر مردم ایران فشار وارد م
  الهی و اصول ثابت خود اما با روشی جدید وارد این مبارزه شده و از انقالب و نظام اسالمی دفاع نماید.

اي خود روي ه تاي اخیر سازمان بسیج مستضعفین به قالب جدیدي در فعالیه لاز سوي دیگر در سا
ند و ا هسازماندهی شدتربیتی صالحین که در قالب شجره طیبه صالحین هاي  آورده است تحت عنوان حلقه

وند، از این رو یکی ش یا سازماندهی مه ها افزوده شده و افراد زیادي در این حلقه ههر روز بر تعداد این حلق
اي مناسب براي انجام هر اقدامی در بسیج همین قالب است. از سوي دیگر قالب مناسب در ه تاز فرص

اشد، قالب تعاونی است. این مقاله بـه  ب ینیز م اقتصاد که عالوه بر نقش اقتصادي داراي نقش فرهنگی
اي اقتصادي و فرهنگی ه یعنوان تعاون اي صالحین بهه هدنبال ارائه راهکاري براي استفاده از قالب حلق

  اشد.ب یخصوص بعد اقتصادي آن م پر رنگ بسیج در عرصه جنگ نرم به براي حضور
  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد، تعاونیبسیج، جنگ نرم، شجره طیبه صالحین، ا: ه هکلیدواژ

  مقدمه
 از که يدیجد ریتصو به توجه با گذاشت وجودۀ عرص به پا یاسالم انقالب که یهنگام 1357ماه  دربهمن

                                                        
 هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردي تربیت اسالمی *

پژوهشگر مرکـز   -نویسنده مسئول: دانشجوي دکتري مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت راهبردي دانشگاه پیام نور تهران **
 مطالعات راهبردي تربیت اسالمی 

 پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردي تربیت اسالمی -طلبه پایه پنجم حوزه علمیه امام رضا علیه السالم ***
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 لیتحل و ساخته خود معطوف را نظرهاۀ هم که ختیبرانگ يا هگون به را انیجهان تعجب نمود، ارائه انقالب
  نمود. یاساس راتییتغ دچار را یاسیس گران لیتحل از ياریبس ریتفس و

ـ د عامـل  سـه ۀ برجسـت  نقـش  داشت، دنبال به میعظ تحول نیا که ییاه یژگیو یتمام انیم در  ن،ی
ـ پ عوامـل  نیمـؤثرتر  و نیمهمتـر  عنوان به مردم قدرتمند و ریفراگ پرشور، ،لفعا حضور و يرهبر  يروزی

 بـا  مبـارزه  اسـتکبار،  بـا  . مبارزه)1384(ساعد و ساعد،  اشدب یم برخوردار يا هالعاد فوق تیاهم از انقالب،

 انقـالب  نیا يها یژگیو گرید از زین دگانیستمد ياری و یطلب حق و یخواه عدالت ،ممظلو از دفاع ظالم،

  وند.ر یم شمار به یمردم
ـ گرد سـبب  و سـاخت  زیمتما ها انقالب ریسا از را یاسالم انقالب که بود اه یژگیو نیا واقع در  از دی

 که همچنان گردد. اما آغاز یاسالم رانیا ينوپا نظام هیعل آشکار و پنهان ياه یدشمن کار، يابتدا همان

 در مـردم  نقـش  نیـی تع (ره) باینیخم امام حضرت یاسالم انقالب ریکب گذار انیبن و معمار فتر یم انتظار

 یمبن خود یخیتار فرمان صدور با ،یاسالم انقالب يدستاوردها از دفاع و کشور یسازندگ براي مشارکت
 شـروع  از قبـل  را یدفاع يروهاین نیتریقو و نیتر مستحکم از یکی ،نفري ونیلیم 20ارتش  لیتشک بر

 توانسته یراحت به یمردم تشکل نیا که يطور به نمود، جادیا نظام دشمنان برابر در، دیتهد هرگونه یرسم
 وارد مختلف شرایط در دشمنۀ توطئ و دیتهد هزاران برابر در يقو و مناسب بازدارنده يروین کی عنوان به

  بپردازد. دشمن داتیتهد با مؤثرۀ مقابل به و شده عمل
 انقـالب  مختلـف  ايه هعرص گرفت، در شکل اسالمی انقالب ابتداي همان از که میلیونی 20بسیج 

 فرهنگـی  و سیاسـی  هنجارهاي و ها ارزش جانبه از همه دفاع و حمایت با یافت و کلیدي و محوري نقش

 نقـش  نـرم،  امنیـت  تولیـد  در اجتماعی سرمایۀ مهم از منابع یکی عنوان به ایران، اسالمی جمهوري نظام

  ).1390پیشانیان،  ایفا کرد (ماه کشورمان براي اساسی
ـ یآفر نقش از یبخش تنها مقدس دفاع سال 8طول  در جیبس حضور ـ ا ین ـ ن نی ـ  میعظـ  يروی  یمردم

 شـد  موفـق  دفاع مقـدس  در فعال حضور با همگام و يزود هب یمردم سازمان نیا رایز شود. یم محسوب

ـ مأمور انجـام  بـا  و رسـانده  اثبات بهرا  مختلف ياه هعرص در حضور براي خود متعدد يتهایقابل  ياهـ  تی
ـ  هگسـترد  از یکـ ی به و نموده ارائه بودن ینظام از را يدیجد مفهوم متنوع، حال نیع در و گوناگون  نیرت

  شود. لیتبد اشد،ب یم توسعه و رشد حال در دائماً که کشور در موجود ياه نسازما
ایران در حال گذار از اقتصـاد دولتـی یـه اقتصـاد مردمـی اسـت. ایـن تحـول          اکنون نیز که اقتصاد

عنـوان یکـی از    تصادي است و در ایـن میـان بسـیج بـه    ساختاري، نیازمند هماهنگی جامعه با تحوالت اق
). بسـیج  1389رد (مـروي و سـیدي،   کارآمدترین نهادهاي اجتماعی نقش مهمی بـر عهـده دا   ترین و مهم

ا سازماندهی شده است و با گسترش در بین همه ه هعنوان نهادي برخاسته از دل مردم که در همه زمین به
شی اساسـی  واند نقت یاي نظام جمهوري اسالمی ایران دارد، مه ناقشار جامعه و با تعهد باالیی که به آرما

 ).1389زاده،  عربیون و عبداهللادر این زمینه ایفا نماید (
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 اصطالح در و مفهوم در بسیج
 و انجـام  غیرانسـانی بـراي   منابع و انسانی ايه هسرمای و اه هاندوخت وريآ عجم معناي به مفهوم، در بسیج
استفاده  خوبی به لفظ کاربردهاي این از هم و لغوي ریشۀ از هم مفهوم است. این متعالی هدف یک تحقق

 :گوید می مولوي است؛ تمام و همه کل، معناي به بسیج سو یک ود. ازش یم
 هیچ هیچیم خدا عنایات بی  بسیج اندر لیک گفتیم همه این
 از بیش این مفهوم، که است روشن و کرد اخذ تمام و کل معناي به وانت یم را بسیج مفهوم، این در

 .فعلی نه و است اسمی مفهوم یک چیز، هر
 فعلی قصد انجام به غیرانسانی و انسانی منابع کردن جمع گردآوري، معناي به بسیج فعلی، مفهوم در

 شـک  بـدون  ند. اماک یفراهم م آن غیرانسانی منابع همراه به انسانها از جمع این براي را هدفی که است

 آورد. به وجود به آن دهندة شکل مقوم و عوامل گرفتن نظر در را بدون بسیج آن، انسانی بعد در وانت ینم

 ايهـ  شارز و هنجارها آن، در که یردگ یم لی شکلآ هاید و آرمانی چارچوب یک مبناي بر بسیج حال، هر

 .باشد حاکم باید خاصی
 دیگـر مـراد   سـخن  کنیم. بـه  معنا آن اصطالحی قالب در باید را بسیج که است بعد به مرحله این از

 ارزشی، بارِ اما داراي دارد، آن لفظی و لغوي مفهوم با خاصی قرابت چند هر کشور، در بسیج از اصطالحی

 اجتمـاعی  سـرمایۀ  نـوعی  از خلق حکایت حوزة که است بیشتري بسیار ملی و فرهنگی دینی، هنجاري،

  .)1390دارد (کلهر،  ایرانیـ  اسالمی
سـته از بطـن مردمـی جامعـه     بسیج نیرویی برخا سس این نهاد مقدس حضرت امام (ره)از دیدگاه مؤ

شـود و   مـی  کارهاي عضویت داوطلبانه، از درون خود مردم سازماندهی و هـدایت اس سازواست که بر اس
  ).1389زاده،  آن غلبه دارد (عربیون و عبداهللا مردمی، ارزشی و انسانی، بر ابعاد نظامیهاي  جنبه

  اه هورود بسیج به دیگر عرص
 خود بتواند یراحت به که است نموده جادیا جیبس در را يتوانمند نیا مختلف، ابعاد در جیبس متوازنۀ توسع

 سـازمان  نیا از ز،ین يریذپ فدهد. انعطا قیتطب کشور متفاوت ياه يازمندین و مختلف ياه تیموقع با را

 براي باال اریبس لیپتانس با و ینظام ياه نسازما گرید با زیمتما کامالً و چندمنظورهۀ مجموع کی ،یمردم

 و یدفـاع  ،ياقتصـاد  ،یاسـ یس ،یاجتمـاع ، یفرهنگ مباحث جمله از مختلف ياه هعرص در مقتدرانه ورود
جا که نظام و انقالب بدان نیـاز داشـته، وارد   بسیج نشان داده است که در هر .آورده است وجود به یتیامن

  )1389شده و انقالب را یاري کرده است (مروي و سیدي، 
 انقـالب  يدسـتاوردها  از ینظام دفاع براي الزم یآمادگ شرایط تمام در تنها نه جیبس گرید عبارت به
اعم از فرهنگی، اجتماعی،  اه هعرص یتمام در دفاع منظور به الزم يتوانمند بلکه داشت خواهد را یاسالم
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ـ     در دوران جنـگ، «ي حفظـه اهللا:  ا هسیاسی و اقتصادي را خواهد داشت چرا که بنا به فرمـوده امـام خامن
بسیج مال جنگ است، در دوران پشتیبانی، مال پشتیبانی، در دوران علـم، مـال تحصـیل و تـدریس و در     

 بنابراین، بسیج باید با توجه به نـوع خطـري کـه جامعـه را تهدیـد     » دوران سازندگی، مال سازندگی است
  ).1389زاده،  عه دفاع نماید (عربیون و عبداهللاگیري کرده و از جام کند موضع می

 جلـب  جامعه، در دائمی ایجاد آمادگی براي موقع به رسانی اطالع امور در خطیري بسیار رسالت یجبس

 نـرم،  جنگ خسارات کاهش براي مردم فکريسازي  مقاوم داخلی، رسانی اطالع منابع به عمومی اعتماد

 و دینی ايه تاقلی و زنان جوانان، خصوص به جامعه مختلف ايه هبه گرو دشمنان اهداف شناسایی مداوم
با  رابطه در مردم روانی و ذهنی امنیت مهندسی ملی، و فرهنگی ايه شارز به مردم تقویت اعتماد قومی،

 بـا  مقابلـه  کشور براي سرنوشت به نسبت ذیريپ تمسئولی تقویت جامعه، فرهنگی هنجارهاي و اه شارز

در  حضـور به  شیاگر یعنی کردیرو نیادارد.  عهده بر نظام نرم امنیت ايه هپای تقویت و دشمن نرم جنگ
 و است برخورداراي  هالعاد فوق تیاهم از دشمنۀ وقف یب تهاجمات برابر در دفاع منظور هب نرم جنگۀ عرص

  .)1390پیشانیان،  (ماه طلبد می را یمردم يروهاین پرشور و منسجم حضور گذشته همانند
جا که مقام معظم  اشد تا بدانب یاقتصادي ماما امروزه بزرگترین هجمه دشمن در جنگ نرم در عرصه 

رهبري چند سال اخیر را با عناوینی اقتصادي چون اصالح الگوي مصرف، همت مضاعف و کار مضـاعف،  
  جهاد اقتصادي و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاري فرمودند.

قتصاد را هـم در جمـالت   در عرصه ا قدم بودن مقام معظم رهبري از بسیجیان پیش با توجه به اینکه
) 1372.5.8» (قـدم باشـید   توانید پیش می شما باید در میدان اقتصادي هم تا آنجایی که«اند:  ذیل خواسته

بسیج باید در میدان اقتصادي نیز با تمام قوت وارد شود چرا که نائب امام زمان (عج) و فرمانـده کـل قـوا    
  ند.ا هشکل صریح فرمود ند این دستور را بهمی ایران هستکه شخص اول جمهوري اسال

در اصل ورود بسیج به عرصه اقتصادي شکی وجود ندارد اما آنچـه مهـم اسـت چگـونگی ایـن ورود      
اشد. در ادامه ضمن معرفی بیشتر بسـیج پیرامـون نحـوه و سـاختار مناسـب ورود بسـیج بـه عرصـه         ب یم

  نیم.ک یاقتصادي بحث م

  جیرسالت و مأموریت بس
ک یـ ک سـو و تعامـل و ارتبـاط نزد   یعلوم مختلف از ۀ از توسع یناش ياه یدگیچیو پ يتکنولوژشرفت یپ

کـامالً   یطـ یرا به همراه آورده کـه مح  یگر، بعضاً مشکالتید ياز سو یاجتماع یمختلف زندگ ياه همؤلف
  ده است.یر کشیمتفاوت با آنچه در قرون گذشته وجود داشته را به تصو

 ید به ارمغان آورده، مشکالت زندگیکه تمدن جد یو فرهنگ ی، فنیعلم يارغم تمام دستاورده یعل 
شـده   یده و دستخوش تحوالت اساسـ یز با مشکل مواجه گردیا نه تد و نحوه اداره حکومیتشد یاجتماع
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ـ    ياهـ  حدات عمده محدود به سـال یاست. اگر تا چند قرن گذشته تهد د و انـواع  شـ  یسـبک و متعـارف م
ـ ردگ یم یکیزین فیاحتماالً خون يبرخوردهاا محدود به ه گجن ـ د، امـروز سـخن از تهد  ی ، يا هدات هسـت ی
  ان آمده است.یبه م یصوت و يزری، لیکیوتکنولوژیسم، بیوتروری، بیکیولوژی، بیکروبیم

ـ   یتید وضعیدات جدیو تنوع تهد یگستردگ  صـاحب قـدرت در    يکشـورها  یرا بوجود آورده کـه حت
ت یفوق العاده، امن ياه هنیتمام توان خود و صرف هز يریکارگ هستند با بیصورت مواجه شدن با آن قادر ن

  ند.یاجتماعی خود را برقرار نما و اخالقیفیزیکی، 
ا را حاصـل  هـ  ياز توانمند یا، نوع متفاوته هر عرصین کشورها با ورود به سایست که اا ین در حالیا 
ن نـوع اقـدامات در ابعـاد    یند. ایمان یب میاهداف خود را تعق یکیزین زد و خورد فیند که بدون کمترا هکرد

ند که در ا هافتیجوامع رسوخ  یبرخ یاجتماع ياه هر جنبیو سا ي، اقتصادیاسی، سی، اجتماعیمختلف فرهنگ
  مختلف را مورد هدف قرار دهند. يمنافع کشورها یراحت تواند به ی میو بعضاً پنهان یجیک حرکت تدری
مختلف دفاع از منـافع کشـورها آشـکار     ياه هحضور مردم در صحن یفیکو ینقش کمست که ا نجایا 
و حضـور  تـر   يقـو  یت مردمـ ید که از حمایواند مقتدرانه عمل نمات یم حکومتین معنا که یردد، به اگ یم

اسـت کـه در    ین موضـوع یمختلف برخوردار باشد و ا ياه هنیزم و مردم خود در ابعادتر  شیب یفیکو یکم
ـ جد يزات و تکنولـوژ یبه تجه یران که امکان دسترسیا یاسالم يمانند جمهور ییهاکشور د را در حـد  ی

.رددگ یبرخوردار م يا هت فوق العادیشرفته (به صورت بالفعل) ندارند از اهمیپ يکشورها  
 یمتوسل شدن به اراده و عزم مردمـ  ین کشمکش جهانیسد تنها راه رقابت در ار یبنابراین به نظر م 

ـ ا یاسالم ين شکل ممکن در جمهوریاست که به بهتر يا هن نکتیاست و ا ج و بـا  یران بـا عنـوان بسـ   ی
ده محقـق  یران بخشیدر کشور ا یج مردمیرا به بس يا هالعاد فوق يفرد خود که برتر منحصربه ياه یژگیو

را فراهم نمـوده کـه بـا     يا همجموعها  یژگ ین ویرا وجود ای، ز)1384(ساعد و ساعد،  و متبلور گشته است
که ضرورت داشته باشـد اعـم    يا هقادر است در هر صحن یاسالمهاي  و اعتقاد به باور یاتکا به قدرت اله

  وارد عمل گردد. ياقتصاد یو حت ی، اجتماعیاسی، سیتی، امنی، فرهنگیاز نظام
و امام خمینی (ره)  در راستاي تحقق آرمانهاي حضرت کهن حضور ارزشمند یوان براي ات یبنابراین م 

بر پـایی حکومـت جهـانی اسـالم     سازي  منظور زمینه و بهاست العالی)  منویات مقام معظم رهبري (مدظله
  د:برشمر، رسالتهاي ذیل را تشکل یافته است

جانبه از انقالب و دستاوردهاي آن و حفـظ و گسـترش    دفاع همها میلیونی و ه هتشکیل و اداره بسیج د .1
  ،اي مختلفه همردمی در عرصاي ه تمشارک

داري  ري از هویـت دینـی و ملـی و پـرچم    تقویـت و پاسـدا  ، ترویج و تعمیق فرهنگ و تفکـر بسـیجی  . 2
  ،ستیزي خواهی و ظلم عدالت

  ،داف عالیه نظامهکمک به حفظ وحدت و انسجام ملی و هدایت افکار عمومی در راستاي ا .3
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اي مختلف با قدرت اثرگذاري مثبـت بـر فرهنـگ    ه هحوزتربیت و معرفی الگوهاي علوي و فاطمی در . 4
  ،عمومی کشور

  ،کمک به افزایش کارآمدي نظام و تقویت و تثبیت آن .5
  .مشارکت در سازندگی و توسعه مادي و معنوي کشور. 6

عنوان ولی فقیه و فرمانـدهی کـل    هبسیج براي انجام رسالتهاي خود پیروي از مقام معظم رهبري را ب
فرض دانسته و در مقابل معظم له، ستاد کل نیروهاي مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسـالمی  قوا بر خود 

، سـایت بسـیج   بسیج کارکنان دانشگاه صـنعتی اصـفهان  (منشور بسیج کارکنان، سایت  باشد می پاسخگو
  .کارکنان دانشگاه پیام نور)

سـرعت بخشـیدن بـه گسـترش      البته باید توجه داشت که بسیج از انقالب اسالمی ریشه گرفته و در
در سالیان گذشته نقشـی برجسـته و    تفکر اسالمی کمک شایانی کرده است. این یادگار حضرت امام (ره)

 ).1390ثر بوده است (طوسـی و مهـري،   ؤانکارناپذیر در جامعه داشته و در معادالت استراتژیک عنصري م
  خوانیم: می در مأموریت بسیج چنین

ا ملیون نفر نیروهاي وفادار به انقالب اسـالمی و  ه ههی و حفظ و انسجام دآموزش و سازماند  جذب،«
اي هـ  هت داوطلبانه آنان در تمـامی عرصـ  دازي مجاهس تهج مه و ا و هماهنگیه شترغیب و هدایت تال

  »حیات اجتماعی براي پیشبرد اهداف و ضرورتهاي انقالب و تسریع در تحقق جامعه اسالمی.
اي ملی گذشته نیز مانند برنامه سوم توسعه بـه نقـش بسـیج تأکیـد     ه هبرناماین در حالی است که در 

اي دولتـی  هـ  همنزله یکی از دستگا توسعه نیز نیروي مقاومت بسیج به قانون سوم 157شده است، در ماده 
اي فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی، شـغلی،     هـ  هدر سازماندهی جوانان در حوزاي  هتلقی شده که نقش عمد

  ).1384و تحصیلی دارد (ساعد و ساعد،  علمی، تفریحی

  جنگ نرم
 عنوان یک اندیشه و مدل سیاسی نوین، ضربه سنگینی بر اسـتیالي جهـان غـرب وارد    انقالب اسالمی به

کرد. نظام سلطه تمامی اشکال براندازي سخت از جمله شورش، کودتا و جنـگ نظـامی را در یـک دهـه     
مقاومت ملت ایران تحت رهبـري حضـرت امـام رضـوان اهللا     علیه انقالب تجربه کرد. لیکن ایستادگی و 

توانـد   نمی مستکبر را بر این واقعیت رهنمون ساخت که استفاده از گزینه سخت و نظامیهاي  علیه، قدرت
در برابر ایمان و اعتقاد مردم ایران کارآمد باشد، بلکه برعکس موجبات برانگیختن، وحـدت و همبسـتگی   

الجرم بر شکسـت خـود در راهبـرد    ها  کند. چنین شد که این قدرت را فراهم میهر چه بیشتر ملت ایران 
از دهـۀ دوم   از پـیش، تقریبـاً  تر  پیچیدهاي  همقابله سخت با نظام جمهوري اسالمی اعتراف کردند و مقابل

شـود. تقـابلی کـه     نرم، یاد مـی هاي  گیري از روش آغاز شد. که از آن با رویکرد جدید و در چارچوب بهره
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رهبري معظم انقالب از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیـر: تهـاجم فرهنگـی، نـاتوي     
اندیشـی در   د کرده، مسئولین نظام را بـه چـاره  شبیخون فرهنگی و جنگ نرم خطر آن را گوشز ،فرهنگی

  )1388 ی،نائین(برابر آن فراخواندند. 
د بسیج به این عرصه با توجه ري اسالمی ایران، وروبا توجه به اهمیت و شدت جنگ نرم علیه جمهو

موریتی که براي این نهاد در حفظ و تقویت دستاوردهاي ارزشمند انقـالب اسـالمی برشـمرده شـد،     به مأ
طیبـه   ةناپذیر و شجر منبع ثمربخش تمام نشدنی و پایان امري ضروري و راهبردي است. چرا که بسیجی،

  ).1389براي کشور است (دري نوگورانی، 
در بررسی ابعاد گوناگون جنگ نرم امروزه بعد اقتصادي از اهمیتی ویژه برخوردار اسـت. چـرا کـه در    

اي اخیر دشمنان نظام اسالمی جنگ نرم را از بعد اقتصـادي آن بـا شـدت بـر جمهـوري اسـالمی       ه لسا
عنـوان   یشـرفت بـه  اسالمی در دهه عدالت و پکنند. در این زمینه پیامهاي رهبر معظم انقالب  تحمیل می

گردد. بـه همـین منظـور نامگـذاري      ها و نحوه ورود بسیج به عرصه دفاع مطرح می راهبرد اساسی فعالیت
طـور مختصـر مـورد     ها بـه  در این سالاي  ههاي اخیر در دهه عدالت و پیشرفت و پیامهاي امام خامن سال

  گیرد. بررسی قرار می

  اصالح الگوى مصرف 1388
ـ د تحت کنترل عقل قرار بگیزى است که بایعقالى عالم، چ اسالم، بلکه از نظر همۀ ط از نظرمصرف نه فق رد. ی

ت یریشـود مصـرف را مـد    کنـد، نمـى   وهوس، با خواهش دل و آنچه که نفس انسان از انسان مطالبه مى با هوى
ـ  رسد که منابع کشور به هدر مى ى مىکرد. کار به جای ـ ز ایـ ن فقـرا و اغن یرود، شکاف ب اى در  د، عـده شـو  اد مـى ی

 دهند. اى با ولخرجى و ولنگارى در مصرف، منابع را هرز و هدر مى مانند و عده ات زندگى مىیحسرت اول
ـ   یم. ما بایستى الگوى مصرف را اصالح کنیما با م. یستى به سمت اصالح الگوى مصـرف حرکـت کن
 قـوة ن کشـور؛  ر مسـئوال یسـا ه، و چه یى مجر ى مقنّنه، چه قوه چه قوه ـ  ى اول ن کشور در درجهمسئوال

ـ هاى مختلف اجتماعى، و آحـاد مـردم مـا از فق    ها در رتبه تیو اشخاص و شخص ـ ها ر آنیه و غیقضائ ر و ی
جـور مصـرف کـردن در     نید الگوى مصرف را اصالح کنند. این اصل توجه کنند که بایستى به ایغنى، با

ـ رو مصرف کردن بـى  ـ زندگىهاى  ادىیدر امور ضرورى زندگى، در ز ـ  ها نهیزم همۀ ه و بـدون منطـق و   ی
ر عقالنى، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عمـوم مـردم و بخصـوص از    یبدون تدب
اد کنند، ین سال زیخودشان را در ا  تینه فعالین زمیکنم که در ا کنم، خواهش مى ن درخواست مىمسئوال

  زى کنند.یر برنامه ش بدهند و براى اصالح الگوى مصرفیافزا
دوارم یدانم و ام مى» ن به سوى اصالح الگوى مصرفیحرکت مردم و مسئول«ن سال را، سال یلذا من ا

م برطبق یما بتوان همۀ ما دستورالعمل باشد و همۀ براىـ  است» اصالح الگوى مصرف«که ـ  ن عنوانیکه ا
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ن وجهـى اسـتفاده   یمنابع کشورمان به بهتـر م و از یاتى و اساسى براى کشور عمل کنین شعار مهم و حیا
  )اصالح الگوى مصرفمناسبت آغاز سال  بهالعالی)  (مدظله اي امام خامنهام نوروزى ی(پ م.ینمائ

  همت مضاعف، کار مضاعف 1389
ست. همت برتر مخصوص سال یشتر مخصوص امسال نین همت بیشتر. ایم همت بیکن یامسال ما عرض م

م؛ همتمان را یشگر راه در مقابل چشم خودمان قرار بدهیک انگشت نمایعنوان  را بهن ید ایست. ما باین 89
م به آن ید همت را بلند داشت تا بتوانیم، اهداف بلندى در مقابل ماست؛ بایم. کارهاى بزرگى دارید کم کنینبا

   .میهداف برسم به آن ایتر بشود تا بتوان د متراکمیشتر بشود. کار باید بیم. کار هم بایها برس هدف
ى که دوران انقالب گذرانده است، و در هر سالى هر ماهى، و در هـر مـاهى هـر    یها سالهر سالى از 

 88ن را از دست داد. ممکن است در هشـت مـاه از سـال    ید ایروزى، وزن و مقدارى دارد، ارزشى دارد؛ نبا
د یکاره مانده باشد؛ با مهیاز کارها ن زان بعضى از ذهنها را به خود مشغول کرد، برخىیانگ که اشتغاالت فتنه

ق یعلم و تحق ۀعرص :هاى گوناگونى وجود دارد عى باشد. عرصهیک حرکت سرید حرکت، یجبران بشود. با
 ۀربـى، علـوم انسـانى در همـ    هـا، علـوم تج   نـه یى زم قاتى در همهیها و مراکز تحق اول، دانشگاه ۀدر درج
ش بدهنـد؛ مراحـل   یق و علم افـزا یستى همتشان را در تحقیاز است، بایى که براى کشور مورد نیها بخش

(پیـام نـوروزي امـام     .تر کننـد  د متراکمیدورترى را در مقابل چشمشان و مد نظرشان قرار بدهند؛ کار را با
  )کار مضاعف، همت مضاعف العالی) خامنه اي(مدظله

  جهاد اقتصادي 1390
با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکـت  اقتصادي ۀ از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرص

  .طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم
شویم. البتـه   پیشرفت و عدالت میۀ توجه دارید که ما االن در این ساعت داریم وارد سومین سال ده

گرفتـه اسـت، لـیکن    ت کارهاي خـوبی انجـام   عدالۀ پیشرفت و هم تا حدود زیادي در زمینۀ هم در زمین
نحوي باشد که بتوانیم این دهه را به معناي حقیقی کلمه مظهر پیشرفت و مظهر استقرار  حرکت ما باید به

وجود آمده است، انسان  عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیاي اسالم به 
. عدالت خواهد بـود ۀ پیشرفت و دهۀ یق پروردگار براي منطقه هم دهکند که این دهه به توف احساس می

  در سال جهاد اقتصادي) العالی) (پیام نوروزي امام خامنه اي(مدظله

  حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تولید ملی 1391
 ۀم کـه عرصـ  یرسـ  یجه مین نتیى با افراد مطلع و آگاه، به ا ها و مشاوره ص من، بر طبق گزارشیبه تشخ
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اقتصـادى  ۀ عرصـ  ـ    شود ین ساعت شروع مین سال، امروز و از ایکه ا ـ  ن سال جارىیچالش مهم در هم
شـدنى باشـد. مجاهـدت اقتصـادى، حضـور جهادگونـه در        ست کـه تمـام  یزى نیچجهاد اقتصادى  .است

  .ک ضرورت استیران یراى ملت اهاى اقتصادى، ب عرصه
ک بخش مهـم از مسـائل اقتصـادى    یکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را.  یم میمن امسال تقس

تالش مسئوالن، مـا   ق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و بایاگر به توف. د داخلىیتول ۀگردد به مسئل یبرم
ـ م، بـدون ترد یش ببـر یم و پیى آن است، رونق ببخش ستهید داخلى را، آنچنان که شایتول ۀم مسئلیبتوان د ی

ـ تول ۀبخش مهمى از جهاد اقتصـادى، مسـئل  اى از تالشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس  بخش عمده د ی
هوشـمندى خـود، بـا همراهـى و کمـک      ران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و یملى است. اگر ملت ا

ـ ین مید داخلى را حل کند و در ایزىِ درست بتواند مشکل تولیر مسئوالن، با برنامه ش بـرود، بـدون   یدان پ
ن یدا خواهد کـرد. بنـابرا  یى پى کامل و جد ى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبهیها د بر چالشیترد

  .مهمى است ۀد ملى، مسئلیتول ۀمسئل
اشتغال حل خواهـد   ۀتورم حل خواهد شد؛ مسئل ۀم، مسئلید داخلى را رونق ببخشیم تولیتوانستاگر ما 

ن یا دةست که دشمن با مشاها نجایدا خواهد کرد. ایقى کلمه استحکام پیشد؛ اقتصاد داخلى به معناى حق
ـ دشمن، ک ئۀشد، تالش دشمن، توط وسیدشمن مأد خواهد شد. وقتى یوس و ناامیت، مأیوضع د دشـمن  ی

  .هم تمام خواهد شد
زمـان را دعـوت   یمردم عز ۀاقتصادى و هم ۀاندرکاران عرص دست ۀن کشور، همیمسئول ۀن همیبنابرا

ت ید ملى، حمایتول« ن شعار امسال،یخلى قرار بدهند. بنابراد داین که امسال را سال رونق تولیکنم به ا یم
رانى یدار ا هیسرما سرمایۀم؛ از یت کنیرانى حمایم از کارِ کارگر اید بتوانیاست. ما با» رانىیا ۀیاز کار و سرما

بانى از ین کـار، پشـت  یر خواهد شد. سهم دولت در ایپذ د ملى امکانیت تولین فقط با تقویم؛ و ایت کنیحما
ـ تول ۀت چرخـ یداران و کارگران، تقو هیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایتول د و اتقـان در  ی

 دات داخلـى اسـت  یـ مصرف تولـ  ستنها مهمتر ایى ا که به نظر من از همه ـ مو سهم مردد است. یکار تول
  و سرمایه انسانی)در سال تولید ملی، حمایت از کار  العالی) (مدظلهاي  ه(پیام نوروزي امام خامن

  حماسه سیاسی و حماسه اقتصادي 1392
مهم اقتصاد و سیاست است. در ۀ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرص در پیشِ 92چه را که ما در سال  لبته آنا

بـود. البتـه کارهـایی هـم      شعار سال گذشتهباید توجه شود؛ همچنان که در  تولید ملیاقتصاد، به ۀ عرص
مدت است؛ در یـک  بلندۀ لئ، یک مسرانیایۀ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایانجام گرفت، منتها ترویج 

هاي تولید ملی تصویب شـد و ابـالغ    سیاست 91دوم سال ۀ رسد. خوشبختانه در نیم سال به سرانجام نمی
ریـزي کننـد و   توانند برنامه گذاري شد که بر اساس آن، مجلس و دولت میشد. یعنی درواقع این کار ریل
  .همت بلند و با پشتکار پیش بروند شاءاهللا باحرکت خوبی را آغاز کنند و ان
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ی یجمهوري است که درواقع مقدرات اجرا ، انتخابات ریاست92امور سیاسی، کار بزرگ سال ۀ در زمین
 شـاءاهللا کنـد. ان  ریـزي مـی  برنامه آینده سال چهار براي را کشور عمومی مقدرات معنا یک به و سیاسی و

نیکی را براي کشور و براي خودشان رقم ة توانست آیند اهندخو هم میدان این در خودشان حضور با مردم
سیاست، حضور مردم حضـور جهـادي باشـد. بـا     ۀ اقتصاد، هم در زمینۀ بزنند. البته الزم است هم در زمین

حماسه و با شور باید وارد شد. با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد. با دل پرامید و پرنشاط باید وارد 
  .آفرینی باید به اهداف خود رسیدد و با حماسهها ش میدان

کنـیم و   گـذاري مـی   نـام  »اقتصاديۀ سیاسی و حماسۀ سال حماس« عنوان را به 92با این نگاه، سال 
دسـت مـردم عزیزمـان و     سیاسی در این سال بـه ۀ اقتصادي و حماسۀ امیدواریم به فضل پروردگار، حماس

سیاسی ۀ حماس در سال العالی) اي (مدظله م نوروزي امام خامنه(پیا .مسئوالن دلسوز کشور تحقق پیدا کند
  )اقتصاديۀ و حماس

اقتصادي کاري که باید انجام بگیـرد و توقّـع بـود کـه اتّفـاق بیفتـد، اتّفـاق نیفتـاد.         ۀ در باب حماس 
اقتصـادي انجـام   ۀ حماسۀ هایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمین تالش

اساسـیِ  ۀ وجـود بیـاوریم. مسـئل    و ما موظّفیم که این حماسه را بـه بگیرد، همچنان در پیش روي ما است 
بحمداهللا یک زیرساخت فکري و  92مهم است؛ در اواخر سال ۀ اقتصاد براي کشور ما و ملّت ما یک مسئل

اعالم شد و زمینه آمـاده اسـت    »قتصاد مقاومتیا« وجود آمد؛ سیاستهاي اقتصادي بهۀ نظري براي حماس
 .شاءاهللا تالش الزم در این باب انجام بگیردبراي اینکه ان

تر از همه است، دو مسئله است: یـک مسـئله همـین    آنچه به نظر این حقیر مهم 93در نگاه به سال 
فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه تـوقّعی کـه وجـود دارد،    ۀ ي مسئلاقتصاد و دیگرۀ مسئل

تالش مشترکی است میان مسئوالن کشور و آحاد مردم. آنچه براي بناي زندگی و سازندگی آینـده مـورد   
پذیر نیست. بنابراین عالوه بر مدیریتی که مسـئولین بایـد انجـام    قّقتح مشارکت مردم انتظار است، بدون

فرهنگ. بـدون  ۀ اقتصاد، هم عرصۀ بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه الزم و ضروري است؛ هم عرص
هاي گوناگون مردمی حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروه

درسـتی  آفرینی کنند. مسئولین هم براي اینکه بتواننـد کـار را بـه   توانند نقش می عزم راسخ ملّی با اراده و
هم بایستی با توکّل بـه خـداي متعـال و بـا اسـتمداد از       ها آنپیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی مردم دارند. 

و هـم   اقتصاد يتأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم در زمینه توفیقات و
ن موارد را در سخنرانی روز جمعه بـه عـرض ملّـت ایـران     ایۀ شاءاهللا توضیح هم من ان .فرهنگ ۀدر زمین

خواهم رساند. لذا به گمان من آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت اسـت از اقتصـادي کـه بـه     
کمک مسئوالن و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همت مسئوالن و مردم بتواند سمت و سوي 

اقتصاد : را معین کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادمحرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما 
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اقتصـاد و   العـالی) درسـال   ظلـه (مد اي . (پیام نوروزي امام خامنهو فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادي
  )فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادي

ی محوریت پیشرفت اقتصادي بـا رویکـرد   اساسۀ نکت العالی) (مدظله يا هدر بررسی پیامهاي امام خامن
عنوان راهبرد  این مسئلۀ محوري به عادالنه، در قالب فعالیت مجاهدانه و در ابعاد گوناگون اقتصادي است.

ماید. از این ن یجمهوري اسالمی در دهه عدالت و پیشرفت نقشه راه عرصه جدید فعالیت بسیج را تعیین م
بایست در این عرصـه   پاسدار دستاوردهاي انقالب اسالمی می مدار و والیتعنوان نهاد مردمی  رو بسیج به

اشـد موضـوعی اسـت کـه در     ب یپذیر م د با چه شیوه و در چه قالب انجاموارد عمل شود. اما این نحوه ورو
 پذیرد. بخش بعدي با توجه به معرفی شجره طیبه صالحین در مورد آن بحث و بررسی صورت می

  صالحین شجرة طیبۀ
کید دین مبین اسالم أبا توجه به تو  براي حراست از دستاوردهاي نظام مقدس اسالمی و مقابله با جنگ نرم

این  . ازداردتربیتی منسجم نیاز  و فرهنگی نظام یک به نظام جمهوري اسالمی ایران ها، تربیت انسانامر به 
و سـازي   انسـان جهـت  ردن بسـتر  عنوان نهادي مردمی و جامع، آماده کـ  به مستضعفین، بسیجسازمان رو 

   کادرسازي براي انقالب اسالمی را بنا به فرموده رهبر کبیر انقالب بر خود فرض کرده است.
مـام  تربیـت ت  منظـور  صالحین را به ۀطیبة شجرنظام تربیتی به این منظور سازمان بسیج مستضعفین 

بـا تغییـر    نظامرحله اجرا در آورده است. در این مطور منسجم و یکپارچه به  بسیجیان در ابعاد مختلف و به
محوري، سعی شده است کادرسازي الزم براي اداره آینده کشور از میان  محوري به انسان رویکرد تجهیزات

تربیتی با محوریـت  هاي  حلقهراستا  در این .صورت پذیرد متعهد و متخصص جوانان و نوجوانان مسجدي
به  ی و...بصیرت ،معارف دینی انتقال به شود و د و در تمام اقشار تشکیل میمربیان توانمند و خبره در مساج

  صالحین) ۀطیب ةپردازد. (جزوه کلیات شجر ها می این معارف در آنسازي  بسیجیان و نهادینه
ترین نهاد انقالب اسـالمی، هرگونـه رشـد و تغییـر و تحـول را       عنوان مردمی ي مقاومت بسیج بهنیرو

وقـوع انقالبـی    ينورانی قرآن کریم (ان اهللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا مـا بأنفسـم) در گـرو   مطابق بیان 
کند. همزمان با تحول در رویکرد نیروي مقاومت بسیج از قـدرت   می ا دنباله نعمیق در حوزه تربیت انسا

فرهنگـی ایـن   ي هـا  سخت به قدرت نرم در دهه گذشته، تغییر و تربیت نفوس انسانها مبنا و پایه فعالیت
با محـور قـرار   عنوان نرم افزار این تغییر رویکرد،  ته است. از این رو طرح صالحین بهنهاد مقدس قرار گرف
  سازي، از سوي این نهاد مقدس در حال فراگیر شدن و اجرا است. دادن تربیت و انسان

  صالحین ة طیبۀمحوري در شجرمسجد
ساجد باید مراکز تربیت و آموزش باشند تأکید داشـتند و در  امام خمینی (ره) بر محوریت مسجد و اینکه م

. است طوري این اکثراً بحمداهللا مساجد و باشد، صحیح تربیت مرکز باید مساجد این«این رابطه فرمودند: 
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. نگذاریـد  خـالی  را مسـاجد . اسـالمی  هـاي  تربیـت  بـه  بشوند تربیت باید روند می مسجد در که اشخاصی
 هـا  آن تربیت، و تعلیم مراکز از کنند دور مساجد، از کنند دور را شما و بکشند نقشه خواهند می که هایی آن

) همچنین مقام معظم رهبري نیز بـر محوریـت    500 ص، 12 ج، امام (صحیفه» هستند. شما هاي دشمن
اسـى و کـانون   یث و منبـرِ معـارف اجتمـاعى و س   یر و حـد ید مدرسِ تفسیمساجد با«مساجد تأکید دارند: 

ـ ران و امنـاى مسـاجد، با  یان و مدیى محبت متول عظه و پرورش اخالق باشد. زمزمهمو هـاى پـاك    د دلی
ط مسجد را زنده و پرنشاط ید محیجى بایهاى بس هیجوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روح

ف شـده و  یوند تعریان مسجد و مراکز آموزشى در هر محل، همکارى و پید سازد. میز از امیپو و لبر ندهیو آ
آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر  ست که دانشا کویاى برقرار گردد. چه ن ستهیشا

کنند،  ى خود را با جوانانى که ازدواج مى د رابطهیق شوند. مسجد بایچشم مردم و از سوى امام جماعت، تشو
همتانى که کمک  ابند، با صاحبی ورزشى دست مى تهاى علمى و اجتماعى و هنرى ویبا کسانى که به موفق

ند، و حتى با نوزادانى که متولد یجو دگانى که غمگسارى مىیسازند، با غمد ى همت مى گران را وجههیبه د
ام ی(پ» ر و برکت باشدیى خ هید در هر منطقه و محل مأمن و مایشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد با مى

 )256، ص: 1389 مکتوبات، سال 1389/ 07/ 20رى نماز ن اجالس سراسیبه نوزدهم
تـرین   با توجه به دیدگاه رهبران جمهوري اسالمی ایران در رابطه با مسجد و نقش آن، یکی از مهـم 

که یکـی   طوري ز جماعت و حضور در مساجد است. بهصالحین، رونق دادن به نما ة طیبۀهاي شجر دغدغه
  باشد. می هاي صالحین داخل شبستان مساجد طیبه، تشکیل حلقه از تأکیدات شجرة

  صالحین ساختار شجرة طیبۀ

  

مجمع 
عالی 

تعلیم و 
تربیت 
  بسیج

  استاد

  سرمربی

  مربی

  سرگروه

  متربی (بسیجیان عادي و فعال)



  267               ... هاي اقتصادي در قالب  طراحی راهبردي تعاونی

 

صالحین با توجه به جدید بودن این ساختار جاي بررسی و بحث فراوان دارد کـه   ساختار شجرة طیبۀ
 ردازیم.پ یاي مختلف آن مه تدر این قسمت تنها به ذکر ساختار و توضیح قسم

 :ارکان شجره 
صالحین از ارکانی تشکیل شده که با هم رابطه طولی دارند. ارتباط هر سـطح بـا سـطح     شجرة طیبۀ

آورد. براي مثال اعضاي بسیج فعـال و عـادي کـه حلقـه      را فراهم می ها آنباالتر از خود، موجبات تربیت 
مـی  دهند، به وسیله سرگروه، مدیریت شده و به واسطه جلسـات حلقـه و رابطـه دائ    متربیان را تشکیل می

  شوند.   حتی در خارج از فضاي جلسه، تربیت می
ـ  یصالحین م قسمت به معرفی و تعریف ارکان شجرة طیبۀدر این  ردازیم تـا منظـور از هـر یـک از     پ

  عناصر بیان شده مشخص شود:
 متربیان •
 میلیونی)ها  (بسیج ده عمومی -

 بـه  عالقمند شرعی، احکام به مقید اساسی، قانون و جمهوري اسالمی ایران نظام مبانی به وفادار فرد
 هـاي عمـومی   صـحنه  در حاضر و دشمن هاي توطئه مقابل در هوشیار اسالمی، انقالب و کشور سرنوشت

  صورت رسمی وارد بسیج نشده است. که به کشور
 عادي -

 بـه  عالقمند شرعی، احکام به مقید اساسی، قانون و جمهوري اسالمی ایران نظام مبانی به وفادار فرد
 عمـومی  هـاي  صـحنه  در حاضر و دشمن هاي توطئه مقابل در هوشیار اسالمی، انقالب و کشور سرنوشت

  .پذیرد می را بسیج در عضویت از الیه این شرایط و ضوابط داوطلبانه، که به طور کشور
 فعال -

 و بصـیرت  بـا  کـه  دینـی  هـاي  ارزش و جمهوري اسالمی ایـران  نظام مدافع مدار، مؤمن، والیت فرد
 از الیـه  ایـن  شـرایط  و ضوابط داوطلبانه و دارد فعال حضور کشور نیاز مورد هاي میدان همه در فداکارانه
  پذیرد. می را بسیج در عضویت
 سرگروه •

 را گـروه  اداره توانـایی  که ارتباطی هاي مهارت و تربیتی هاي روش به آشنا و دلسوز آگاه، است فردي
  .باشد دارا

 مربی •
 بـه  مسـلط  و اصـول  مبـانی،  بـه  آشنا گرا، تکلیف انقالبی، والیی، بصیرت، داراي مجرب، است فردي

  .اسالمی تربیتهاي  روش
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 سرمربی •
هـاي   روش و اصـول  مبانی، به مسلط و گرا تکلیف انقالبی، والیی، بخش، بصیرت فاضل، است فردي

 .اسالمی تربیت

 استاد •
اي تربیـت  هـ  شاصول و رونظر در مبانی،  بخش، والیی، انقالبی و صاحب عالمی است عامل، بصیرت

 .اسالمی

 مرکز تولید اندیشه و پاسخگویی به شبهات •
o ها مأموریت 
 ) ة طیبـۀ ) براي تمامی سطوح شـجر صلی اهللا علیه و اله و سلمتولید اندیشه ناب اسالم محمدي 

 صالحین.
 صالحین. ة طیبۀتهیه، تدوین و ساماندهی متون و محتواي معرفتی، تربیتی و بصیرتی شجر 
 به شبهات و سؤاالت. پاسخگویی  

تربیتـی مهمتـرین شـاکله    هـاي   فرد تربیتـی خـود و حلقـه    جره طیبه صالحین با ساختار منحصربهش
پایگاه بسیج نیـز در قالـب   هاي  موریتأتشکیالت بسیج را تشکیل داده و با توجه به طراحی انجام شده م

فرهنگی منسـجم بـه فعالیـت    هاي  هادعنوان ن بهها  ذیرد. از آنجا که حلقهپ یصورت مها  سازماندهی حلقه
ترین ویژگی فعالیت گـروه اسـت، در عرصـه اقتصـادي      پررنگ ها آنگروهی  ردازند و انسجامپ یتربیتی م

  واند بستر مناسبی براي عملیات باشد.ت یصالحین م نرم نیز حلقۀ جنگ
قـانون   44ل اي اصـ ه تاي صالحین و اعالم سیاسه هاي موجود در حلقه تبا توجه به ماهیت و فرص

، 1385اي ثروت در بخش خصوصی (بیـات،  ه هاساسی در شرایط گریز از اقتصاد دولتی و ترس از ایجاد قل
هـاي   ترین ساختار فعالیـت اقتصـادي، سـازماندهی حلقـه     عنوان فرهنگی تعاونی به ايه ی) و ویژگ14ص 

  سد.ر یثر به نظر مؤصالحین در قالب تعاونی براي ورود در عرصه جهاد اقتصادي امري ضروري و م
اي هـ  همردمی از جمله حلقهاي  این مدعی با بررسی تفصیلی تعاونی و نمایش مشترکات آن با تشکل

  ند.ک یصالحین اهمیت موضوع را بهتر تبیین م

  تعاونی
ا و برخـورد اصـولی و   هـ  ني از عزم انسـا ا هوان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانت یرفتار تعاونی که م

ا هـ  ی. در رابطه بـا تاریخچـه تعـاون   اجتماعی در جامعه استـ  اي اقتصاديه لجمعی با مشک ةبر ارادمبتنی 
اغلب نویسندگان نقطه آغازین جنبش تعاون را تأسیس تعاونی مصرف توسط پیشگامان راچدیل در سـال  
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، Mazzarol& others ،2011، 7، صWard& McKillop ،1997ننـد ( ک یدر انگستان ذکـر مـ   1844
ي هـا  سـال در ایران به مفهوم و شکل امـروزي بـه   ها  تأسیس تعاونی ۀ) اما سابق7، ص1385بیات،  ،3ص

ردد گرچه به علت بروز جنگ جهانی دوم هیچ تعاونی تأسیس شـده قبـل از سـال    گ یبر م 1320تا 1311
  ).9و  8، صص 1348امروزه باقی نمانده است (سازمان مرکزي تعاون کشور،  1320

و همه طبقات  اي اقتصاديه تواند جامع همه فعالیت یهیچ نهضت دیگري جز تعاون نماز آنجایی که 
یـک   عنـوان  بـه هاي اجتماعی،  همه مکتب ) امروزه تعاونی توسط87، ص 1385اجتماعی باشد (انصاري، 

در واقـع اقتصـاد تعـاونی بـا      .شناخته شده است اجتماعیـ  ياي اقتصاده یحل اساسی براي رفع نارسای اهر
ـ  پایان جنگ جهانی دوم وارد عرصه نوینی شد که این مسئله از تشکیل اولین کنگره اتحادیه بـین  ی الملل

  ).5، ص 1379تعاون در زوریخ پس از پایان جنگ خود را نشان داد. (قنبري و همکاران، 
برخـی   س و مسـتقیم اسـت و  مشکل است، چرا که برخی از این فواید ملمـو ها  سنجش فواید تعاونی

ت بـازار، کیفیـت و   طور مثال تأثیر تعـاونی بـر سـطح قیمـ     دیگر ناملموس و یا حتی غیرمستقیم است، به
که  ي است، درحالیاقتصاد از نوعها  مستقیم است. البته بیشتر فواید ملموس براي تعاونیخدمات اثري غیر

 United States Departmentناملموس اسـت. ( داراي فواید اجتماعی نیز هستند که معموال ها  تعاونی

of Agriculture, Rural Business - Cooperative Service, ،19904، ص(  
دانند  می ملیهاي  ها را ابزاري مطمئن جهت پیشبرد برنامه ها، تعاونی دولت، توسعه درحال کشورهاي در 

که سخن از توسعه نیروي انسانی در  ویژه هنگامی هها امري است بدیهی؛ ب و وابستگی توسعه پایدار با تعاونی
  )86(محمدي،  توانند نقش مؤثري ایفا نمایند. می ا در چارچوب نهادهاي مردمیه یتعاون، میان است

البته براي تعاونی تعاریف فراوانی وجود دارد که هر یک به بعد یا ابعاد خاصی از فعالیت تعاونی توجـه  
  ز این تعاریف خواهیم پرداخت.ند که در ادامه به برخی اک یم

 تعاریف  
با اینکه ایـن تعـاریف از نظـر برخـورد     . اي تعاونی تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده استه تبراي شرک

بـه   هـا  آنعقاید با یکدیگر تفاوت دارند، ولی از لحـاظ محتـوا بـا هـم اختالفـی ندارنـد، زیـرا در تمـامی         
داوطلبانه براي رفع نیازهاي مشـترك و بهبـود وضـع اقتصـادي و     طور  هاي گروهی از افراد که به فعالیت

 ها آننند، اشاره شده است. براي آشنایی بیشتر با این تعاریف به شرح برخی از ک یاجتماعی خویش اقدام م
  :پردازیم می

مددکاري کـردن آمـده    هم کمک کردن، همدیگر را یاري کردن و واژه تعاون از نظر لغوي به معناي به. 1
 ).12، ص1378مقدم، محمد، ود (شکیبار یکار م به» دیگریاري«م تعاون مترادف با ت. در این مفهواس

کننـد،   مـی  وسـیله گروهـی کـه از خـدمات آن اسـتفاده      عاونی یک واحد اقتصادي است که بهشرکت ت. 2
شالوده این شرکت بر روي دموکراسی بنا شـده و اداره آن توسـط عضـوها انجـام     . تأسیس شده است
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 ).19، ص 1377ود (نامغ، ش یم
ـ     هشرکت تعاونی شرکتی است آزاد که اعضاي آن ب. 3 ننـد، کـار   ک یطور یکسان، همه بـا هـم کوشـش م

 ).4، ص 1381زاده،  را مرتفع سازند (امینی و ابراهیم نند، تا نیاز مشترك خودک یم
خواهنـد   مـی  اسـت کـه  وسیله مردمی شروع شده  مان بازرگانی است که بهیک شرکت تعاونی یک ساز. 4

ل کننـد و در چگـونگی مـدیریت    عنـوان یـک گـروه عمـ     فاده از خدمات یا خرید کاالها بـه براي است
 CONSUMER( ند سهم برابر دارنـد ک یکار ایجاد مو أي برابر و در هر سودي که کسبکار ر و کسب

TIPS, Cooperatives Act,2012, Alerbeta, Canada, p1( 
بـراي فـراهم    شده توسط کـاربران اسـت و اساسـاً    با مالکیت خصوصی و کنترلوکار  . تعاونی یک کسب5

 . )Barton, 2000, 4کردن سود براي کاربران عملیاتی شده است (
کردن در پی که با اشتراك مساعی و از طریق باهم کاراز اشخاص است اي  هرکت تعاونی اجتماع عدش. 6

 .پذیر نیست آوردن آن امکاندست  منافعی هستند که در حالت فردي بهتحصیل 
سیس أکنند، ت می شرکت تعاونی یک واحد اقتصادي است که به وسیله گروهی که از خدمات آن استفاده. 7

 .شود وسیله اعضا انجام می دموکراسی بنا شده و اداره آن به شده است. شالوده این شرکت بر روي
هـاي   منظـور رفـع نیازمنـدي    قوقی که بهاز اشخاص حقیقی و یا حشرکت تعاونی شرکتی است مرکب . 8

مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی و از طریق خودیاري و کمک متقابل و همکاري مطابق بـا  
 .شود می اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل

شـود و شـرکا مشـاغل     ها تشکیل مـی  از ارباب حرفهاي  هشرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عد. 9
 .برند می کار ي تولید و فروش اشیا یا اجناس بهبراخود را 

الف) فروش اجناس مـورد   :شود می شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که براي مقاصد زیر تشکیل. 10
تقسـیم  ب)  .نیاز براي مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکا تولید کرده یا خریـده باشـند  

 ) 86(محمدي،  .ها آننفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از 
طلبی  ا، سود بردن، قدرته یدر تشکیل تعاون .1: شود عبارتند از ایی که در این تعاریف دیده میه هنکت

 بـه  .3، همیاري و کمک متقابل تأکید شده اسـت ، بر خودیاري .2، گرایی ارزش و اعتباري نداردو انحصار
به عامل انسـانی  . 4، نظر و کنترل داردتکیه شده است و هر فرد حق اظهار هاي انسانی و اخالقی لتفضی

 .بیش از سرمایه بها داده شده است

  انواع تعاونی
چـه چیـزي باشـد بـه     بندي  ا خود داراي انواع مختلفی هستند که متناسب با این که معیار تقسیمه یتعاون

سـنتی تـا   هـاي   را به چهار طیف گسترده از تعاونیها  نیلسون تعاونی گردند. می مختلف تقسیمهاي  دسته
هـاي   هاي دو سر طیف یعنـی تعـاونی   مشارکتی، تابعه و نسل جدید تقسیم کرده است. براي اینکه تفاوت
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  کنیم. می مسئله را از دیدگاه این دو رویکرد بررسی 5نسل جدید بهتر مشخص شود هاي  سنتی و تعاونی
 تعاونی سنتی با تعاونی نسل جدید  مقایسه .1جدول 

  نسل جدیدهاي  تعاونی  سنتیهاي  تعاونی  مسائل عمومی

سواري  مسئلۀ
  مجانی

شکل ضعیفی  منافع فردي و حقوق مالکیت به
عضویت آزاد براي همه افرادي  اند. ردیف شده

هسـتند و   ها آنکه قادر به استفاده از خدمات 
  هاي عضو. پذیرش مسئولیت

هــاي  و ســطوح بهینـه جریــان گــذاري  سـرمایه 
از اینکه شرکت شروع بـه انجـام   محصول قبل 

عضویت بسته  اند. کار بکند مشخص شدهو کسب
  شده.

  افق مسئلۀ
کمبود نقدینگی از طریـق بـازار ثانویـه بـراي     

  سهام
عنـوان امـري مطلـوب مـورد      تواند به می سهام
ستد باشد بـدین منظـور کـه اجـازه ورود و     دادو

  تعاونی داده شودخروج از 

  مقام سئلۀم
بـه حمایـت گـره    گـذاري   سرمایههاي  تصمیم

ها  خورده است. اعضا اغلب براي ساختار دارایی
ت مـدیره  به جهـت کـاهش ریسـک بـه هیئـ     

  کنند. می تعاونی فشار وارد

تـراز شـده    ریسک با اهداف راهبردي اعضا هـم 
است. مانند اینکه مشخصـات ریسـک قبـل از    

توافق قـرار گرفتـه اسـت.     تشکیل تعاونی مورد
  توانند تجارت کنند. می اعضا سهام و ریسک را

  کنترل مسئلۀ
اطالعــات و فشــار خــارجی از تجــارت ســهم 

  عمومی مفقود است.
نسـل جدیـد حقـوق مالکیـت بیشـتر و      تعاونی 

مبتنی بـر  گیري  يترازي ریسک از طریق رأ هم
  کند می حمایت را دنبال

نفوذ  ۀهزین مسئلۀ
  (اعتبار)

وذ به تمرکز قدرت و تجانس عضو بسـتگی  نف
  دارد

محـدود بـه یـک     تعاونی نسل جدید متمرکز و
  اص هستندهدف خ

)Mazzarol& others ،20116، ص(  
  

شـود و بـدون    مـی  وسـیله اصـول آن معرفـی و شـناخته     بهاي  هاز آنجا که هر سازمان و نهاد و اندیش
) پـس  86(محمدي،  ،درستی درك کرد و تشخیص دادتوان آن پدیده را به  نمی شناخت دقیق این اصول،

  پردازیم. می از بیان تعاریف تعاونی و انواع آن به بیان اصول تعاونی

  اصول تعاونی 
ند، ک یاي تعاونی را بیان مه تاي خاص و مشترك شرکه یشامل موضوعاتی است که ویژگ یاصول تعاون

وانند زمینه تشخیص مؤسسات تعـاونی  ت یم زیرا صحیح و دقیق تنظیم شوند، بایدبنابراین این موضوعات 
ترتیـب   موضوعاتی که بـدین  )Dunn, 1986, 84( تعاونی شوند.از غیر ها آنآورند و باعث تمایز  را فراهم

وند و شـ  یخوانده م یاصول تعاون، شوند می اه یتعاوناز غیر ها آنا و وسیله تمیز ه یاي تعاونه یحاوي ویژگ
اي تعاونی ضروري اسـت. از ایـن   ه تشرک ۀدر کلی ها آني آگاهانه و منطقی از توجه به این اصول و پیرو

 .شود می رو مهمترین اصول مکاتب تعاونی بررسی
  عضویت آزاد و اختیاري .1
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توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضویت را  می شرکت تعاونی باید افرادي را که
و یا هرگونه تبعیض اجتماعی، سیاسی، نـژادي یـا مـذهبی، آزادانـه بـه      بپذیرند، بدون محدویت ساختگی 

تواند از خدمات تعاونی استفاده کنـد و   می عضویت درآورد. عضویت آزاد بدین معنی است که هر کس که
واند به آن ملحق شود، با این حال شخصی که قصد و نیـتش صـدمه   ت یبه عضویت در آن رضایت دارد، م

  .شود از عضویت در آن محروم میزدن به تعاونی است 
فلسفه تعاونی باید بر مبنـاي تجمـع آزاد از همـه جوانـب و اداره     : نویسد می باره جی.جی .ورلی در این

ا باید براي ه یدموکراتیک مبتنی بر انصاف و آزادي فردي قرار گرفته باشد. بدین ترتیب عضویت در تعاون
پـذیر باشـد، بـدین ترتیـب      ه امکـان ، نژادي، خانوادگی و غیـر تمام افراد بدون توجه به تفاوتهاي اجتماعی

استنباط این نکته کامالً منطقی و مقرون به حقیقت است که ایده تعاون اصوالً قائل به تبعـیض و تفـاوت   
 )86(محمدي،  .بین افراد نیست

  کنترل دموکراتیک  .2
اصـل پایـه، مفهـوم کنتـرل      عنـوان یـک   خیر در رابطه با اصول تعـاونی، بـه  بسیاري از نویسندگان ا

، Royer،1992. (ي دارنـد أند که تحت آن هر یک از اعضـاي تعـاونی یـک ر   ا هدموکراتیک را مطرح کرد
وسیله افراد منتخب یـا   باید به تعاونیاي دموکراتیک هستند. اداره ه نجوامع تعاونی، سازمادر واقع ) 3 ص

اي مجمـع  سـت، صـورت گیـرد. اعضـ    ا ها آن شده از طریقی که مورد توافق اعضا و مورد پذیرش گزینش
برخوردارنـد. بایـد کنتـرل بـه     گیـري   تصمیم در مشارکت و) يأر یکـ  عضوي برابر (یک أاصلی از حق ر

صورت دقیق ارائه  که نیازها به ، البته درصورتیکسانی که در حال حاضر اعضاي تعاونی هستند واگذار شود
  .)Dunn, 1986, 87( شده و به اهداف عملیاتی ترجمه شده باشند

، حق رأي  که هر چه فرد سهام بیشتري داشته باشداي  هشیو ـ  ي براساس سهامأ، با میزان ر این اصل
،  علـت حـاکم بـودن سـرمایه، حـق رأي      اي تجاري بهه تدر تضاد است. در شرک -بیشتري خواهد داشت

کـه در   عضـو دارد درحـالی  م و مقـدار سـرمایه هـر    یري و کنترل شرکت، بستگی به تعـداد سـه  گ متصمی
اري کنـار  د ها همه از حق رأي برابر برخوردارند که بدین ترتیب اختالف طبقـاتی ناشـی از سـرمای   ه یتعاون
شود،  می شود. اعضاي حقیقی در سازمانی که از طریق دموکراتیک اداره رود و برابري جایگزین آن می می

صورت دموکراتیـک، اصـلی اسـت     د. اداره یک تعاونی بهبر هم دارناي براه تحقوق برابر دارند، اما مسئولی
که ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستیم. دموکراسی یک مهارت آموختنی است و براي اعضاي تعاونی 

الزم و ضروري است تا یاد بگیریم چگونه تعـاونی  گیري  ها و تصمیم در جهت پیشرفت و گسترش مهارت
ـ    ه ارتبـاط دارد کند، چگونه با هیئت مدیر عمل می ـ   هـ  هو چگونـه کمیت . بـراي   ننـد ک یاي مختلـف کـار م

 اي دموکراتیک پذیرا بودن عقاید جدید حتی اگر مخالف باشند مهم است.ه نسازما
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  سود محدود سرمایه .3
کـه هـدف    د سود براي اعضا و جامعـه اسـت، درحـالی   ها بر پایه همیاري متقابل و ایجا اساس تعاونی

. اعضاي تعاونی، درگیر کار مشارکتی هسـتند   تنها کسب سود است، مالکیت فردياصلی تجارت مبتنی بر 
تواند هم منافع فـردي و هـم    می در یک تعاونیگذاري  کنند و سرمایه هاي یکدیگر را کنترل می و فعالیت

ـ   میگذاري  اعضا پول را در تعاونی سرمایه. توجه به سرمایه و بازار را تضمین کند ن، ا بـه وسـیله آ  کننـد ت
مین شود و همچنین از سـازمانی کـه بـه اهـدافش اعتقـاد دارد، حمایـت       أر تطور مؤث نیازهاي مصرفی به

طور محدود دریافت کند. مبناي این اصـل آن اسـت کـه     سهم سرمایه باید میزان سود را بهکنند. این  می
د در سرمایه سـهام  سوسازي  کند. هدف، محدود تجارتی است که خدماتی را براي اعضا فراهم می، تعاونی

    .جویانه استگذاري براي هدف سود از سرمایهو جلوگیري 
  ی)مازاد درآمد (مازاد برگشت .4

  :هاي زیر مصرف شود تواند به صورت می مازاد درآمد تعاونی
   گسترش تجارت تعاونی؛  
   تهیه خدمات معمول؛  
  نیشان با تعاونی (معامله با تعاو میان اعضا به نسبت همکاري توزیع در.(  

نتـایج  ، طـور متـداول   ی تعاون تصویب شـده اسـت. بـه   الملل اینها مواردي است که توسط اتحادیه بین
ا توزیـع مـازاد   هـ  یمالی یا خط پایان ترازنامه است. در تعاون ةماند، اندازهاي خالص معناي پس اقتصادي به

سـود نامیـده   ، نتایج اقتصـادي ،  کارهاو معنی یک بازپرداخت حمایتی است. در اغلب کسب درآمد یا سود به
به سهامداران بـه نسـبت   مالی است که  ةنامیم؟ زیرا سود یک ماند سود نمیشود. چرا آن را در تعاونی  می

کـه بـه    درصـورتی ، ، خوب اسـت  مالی ةطبق این اصل، داشتن یک ماند .گیرد می شان تعلق سهم سرمایه
  :هاي زیر استفاده شود روش

عنـوان   ي اعضـاي تعـاونی یـا پرداخـت بـه     مین خدمات رایـج بـرا  أبراي ت ،براي ساخت یا کار تعاونی
  . بازپرداخت حمایتی

  آموزش  .5
عنوان یک کـانون فرهنگـی بـراي     بلکه به، کارو هاي کسب عنوان سازمان تنها به شرکتهاي تعاونی نه

،  رونـد و از نظـر مکتـب تعـاون     مـی  شـمار  ها به ایجاد بافت نوین اجتماعی و محل تربیت و آموزش انسان
وسـیله   هاي تعـاونی بـه   هاي اجتماعی و اقتصادي است. اولین شرکت پرورش پایه اصلی پیشرفتو آموزش

هاي اجتماعی و آموزشـی   براي هدف، کارو هاي بازرگانی و کسب وجود آمد که پیش از هدف هایی به گروه
  .گرد هم آمده بودند

اي دمکراتیک هستند. اگر ه نا، سازماه یحائز اهمیت است که تعاونا به این دلیل ه یآموزش در تعاون
ند، نظام فکري و نظریه زیر ساختی آن و ک یاعضا آگاهی کافی نداشته باشند که یک تعاونی چگونه کار م
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توانند رهبري مناسب را براي ایجاد یک تعاونی خوب فراهم  نمی عاقبت کار را ندانند، در این صورت اعضا
هـاي   گوید: تعاون نهضـتی اقتصـادي اسـت کـه روش     می ی تعاونالملل کی از رئیسان اتحادیه بینآورند. ی

  برد. کار می آموزشی را به
ي هـا  روشآموزشـی کـه    این بیان به همان اندازه صحیح است کـه بگـوییم تعـاون نهضـتی اسـت     

عالیـت آموزشـی در   برد. به تعبیري اقتصـاد جسـم و آمـوزش روح تعـاون اسـت و ف      می کار اقتصادي را به
با توجـه بـه اینکـه اداره امـور      .هاي انسانی است ها و نسل وجود آورنده تحول فکري در گروه ها به تعاونی
رسـند   هاي اقتصادي و اجتماعی خود می پس آنگاه به هدف، آن است يدست اعضا هاي تعاونی به شرکت

 .و در این راه آگاهانه گام بردارند که اعضاي آن از راه آموزش فلسفه تعاونی را به درستی بشناسند
  ا  ه یهمکاري در میان تعاون .6

طـور فعـال بـا دیگـر      بایسـت بـه   می هاي تعاونی در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه سازمان ۀهم
بـار در کنگـره اتحادیـه     این اصل براي اولـین . ی همکاري کنندالملل ملی و بین، ها در سطوح محلی تعاونی

توان اذعان داشـت کـه    مطرح شد و به تصویب رسید. طبق این اصل می 1966تعاون در سال ی الملل بین
تنهایی براي رفع نیازهاي خود اقدام کند.  ناتوان است که یک فرد بخواهد به قدر یک شرکت تعاونی همان

ي هـا  و معیارهـاي شـرکت  هـا   شود. ضـابطه  می یک اتحادیه تعاونی از اجتماع چند شرکت تعاونی تشکیل
در یک کشور به این ترتیب است که ها  . سازمانبندي اتحادیه وجود آوردن آن نیز صادق است تعاونی در به

، سپس  شود می تشکیلاي  هناحیهاي  ، اتحادیه ابتدا از شرکتهاي تعاونی مشابه در یک ناحیه و یا شهرستان
طـور از گـردهم آمـدن     و همـین اي  همنطقـ هـاي   اتحادیـه ، در سطح اسـتان ها  از گردهمایی این اتحادیه

  .آید می وجود کزي یا ملی تعاون بهمرهاي  اتحادیهاي،  ههاي منطق اتحادیه
هـاي   ها در بخش سوئد کشوري است که در آن بخش عظیمی از همکاري ملی میان تعاونی، عنوان مثال به

از محصـوالت را کـه   هـاي برخـی    قیمـت ، هـاي سـوئد   گوناگون وجود دارد. این هماهنگی باعث شد که تعاونی
  )86(محمدي،  .را پایین آورنداند  ن تولید شدههایی با کنترل چندگانه از یک صنعت معی وسیله شرکت به

وابستگی و نگرانی براي جامعه  اري اقتصادي اعضا، استقالل و عدمالبته اصول دیگري نیز مانند همک
)CONSUMER TIPS, Cooperatives Act,2012, Alerbeta, Canada, p1بیان ها  ) براي تعاونی

  شده است.

  44اصل هاي  بررسی جایگاه تعاونی در سیاست
اقتصادي نیز هاي  ا یکی از مهمترین ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی هستند که در مقابل بحرانه یتعاون

هـاي   سیاسـت ) بنـابراین در  ICAاتحاد بـین اللمللـی تعـاون     2013نند (پیام سال ک یخوبی مقاومت م به
هـاي   خوبی به این مسئله توجه شده است که نماد شاخص آن سیاسـت  اقتصادي جمهوري اسالمی نیز به
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 ر است: یبه شرح ز یابالغ يبندها ۀخالص یطور کل است. به 44اصل 
ـ     يریو جلـوگ  یدولتریغهاي  بخش توسعۀ یملهاي  استیبند الف) س  :یاز بـزرگ شـدن بخـش دولت

ق خـارج از  یمصاد يو واگذار 44ن صدر اصل یمشمول عناوهاي  تیدرصد فعال 20انه حداقل یکاهش سال
  .ساله چهارم توسعه 5ان برنامه یتا پا ها، گر بخشیصدر اصل مزبور به د

کشور تـا   درصد در اقتصاد 25به  یش سهم بخش تعاونیافزا :یبخش تعاون یکلهاي  استیبند ب) س
  .ساله پنجم توسعه 5ان برنامه یپا

ـ هـاي   و بنگـاه ها  تیدرصد فعال 80 يواگذار :یدولتریبخش غ ۀتوسع یکلهاي  استیبند ج) س  یدولت
 یعمـوم هـاي   عـام و بنگـاه   یسـهام  یتعاونهاي  شرکتی، خصوصهاي  شبه بخ 44مشمول صدر اصل 

  ي.ن الزامات واگذارییو تب یدولتریغ
و  يحاصـل از واگـذار   يو مصارف درآمدها ين الزامات واگذارییتب :يواگذار یکلهاي  استیبند د) س

درصـد   49تا سقف  یدولتریغهاي  و مشارکت با بخش یر ملیفراگهاي  یدرصد آن به تعاون 30اختصاص 
ـ هـاي   تمام شرکت مهینهاي  ل طرحیتوسعه مناطق محروم و تکم يبرا ـ بـا رعا  یدولت ن یـ ت بنـد الـف ا  ی
  .ها استیس

ن مربوطه نظارت یب قوانیم و تصویتنظ :ز از انحصاریپرهت و یاعمال حاکم یکلهاي  استیبند هـ) س
  .یدولتریغهاي  ژه در بانکیو ن بهیقوان يو اجراگذاري  استیق سیدولت از طر
عنـوان   فوق که از آن بههاي  استیس يبا اجرا، ح شده بودیز تصرینها  استیگونه که در متن س همان

و تحقق اهـداف   یبسط عدالت اجتماعي، رونق اقتصاد يالزم براهاي  بستر، شود می ادی يانقالب اقتصاد
جـاد  یق ایفراهم گشته و از طرو ...  ياقتصاد توسعۀهاي  ر برنامهیست ساله کشور و سایسند چشم انداز ب

 یبخش تعاون توسعۀ یجاد بستر قانونیاسازي،  یرفع موانع خصوص، هیگسترش بازار سرما یقانونهاي  الزام
ـ ریغهـاي   بخـش هـاي   تیتبعاً فعال، دولت ياقتصادي ها يگر يو کاهش حجم تصد و  ی، خصوصـ یدولت

  ابد.ی یش میافزا یتعاون
بسـترهاي   رو یکـی از  از ایـن  نمایـد.  یش روشن مـی ازپ اهمیت تعاونی را بیشها  توجه به این سیاست

  است.اقتصادي هاي  صالحین به تعاونیهاي  مناسب براي ورود بسیجیان به عرصه اقتصادي تبدیل حلقه

 صالحین یک تعاونی اقتصادي ۀهر حلق
ح اسـت  پذیري اجتماعی مطـر  ، عامل مهمی تحت عنوان مسئولیتاجتماعی امروزه در ادبیات اقتصادي و
ا بـر  هـ  هي وجود دارد و در حلقشکل جد اي صالحین بهه هشکل خاص در حلق که این مسئله در بسیج و به

ـ     1389سـیدي،   ود (مـروي و ش یتقویت اینگونه مسائل تأکید م اي هـ  ه). بنـابراین طرحـی کـه بـراي حلق
اي گونـاگون  هـ  هاي اقتصـادي در عرصـ  هـ  یاي صالحین به تعاونه هود تبدیل حلقش یصالحین پیشنهاد م



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                276

 

  ار هر منطقه است.د تاي بومی هر منطقه و نیازهاي اقتصادي اولویه یاقتصادي و با توجه به ویژگ
اي صالحینی که قابلیت تبدیل بـه تعـاونی اقتصـادي را دارنـد     ه هبراي اجراي این طرح ابتدا باید حلق
ا البته با رویکرد اسالمی ه یتوان بر اساس اصول حاکم بر تعاون می شناسایی کرد که براي این کار در ابتدا

  ا را دارند.ه یایی توانایی پیاده کردن اصول حاکم بر تعاونه هعمل کرد و بررسی شود که چه حلق
ت مدیره و بـازرس؛  ت که عبارتند از: مجمع عمومی، هیئه هر تعاونی داراي اجزایی اسبا توجه به اینک

صالحین نمونه را نیز طبق این ساختار سازماندهی کرد، بدین شکل که کل اعضـاي حلقـه    وان حلقۀت یم
ن اقتصـادي بیشـتري   تر و کسانی که داراي اسـتعداد و تـوا   مجمع عمومی را تشکیل دهند، اعضاي فعال

عامل تعاونی خواهد بود. در ایـن  دهند و سرگروه حلقه نیز مدیر می ت مدیره را تشکیلد اعضاي هیئهستن
ا وارد است که کسی رهبر نیسـت و همـه رأي یکسـان دارنـد و ایـن      ه یصورت انتقادي هم که به تعاون

گـردد، چـرا    مـی  فرماید: هر وقت دو نفر هم بودید یک نفر رهبر باشد رفع می خالف اعتقادات ما است که
  ند.ک یکه سرگروه همان نقش پیشوا و رهبر را بازي م

  تر گردد. ردازیم تا مسئله روشنپ یاي صالحین مه ها در حلقه یاصول حاکم بر تعاونسازي  حال به پیاده
  عضویت آزاد و اختیاري .1

اصل آزاد و اختیاري بودن عضویت  ،بیان کردیم اصل اولها  گونه که در اصول حاکم بر تعاونی همان
اي صالحین نیز با توجه به شـرایط خـود جـاري اسـت و تنهـا      ه هاشد که این اصل در حلقب یدر تعاونی م

  سنی یا قشري است که حلقه بر اساس آن شکل گرفته است.ۀ مالحظه آن، همان مالحظ
  کنترل دموکراتیک  .2

معنا ندارد تمام افراد یک رأي داشته باشند چرا کـه   ا مطرح است کهه یاین انتقادي است که به تعاون
 ایـن اشـکال توسـط حلقـۀ    همواره در هر اجتماعی نیاز به رهبري هست که آن اجتماع را رهبري نمایـد.  

 اشد که ایـن سـرگروه وظیفـۀ   ب یصالحین داراي یک سرگروه م صالحین حل شده است چرا که هر حلقۀ
تواند در تعاونی نیز همـین نقـش را ایفـا نمایـد و در      و این فرد می هدایت و راهبري حلقه را بر عهده دارد
ي یکسان است ولی نقش رهبري حلقه یا همان تعاونی را داراي رأواقع گرچه سرگروه حلقه با دیگر اعضا 

  ماید و هدایت و رهبري اعضا را بر عهده دارد.ن ینیز ایفا م
  سود محدود سرمایه .3

اشد و ب یصالحین در راستاي کمک به اقتصاد جمهوري اسالمی مهاي  هدر واقع فعالیت اقتصادي حلق
نی شـود بـا   این اگر یک حلقه صالحین تبدیل به یک تعـاو بنابردرجه دوم سود خود افراد مطرح است.  در

دنبال آموزش است همخوانی دارد و از سوي دیگر افراد حاضر در حلقه صـالحین   اهداف تعاونی هم که به
ی بوده است. در نتیجه ایـن  بلکه هدف کار تربیتاند  و درآمدزایی کالن به حلقه وارد نشده براي ایجاد سود
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  صالحین قابل پیاده شدن است. ر حلقۀخوبی د اصل به
  ی)مازاد درآمد (مازاد برگشت .4

اشد که مازاد درآمد را بین افراد حلقـه و یـا بـه عبـارتی همـان      ب یسادگی قابل اجرا م این نکته نیز به
  ونی تقسیم نماییم که این کار به دوام خود تعاونی و انسجام بیشتر حلقه تربیتی کمک خواهد کرد.تعا

  آموزش  .5
تربیتـی   است که ایـن امـر بـه سـادگی در حلقـۀ      یکی از مهمترین کارکردهایشان آموزشها  تعاونی

اشد که در ب یحین مصالهاي  صالحین قابل اجرا و شناسایی است و در واقع یکی از کارکردهاي مهم حلقه
  آموزش است. بسیار مهم در هر امر تربیتی مسئلۀود چرا که قسمتی ش یدرون تربیت تعریف م

    ها تعاونیهمکاري در میان  .6
 سادگی و با قدرت بسـیار بـاال قابـل اجـرا     ا در ساختار شجرة طیبۀ صالحین بهه یهمکاري میان تعاون

تربیتی در واقع خود عضو حلقه دیگري هستند که یک مربـی  اي ه هاي حلقه هست چرا که تمامی سرگروا
واند بستر مناسبی براي ایجاد همکاري مناسب ت یم 2هدایت آن را بر عهده دارد و در واقع هر حلقه سطح 

ا باشد. همچنین در سطح یک شهر یک سرمربی که مربیان شهر در حلقه او قـرار دارنـد بـه    ه یبین تعاون
وجود بیاورد و باز همین سرمربیان خـود   هاي مختلف آن شهر را به یرا بین تعاون تواند همکاري راحتی می

ـ    ت یدر حلقه اساتید قرار دارند که م وانـد بـه بعـد    ت یوانند این همکاري و اتحاد را کشـوري کننـد و بعـد م
  ی نیز بپردازد.الملل بین

صـالحین   ة طیبـۀ شـجر  نمونۀاي ه گردد این الگو ابتدا به صورت نمونه و براي حلقه البته پیشنهاد می
  نیز اجرایی گردد. ها  و با لحاظ مالحظات براي سایر حلقهگیري  شود تا پس از بازخوردسازي  پیاده

واند ت یکه م هایی است در پایان باید این نکته را در نظر داشت که ساختار تعاونی نیز داراي محدودیت
طبیعـی  هاي  به هر حال داراي محدودیتها  تعاونیموجب موفقیت و یا شکست در رسیدن به هدف شود. 

 United States Department ofا بایـد بـه انهـا توجـه شـود. (     ه يگذار متنوعی هستند که در سیاست

Agriculture Rural Business - Cooperative Service, ،1990همچنین باید توجه داشت 19، ص (
انبر و مددکار اقتصادي براي نظام اسـت و نبایـد تنهـا    که راهبرد بسیج در تحقق اهداف اقتصادي یک می

ماننـد نظـارت بـر    هـا   ) بلکـه بایـد در دیگـر حـوزه    1389ا به این حوزه محدود شود (عبـدالملکی،  ه هنگا
  دولتی و ... نیز نقش بسیج مورد توجه قرار گرفته و مورد استفاده باشد.هاي  دستگاه

  یريگ هنتیج
  نمود.بندي  در عرصه جهاد اقتصادي بسیجیان را در چهار بحث جمعها  وان نقش تعاونیت یدر پایان م

شـمار رود یـک    از اینکه یک بستر اقتصادي بـه  توان دریافت که نهاد تعاونی قبل با بررسی تعاونی می )1



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                278

 

اقتصـادي در چهـارچوب تعـاونی نیازمنـد بسـتر منسـجم       هـاي   تشکل و نهاد فرهنگی است و فعالیت
اي صالحین با توجه به ساختاري که در باال ذکر شد یکـی از بهتـرین   ه هحلقفرهنگی است. از این رو 

اي صالحین با سـاختار تربیتـی خـود    ه هاي اقتصادي است. زیرا حلقه یتعاونگیري  بسترها براي شکل
واند ت یاي صالحین مه هاز طرفی ساختار حلق ورد.آ یمحیطی کامال تعاملی، جمعی و مردمی را فراهم م

اي اقتصادي را در جهـت جلـوگیري از انحرافـات اقتصـادي و     ه تیسم نظارتی بر فعالینقش یک مکان
 عنوان هدف اصلی را ایفا نماید. رایی بهگ يماد

ي و نـه بـر اسـاس آورده خـود در یـک فعالیـت جمعـی        اینکه در تعاونی هر فرد با یک رأ با توجه به )2
 سد،ر یبه نظر متر  نماید با فرهنگ اخوت اسالمی سازگار اقتصادي شرکت می

با عنوان سند راهبردي اقتصاد ایـران اهمیـت    44ابالغی اصل هاي  جایگاه محوري تعاونی در سیاست )3
 ماید،ن یتر م عنوان نهاد مناسب ورود بسیج در عرصه جهاد اقتصادي را روشن به انتخاب تعاونی

بـراي تشـکیل    الزمهـاي   ارچوب آمـوزش اهللا در عرصه اقتصادي در چـ  بسیجیان و امت حزبسازي  توانمند )4
  هد.د یعنوان بستر اصلی در معرض توجه قرار م نیازي است که تشکیل تعاونی را بهزا تعاونی کارا و درآمد

  منابع
 قرآن کریم 

  تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی (ره) مؤسسهتهران، ، صحیفه امام، 1371اهللا،  امام خمینی، سیدروح
 ، انتشارات پایگان: تهرانشرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، 1381زاده،  امینی، سیدمحسن و علی ابراهیم

 ، انتشارات پایگان، تهرانا در هزاره سومه یتعاون، 1385انصاري، حمید، 
 ، انتشارات پایگان: تهراناه یمدیریت منابع انسانی در تعاون، 1385بیات، اصغر، 
 اي بسیجه تانداز، اهداف و سیاس جزوه چشم
  صالحین ۀطیب ةت شجرجزوه کلیا

فصـلنامه  ، »ایرانـی  ـ  ی بسـیج نـاب در نظریـه توسـعه اسـالمی     کارگشای«، 1389دري نوگورانی، حسین، 
 30-5، صص 1389زمستان  ،49، سال سیزدهم، شماره مطالعات بسیج
توسـعه:  نقدي بر نقش و کـارویژه بسـیج در پرتـو قـانون برنامـه چهـارم       «، 1384باقر ساعد ساعد، نادر و محمد

 40- 5، صص1384بهار  ،26، سال هشتم، شماره فصلنامه مطالعات بسیج، »ا و راهکارهاه یکاست
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 44اي ابالغی اصل ه تسیاس
 ، انتشارات میر، تهراناه یمدیریت تعاون، 1378مقدم، محمد، شکیبا

دو فصـلنامه  ، »جذب نخبگان کشور به بسـیج ثر بر عوامل مؤ«، 1390نعلی و عباس مهري، طوسی، حسی
 130-105صص  ،1390، پاییز و زمستان 2، شماره 19، سال مدیریت اسالمی
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فصـلنامه  ، »زایی در بسـیج سـازندگی   کارهاي توسعه کارآفرینی و اشتغالراه«، 1389عبدالملکی، هادي، 
 121-95، صص 1389زمستان  ،49، سال سیزدهم، شماره مطالعات بسیج

فصلنامه ، »توسعۀ اشتغال و کارآفرینی و نقش بسیج«، 1389زاده،  ن، ابوالقاسم و غالمحسین عبداهللاعربیو
 50-31، صص 1389زمستان  ،49مطالعات بسیج، سال سیزدهم، شماره 

فصلنامه مطالعات راهبـردي  ، »ایرانی پیشرفتـ  آفرینی بسیج در الگوي اسالمی قشن«، 1390کلهر، رضا، 
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 و یمقاومت اقتصاد کردیرو در اقتصاد يازس یمردم یشناس مفهوم
   آن تحقق موانع یبررس

  **یبرنج سجاد، *فیس مراد اله

  دهیچک
واسـطه   ت کـه در اقتصـاد ایـران بـه    مفهوم اقتصاد مقاومتی از جملـه مفـاهیم منحصـر بـه فـردي اسـ      

نظران چـه در   اشد و به تعبیر برخی صاحبب یدشمنان قابل بحث و بررسی مهاي متنوع و متعدد  تحریم
کـردن اقتصـاد بـه نـوعی از اقتصـاد       اي در دنیا ندارد. مردمی ل سابقهعرصه تئوري و چه در عرصه عم

کند. در این پژوهش با مطالعات  می مردم و حضور مردم تحقّق پیداۀ مردم، سرمایة اشاره دارد که با اراد
این گفتمـان  هاي  اي موجود بررسی بستر تاریخی ریشهه هنام و با استفاده از مقاالت و پایان يا هکتابخان

مـاییم و در ادامـه تجربـه    ن یرا با استفاده از مشروح مذاکرات فصل چهارم تدوین قانون اساسی تبیین م
 44کلی اصـل  هاي  هاي دفاع مقدس و بعد از آن و پس از ابالغ سیاست اقتصاد را در سالسازي  مردمی

ور را در در کشـ  »يسـاز  یموانع مردمـ «در ادامه  دهیم. می توسط مقام معظم رهبري مورد بررسی قرار
ایم. در پایان پژوهش  ادي احصا و مورد بررسی قرار دادهی، ساختاري و اقتصچهار دسته فرهنگی، سیاس

  کشور منطبق باشد. پیشنهادات سعی شده است، پیشنهادات با شرایط اقتصادي  ارائهو در 
  ، موانع تحقق.ی، اقتصاد مقاومتيساز یمردم: ها واژهکلید

  مقدمه
هـا   اي سخت عبور کرده است. نمونه بارز این موفقیـت ه هانقالب اسالمی همواره به پشتوانه مردم از گردن

الملـل کـه منجـر بـه وضـع       جنگ تحمیلی بوده است. با توجه به شرایط خـاص کشـور در عرصـه بـین    
ـ  هاي  تحریم اي درونـی بـاالخص   هـ  تظالمانه علیه جمهوري اسالمی شده است ضرورت توجه بـه ظرفی

ـ    هـ  ماي مردمی براي مقابله با این تحریه تظرفی یکـی از ایـن    .لبـد ط یا در قالـب اقتصـاد مقـاومتی را م
ـ   ه هاشند لذا باید نقش مردم در زمینب یا خود مردم مه تظرفی در  مین مـالی أایی چون تولیـد، صـادرات و ت

درستی تدوین شود. حجم بـزرگ بخـش دولتـی در     اومتی مد نظر مقام معظم رهبري بهالگوي اقتصاد مق
که  صاد کشور شده است. لذا از آنجایییی و ظهور فساد در اقتاکار اد ایران منجر به مسائلی چون عدماقتص

                                                        
  dr_a_seif@yahoo.com) ع(نیحس امام دانشگاه اریدانش *

  sajjad_berenji2003@yahoo.com کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران **
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پر رنگ کردن نقـش مـردم    هاي رایج جهت مبارزه با این دو بیماري حاصل از اقتصاد دولتی، یکی از ایده
انـد بـه نقـش     ا بـه ایـن دو عامـل نـامطلوب اشـاره نمـوده      هـ  تایـن سیاسـ   18و  2است و از طرفی بند 

  در مقابله با این دو فاکتور نامطلوب در قالب اقتصاد مقاومتی باید پرداخت.» سازي مردمی«
 80و ابتـداي دهـه    70دهه در شرایط ویژه کشور و در ادامه نهضت جنبش نرم افزاري که در انتهاي 

  جدیـد تحـت عنـوان    اي  هتوسط مقام معظم رهبـري، جهـت مقابلـه بـا نهضـت ترجمـه مطـرح شـد واژ        
بار در دیدار کارآفرینان با  ه پیدا کرده است. این واژه اولیندر ادبیات اقتصادي کشور را» مقاومتی  اقتصاد«

ر همین دیدار ایشان اقتصـاد مقـاومتی را   توسط ایشان مطرح گردید. د 1389مقام معظم رهبري در سال 
نماینـد. نفـس طـرح ایـن خلـق اصـطالح در جمـع کارآفرینـان          معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی مـی 

  جایگاه ویژه تولید و کارآفرینی در این الگو است. دهنده  نشان
شرایط فعلـی   در واقع بزرگترین سرمایه ایران اسالمی همین مردم هستند. مقام معظم رهبري براي  

بنـدهاي سیاسـت    کشور الگوي اقتصاد مقاومتی را مطرح نمودند که با اندکی توجه به فرمایشات ایشان و
گـردد. لـذا الزم اسـت تحقیقـاتی دربـاره       مـی  خوبی نقش مردم در این زمینه مشخص اقتصاد مقاومتی به

اقتصـاد صـورت   سـازي   ردمـی بستر مشارکت حداکثري مردم در اقتصاد یا به عبارتی همان مسازي  آماده
تـوان اشـاره نمـود. شـفیعی و      مـی  از أنهـا  ینه وجود دارد که بـه برخـ  ین زمیدر ا یگیرد. مطالعات مختلف

بـه  » و آزادسازي بـر اقتصـاد مقـاومتی   سازي  نقش خصوصی«با عنوان  ی) در پژوهش1391پیشه ( زراعت
بر رشد اقتصـادي، اثـر   سازي  صییی بخش خصوصی و دولتی، اثر خصواسی مسائلی چون مقایسه کاربرر

 پرداختند. صالحی و همکارانها  کردن یارانه زایی، تسهیل قوانین تجارتی، نقدي بر اشتغالسازي  خصوصی
بـه تشـریح اقتصـاد مقـاومتی،     » هـا  لفـه ؤو مها  اقتصاد مقاومتی، ضرورت«با عنوان  ی) در پژوهش1391(

هاي  اندازي خارجی و سنگهاي  در مبارزه با تحریم راهکارهاي پیشبرد آن، وظایف دولت و همکاري مردم
بررسـی موانـع و راهکارهـاي    «بـا عنـوان    ی) در پژوهش1390( داخلی پرداخته است. سالجقه و جفرودي

از طریق بررسی موانع موجود در اجراي  »44مدلی جامع جهت اجراي موفق اصل  ارائهو سازي  خصوصی
موفـق  سـازي   مدل مناسب جهـت پیـاده   ارائهابعاد و راهکارهاي اجرایی در این زمینه و  ارائهاین اصل به 

  پرداختند.  44اصل 
فلسفی، تاریخی هاي  ازي که تمام ابعاد آن را از لحاظ ریشهس یجامع پیرامون مردم یکنون پژوهشتا 

ده است و این مسئله وجـه  اي فرهنگی، الزامات اقتصادي مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشه هو بایست
مبتنـی بـر حـل    ها  ن پژوهش است. لذا با توجه به الگوي رایج انقالب اسالمی که در تمام عرصهیتمایز ا

اقتصاد و اقتصاد مقاوتی هستیم. هدف سازي  مشکالت از طریق مردم است ما نیز به بررسی رابطه مردمی
اقتصاد در الگـوي  سازي  ن جایگاه و موانع مردمیییدنبال تب ان شده بهیبهاي  این تحقیق نیز پیرو ضرورت

  پردازد. می در این زمینه یباشد و به ارائه پیشنهادات می اقتصاد مقاومتی
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  اهداف و فرضیات پژوهش
  باشد: می رو اهداف به قرار زیر در پژوهش پیش

  مقاومتی. اقتصاد با فعال نمودن کار و سرمایه آحاد جامعه در شرایط اقتصادسازي  نحوه مردمی -
اي اقتصاد مقـاومتی بـه نـوعی کـه     ه تازي مطلوب متناسب با سیاسس یبررسی الزامات تحقق خصوص -

رخه تولید وارد کرد و همچنین اي کوچک را به چه هبتوان در راستاي مردمی نمودن اقتصاد حتی سرمای
  یی نیروي کار کشور نیز بیشتر شود.اکار

اي اقتصـاد مقـاومتی و در   هـ  تدر کشور متناسـب بـا سیاسـ   ازي س یاي مطلوب خصوصه هبررسی شیو -
  اقتصاد که هر چه بیشتر تمام آحاد جامعه را به عرصه تولید وارد نماید.سازي  راستاي مردمی

اقتصـاد مقـاومتی کـه فـرض مـا بـر ایـن اسـت کـه بـا           هاي  بررسی برخی از موارد مذکور در سیاست -
  ر است.اقتصاد امکان نیل به آنان بیشتسازي  مردمی

  باشد:   می فرضیات پژوهش نیز به قرار زیر
  اقتصاد اثرگذار است.سازي  اندیشه سیاسی انقالب اسالمی بر مفهوم مردمی -
  اقتصاد اثرگذار است.سازي  (با تکیه بر الگوي تعاون) بر مفهوم مردمی موارد موجود در قانون اساسی -
  اقتصاد اثرگذار است.سازي  مردمیتاریخی آن بر مفهوم سازي  دفاع مقدس و بستر -
  اقتصاد اثرگذار است.سازي  بر مفهوم مردمی 44کلی اصل هاي  ابالغ سیاست -

  روش انجام پژوهش
، در این پژوهش تالش شـده اسـت ایـن مفهـوم در     »اقتصادسازي  مردمی«با توجه به بدیع بودن مفهوم 

قرار گیرد. لذا در این پژوهش بـر اسـتخراج   چارچوب گفتمان انقالب اسالمی در مسیر زمان مورد بررسی 
قانون اساسـی و   44کلی اصل هاي  ادبیات این مفهوم از بطن اسناد باالدستی مثل قانون اساسی، سیاست

شده است. همچنین با توجه به اینکه ایـن مفهـوم ذیـل ادبیـات      تأکیدکلی اقتصاد مقاومتی هاي  سیاست
و متناسب با شرایط واقعی کشـور توسـط مقـام معظـم رهبـري       بومی اقتصاد مقاومتی و در بستري کامالً

مطرح شده است، در توصیف این مفهوم به بیانات ایشان توجه خاص شده است. همچنین روند مذکور در 
   اقتصاد و پیشنهادات مرتبط با آن نیز طی شده است.سازي  بحث موانع مردمی

  قیتحق ينظر یمبان
  اقتصاد مقاومتی

هـاي   فردي است که در اقتصاد ایران به واسطه تحـریم  ومتی از جمله مفاهیم منحصربهاد مقامفهوم اقتص
نظران چه در عرصه تئـوري   باشد و به تعبیر برخی صاحب می متنوع و متعدد دشمنان قابل بحث و بررسی
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این اصطالح، اصطالحی جدید اسـت و در ادبیـات رایـج     ].1[ اي در دنیا ندارد و چه در عرصه عمل سابقه
صـرف ترجمـه وارد ادبیـات     عکس سایر اصطالحات اقتصادي که بهاقتصادي معادل زیادي ندارد، زیرا بر

و این ضعف تئوریک مسئولیت  شود حاصل یک واقعیت در شرایط اقتصادي کشور است می رایج اقتصادي
  کند.  میتر  پردازان کشورمان را سنگین نظریه

انقـالب اسـالمی    انقالب اسالمی دانسـت. زیـرا کـه در    ریشه تاریخی این اصطالح را باید در آرمان
یک اصل است که تمام اجزاي جامعه باید آن را برآورده نمایند. اقتصاد » ها وابستگی به قدرت عدم«آرمان 

شـما  «رمایند: ف یهم باید در همین دستگاه تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد از همین رو امام خمینی (ره) م
اج بـه  ین، احتین رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در ایمملکت در اقتصاد، خصوصاً ا کید که اگر یدان یم

ـ که نتواند خودش را اداره کند و با یاج مبرمیک احتیدا بکند و یخارج پ ـ گـران او را اداره کننـد. ا  ید دی ن ی
  »ن.گرایم بشود به دیران، تسلیود که ملت اش ین مین رشته موجب ایآن هم در ا ياقتصاد یوابستگ

 امکـان و «دارنـد:   رین اثر اقتصاد مقاومتی را این چنـین بیـان مـی   ت مهمچنین مقام معظم رهبري مه
  ). 16/5/91» (ط وجود فشار و تهدیدهاي خارجییاجازه رشد و شکوفائی حتی در شرا

  اي اقتصاد مقاومتی از لحاظ ایشان به این صورت است:ه یرین ویژگت مهمچنین مه
  ).2/6/91(مقام معظم رهبري،  بنیان است یک اقتصاد دانش -
  ).16/5/91اي مقطعی و تدافعی نیست (همان، ه تم با سیاسأیک اقتصاد بسته تو -
  ).3/5/91اي با ثبات است (همان  و محیط قانونی و برنامهریزي  اقتصاد مبتنی بر برنامه -
  با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد  -

   عبارتند از: ها آنرین ت مها و الزاماتی نیز دارد که مه لفهؤر ایشان ماقتصاد مقاومتی از منظ عالوه بر آن
هاي  جانبه به فعالیت صاد و تشویق بخش خصوصی و کمک همهکردن اقت و مردمیسازي  خصوصی -

  اقتصادي بخش خصوصی
افـزوده بـاالتر و    اي اقتصـادي دیگـر بـا ارزش   ه تکاهش وابستگی به نفت و جایگزینی آن با فعالی -

  ساماندهی به منابع درآمدهاي ارزي از نظر تنوع و کمیت این درآمدها.
  مدتر از منابع و امکانات موجود.ااصالح الگوي مصرف و استفاده کار -
اي بخش عمـومی و بخـش خصوصـی در راسـتاي حمایـت      ه تشناسایی و استفاده درست از ظرفی -

  منطقی و صحیح از تولید داخلی
لفه اقتصاد مقاومتی، همچنان که از نام آن پیدا است، یافتن راهکارهاي مناسب براي باال بـردن  ؤرین مت ممه

رسـان و در عـین حـال جلـوگیري از دچارشـدن بـه حالـت         اقتصاد کشور در مقابل عوامل آسیبمیزان پایداري 
حوزه اقتصاد کـالن   هاي چندجانبه علیه جمهوري اسالمی ایران، بیشتر تدافعی است. هرچند که طراحان تحریم

توجـه   ر فشارها بر اقتصاد خرد نیـز قابـل  ثیأمشکل در این بخش هستند، اما ت اند و در پی ایجاد را هدف قرار داده
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اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد فعال و نـه یـک اقتصـاد     ].2[ است و نباید از پیامدهاي احتمالی آن غافل شد
را مقاومت براي دفع موانع پیشـرفت و کوشـش در مسـیر حرکـت و      توان آن می منفعل و بسته است، همچنین

هاي اقتصـاد   اقتصاد ملی است. یکی از ویژگی يرشد تعریف نمود. در کل، هدف اقتصاد مقاومتی بازسازي و احیا
حـداقلی و تبـدیل آن بـه یـک کشـور      کننـده   حداکثري به حالـت وارد کننده  مقاومتی تبدیل کشور از حالت وارد

  ].3[ متکی به نفت استمحصوالت غیرنفتی و غیروابسته و غیره کنند صادر
 يتـالش بـرا   م و متعاقبـاً یتحـر  یط کنونیا در شرایفشار  يها ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت

بـاور و مشـارکت    به فرصت، کـه قطعـاً   یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیاثر کردن و در شرا یکنترل و ب
ـ    شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریو و اعمال مد یهمگان اسـت. اقتصـاد    ین موضـوع یشـرط و الـزام چن
ـ تولهاي  تیمز يد رویکأا و ته یکاهش وابستگ یمقاومت اسـت. و   ییخوداتکـا  يد داخـل و تـالش بـرا   ی

ک اقتصـاد منفعـل و   یست نه ا ایفعال و پو یک اقتصاد مقاومتی، یواقع یالبته منظور از اقتصاد مقاومتصد
شـود. در   یف میشرفت تعریر حرکت و پیشرفت و کوشش در مسیدفع موانع پ ياومت برابسته، چنانچه مق

متخاصـم   يروهـا ین ياز سو ياقتصاد ياه هآن است که بر فشارها و ضرب یواقع هدف در اقتصاد مقاومت
  ]. 4[ شرفت جامعه است، غلبه کردیکه سد راه پ

  اقتصادسازي  مردمی
اشد و به نوعی بایـد آن را بایـد تجلـی اقتصـادي     ب یدنیا مرسوم نماین اصطالح در ادبیات رایج اقتصادي 

را کلید واژه ادبیـات اقتصـادي مکتـب    » اقتصادسازي  آزاد«که اگر  طوري آرمان انقالب اسالمی دانست به
کشـور شـرایطی پـیش آمـد کـه      اي  هتحـت تـاثیر پرونـده هسـت     86-85هاي  کالسیک دانست. از سال

با تحریم نفتی و  91-90هاي  ا در ساله ماین تحری .ی سخت علیه کشور بودایه مظهور تحریدهنده  نشان
در همین زمـان اسـت کـه     .عیار اقتصادي وارد کرد د رسید و کشور را در یک جنگ تمامبانکی به اوج خو

در  .شـود  الگوي اقتصاد مقاومتی که در فصل پیشین به آن اشاره شد از سوي مقام معظم رهبري طرح می
عنوان یکـی   اتکا به مردم بهیرد. ایشان از گ یاقتصاد به جد مورد توجه قرار م» سازي مردمی«این الگو نیز 

بخش خصوصـی را بایـد کمـک کـرد. اینکـه مـا       «ارند: د یرند و بیان مب یاز ارکان اقتصاد مقاومتی نام م
، ارکـانی دارد؛ یکـی از   اقتصاد مقـاومتی را مطـرح کـردیم، خـب، خـود اقتصـاد مقـاومتی شـرایطی دارد        

با تأکید و اهتمام و دقت و وسـواس   44اي اصل ه تبه مردم است؛ همین سیاسۀ ایش همین تکیه شبخ
ست. در بعضی از موارد، من از خود مسـئولین  ا هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاي اساسی شما

آید. خب، باید فکري بکنید براي اینکه   اش جلو نمی  توانی  شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم می کشور
است، از طریق قـوانین الزم و مقـررات الزم   ها  بخشی بشود؛ حاال از طریق بانک به بخش خصوصی توان

است؛ از هر طریقی که الزم است، کاري کنید که بخش خصوصی، بخش مردمـی، فعـال شـود. بـاالخره     
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داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصـادي در   اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادي
اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادي کشور و نظـام اقتصـادي     پذیري  کشور محفوظ بماند، هم آسیب

مختلف خواهد بود، کمتر آسیب هاي  جوري باشد که در مقابل ترفندهاي دشمنان که همیشگی و به شکل
اي دولتـی و مردمـی اسـت؛ هـم از     هـ  تظرفیۀ ، استفاده از همیطشاببیند و اختالل پیدا کند. یکی از شر

» ها استفاده شود  هند، استفاده کنید، هم از سرمایهد یظران من بی که صاحیهکارهاها و را  فکرها و اندیشه
  ، دیدار با اعضاي هیئت دولت)2/6/1391(

رهبري، که در آن ایشـان   همچنین در دیدار مشترك مسئولین نظام و فعالین اقتصادي با مقام معظم
رنـد و بـه   ب یعنوان یکی از ارکان اقتصادي نام م محوري به ارند از مردمد یارکان اقتصاد مقاومتی را بیان م

سـال   35براسـاس تجربیـات   «رماینـد  ف یمایند و من یهمان بستر تاریخی که به آن اشاره نمودیم اشاره م
شـود و کارهـا بـه     می شوند، عنایت و پشتیبانی الهی نیز همراهکه مردم وارد میدان اي  هاخیر، در هر عرص

کانات مردم بها داده شـده اسـت،   اقتصادي، کمتر به حضور و امهاي  پیش خواهد رفت. تا کنون در عرصه
پایـان مردمـی اعـم از فعـاالن اقتصـادي، کارآفرینـان،        مینه استفاده از توان نیروهاي بیکه باید ز درحالی

سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمـده در ایـن    مبتکران، صاحبان
، در چنـد سـال قبـل اسـتفاده از     44خصوص برعهده دولت است. هدف از ابالغ سیاستهاي کلـی اصـل   

  )20/12/92( »ا، ادا نشده تو امکانات مردمی در اقتصاد کشور بود ولی متأسفانه حق این سیاسها  ظرفیت
اقتصاد و اقتصاد مقـاومتی در سـخنرانی ابتـداي    سازي  ارزترین بیان ایشان پیرامون رابطه مردمیاما ب

بنیـاد   شـود، مـردم   عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح مـی  این اقتصادي که به«حرم رضوي بود سال ایشان در 
ۀ ، سـرمای مـردم ة است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمـی اسـت؛ بـا اراد   

به ایـن معنـا نیسـت کـه دولـت در قبـال آن       » دولتی نیست«ند. اما ک یمردم، حضور مردم تحقّق پیدا م
سازي، هدایت و کمـک دارد. کـار    سازي، ظرفیت ریزي، زمینه مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه

عنوان یک مسئول عمـومی   ت ـ به اقتصادي و فعالیت اقتصادي دست مردم است، مال مردم است؛ اما دول
استفاده کنند و دسـت بـه    که کسانی بخواهند سوء ند. آنجاییک یکند، کمک م کند، هدایت می ـ نظارت می

کمـک   هـا  آنکه کسانی احتیاج به کمک دارند، بـه   گیرد؛ آنجایی را می ها آنفساد اقتصادي بزنند، جلوي 
  )1/1/93( »کند می لت است؛ تسهیلدوۀ سازي شرایط، وظیف کند. بنابراین آماده می

محوري و به تبع آن فراهم آوردن بسـتر مشـارکت    بیانات ایشان مشخص است که مردمبندي  از جمع
همـین   اقتصاد از نیازهاي اساسی و ارکان اقتصاد مقـاومتی اسـت.  سازي  مردم در اقتصاد یا همان مردمی

تـأمین  « :این نحو مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   ابالغی اقتصاد مقاومتی به هاي  نگاه در بند یک سیاست
منظور توسـعه کـارآفرینی و بـه حـداکثر      کشور بهسازي کلیه امکانات و منابع مالی و علمی  شرایط و فعال

هاي جمعـی و تأکیـد    هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت
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براي روشن شدن ایـن واژه نقطـه عزیمـت خـود را     » مد و متوسط.درآ درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا
طرح محتواي آن در بستر انقالب اسـالمی و اسـناد    هیم زیرا اساساًد ینحوه تحقق انقالب اسالمی قرار م

  مرتبط با آن بوده است و سپس در مرور زمان خود واژه نیز ظهور و بروز یافته است.

  سازي تفکر مردمیهاي  د بنیانسیاسی انقالب اسالمی و ایجا ۀاندیش
غربی در جهان بروز پیدا کرده بـود و اکثـر   -انقالب اسالمی در شرایطی شکل گرفت که دو قطبی شرقی

در این شـرایط در ایـران    ثر از این دو بلوك بوده است.أاسی آن دوران حتی حرکات مردمی متاتفاقات سی
انقالبی رخ داد که به جهت فلسلفی نه تنها با این دو بلوك متناقض بلکه متضاد بود. این انقالب از لحاظ 

مـین  با بلوك غرب داراي اختالفات بنیـادین بـود. ه  » شناختی معرفت«الوهیتی با بلوك شرق و از لحاظ 
قالب را در یکی از این دو بلوك در دید رهبران از جمله انداز انحالل این ان اختالفات بنیادین و ذاتی چشم

داراي گـرایش فلسـفی صـدرایی بودنـد      حضرت امام خمینی (ره)، شهید مطهري، دکتر بهشتی و ... کـه 
مود. از سوي دیگر انقالب اسـالمی در دنیـاي اسـالم در بسـتري اقلیتـی یعنـی بسـتر تفکـر         ن یمنتفی م

مشخص است که ذهن رهبران براي به سرانجام رساندن  یط کامالًدر این شرا .شکل گرفته بود» شیعی«
ـ     رماینـد  ف یاین انقالب بر توان ذاتی ملت متمرکز شود. امام خمینی(ره) در همین زمینـه تـوان مردمـی م

مهم این است که شما (ملت) ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومـت را از خودتـان جـدا ندانیـد و     «
هـاي ایشـان در    نگاهی گذرا به مجموعـه سـخنرانی  » که همه کارها را باید حکومت بکندننشینید به این 

کید بر نقش مردم اسـت کـه بـه    أتعداد زیادي از جمالت در تدهنده  آستانه انقالب تا پایان عمرشان نشان
هـاي   ماییم. همین اختالفات عقیدتی با قـدرت ن یخودداري م ها آنمنظور جلوگیري از اطاله کالم از ذکر 

هـاي   رغم موج مثبت مردمی این اتفاق در دنیا، قدرت هاي مسلمان باعث شد که علی روز و اکثریت دولت
سیاسی دنیا در قبال این جریان دست به اقدامات انزواگرانه بزنند. ضمن اینکه باید توجه داشت بزرگترین 

عاشورا ومت امام علی (ع) و قیام آن نیز بود حک» آرمانشهر«پشتوانه تاریخی انقالب اسالمی که به نوعی 
بودند که با پاردایم غالب زمان خوشان در تعـارض  » خواهانه عدالت«و » ستیز ظلم«بود که هر دو حرکاتی 

  اي ظاهري مواجه شدند.ه تبودند که البته به دلیل آماده نبودن ذهن مردم زمانه خود با شکس

  الگوي تعاون)(با تکیه بر  اقتصاد در قانون اساسیسازي  مردمی
آرمـان مشـترك   «بعد از پیروزي انقالب اسالمی نوبت به تـدوین و تصـویب قـانون اساسـی رسـید کـه       

ملت ایران است. این قانون اساسی در اصول هفتم و هشتم و نهم خود به صراحت نقش بسـیار  » مصوب
باشد. در کنار این  یم گران آن یري اندیشه سیاسی تدوینگ تجهدهنده  هد که نشاند یپر رنگی به مردم م

اصول مربوط به آرمانهاي اقتصادي انقالب اسالمی در فصل  ،اشندب یاصول که در زمینه اندیشه سیاسی م
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اشـاره  » سـازي  مردمی«به اصطالح  ود. در چند اصل این اصول هر چندش یتدوین م 54تا  43چهارم و از اصل 
  شود. می 80وا منجر به ظهور این اصطالح در دهه شود اما داراي همان محتوا است که البته همین محت نمی

شـرایط و امکانـات کـار بـراي همـه      تـأمین  «ارد د یمقنن بیان م 2قانون اساسی در بند  43در اصل 
کارنـد ولـی     اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی کـه قـادر بـه     منظور رسیدن به به

یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکـز و تـداول    ، از راه وام بدون بهره وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی
بـزرگ مطلـق    صورت یک کارفرماي  ي خاص منتهی شود و نه دولت را بهثروت در دست افراد و گروهها

ریزي عمومی اقتصـاد کشـور در هـر یـک از      اي حاکم بر برنامهه تدرآورد. این اقدام باید با رعایت ضرور
تولیـدگري  «عبـارتی وجهـه    ا بـه ی »مشارکت تمامی آحاد جامعه«بند بر گیرد. در این   صورتمراحل رشد 

ذارانه به دولت اسـت کـه   گ تکیدي سیاسأود و البته داراي یک دستور تش یکید مأت» اقتصادسازي  مردمی
بی تفـاوت  خو آحاد جامعه است. در همین بند به ملزم به فراهم آوردن امکان فعالیت اقتصادي براي تمامی

اول عدم تبدیل شدن دولـت   .شود می نگاه انقالب اسالمی به اقتصاد با دو نگاه رایج در آن زمان مشخص
  اي اقتصاد مارکسیستی است. ه هبه کارفرماي مطلق که در تضاد با آموز

» الگوي اقتصاد مبتنـی بـر تعـاون   «وان ت یرا م» اقتصادسازي  مردمی«از لحاظ ادبیات نظري، تجلی 
صراحت بخش تعاونی بر بخش خصوصـی مقـدم    قانون اساسی دقت شود به 44ن اصل ت. اگر به متدانس

، بخش دولتی نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران برپایه سه «دارد  می آنجا که بیان ،دانسته شده است
تحـت  بعد از توضیح بخش دولتـی کـه   و » استوار است  ریزي منظم و صحیح تعاونی و خصوصی با برنامه

بخش عمده اقتصاد کشور بـوده اسـت بخـش تعـاونی را     سازي  ثیر فضاي انقالب اسالمی و جریان ملیأت
 بخـش « :دانـد  اما در توضیح بخش خصوصی آن را مکمل بخش دولتـی و تعـاونی مـی    ؛مایدن یتعریف م
شـود کـه مکمـل     ، تجـارت و خـدمات مـی   ، صـنعت ، دامـداري يکشـاورز  از قسمت آن شامل یخصوص

عد از جدا کـردن بخـش   گذار ب پس مشخص است که قانون .»اقتصادي دولتی و تعاونی استهاي  یتفعال
نمایـد کـه    را بیـان مـی  » دولتیمالکیت غیر«دم به عمد الگویی از الگویی براي مشارکت مر ۀدولتی و ارائ

یژگـی  داراي ارجحیتی بر بخش خصوصی متداول در ادبیات رایج اقتصادي آن دوران است. مهم تـرین و 
مناسـب  سـازي   ازد بسترس یاقتصاد مبتنی بر تعاون که آن را از اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی متمایز م

  نوع است. ثل عدالت اجتماعی و مساعدت به همتحقق بعضی از مفاهیم متعالی و ارزشی م يبرا

  اقتصادسازي  تاریخی خلق ادبیات مردمیسازي  دفاع مقدس و بستر
تـاریخ علـم ریشـه در     شوند و اصـوالً  می اتفاقات تاریخی باعث سیر تکامل تاریخ اندیشههمواره وقایع و 

دارد. پس از پیروزي انقالب اسالمی و شروع جنـگ تحمیلـی شـرایطی بـراي     ها  تاریخ جامعه و حکومت
 که بستر را براي تبلور اندیشه سیاسی رهبران و اصول قانون اساسی در اتکا به تـوان  پیش آمدکشورمان 
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کیلومتر از نوار مرزي مستقیما درگیـر نبـرد بـود ضـمن      1200ا بیش از ه لمردمی فراهم آورد. در این سا
تـرین   در ایـن شـرایط سـخت    .اینکه از اواسط جنگ رژیم بعث جنگ شـهرها را نیـز شـروع کـرده بـود     

رفـت کـه    جـایی پـیش   تـا  ها  که این تحریم طوري به اقتصادي نیز علیه کشورمان اعمال شد.هاي  تحریم
یرد بـه مـا   نظامی قرار بگة که ممکن است مورد استفاد   ها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه ژاپنی

تنها با صدام  فروختند. در واقع ما نه اي بود که حتی سیم خاردار هم به ما نمی گونه ممنوع کردند. شرایط به
 72هاي تی هاي آمریکایی، تانک رانسوي، آواکسجنگیدیم؛ سوپراتانداردهاي ف جهانی میۀ که با یک جبه
هـاي   کردنـد، تانـک   هاي عظیم انگلیسی که شیمیایی هـم پرتـاب مـی    هاي چیفتن و توپ شوروي، تانک

  برخوردار بود تا با ایران مقابله کند. ها آنهاي بسیار دیگري که رژیم بعثی از  لئوپارد آلمانی و کمک
 15تولیـدي از  حالی کـه رشـد بخـش بازرگـانی و غیر     در 67تا  64هاي  اما با این وجود در بین سال

درصـد   24.9تـا    هاي تولیدي مانند صنعت، کشاورزي و سـاختمان  درصد رسید، رشد بخش 0/8درصد به 
شـود کـه در    مصاحبه با سایت مقام معظم رهبري). این مسئله وقتی بارزتر می ـ  رسید (دکتر جواد ایروانی

رغم بی طرفی به تصرف نیروهـاي   و جنگ اول و دوم جهانی که کشورمان علینظر داشته باشیم در هر د
ساله کشور بدون اینکه حتـی   8اشغالگر درآمد قحطی فراگیري کشور را در بر گرفت. اما در همین جنگ 

یک روز دچار قحطی شود در تولید محصوالت لبنی به استقالل رسید. دکتر ایروانی وزیر وقت اقتصاد این 
آمیز دیگر این رویکرد (اتکا به توان مردمـی) خودکفـایی    موفقیتۀ نمون«دارد  می گونه بیان این ا موفقیت ر

کشور در تولید لبنیات بود که پس از جنگ تحمیلی با تالش جهاد سازندگی اجرا شد. تـا پـیش از آن مـا    
و دانمـارك وارد  میلیـون دالر پنیـر از بلغارسـتان     45لبنیـات بـودیم و سـاالنه فقـط     ة همیشه واردکننـد 

نفر از فعاالن بخـش خصوصـی، تعـاونی، دولتـی،      30که شوراي لبنیات کشور با حضور  کردیم. تا این  می
هـاي حمایـت از    تولید لبنیات تشکیل شـد. سـازمان  ة فعاالن فرایند زنجیرۀ زارعان علوفه، دامداران و هم

کـل مقـررات و صـادرات و    ة نی، ادارکننـدگان، برنامـه و بودجـه و وزارت بازرگـا     تولیدکنندگان و مصـرف 
جـاي واردات، خودمـان لبنیـات را تولیـد      دل شدند تا به له با هم یکئهاي ذیربط نیز در این مس ارتخانهوز

ها خیلی تالش کردند ما را متقاعد کنند که خودمان دست به تولید پنیر نزنیم، اما مـا قبـول    کنیم. خارجی
(همان). ایـن گـذر از یـک     »ان در سطح منطقه و جهان خواهان داردنکردیم و امروز بحمداهللا لبنیات ایر

ساله در شرایط حصر شدید اقتصادي این باور را که امکان گذر از شرایط سخت با اتکا به  8بحران بزرگ 
  توان مردمی وجود دارد را تقویت کرد.

ـ   مقام معظم رهبري الگوسازي از آن دوران را براي شرایط امروز کشور به ایـن ن  ارنـد:  د یحـو بیـان م
اي مهم ما، ظرفیت نیروي انسـانی مـا اسـت. نیـروي انسـانی در کشـور مـا، یکـی از         ه تکی از ظرفیی«

 کشورـاست. عرض کردیم، جمعیت جوان  هاي کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ ترین ظرفیت بزرگ
خـودش یـک ظرفیـت     هند؛ ایند یاز پانزده سال تا سی سال ــ یک حجم عظیم از ملت ما را تشکیل م
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ا از ه لاي ما در طول این ساه نها را داریم؛ ده میلیون از جوا دانشگاهۀ آموخت است. تعداد ده میلیون دانش
التحصیل شدند. همین حاال بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال  ا فارغه هدانشگا

برابر تعـداد دانشـجو    25ویم، گ ید، این چهار میلیونی که موند؛ جوانان عزیز بداننش یالتحصیل م آینده فارغ
در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، اما تعداد دانشجو نسـبت بـه   

ا هـ  نمیلیـو  هـا،  بـر ایـن  ة التحصیل داریم. عالو برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ 25آن موقع شده 
   ».که در دوران جنگ به داد نیروهاي مسلح ما رسیدندهایی  ماهر داریم. ببینید، همیننیروي مجرب و 

  اقتصادسازي  و مردمی 44اصل هاي  ابالغ سیاست
ایـن   .ادد یاي بعد از انقالب اسالمی بخش عمده اقتصاد کشور را بخش دولتی شـکل مـ  ه لدر تمامی سا

 84ده بود در همین راستا مقام معظم رهبري در سال یک بیماري مزمن در اقتصاد کشور تبدیل ش مسئله به
نگاه معظم لـه بـه   دهنده  ا نشانه ترا ابالغ فرمودند. نگاهی به متن این سیاس 44کلی اصل هاي  سیاست

سازي  اي آرمانی آن است که در بخش اندیشه سیاسی مردمیه یدر اقتصاد با حفظ ویژگسازي  بحث مردمی
سترش مالکیت در سطح عمـوم مـردم   گ«به مواردي چون ها  اي این سیاستبه آن اشاره نمودیم. در ابتد

تشویق «، »یهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد مل افزایش سهم بخش«، »یمنظور تأمین عدالت اجتماع به
دهنده  اشاره شده است که به صراحت نشان» گذاري و بهبود درآمد خانوارها انداز و سرمایه اقشار مردم به پس

 دربارة صرفاًها  مقام معظم رهبري به مشارکت مردم در امر اقتصاد است. همچنین بند ب این سیاستنگاه 
درصدي در انتهـاي برنامـه پـنجم     25اقتصاد است. قائل شدن سهم سازي  عنوان نماد مردمی ها به تعاونی

  یشان است. اهمیت این بخش در نگاه ا ةدهند بند ب، براي این بخش مردمی نشان 1توسعه در مورد 

  در جمهوري اسالمی ایران بعد از دفاع مقدسسازي  یبررسی سابقه مردم
قاون اساسی چهره اقتصاد کشور تا حدود  44اي پس از پیروزي انقالب اسالمی و بر اساس اصله لدر سا

هاي اقتصـادي کشـور افـزایش یافـت. براسـاس قـانون        زیادي دگرگون گشت و دخالت دولت در فعالیت
) تصدي بسیاري از واحـدهاي بـزرگ اقتصـادي بـه دولـت      1358(مصوب  توسعه صنایع ایرانحفاظت و 

شدت افـزوده شـد. مالکیـت دولتـی      محول گردید و بر تعداد صنایعی که تحت مالکیت دولت در آمدند به
کاالها و خدمات عمـومی همچـون آب، بـرق، گـاز و مخـابرات را در      کننده  هاي تولید تنها تمام شرکت نه

پـولی و مـالی، انحصـار    هاي  برگرفت بلکه راه آهن، هواپیمایی، کشتیرانی، صنایع بزرگ و متوسط، شبکه
فروشی کاالها را نیز در اختیـار خـود قـرار داد. در     هاي توزیع خرده االها و حتی شبکهواردات بسیاري از ک

 نـار بـروز نتـایج   شرایطی، کاهش تدریجی قدرت خرید درآمدهاي نفتـی و افـزایش جمعیـت کشـور در ک    
هاي مالی دولـت بـراي اداره و تصـدي     دولتی و محدودیتهاي  مالی شرکتـ  يعملکرد نامطلوب اقتصاد

  ناپذیر ساخت. اقتصادي کشور را اجتناب ها ضرورت تغییر در شیوه مدیریت فعالیت
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سـازي   اقتصادي، سیاست خصوصـی سازي  هاي آزاد پس از پایان جنگ تحمیلی و در راستاي سیاست
هاي دولـت در آغـاز تـدوین و تصـویب      سطح کارایی فعالیت يعنوان یک سیاست مهم و با هدف ارتقا به

هاي اول و دوم توسعه مورد توجـه قـرار    اجتماعی کشور در چارچوب برنامهـ  هاي بازسازي اقتصادي برنامه
ز نکات برجسـته  بر اساس مفاد برنامه سوم توسعه پیگیري شد. اسازي  گرفت. پس از آن برنامه خصوصی

و  هـاي دولتـی   ایجاد یک سازمان مستقل براي واگذاري سهام شرکت بینی پیشقانون برنامه سوم توسعه 
سازي) بوده است. بنابراین در طول اجراي برنامه چهارم توسعه تغییر و  وابسته به دولت (سازمان خصوصی

دید. عمده ایـن تغییـرات ابالغیـه    کشور ایجاد گرسازي  تحوالت بسیار مهم و اساسی در برنامه خصوصی
  اشد. ب یقانون م 44هاي کلی اصل مقام معظم رهبري پیرامون سیاست

هـاي   ) را از منظر مبانی حقوقی اجراي سیاست واگـذاري سـهام شـرکت   1368-1392وان دوره (ت یم
ز ابـالغ  قانون اساسی و دوره پس ا 44هاي کلی اصل  دولتی به دو مقطع زمانی دوره پیش از ابالغ سیاس

ی مناسـب سـازي   آثار و تبعات مثبـت و بسـتر  بندي  نمود. دلیل این تقسیمبندي  هاي مذکور تقسیم سیاست
هـاي   قانون اساسی براي فرایند واگذاري سـهام شـرکت   44هاي کلی اصل  است که پس ازابالغ سیاست

جـود در کشـور همـواره    توان در قوانین و مقررات و مو می دولتی فراهم شده است. تا پیش از این، اگرچه
ها پیـدا نمـود، امـا ایـن جایگـاه از شـرایط الزم و کـافی بـراي تسـریع           جایگاهی براي پیگیري واگذاري

و  1384قـانون اساسـی در سـال     44کلی اصـل  هاي سیاستها برخوردار نبوده است؛ اما با ابالغ  واگذاري
هـا و ضـوابط    و تصویب دستورالعمل و متعاقب آن تهیه 1387هاي یاد شده در سال  قانون اجراي سیاست

  توان گفت شرایط الزم و بستر مناسب براي واگذري فراهم گردید. می اجرایی این قانون
هاي  نامه اجرایی روش قانون اساسی و آیین 44اي کلی اصله قانون اجراي سیاست 19بر اساس ماده 

متناسب بـا مفـاد ایـن مـاده از تمـام      ت واگذاري مجاز است حسب شرایط ئضوع این ماده هیواگذاري مو
ا بخشی از سـهام  یها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام  ممکن براي واگذاري بنگاههاي  روش

و واگذاري اموال) و واگذاري مدیریت (اجاره، پیمانکاري عمـومی و پیمـان مـدیریت)، تجزیـه، واگـذاري،      
ایـد. در واقـع، ابالغیـه مقـام معظـم رهبـري پیرامـون        ها حسب مورد اسـتفاده نم  انحالل و ادغام شرکت

هـاي مـذکور در    و تصویب قانون اجراي سیاسـت  1384قانون اساسی در سال  44هاي کلی اصل سیاست
منسجم و ناهماهنگ توسط بسیاري صورت غیر که پیش از این بهسازي  باعث شد تا خصوصی 1387سال 

ا چارچوب و اهداف تعیین شده و بپارچه  ي منسجم و یکصورت فرایند پذیرفت به می ها صورت از دستگاه
  ) در دستور کار دولت قرار گیرد.يساز وریت یک نهاد مشخص (سازمان خصوصیبا مح

نقطـه تحـولی در    1385قانونی اساسی در نیمه نخست سـال   44هاي کلی اصل  ابالغ بند ج سیاست
هاي دولتی از  از ارزش مجموع سهام بنگاه درصد 80باشد. براساس این ابالغیه  میسازي  خصوصی فرایند

درصـد دولتـی بـوده و قابلیـت      100قانون اساسی که تا آن تاریخ  44هر فعالیت مشمول مفاد صدر اصل 
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هاي بزرگی از جمله صنایع  شرکت .اند (با رعایت برخی از استثناها) قابلیت واگذاري یافتند واگذاري نداشته
  صنایع مادر و غیره. پاالیش و پخش، مخابرات، معادن و

هاي قابل واگذاري را  قانون اساسی شرکت 44هاي کلی اصل  قانون اجراي سیاست 2همچنین، ماده 
باشند که تا قبل از ابالغ بنـد ج   می هایی بندي نموده است. براین اساس، گروه یک این ماده شرکت طبقه

اند و براساس قانون یـاد   واگذاري داشته هاي سوم و چهارم توسعه قابلیت ها براساس قانون برنامه سیاست
 44هاي خارج صدر اصـل   طور کامل واگذار کردند (شرکت تا پایان برنامه چهارم توسعه به بایست می شده

ها مجـوز   هایی دارد که با توجه به ابالغ بند ج سیاست قانون اساسی) و گروه دو این ماده اشاره به شرکت
بایسـت   می اساس قانون مزبوربرنیز  ها آنقانون اساسی) که  44ر اصل هاي صد اند (شرکت واگذاري یافته
 میلیـارد ریـال از   225/412/1واگذار گردند. طی دوره مورد بررسی در مجموعه مبلـغ   1393تا پایان سال 
دولتی واگذار شده است. دوره مورد بررسـی بـه دو مقطـع پـیش از     هاي دولتی به بخش غیر سهام شرکت

میلیـارد ریـال    469/28باشد. در مجمـوع، مبلـغ    می و پس از آن قابل تقسیم 44صلی هاي کلی ا سیاست
 756/383/1و مبلـغ   44هـاي کلـی اصـل     ها مربوط به پیش از ابالغ سیاست درصد از واگذاري 2معادل 

ها است (پیوست شـماره یـک) مقایسـه     درصد مربوط به پس از ابالغ این سیاست 98میلیارد ریال معادل 
قـانون اساسـی بـه     44هـاي کلـی اصـل     هاي پیش و پس از از ابالغ سیاسـت  ها در دوره گذاريارزش وا
هـاي   هاي مشمول واگذاري، یکپارچگی، شفافیت و تبین الزامات واگذاري از طریق ابالغ سیاسـت  شرکت

  باشد. می قانون اساسی و تدوین مربوطه 44اصل
سازي  یرخ داده است خصوص 84بعد از هاي  ه در سالچدر باال گفته شد مشخص است که آن از آنچه

  امور به مردم. يبوده است تا واگذارها  دولت يکسب درآمد برا و هدف صرفاًسازي  یاست تا مردم

  یاقتصاد مقاومت يدر الگوسازي  یموانع تحقق مردم
شـده  بنـدي   دسـته  يو موانع اقتصاد ي، موانع ساختاریاستی، موانع سیگروه موانع فرهنگ 4ن موانع در یا

  پردازیم. می است که در ادامه به بررسی هر یک از این موانع

  اقتصادسازي  موانع فرهنگی مردمی
یـات و دیگـري از جـنس باورهـاي     اگر چه در ظاهر اقتصاد و فرهنگ از دو جنس هستند و یکـی از جـنس ماد  

 نظـر  بـه  نزدیک شدن هستند.شناسی به سمت هم در حال  هم دانش اقتصاد و هم دانش جامعهاما امروز ، ذهنی
مقام معظم رهبري از فرهنگ بـه هـوایی    آید گرایش توسعه در رشته اقتصاد محل تالقی این دو رشته است. می

هواي تنفس شده با تمام ابعـاد زنـدگی انسـانی مـرتبط اسـت.در       مایند. قطعاًن یود تعبیر مش یکه در آن تنفس م
  ماییم.ن یاینجا در ابتدا به چند نمونه از اظهار نظرات اندیشمندان در ارتباط این دو مقوله با هم اشاره م
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وران را به این رهیافت رسانده است که  هاي اخیر توسعه با الگوهاي گوناگون، اندیشه اي دههه هتجرب
رین رکن توسـعه  ت مشود. بلکه مه نمی سرمایه، فناوري سطح صادرات و درآمد و صنعت خالصهتوسعه در 

مردم یک کشور و فرهنگ و سطح آموزش، نوع نگرش به نوگري، پذیرش نظام، نظم اجتماعی، عالقه به 
پیشرفت و خالقیت است. طبیعی است که امکانات کشور هرقدر هم افزایش یابد، سرانجام نوع نگـرش و  

نی که فرهنگ، پایـه رفتارهـاي انسـا    از آنجایی ].5[ عالیت مردم آن چگونگی توسعه را تعیین خواهد کردف
اساس استوار شده، به عبارتی، این توجهی از رفتارهاي اقتصادي نیز بر  شمرده و به این سبب، بخش قابل

  ].6[ توسعه اقتصادي نیازمند باورهاي فرهنگی مناسب و سازگار با توسعه است
ثیرگذار أاقتصاد و بالطبع اقتصاد مقاومتی بسیار تة فرهنگ و سیاست از جمله مسائلی است که در حوز

موفـق   تواند به تمام معنـا اجرایـی شـود و    که نادیده انگاشته شوند، اقتصاد مقاومتی نمی درصورتی است و
انـد بسـیار مفیـد و راهگشـا     تو می باشد. از همین رو، پرداختن به ابعاد اجتماعی و سیاسی اقتصاد مقاومتی

توان صحبت از اقتصاد مقاومتی نمـود و در آن   نمی خوبی مشخص است که اال بهاز توضیحات ب ].7[ باشد
ن داناسیک رایج نیست هر چند کـه اقتصـاد  که در الگوهاي کالاي  همقوله فرهنگ را نادیده گرفت. مسئل

 ذهن افراد جامعه را ذهنی تولیدگر یا سوداگر بـار شک این فرهنگ است که  کید دارند. بیأنهادگرا بر آن ت
در کـه   اسـت  اي هاین همـان مسـئل   آورد و در این صورت عوامل اقتصادي نقش ثانویه خواهد داشت. می

هـاي   گیرد. پس الزم است کـه ظرفیـت   مورد بررسی قرار می» جهان زیست«علوم اجتماعی تحت عنوان 
کـه ایـن    مـورد مطالعـه قـرار گیـرد تـا مشـخص شـود        فرهنگی باورهاي دینی و ملی مردم کشـورمان 

  کلی اقتصادي جامعه اثر خواهد داشت یا خیر؟ هاي  گیري القوه در صورت تحقق آیا بر جهتبهاي  ظرفیت
گري و الگوي مصرفی در دیـن مبـین   اقتصاد دو عامل فرهنگ تولیدسازي  در موانع فرهنگی مردمی

مقوله این است که این دو عنوان به نوعی نماینده عرضـه و   اسالم اشاره شده است. دلیل انتخاب این دو
  هند.د یاشند که صحنه عرصه اقتصاد یک جامعه را شکل مب یتقاضا م

  )44اصل یکلهاي  استیناقص س ي(اجرا یاستیموانع س
ـ هاي  استیدر در آمارهاي موجود بعد از ابالغ س یدولتهاي  شرکتهاي  ب واگذاريیبه ترک یبا نگاه  یکل
  دولت بوده است.هاي  جبران کسر بودجه و بدهیها  شود، هدف غالب در واگذاري می مشخص 44اصل 

کننـد،   مـی  هاي اقتصادي مداخلـه  که در حجم وسیعی از فعالیتهایی  یکی از مشکالت اساسی دولت
البتـه  هاي ناشی از پرداخت زیان واحدهاي اقتصادي تحت نظرشـان اسـت.    مین منابع مالی کسر بودجهأت

 هـا،  دولتی نیست بلکه حجم باالي تهعـدات ایـن دولـت   هاي  ناشی از ضرر شرکت این کسر بودجه صرفاً
شده و ... از دالیل کسري بودجه  بینی پیشمین نشدن درآمدهاي أت ها، وري پایین دولت مدي و بهرهاناکار

ع مـالی کسـر بودجـه    مین منـاب أدولتی عاملی است براي تهاي  ازي شرکتس یاست. در این میان خصوص
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دلیل عـدم پرداخـت    بخش خصوصی. در این حالت بهضررده دولتی به هاي  دولت از طریق انتقال شرکت
دولتی بـه عنـوان   هاي  هاي دولتی کسري بودجه کم شده و از طرف دیگر فروش شرکت یارانه به شرکت

دهد. لذا اولویت دادن بـه   تواند کسري بودجه را به میزان بیشتري کاهش می یک منبع درآمد براي دولت
شود  می و ... موجبسازي  اهدافی چون کسب درآمد براي دولت، جبران کسري بودجه از طریق خصوصی

  ان شده است.یر بیموارد ز 44اصل  یکلهاي  استیر اهداف در حاشیه قرار گیرند. در اغلب سیتا سا
  .یدن به رشد اقتصاد ملیشتاب بخش -
  .ین عدالت اجتماعیمنظور تأم مردم به یعمومت در سطح یگسترش مالک -
  .يو فناور یو انسان يمنابع ماد يور و بهره ياقتصاد يها بنگاه ییکارا يارتقا -
  .یدر اقتصاد مل يریپذ ش رقابتیافزا -
  .یو تعاون در اقتصاد مل یخصوص يها ش سهم بخشیافزا -
  .ياقتصاد يها تیفعال يدولت در تصد یتیریو مد یکاستن از بار مال -
  اشتغال. یش سطح عمومیافزا -
  و بهبود درآمد خانوار. يگذار هیانداز و سرما ق اقشار مردم به پسیتشو -

دولت بـوده   یکاهش بار مالها  استین سیاز اهداف ا یکیانگر آن است که فقط ین اهداف بینگاه به ا
از اهداف  ینکه بعضیبوده است. با ا یت دولتیانتقال مالک در عمل آنچه اتفاق افتاده است صرفاً یول ،است

ـ گسـترش مالک «مثـل  ها  استین سیا انـداز و   ق اقشـار مـردم بـه پـس    یتشـو «، »یت در سـطح عمـوم  ی
هسـتند کـه منجـر بـه      یاهداف» یو تعاون در اقتصاد مل یش سهم بخش خصوصیافزا«، »يگذار هیسرما
  اقتصاد خواهد شد.سازي  یمردم

طـور   هاي اخیـر، بـه   قتصادي کشور طی سالاز اصالحات مهم اعنوان یکی  بهسازي  اگرچه خصوصی
هـاي موجـود در سیسـتم، و همچنـین اهـداف فعلـی        ست، ولی به دلیل اشکالا اي در حال اجرا گسترده

ثیر چندانی بر افزایش رشد اقتصادي سرانه در أدتاً کسب درآمد براي دولت است، تکه عمسازي  خصوصی
  ].8[ کشور نخواهد داشت

اه بـه آن نگـ  هـا   چیزي شبیه فروش نفت اسـت و دولـت  سازي  آید در کشورمان خصوصی می به نظر
وري  در کشورهاي پیشرفته افزایش بهرهسازي  رین هدف خصوصیت مکه مه مین درآمد را دارند. درحالیأت

دولتی آلمان شرقی بعد از اتخـاد آلمـان شـرقی و غربـی ایـن      هاي  طور مثال در واگذاري کارخانه است. به
د ولی در مقابل انتقال گیرنده تعهداتی چـون عـدم اخـراج کارکنـان،     ش یبه یک مارك واگذار مها  شرکت

ه به خصوصی است. زیرا حاصل همین نگا» ها خصولتی«داد. پدیده  می رساندن تولید به حد مطلوب و... را
نماینـد   می ی استقراضمین اجتماعأطور مثال با دست اندازي به ثروت قشرهاي کم درآمد از ت که دولت به

آید در یـک اتحـاد اجتمـاعی میـان مـردم و       می نمایند. به نظر می ده واگذار شرکت زیاندر ازاي آن به و 
  در این زمینه بسته شود.ها  نمایندگان مردم از طریق فشار اجتماعی و تصویب قوانین الزم دست دولت
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  يموانع ساختار
کشـور بـر سـر الـزام بهبـود      ردان م تگیران و دول ایران نیز تصمیممده در دنیا، در پس از تحوالت بوجود آ

 41کار در جامعه به توافق رسیدند و قوانینی را نیز بـه تصـویب و اجـرا گذاشـتند. در مـاده      و فضاي کسب
کار شـده بـود.   و ط کسبیبهبود مح يمختلف برا يها استیبرنامه چهارم توسعه، دولت موظف به اتخاذ س

کار در کشـور  و کسب يدولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضا«است: ن ماده آمده یدر ا
برنامـه بـه    8رامون، اقداماتی را به عمل آورد. در مـاده  یو تعامل با جهان پ ياقتصاد ۀتوسع يساز نهیو زم

ـ  ياهـ  تحاصـل از فـروش شـرک    ياز درآمـدها  یدولت اجازه داده شده اسـت بخشـ   را در قالـب   یدولت
ن برنامه دولت مجـاز  یهم 6ص دهد و در ماده یتخص یبخش خصوصسازي  به توانمند یسنوات ياه بودجه

  شده است. یبخش خصوصسازي  توانمند يها برا به استفاده از همه روش
رفع موانع « یه سند ملیوزارت اقتصاد را موظف به ته 16/3/1383ز در مورخ یاقتصاد کشور ن يشورا

ـ ه نیقضـائ کرده است. قوه » یبخش خصوص ـ ز در پای موانـع   یبررسـ  يرا بـرا  ي، مرکـز 1386ان سـال  ی
 یاساسهاي  از شاخص یکیس کرد. در ادامه باید توجه داشت که یتأس یدر بخش خصوص يگذار هیسرما

هـاي   تیفعال یزان آسانین اصطالح، میاست که منظور از ا» کارو کسب يفضا«، یدر رشد بخش خصوص
ـ فعال شـدن و توسـعه    ين بخش برایا است. یبخش خصوص ياقتصاد یقانون بـا موانـع    افتن، معمـوالً ی
 يریفات رفع شود، سرعت عمل چشـمگ ین موانع و مشکالت بدون تشریشود که اگر ا می رو روبه ياریبس

دنبـال رشـد بخـش     ا بهیدنهاي  د توجه داشت که همه اقتصادیرد. بایگ می شکل یدر رشد بخش خصوص
در اقتصـاد   یبخـش خصوصـ   یاست که به گسـتردگ  ییمناسب فضاکار و کسب يهستند. فضا یخصوص

ش یافـزا  يدر واقع بـرا  .ابدی می شیت اقتصاد افزای، ظرفیرا با فعال شدن بخش خصوصیوسعت بخشد؛ ز
کار و کسب ياگر فضا .است يدیو تول ياقتصادهاي  تیش فعالیافزا یچگونگ یظرفیت اقتصاد سوال اصل

 شیرا افـزا  ياقتصادهاي  تیفعال یابد، به راحتیش یدر اقتصاد افزا یمناسب باشد و حضور بخش خصوص
ـ یرا از هـدف خـود    یهستند که ممکن است بخش خصوصها  در اقتصاد ياریدهد. البته موانع بس می  یعن
  د دور کنند.یش تولیافزا

ن هـاي اقتصـادي، میـزا     کار شامل کیفیت زیرساختو ه نیز باید توجه کرد که محیط کسببه این نکت
 هاي اقتصادي، قوانین و مقررات، کیفیت نظـام قضـایی و...   فساد اداري، امنیت اجتماعی، ثبات در سیاست

فراتـر از   هـا  آنها دارنـد، ولـی تغییـر     ثیر مستقیم بر عملکرد شرکتأاز جمله عوامل محیطی هستند که ت
المللی و هم  جع معتبر بینکار ایران هم از نظر مراو ست. محیط کسبا ها اختیارات و قدرت مدیران شرکت

کار بر فضاي عمومی اقتصـاد  و ودن محیط کسباز نظر مراجع داخلی نامساعد و نامطلوب است. نامساعد ب
نفـی دارد و وراي قـدرت صـاحبان    هاي جدیـد اثـر م   ها، ایجاد شرکت پذیري، توسعه شرکت کشور، رقابت

هـاي مشـوق    کار، بـر برنامـه  و در محیط کسبیجه عوامل بازدارنده کارها و کارآفرینان است. در نتو کسب
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کارهـاي مولـد نسـبت بـه     و است به مرور تعداد فعاالن در کسبکارآفرینی اثر منفی داشته و حتی ممکن 
کار و حذف موانـع توسـعه   و فی شود. بنابراین بهبود فضاي کسبمن ها آنوضع موجود کاهش یافته و رشد 

  رسد. نظر می کارآفرینی الزم به
کار در جهت توسعه کـارآفرینی بایـد بـه مـواردي از     و س براي بهبود محیط عمومی کسباسا بر این

ایجاد شرایط مساعد   جمله بهبود شرایط کلی اقتصادي کشور (مانند کاهش نرخ تورم، ثبات اقتصادي و...)،
کـار و همچنـین شـرایط    و ها و خروج کسـب  مل شرایط ثبت شرکتها شا مقرراتی حاکم بر توسعه شرکت

، بهبود دسترسی عادالنه افراد بـه بازارهـاي مـالی و منـابع مـالی مـورد نیـاز بـراي         ها آنفعالیت و رقابت 
هش فساد فساد اداري و تالش براي کاهاي با ثبات ضد نیز تدوین سیاست ها و اندازي و فعالیت شرکت راه

اي  گونـه  ها بـه  الیاتها و نرخ م از جنبه تعداد مالیات بهبود سیستم مالیاتی  کار،و هاي کسب مرتبط با فعالیت
  کار باشد، بیش از پیش توجه شودو که مشوق کسب

کـه محـور    ياز جمله کوتاه کردن مراحـل ادار  یالزم به ذکر است که رفع موانع رشد بخش خصوص
مستلزم استقبال  يساز یاز ندارد، مانند خصوصین یه چندانیاست، به دانش و سرما یبانک جهان يبند رتبه

راه آن را سـد کننـد. کوتـاه کـردن      یو اجتماع یاسیرسد مخالفان س ینظر نم هست و بین یبخش خصوص
ن یران شـناخته شـده اسـت و بنـابرا    یدر ا 1350است که حداقل از دهه  ی، علم و مهارتيادار يندهایفرا

ست ا ه جایگاه ما امروز در کجاست کا نه وجود ندارد. حال سوال اساسی اینجاین زمیکمبود دانش هم در ا
طـی ایـن دو   اخیر داراي عقب گرد بـوده اسـت و در   هاي  ار کند و در سالینه بسین زمیو چرا حرکت در ا

  ایم؟ ساله داراي بهبود بوده

  يموانع اقتصاد
هستند، هرچند راجـع   یکدیگرهاي خصوصی و دولتی مرتبط با  گذاري توسعه، سرمایه درحالهاي  در کشور

شـود،   می گذاري بخش خصوصی گذاري بخش دولتی باعث افزایش یا کاهش سرمایه به اینکه آیا سرمایه
ارج جـاي مخـ   اي دولـت بـه   جانشینی مخارج سـرمایه دولتی باعث گذاري  اطمینان وجود دارد. سرمایه عدم

بنـایی ماننـد   دولتـی در امـور زیر  اري گـذ  رانی به همراه دارد، امـا سـرمایه   اي دولتی یک نوع برون سرمایه
 خصوصـی گـذاري   آبرسانی و غیره، داراي یک رابطه مکمل بـا سـرمایه  هاي  ا، سیتمه ها، فرودگاه هبزرگرا

، ارتباطـات  هـا،  (جـاده، پـل   هـاي اساسـی   زیرسـاخت طور کلی متغیر مخـارج دولـت بـه نفـع      هباشد. ب می
گـذاري   سـرمایه  .گـردد  مـی  کار ثر سرمایه و نیرويؤم ۀوپرورش، بهداشت و...) باعث افزایش عرض آموزش

دولتـی   گـذاري  سرمایهخصوصی توسط گذاري  وري سرمایه دولتی باالتر در چنین مواردي، بازدهی و بهره
 خصوصـی گـذاري   دولتی منجر به تشویق سـرمایه گذاري  گونه سرمایه رانی وجود دارد، که این درون عمالً

  ].  9د [گرد می
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 28درصد این رقم یعنی  9هزار میلیارد تومان بوده است که حدود  283کل کشور بودجه  88در سال 
هزار میلیارد تومـان   17هزار میلیارد تومان آن بودجه مصوب بخش عمران بوده است. از این رقم اما تنها 

نسبت  88هزار میلیارد تومانی سال  28درصد رقم مصوب محقق شده است. اگرچه بودجه عمرانی  61یعنی 
هزار میلیارد تومانی داشته است اما بر اساس آماري که  7افزایش  87هزار میلیارد تومانی سال  21به بودجه 

درصد  95حدود  87اند، میزان تحقق بودجه در سال  هاي مجلس و بانک مرکزي منتشر کرده مرکز پژوهش
هاي پیش از آن  هم در سال ساله گذشته. چون 16بوده است. یعنی بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی در 

هاي بعد، با وجود افزایش رقم بودجه مصوب بخش عمران، میزان تحقق این بودجه به شدت   و هم در سال
دهد بودجه  کاهش یافته است و حتی گاهی به نصف و کمتر از نصف هم رسیده است. امري که نشان می

ی و بخش عمـران  هاي عمران ت و پروژههاي اخیر بیشتر روي کاغذ تصویب شده اس بخش عمران در سال
  اند. بهره مانده کیدات بسیار همواره از بودجه موعود بیأرغم اهمیت و ت علی

هاي عمرانی به همین صورت است. یعنی با وجود افـزایش   هم وضعیت پروژه 88هاي بعد از  در سال
 65هزار میلیارد تومان،  31نسبت به سال قبل از آن و رسیدن رقم بودجه مصوب عمران به  89بودجه سال 

هـاي   اما وضعیت بودجه 90هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در سال  20درصد این بودجه معادل 
درصد  45به  89درصد سال  65عمرانی بسیار نامناسب گزارش شده است. چون هم میزان تحقق بودجه از 

درصدي عمران از  10فته است. یعنی سهم رسیده است و هم سهم این بخش از بودجه کل کشور کاهش یا
هاي اخیـر   رسیده است. گرچه در سال 90در سال  6.3به شدت کاهش یافته و به  89کل بودجه در سال 

اي  به گونه 91بودجه عمرانی روند نزولی داشته است اما عملکرد دولت دهم در حوزه بودجه عمرانی در سال 
اگرچه بودجه بخـش   91سال اخیر را شکست. در سال  16در بود که رکورد کاهش بودجه عمرانی کشور 

هم بیشتر بود  90هزار میلیارد تومان از بودجه سال  5هزار میلیارد تومان اعالم شده بود و حتی  39عمران 
درصد آن محقق شد. در همـین دوره همزمـان بـا     28هزار میلیارد تومان از این بودجه معادل  11اما تنها 

درصد  72ها افزایش یافته بود. به عبارت دیگر اگرچه  از کاهش بودجه عمرانی، بودجه یارانه افزایش انتقادات
برابر بودجه عمران یارانـه نقـدي بـه مـردم      8محقق نشد، اما در مقابل دولت  91بودجه عمرانی در سال 

لیارد تومان پول هزار می 90حدود  91پرداخت کرده بود. یعنی دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي تا سال 
هاي عمرانی سال  در قالب یارانه نقدي به مردم داده بود اما کل بودجه اختصاص داده شده دولت به پروژه

تا کنون همه ساله  89هزار میلیارد تومان بوده است. از منظري دیگر اگرچه دولت از سال  11جاري حدود 
م داده است اما هیچ سالی حتـی بودجـه عمرانـی    هزار میلیارد تومان یارانه نقدي به مرد 42رقمی معادل 

هـزار   56مصوب دولت به این رقم نزدیک هم نشده است. مگر در سال جاري که بودجه عمرانی از مـرز  
توجـه   91رسید دولت بـر خـالف سـال     اگرچه به نظر می 92میلیارد هم گذشت اما محقق نشد. در سال 

هـزار   56بـه   39ه این بخش را در فاصله یک سال از بیشتري به بودجه عمران داشته است و سهم بودج
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هاي مجلس  یک و نیم برابر شد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش میلیارد تومان رساند و این بودجه تقریباً
  .91درصد آن محقق شده است یعنی کمتر از سال  19.5در عمل تنها 

ودجـه  ن و بخـش زیربنـایی کشـور، ب   اما در مقابل در چند سال اخیر، به موازات کاهش بودجه عمـرا 
شدت افزایش یافته است. مقایسه عملکرد بودجه عمرانی و جاري در سال  اي به هاي جاري و هزینه بخش

تومانی  10درصد بودجه جاري بوده است یعنی به ازاي هر  12دهد نسبت تخصصی عمرانی  نشان می 91
صرف توسعه کارهاي عمرانی و زیربنـایی در  هاي جاري دولتی شده، کمتر از یک تومان  که صرف هزینه

درصد بوده است و سپس بـه ناگهـان    32معادل  90تا  76کشور شده است. متوسط این نسبت طی دوره 
روختـه  ا ثروت ملی را فه تاین نسبت افت شدیدي پیدا کرده است. این حالت یعنی اینکه دول 91در سال 

  ماید.ن یمین مأو مخارج روزمره جامعه را ت
  

  
  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

  شنهاداتیپ و يریگ هجینت
  اقتصادسازي  یمردم یفرهنگ موانع يبرا شنهاداتیپ

 شـده  آورده تـالش  و کـار  دربـاره  ثیاحاد در کهي ریتعاب شد دهید یفرهنگ موانع بخش در که طور همان
» هم ردیفی با پیـامبران در آخـرت  «، »باالترین نوع عبادت« چوني ریتعاب. استیی استثناي ریتعاب است
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ـ فرهنگ تول«مقوله  واند انگیزه بسیار باالیی براي جامعه متدین ایجاد نماید. اما الزم است کهت یم  يگردی
به هژمونی غالب فرهنگی تبدیل شود و این وظیفه به جد بر دوش مروجان دینی جامعه قـرار  » جهادگونه

جهادي الزم است. ملت مـا از اول انقـالب تـا    ۀ روحی«ند یرماف ینه مین زمیدر ا يرهبر دارد. مقام معظم
جهادي وارد میدان شده، پیش رفته؛ این را ما در دفاع مقـدس دیـدیم، در   ۀ امروز در هر جایی که با روحی

ۀ حیـ ي گونـاگون، رو هـا  بخـش نیم. اگر ما در ک یجهاد سازندگی دیدیم، در حرکت علمی داریم مشاهده م
نه فقـط بـه    ـ  مناپذیر انجام دهی صورت خستگی کار را براي خدا، با جدیت و بهجهادي داشته باشیم؛ یعنی 

ـ 1/1/1390». (بالشک این حرکت پیش خواهد رفت ـ  فعنوان اسقاط تکلی خ یشـان در تـار  ین ای)، همچن
ـ یاشتغال ب یکلهاي  استیدر ابالغ س 28/4/90 تقویـت فرهنـگ کـار، تولیـد،     تـرویج و  «نـد:  یرماف یان م

گیـري از نظـام آموزشـی و     عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهـره  ی و استفاده از تولیدات داخلی بهکارآفرین
ند یمان ید میکأت» يدگریفرهنگ تول«باز بر  يم رضویدر حر 1/1/93خ یشان در تاری، البته ا»تبلیغی کشور

 ،مردم جا بیافتد. فرهنگ یعنی ایمان به باورهـاي مـردم   باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن«ند یرماف یو م
  »عادات مردم و چیزهایی که مردم با آن سر و کار دارند.

انند. البتـه  د یم یز بحث فرهنگیاقتصاد را ن ياه لح از راه یکیشان یود اش یطور که مشاهده م همان
است، اقتصاد و... فـرع  یمثل سر مسائل یفرهنگ اصل و سا ،یشان در مسائل اجتماعیا يدر منظومه فکر

تر است. چون فرهنـگ بـه    فرهنگ از اقتصاد هم مهم«ند: یرماف یشان مین رو است که ایاز هم .اشندب یم
». کنیم. اگر هوا تمیز باشد آثاري دارد و اگر کثیف باشد آثار دیگري دارد معناي هوایی است که تنفس می

ـ یدر سطح جامعه با يکه هر اصالح اقتصاد آن استدهنده  شان از فرهنگ نشانیر این تعبیا بـر   ید مبتن
مصرف هم » ندینما می دیکأتها  نه مصرف به صراحت به نقش رسانهیشان در زمین ایفرهنگ باشد. همچن

مهمی در کشور اسـت. خـب، حـاال چگونـه بایـد      ۀ روي، قضی  اسراف و زیادهۀ باید مدیریت شود. این قضی
اش بیشتر   سازي  سازي هم الزم است، اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ  فرهنگجلوي اسراف را گرفت؟ 

اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم ۀ سیما در درجست. واقعاً در این زمینه، هم صداوا ها  رسانهة به عهد
مفـاهیم  منـد بـه     سازي کنید. ما یک ملت مسلمانِ عالقـه   هاي دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ  دستگاه

 »مـان اهـل اسـرافیم     اسالمی هستیم، اینقـدر در اسـالم اسـراف منـع شـده، و مـا متأسـفانه در زنـدگی        
  ود:ش یلذا موارد زیر پیشنهاد م )2/6/1391(
ایجاد یک نهضت از سوي مراجع تقلید و علماي حوزه علمیه در میان طالب براي آموزش این مفـاهیم   -

  در ترویج این مفاهیم
  تلویزیونی در رابطه با این مفاهیم هاي  و برنامه ساختن سریال -
  آموزش این مفاهیم در مقاطع پایین تحصیلی -
متعدد درباره کارآفرینان متدین که با تالش و کـار و بـدون سـرمایه خـانوادگی بـه      هاي  ساختن برنامه -
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ز زنـدگی  جلـد عنـوان کتـب ا    45ثروت باالیی دست یافتند (مرکز کارآفرینی دانشگاه شـریف حـدود   
کارآفرینان منتشر کرده است و جالب این است که در اکثر موارد کارآفرینـان برتـر کشـور از پشـتوانه     

  .)مالی خانوادگی باالیی برخوردار نبودند

  اقتصادسازي  یجهت رشد مردم ید داخلیت از تولیکاهش واردات و حما يشنهاد برایپ
ـ   تفاده از کاالهاي ایرانی و اسـراف جاي اس از حد از کاالهاي مارك خارجی به طرفداري بیش ثیر أکـاري ت

بسیار بر تعادل روانی مردم جوامع دارد لذا خانواده بـا آمـوزش در سـطح اولیـه و ابتـدایی خـود و سـپس        
و هـا   سیما و روزنامهوپرورش صداو دیگر از جمله آموزشمختلف آموزشی و فرهنگی هاي  و نهادها  دستگاه
ترویج فرهنگ ناسالم هاي  پوشش وسیع خود را در ارتباط با مردم از ایجاد زمینه دلیل توانند به می مجالت
نـد:  یرماف یم يالذکر مقام معظم رهبر نه فوقیدر زم کارانه جلوگیري کنند. اسرافهاي  گرایی و رفتار تجمل

کـه  ی یدمان یک فریضه بدانیم که هـر کـاال  ما باید عادت کنیم، براي خودمان فرهنگ کنیم، براي خو«
مشابه داخلی آن وجود دارد و تولید داخلی متوجه به آن است، آن کاال را از تولید داخلی مصرف کنیم و از 

هـاي   هـاي مصـارف روزمـرّه و زمینـه     ها: زمینـه  زمینهۀ جد پرهیز کنیم؛ در هم همصرف تولیدات خارجی ب
  )1/1/1391(». رت متر و مه عمده
صادي مردم این است که بروند سراغ کاالي ساخت داخل؛ اي مجاهدت اقته مبه نظر من یکی از قل«

کننـده باشـد؛    آن را بخواهند. البته این طرف قضیه هم این است که کاالي ساخت داخـل بایسـتی قـانع   
بایستی دوامش، استحکامش، مرغوبیتش جوري باشد که مشتري را قانع کند؛ این هر دو در کنار هم، یک 

  )7/2/1390(». کار الزم و واجبی است
 یسفانه در بعضأمت ست.یبرعهده مردم ن صرفاً یاخلدد یت از تولیحما ۀد توجه داشت که مسئلیالبته با

شود باعث شده اسـت توجـه بـه نبـود      یده میران کشور به اقتصاد آزاد دیمد یکه در بعض ییفتگیش موارد
 ينه مقام معظـم رهبـر  یزمن یدر ا .سپرده شود یم به فراموشیط تحریط و اصول اقتصاد آزاد در شرایشرا

نم. مـن  ک یها سفارش کردم؛ االن هم تأکید م مدیریت واردات به دولتیۀ من نسبت به مسئل«ند یرماف یم
واردات بایـد   الزم است کـه واردات انجـام بگیـرد؛ امـا     جاهاییویم واردات متوقف بشود؛ چون یک گ ینم

ی باید انجـام بگیـرد. بـا مـدیریت، واردات     یهاردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جای وایمدیریت بشود. یک جا
انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجـازه  

کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد  هد جلوي واردات را بگیریم؛ من خواهش مید ینم
 ز جلوگیري از واردات، این قانون را اصالح کنند؛ جـوري باشـد کـه مـدیریت    کند ا که دولت را ممنوع می

  )21/5/1389». (بشود. باید تولید ملی باال برود
وري و تخصصـی شـدن تولیـد     بر اثر افزایش بهـره ها  کی از مزایاي مهم تجارت آزاد کاهش قیمتی
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ـ     است. حال آنکه بر اثر تحریم کشور ما از این مزیت محروم است. از ط ا رفـی حجـم قاچـاق در کشـور م
واردات است. از سوي دیگر کشور ما در مسـیري  هاي  خاطر اعمال تعرفه بسیار باال است که این قضیه به

ها به سمت حضور  و خروج تدریجی از تحریماي  هقرار گرفته است که در صورت ادامه روند مذکرات هست
وارداتی دیگر ممکن نیسـت. لـذا   هاي  ن تعرفهدر سازمان تجارت جهانی خواهد رفت و در آن صورت امکا

در شرایط فعلی بهترین فرصت است تا بتوان از صنعت کشور حمایت کرده و آن را آماده حضـور در یـک   
ل واردات و قاچاق کـاال اسـت   یدر برابر س ید ملیت از تولیحما ین مسئله که به نوعیا .رقابت جهانی کرد

یـک بخـش   « :نـد یفرما یم 1/1/91خ یشان در تاریبارها مطرح شده است. ا يانات مقام معظم رهبریدر ب
تولید داخلی. اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملـت  ۀ ردد به مسئلگ یمهم از مسائل اقتصادي برم

آن است، رونق ببخشیم و پیش ۀ تولید داخلی را، آنچنان که شایستۀ و با تالش مسئوالن، ما بتوانیم مسئل
هاي دشمن ناکام خواهد مانـد. پـس بخـش مهمـی از جهـاد       اي از تالش ببریم، بدون تردید بخش عمده

تولید ملی است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهی و هوشمندي خود، با ۀ اقتصادي، مسئل
و در ایـن میـدان    ریزيِ درست بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند همراهی و کمک مسئوالن، با برنامه

ي پیدا خواهـد  کامل و جدۀ که دشمن آن را فراهم کرده است، غلب هایی  چالشپیش برود، بدون تردید بر 
  مهمی است.ۀ تولید ملی، مسئلۀ کرد. بنابراین مسئل

ال حل خواهـد  اشتغۀ تورم حل خواهد شد؛ مسئلۀ اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئل
ایـن  ة ست که دشمن با مشاهدا معناي حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجا داخلی به شد؛ اقتصاد

دشمن، کیـد دشـمن   ۀ وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تالش دشمن، توطئ
  هم تمام خواهد شد.

داران و  سـهم سـرمایه  سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلیِ صنعتی و کشاورزي اسـت.  
اینها مهمتر ۀ که به نظر من از هم -تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم ۀ کارگران، تقویت چرخ

ل یگروه را دخ 3نه ین زمیشان در ایمشخص است که ا) 1/1/1391». (مصرف تولیدات داخلی است -است 
دو  يد بستر را براین دولت است که بایتوجه داشت اد یمردم. اما با. 3کنندگان دیتول. 2دولت . 1انند: د یم

مثـل  اي  هو واسـط اي  هسرمایباید در زمینه کاالهاي مصرفی غیربراي این منظور  .گر فراهم آوردیگروه د
براي هر کاال یک کد تعریف شود و بر روي آن کـاال  هایی  البسه و پوشاك، ظروف، مبلمان و... با برچسب

فـروش هـر    .اید به صورت بارکد بوده و محل تولید این کاال را مشخص کندبها  نصب شود. این برچسب
کنندگان نهایی  شود. ضمن اینکه توزیع کاالیی که فاقد این برچسب باشد ممنوع بوده و قاچاق محسوب می

 قانونی را دارند. لذا هر واسطه نیز باید داراي یک کارت بازرگانی باشد وهاي  فقط حق خرید کاال از واسطه
نهایی بتواند هر وقت خواست بـه راحتـی   کننده  باید در یک سایت رسمی باشد تا توزیع ها آنالبته اسامی 

دار یا  تدلیس نموده و کاالیی را غیربرچسبها  که هر یک از واسطه درصورتی صالحیت وي را بررسی نماید.
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حذف خواهد شد و معامله اسم وي از سایت ، تحت تعقیب قرار گرفتن با برچسب جعلی عرضه نماید ضمن
ضمن اینکه  در این صورت بررسی و یافتن کاالي قاچاق بسیار راحت خواهد شد. با وي ممنوع خواهد شد.

متخلف از تجارت هاي  روز کرد و در این میان واسطه ل طرح ترافیک بهرا هر سال مثها  توان این کارت می
اما در  ندگان نهایی به کار کردن با اینترنت مسلط باشندکن کار الزم است توزیع البته براي این ممنوع شوند.

الزم  آموزش به افرادي که به این مهارت مسلط نیستند کار سختی نیست. ،هر صورت با همکاري اصناف
قانونی است و کننده  داخلی و یا واردکننده  به ذکر است که این برچسب تولید و نصبش با خود شرکت تولید

فقط تفاوتش این است که چون یک عدد است مسیر طی آن در چرخه فـروش   ؛چیزي شبیه مارك است
توان  از سوي دیگر می صورت فروش کاالي قاچاق از مغازه به مشکل خواهد خورد. در این مشخص است.

وجود اي  هدر کاالهاي مصرفی که در آن تکنولوژي باالیی الزم نیست و از طرفی بازار مصرف تضمین شد
، ظروف، مبلمان، لوازم آرایشی و... دولت درجه کیفی تعیین نماید. این درجه کیفی شامل دو دارد مثل البسه

بخش خواهد بود یکی نظرات کارشناسان فن که از لحاظ کیفیت جنس، مسائل بهداشتی، زیست محیطی 
تـوان   سنجی از مشتریان این اجناس. (براي اخذ این نظرات میحصول را بررسی نماید و دیگري نظرو... م

هاي خریـداران خـود را فعـال نماینـد و بـراي       ها و کارخانجات تولیدي داخل کشور باشگاه تمامی شرکت
و اهداي جایزه به خریداران  کشی قرعهیا یک روز در سال براي  مشتریان خود تسهیالتی را شامل شوند و

بگیرند و براي نظرسـنجی در  بتوانند اطالعات مشتریان را ها  داخلی مشخص شود و از این منظر فروشنده
سپس با تلفیق این دو عامل یک درجه کیفی تعیین نماید و هر چه که این  .اختیار اصناف خود قرار دهند)

منظور حمایت از  ز جداول خاص واردات آن جنس را بهدرجه کیفی باالتر رفت دولت به تناسب و با استفاده ا
ار یبسها  ن طرحیت از ایت در حمایفیکه لحاظ کردن مقوله ک د توجه داشتیتولید داخلی محدودتر نماید. با

 یتینارضا .1نشود دو اثر نامطلوب خواهد داشت  یدات داخلیت تولیفین طرح منجر به کیرا اگر ایمهم است ز
ـ در ا .د داخـل یتول یتیفیک یشان نسبت به بیا یو ادامه روند ذهن یمردم  ينـه مقـام معظـم رهبـر    ین زمی

عنوان یک کاالي محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و  کاري کنیم که کاالي ایرانی به یدبا«ند یرماف یم
کارآفرینی و کارگري و ۀ ایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعایرانی و غیرة بادوام در ذهن مصرف کنند

در  یخـارج  يهـا رقابت بـا کاال  يبرا یرانیا يآماده نشدن کاال. 2 )7/2/1390( »متصدیان این امر باشد
ایی در دنیا موفقند که صد سال ه تآن شرک«ند یرماف یم ينه مقام معظم رهبرین زمیان صادرات. در ایجر

اند مشتري را راضی نگه دارند. فرض  نند و توانستهک یاست، صد و پنجاه سال است دارند محصول تولید م
ال، صد و شصت سال قبل دارد یک بفرمائید یک شرکت آلمانی یا یک شرکت سوئیسی از صد و پنجاه س

فرستد و همچنان در کشور ما و کشورهاي دیگر مشتري دارد. چرا؟ چـون از   کند و می جنسی را تولید می
ی الزم را دارد، تنوع و یا دارد، دوام الزم را دارد، زیبارسد، استحکام الزم ر جنس راضی هستند؛ به وقت می

باید اینها را مالحظه کند. این احتیاج به یک فرهنگ کننده  رد. صادرتطور الزم را به تناسب پیشرفت زمان دا
  )26/5/1390(» خواهد به خارج از کشور و خارج از مرزها برود. دارد؛ فرهنگ حسن عمل در تولیدي که می
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شخص اول آن دستگاه تحقق آن را ها الزم است یک نهاد باال در حاکمیت و  براي تضمین این طرح
شوراي حمایت از تولید داخلی «اندازي یک شورا تحت عنوان  رسد بهترین کار راه نظر می به .عهده گیردبر

ـ أدر آن نمایندگان روساي سه قوا (تاست که » و طرحهاي ویژه  نـه  لـس اسـت   جیس مکید بر شخص رئ
 اسـت مراتب باالتر است) عضو باشند و ریاست آن نیز بـا معـاون اول ری   مجلس. زیرا ضمانت اجراي آن به
باید توجه داشت این شیوه با اقتصاد دولتی فاصله دارد زیـرا   جمهور باشد. جمهوري یا معاون اجرایی رئیس

اسـتراتژیک  لت در کاالهایی که غیرفقط دو گیرد. در آن تولید و فعالیت توسط بخش خصوصی صورت می
  آورد. می مالی فراهمیک تسهیل غیر نماید باشد خطري را ایجاد نمیتر  و کیفیت در آن اگر پایین است

  د کشوریتول يور ش بهرهیافزا يشنهادات برایپ
طـور مثـال در تولیـد     بـه  هاي مدرن را دارند. اي سنتی تولید قابلیت جایگزینی با روشه شبعضی از رو -

اسـت کـه میـزان     شدهروش خشکی ابداع  ،کاشی و سرامیک که یک تولید با احتیاج به آب زیاد است
لذا دولت باید  .دهد و البته در مقیاس صنعتی نیز جواب داده است درصد کاهش می 60مصرف آب را تا 

مقـام   .ها را جایگزین نمایـد  این روشهایی  با همکاري اصناف و در صورت نیاز با تصویب دستورالعمل
هـم   هـا  آنکار که تولیدگر هستند،  صاحبان سرمایه و نیروي«دارند  یان مین مورد بیدر ا يمعظم رهبر

وري،  وري را افزایش بدهند. بهـره  بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره
کند، کار را با دقت انجـام   می بهینه بشود؛ کارگر که کارة یعنی از امکاناتی که وجود دارد حداکثر استفاد

وري اسـت؛ از قـول پیغمبـر نقـل شـده اسـت:        فأتقنه، این معناي بهرهبدهد؛ رحم اهللا امرء عمل عمالً 
دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهـد. آن   رحمت خدا بر آن کسی است که کاري را که انجام می

هـاي   کند، سعی کند حداکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه گذاري می کسی که سرمایه
ـ   ها موجب می سیاستی ها، بی تدبیري هند؛ بعضی از بیتولید را کاهش بد تولیـد بـرود بـاال،    ۀ شـود هزین

  ).1/1/1392( »وري سرمایه و کار کم بشود  بهره
اسـت  » یتوانمنـد کـردن بخـش خصوصـ    « يشات مقام معظم رهبریف دولت طبق فرمایاز وظا یکی -

هـاي اقتصـادي را واگـذار کنـیم و      بنگاهمسئله فقط این نیست که ما «ند یفرما می نهین زمیشان در ایا
یم واگذار شد، خودمان را خالص کردیم؛ در کنـار ایـن واگـذاري، کارهـاي دیگـري الزم اسـت:       یبگو

ن توانمنـد  ی) ا26/5/1393( »بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریت خوب پیدا کند.
ـ ن حمایا ياز ابزارها یکیخواهد شد  يور و بهره ییاش کاریمنجر به افزا کردن قطعاً سـتم  یز سیـ ت نی

بخـش خصوصـی را   «ند یفرما یم ينه مقام معظم رهبرین زمیهستند.در اها  ا همان بانکیکشور  یمال
هاي دولتـی   تگاهباید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادي تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دس

کمک کننـد کـه مـردم     ـ  قضائیهة مقننه و قوة مثل قوـ     دک کننتوانند کم ی که مییها کشور و دستگاه
  ).3/5/1393( »وارد میدان اقتصاد شوند
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پیوسـت ارتقـاي    ،شود دولت براي اعطاي تسهیالت از متقاضیان تسهیالت می شنهادینه پین زمیدر ا
فـراهم آورد پرداخـت    توانند این امکـان را  وري آن را نماید و تسهیالت را فقط به متقاضیانی که می بهره

  وام بدهد که روش تولیدش مصرف انرژي کمتري دارد.اي  هطور مثال به تولید کنند به نماید.

  کشور يدیتول يازهایکار با ن يرویمتناسب کردن آموزش ن يشنهاد برایپ
ـ بن دانش ياقتصاد یح داده شد اقتصاد مقاومتیطور که توض همان مقولـه دانـش ارتبـاط     ان اسـت. قطعـاً  ی
صنعت در کشـور   يکار کشور برا يروین ةکنند تین تربیکار دارد و در حال حاضر بزرگتر يرویم با نیمستق

 کشـور باشـد.   يدیتول يازهایبا ن ید مبتنیبااي  هدر هر دور یاهداف آموزش عال اصوالً هستند.ها  دانشگاه
آثار و برکات خـود را روشـن    80در دهه  60دهه  در کشور دراي  هک هستیزیهوافضا و فهاي  ورود رشته

برقـرار باشـد.    یکامل یوستگید پین دو باین ایصنعت است ب يدانشگاه، ورود یچون خروج اصوالً ساخت.
وري روز و رفـع نیازهـاي   اا توجه به نیاز مبرم صنایع به فنب« ندیفرما یم ينه مقام معظم رهبرین زمیدر ا

اي میان صنعت و دانشگاه برقـرار   افتهی سفانه هنوز شاهدیم ارتباط سازمانهاي مختلف، متأ کشور در زمینه
نشده است. برقراري نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه، عالوه بر حل معضل بیکاري و ایجـاد اشـتغال،   

  )22/2/1382(» جویی ارزي و استقالل صنعتی خواهد شد باعث صرفه
 يازهـا یبـا ن ها  دانشگاه یدرسهاي  نبودن سرفصل یکشور مبتنهاي  دانشگاه یاز مشکالت فعل یکی

 يازهـا یاما در حال حاضـر ن اند  ت داشتهیش موضوعیسال پ 30-20در ها  ن سرفصلید ایکشور است. شا
نـد:  یفرما ي مین رو مقام معظم رهبریابد. از همیر ییز تغینها  ن سرفصلید ایلذا با ،افته استیر ییکشور تغ

بیست سال، بیست و پنج سال سرفصل فـالن دانـش را اصـالً تغییـر نـداده       واقعاً این عیب است که ما«
عدم جرأت ورود در مناقشه است؛ این همین چیزي است که مـا از آن بیمنـاکیم.   ة دهند باشیم؛ این نشان

دهند؛ ده سال دیگر هـم   جرأت ندارند که مناقشه کنند؛ همان را که هست، درس دادند، باز هم درس می
  ).14/6/1389( »ن را درس بدهندممکن است هما

که از این تعداد  واحد است 140-135در حال حاضر در کشور ما در دوره کارشناسی سیالبس درسی 
اي تحصـیالت تکمیلـی کـه سیسـتمی     واحد تحقیقاتی است. با توجه به اشـتیاق فـراوان بـر    6-3نهایت 

دوره هـاي   بـرداري از آموختـه   ول سـال بهـره  االصـ  ت دانشجو در سال آخر کـه بایـد علـی   محور اس تست
در کشـور   یـی گرا از تـب مـدرك   یب ناشـ ین آسیسفانه اأمت .شود به وادي تست وارد می ،کارشناسی باشد

آموزي، یک فرهنگ است. اگر چنانچـه مـا    خود علم«دارند  می انین باب بیدر ا ياست. مقام معظم رهبر
شـود و   دانشجوي ما عاشق و راغب بـه علـم مـی   فرهنگی در دانشگاه توجه کنیم، آن وقت هم ۀ به مسئل

هم استاد ما از حالت اداي تکلیف در کالس درس  ـ صرفاً دنبال مدرك نیست ـ دنبال علم و تحقیق میرود
کنند که درسهاي بعضی از اساتید یک  ها به ما گزارش می شود. در موارد بسیاري از خود دانشگاه خارج می
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که در تـدریس   موظفی خود را بدهند و بروند. درحالی خره بیایند و درساداي تکلیفی است؛ همین که باال
ـ   ۀ عشق، عالقۀ اداي تکلیف باشد؛ مسئلۀ استاد، مسئله نباید مسئل بـه تربیـت دانشـجو؛    ۀ بـه علـم، عالق

  ).11/11/1388( »اینجوري باید باشد
کور دکتري بـه سـمت   دهد براي آمادگی در کن در دوره کارشناسی ارشد نیز دانشجو بیشتر ترجیح می

تواند منجر به نوعی نوآوري شود  نوشتن مقاله روي بیاورد هر چند این کار نیز نوعی پژوهش است که می
ـ ی، اما چون هیچ الزامی در کاربردي بودن این تحقیقات و وابستگی آن به صنعت کشور نیسـت  اکثـر  ی عن

  شود: ین زمینه پیشنهادات زیر ارائه میلذا در ا ؛موارد تحقیقات اثري بر حل مشکالت صنعت کشور ندارد
  ترم 6کاهش واحدهاي نظري در حد  -
واحد یا الزام به اختصـاص بخشـی    3واحدهاي آموزش زبان انگلیسی تخصصی حداقل هر ترم  افزایش -

بـا   در حال حاضر تعداد زیادي از دانشجویان( از نمره هر درس به متون تخصصی زبان اصلی آن درس
  جدید علم به دور هستند) هاي  و این به این معنا است که از یافتهاند  بیگانهزبان انگلیسی 

منظور آشنایی دانشـجویان بـا جدیـدترین     به» تحقیق و پژوهش« اختصاص تعدادي واحد تحت عنوان -
  تحقیقات روز و ارائه یک تحقیق نظري

در همین زمینه و  نامه صرفاً انر یک مجموعه صنعتی و ارائه پایلزوم یک سال گذران دوره کارآموزي د -
  صنعتی ۀوري تولید در آن مجموع اقل یک پیشنهاد براي افزایش بهرهلزوم ارائه حد

  اه همنظور حضور صاحبان و مدیران صنایع در دانشگا حدي تحت عنوان آشنایی با صنعت بهگنجاندن وا -
  رس افزارهاي مورد نیاز آن د منظور آموزش نرم گنجاندن واحدهایی به -
  گنجاندن واحدهاي خالقیت و نوآوري و مدیریت ذهن در واحدهاي عمومی -
  منظور تمدید مجوز. به برقراري رابطه با صنعت به ها آنعلمی دانشجویی و الزام هاي  تقویت انجمن -

ـ دولت در بخش ن ينه جاریکاهش هز يشنهاد برایپ جهـت کمـک بـه     یانسـان  يروی
  اقتصادسازي  یمردم

مشکالت دولت در کشور ما تعداد زیاد و بیش از نیاز مستخدمین دولتی است. براي کشور ما یکی دیگر از 
سـفانه  أمت تنها همچنین نه .که همواره با کسري بودجه مواجه است تحمل این بار مالی بسیار سخت است

ث ایجـاد  این نیروي مازاد هیچ اثري بر رشد اقتصادي و تولید کشور ندارد بلکـه در بعضـی از مـوارد باعـ    
شود. یک  می .فعال کشور از طریق فساد اداري، طوالنی کردن پروسه اداري و..هاي  مزاحمت براي بخش

ـ     أاز نظر شریعت اسالمی نیز مورد ت کاري چنین نیروي رمایـد  ف ییید نیست زیـرا کـه حضـرت علـی (ع) م
مولد را به د غیریروهاي مازالذا باید این ن». نمایی می سهم تو از جامعه همان است که براي جامعه ایجاد«

نیروهایی مولد تبدیل نمود. همچنین اخراج این نیروها تبعات اجتماعی خطرناکی را در پی خواهد داشـت.  
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روز  لیدي در کشور است. زیـرا نیـازي بـه   توهاي  دستمزد یکی از موانع شروع فعالیتهاي  از طرفی هزینه
دهی برسد و بعـد  یا دو سال مجموعه به سود بعد از یک کار گفت صبر نماید تا توان به نیروي نمی است و

شوراي حمایت از تولید «ود شرایطی ایجاد شود و حاکمیت در قالب ش یطلب دستمزد نماید، لذا پیشنهاد م
خاصی را مشخص نماید و براي محیط کار آن نیز از لحاظ سـالمت و  هاي  طرح» ویژههاي  داخلی و طرح

منتقـل  هـا   باالتر از سطح موجود تعریف نماید و کارکنان مازاد را به این مجموعهایمنی نیز استانداردهایی 
در سـال اول دولـت    مثالً نماید. و در یک پروسه پلکانی کل حقوق این نیروها را به کارفرما منتقل نماید.

ـ     20درصد حقوق این نیروها را بدهد و هر سال  100 ار درصد از سهم خود کم نماید تـا در سـال پـنجم ب
جـایگزین پرداخـت تسـهیالت بـه بخـش      اي  هواند تـا انـداز  ت یمالی دولت صفر شود. در واقع این طرح م

  خصوصی شود.
  موانع تحقق این طرح:

  احتمالی:هاي  اشتیاق کارکنان دولت به حضور در سیستم دولتی و مقاومت -
اشـتیاق بـه سـمت    کنـد تـا   تـر   براي غلبه بر این مشکل الزم است دولت محیط کار دولتی را سخت

بخش دولتـی بـراي کارکنـان    هاي  هجرت به بخش خصوصی در کارکنان زیادتر شود. زیرا یکی از جاذبه
محیطی که به نـوعی یـک نیـرو فقـط حقـوق حضـور خـود را         .آن استتر  شاغل در آن محیط کار آسان

یرد. کـه یکـی از ایـن    گ ارد و کیفیت نیروي کار آنچنان که بایسته است مورد توجه قرار نمید یدریافت م
  الزامات اصالح قانون کار در بخش دولتی است.

  اعمال سلیقه در انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی: -
کار، سن، مدرك تحصیلی مرتبط با  ۀمثل سابق هایی لفهؤبر این مشکل باید براي انتقال م جهت غلبه

که به هیچ عنوان قابلیت اعمال نظـر   کردشغل موجود و ... را مالك قرار داد و با آن یک شاخص تعریف 
  فردي را نداشته باشد

  تخصص مستخدمین فعلی دولتی براي نیازهاي بخش خصوصی: عدم -
هـاي   بعضی از نیازهاي بخش صنعت کشور با توانمندي شاغلین دولتی همخـوانی دارد مثـل بخـش   

که به نیروي هایی  براي بخشهایی  دورهتوان با ایجاد  می اداري، خدمات، انتظامات و ... در سایر موارد نیز
  ماهر احتیاج دارد این نقیصه را برطرف کرد. نیمه

جهت کمک بـه   ينقدهاي  ارانهینه یدولت در زم يجارهاي  نهیکاهش هز يشنهاد برایپ
  اقتصادسازي  یمردم

سنگین دولت پرداخت یارانه نقدي است. مهمترین دلیل ایـن پرداخـت   هاي  در حال حاضر یکی از هزینه
نیز افزایش رضایتمندي سیاسی در جامعه است زیرا پولی است که جامعه به آن عادت کرده اسـت سـعی   
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 ثر واقـع نشـد.  ؤمجموعه دولت و مجلس و عبارتی حاکمیت نیز در انصراف مردم از دریافت یارانه نقدي م
منـدي نقـدي از درآمـد     حس تاریخی جامعه ایرانی در بهره همراهی د دلیل این عدمشناسان معتقدن جامعه

نبرد با این خواست تاریخی و به جریان انداختن آن در مسیر توسعه کاري اسـت جسـورانه.    باشد. می نفت
مایند. اگر با اصـالح  ن یتومان یارانه نقدي پرداخت م 000/000/000/800/37درحال حاضر دولت سالیانه 

مصوب شود هر کس که خواستار دریافت یارانه نقـدي اسـت بـه کمیتـه امـداد      ها  قانون هدفمندي یارانه
االصول تعداد زیادي از دریافت یارانه نقـدي   آزمایی داشته باشد علی تجعه نماید و دولت نیز اجازه راسمرا

دهنـد.رقمی در  درصـد متقاضـیان انصـراف     50اگـر فـرض نمـاییم در ایـن حالـت       انصراف خواهند داد.
تومان صرفه جویی خواهد شد. در این صورت دولت خواهد توانسـت بـراي   000/000/000/900/18حدود

را با توجه به میزان انصـراف مـردم هـر     گذاري سرمایههاي عمرانی و  افزایش رضایتمندي در جامعه طرح
هـا   استان در آن منطقه اجرا نماید و هیئت امنایی از معتمدین محلی بر تخصـیص بودجـه بـه ایـن طـرح     

  بار گزارش آن را به مردم بدهد. ماه یک 6نظارت نماید و هر 

  يدیتولهاي  تیسک فعالیکاهش ر يشنهاد برایپ
ن عوامل که در محاسـبه  عوامل ناامنی را برطرف ساخت. برخی از ای بایدگذاري  براي ایجاد امنیت سرمایه

گویی دولت در  ثر هستند، عبارتند از: فساد در دولت، عدم حاکمیت نظم و قانون، عدم پاسخؤنرخ ریسک م
بخـش خصوصـی توسـط دولـت،     هـاي   گذاري یی به قراردادها و مصادره سرمایهاعتنا برابر مردم، خطر بی
هاي  هاي قومی، خطر بروز درگیري ات مردم و عملکرد اقتصادي دولت، خطر بروز تنششکاف میان انتظار

خارجی و فقدان دستگاه اداري قوي. در واقع این مقوله یک مقوله کـالن  هاي  داخلی، خطر بروز درگیري
ـ  می یی ندارد زیرا موارد أن بیشتر در ردیف مسائل سیاسی قرارراهکارهاي جزسیاستی است و  ی گیرند. ول

  چنان رفتار کنند تا آرامش در کشور فراهم شود.  طور خالصه باید گفت حکومت باید آن به

  اقتصادسازي  کار در راستاي مردمیو پیشنهادات بهبود فضاي کسب
که حداقل سرمایه الزم براي شروع یک فعالیت اقتصادي را کـاهش دهـد از طریـق    هایی  اخذ سیاست -

 فعالیـت  متقاضـیان  بـراي  اقتصـادي  ـ نیمد، ارائه خدمات مشاوره فاکارروز و  هایجاد شبکه اطالعاتی ب
اندازي سایت جـامع تولیـد کشـور اسـت کـه در آن هـر        کی از راهکارها در این زمینه راهی( کارو کسب
. این کار باعـث کـاهش   یک صفحه اختصاصی داشته باشد و محصول خود را معرفی نمایدکننده  تولید

  سنجش تفاوت کاالها و ... خواهد شد).-ش هزینه انبارداريکاهـ   يگر هزینه واسطه
ـ    ایجاد زیر ساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات و نیز سایر ساخت - مین أهاي تحقیقـاتی، انـرژي و...؛ ت

ت دولتی دست دوم بـه متقاضـیان   آال بلندمدت یا فروش ماشین آالت از طریق اجاره تجهیزات و ماشین
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واند جایگزین واگذاري کلی یک مجموعه صنعتی شـود زیـرا در ایـن شـیوه     ت یکار (این شیوه مو کسب
  یی است).اکار يشود که به منزله ارتقا می عالوه بر مالکیت مدیریت نیز واگذار

ناکارآمـد و   هـاي  رویـه ها و فرایندگذاري در راستاي کاهش حجم تشریفات و ترتیبات اداري و  سیاست -
شود صرف یـک   در این زمینه پیشنهاد می( بط با امر تولید و صادراتساز دستگاههاي دولتی مرت هزینه

وار خودشان مراحل صدور مجوز را زنجیـر ها در داخل  درخواست براي شروع کفایت کند و خود دستگاه
  فقط مدارك الزم را اعطا کند). کننده  طی نمایند و فرد درخواست

کار و و مین مالی کسبأدر تگذاري  اي سرمایهگذاري در جهت ایجاد نهادهاي مالی تخصصی بر سیاست -
ـ ر بازارهـا کمـک نما  ین سایران قادر است به تکویه ایبازار سرما .ابزارهاي مالی جدید جـه بـه   ید در نتی

ـ ن بازارها کمک خواهد کـرد، ز یکار در او کسب يم به بهبود فضایرمستقیشکل غ از الزامـات   یکـ یرا ی
س و رشـد  یسأت يالزم برا ینگین نقدیمأکارها و تو کسب ین مالیمأوکار کمک به ت کسب يبهبود فضا

کـار، فـراهم   و کسـب  يکمک به گسـترش فضـا   يه، برایبازار سرما ياز راهکارها یکیباشد.  می ها آن
ـ انتشار اورا يالت الزم برایکردن امکانات و تسه اسـت.  هـا   طـرح  ین مـال یمأق بهادار مختلف جهت ت

ـ و عملهـا   تیـ ل فعالیتسه يالزم برا يا، نهادهيگذار هیسرما يتوسعه ابزارها ـ ات بـازار و ن ی جـاد  یز ای
بـازار   یاساس يگر راهکارهایانتشار و معامالت اوراق بهادار مختلف از د يشرفته برایفعال و پ يبازارها
  باشد. می رانیکار در اقتصاد او کسب يکمک به بهبود فضا يه برایسرما

ذاري در گ تمعرفی محصوالت مورد نیاز هر کشور و سیاسکشور در راستاي هاي  فعال شدن سفارتخانه -
کـه  اي  هاي منطقـ هـ  نو سـازما ها  کار از طریق اتحادیهو یجاد فرصت بازار براي فعاالن کسبراستاي ا

سـعه اسـالمی،   هاي اقتصـادي اکـو، بانـک تو    عضویت دارد نظیر: سازمان همکاري ها آنکشورمان در 
هاي اسالمی و برقراري ارتباطات خـاص بـا برخـی از     مکاريزبان، سازمان ه اجالس کشورهاي فارسی

و گسـترش شـرکاي   اي  همنطقهاي  کشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با کشورها و بلوك
  تجاري از یک شریک عمده به چند شریک کوچکتر.

ـ  ا (خصوصـاً ه کنظیر: خارج شدن بان اهدافیذاري در جهت اصالح نظام بانکی با گ تسیاس - اي هـ  کبان
ت بانکی و گسـترش عقـود   ا وصنایع کوچک؛ اصالح درك موجود از مشارکه هتجاري) از رقابت با بنگا

  کار.و (وحتی مالکیت) کسب معناي واقعی از طریق درگیر شدن نظام بانکی با سود و زیان مشارکتی به
ه شـفافیت و  گـردد کـ   مـی  اساسی در رشد اقتصادي محسوبهاي  لفهؤخارجی یکی از مگذاري  سرمایه -

وکـار تـا تعطیلـی     وکـار از شـروع کسـب    کسـب هـاي   قوانین و مقررات در تمامی شـاخص سازي  آسان
  خارجی داشته باشدگذاري  در رشد سرمایهگیري  ثیر چشمأواند تت یکار مو کسب

  تولیدي در کشور: هاي  منظور استفاده بهینه از اینترنت در فعالیت اطالعات به ورياگسترش شبکه فن -
، تعـامالت  هـا  آنکرده و ضمن تسـریع  تر  پیش کاراتر و ارزاناز اقتصادي را بیشهاي  اینترنت فعالیت
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کار، که در اثـر اسـتفاده از   و همچنین با ارتقاي بازدهی در کسب کند. این امر تر می اجتماعی را نیز گسترده
توانـد بـا    مـی  کـرد. اینترنـت  شود، به اشکال مختلف منافعی را ایجاد خواهـد   می هاي آنالین ایجاد شبکه

وري و کـارایی و ارتقـاي سـطح     کنندگان و با بهبـود بهـره   قیمت و گسترش دامنه انتخاب مصرف کاهش
و تولیدکنندگان مفید واقـع شـود. از دیـدگاه کـالن اقتصـاد نیـز،        کنندگان مصرفترتیب براي  هنوآوري ب

تواننـد   مـی  ت اطالعات را کـاهش داده و لـذا  هاي مربوط به آن هزینه ارسال و دریاف ترنت و تکنولوژينای
ترش محور، گس از این رو، در یک اقتصاد دانش سطح محصول کل و بازدهی کل اقتصاد را افزایش دهند.

ساختی در توسعه اقتصادي کشورها مطرح شده عنوان یک اصل ضروري و زیر میزان استفاده از اینترنت به
زایش میـزان دسترسـی بـه اینترنـت     باطات بر توانایی و لزوم افگران اقتصادي و عرصه ارت و بیشتر تحلیل

هاي اخیر با گسـترش   طی دهه]. 10[ هاي اقتصاد مدرن، توافق کلی و جامع دارند عنوان یکی از ویژگی به
نیز در تغییر  باند پهنهاي  ثیر شبکهأباند، نقش و ت هاي پهن شبکههاي موجود اینترنت و افزایش  تکنولوژي
در تکنولـوژي و  گـذاري   ثیرات مستقیم آن از طریق سرمایهأصادي و اجتماعی افزایش یافته و تساختار اقت
رشـد اقتصـادي از قبیـل     هاي بر محركپهناي باند  تأثیرثیرات غیرمستقیم آن از طریق أها و ت زیرساخت

حاکی از آن اسـت  ها، رقابت و غیره مشهود بوده است. شواهد و مطالعات تجربی نیز  یی بنگاهارنوآوري، کا
  اقتصادي و اجتماعی در پی داشته است.  ةکه اینترنت، اثرات سرریز و منافع گسترد

فاوا (فناوري اطالعات و ارتباطـات)  توان سه کانال اصلی براي تاثیرگذاري مثبت  می ،به لحاظ تئوریک -
نتشـار تکنولـوژي، بهبـود    بر رشد اقتصادي را تعیین کرد. این سه کانال عبارتند از تسریع در نوآوري و ا

)، 1990( رومـر  .گذاري کارایی در تخصیص منابع و کاهش قیمت محصوالت و افزایش تقاضا و سرمایه
هاي تحقیق و  الیتهایی را ارائه کردند که فع ) مدل1998( ) و آقبول و هویت1991گروسمن و هلپمن (

) نیـز بـه   1966بـود. کـوزنتس (   مدت مطـرح شـده  ندلعنوان موتور رشد اقتصادي در ب توسعه در آن به
افتد. رشد اقتصـادي هرکشـور    می اهمیت تبدیل دانش به رشد در این نیست که نوآوري در کجا اتفاق
  بستگی به این دارد که چگونه از این تکنولوژي استفاده خواهد کرد.

باطات و دسترسی بهتر دلیل پایین آمدن هزینه ارت هسازد تا ب می ها را قادر همچنین انقالب در فاوا بنگاه -
کـل  که که با یک درصد افـزایش سـرمایه فـاوا نسـبت بـه       طوري هب محصوالت خود را پایین بیاورند.

  ]. 11[ درصد 1/0وري کل  سرمایه، بهره
اطالعات و ارتباطات روي  فناوريثیر أت«اي با عنوان  ) در مقاله1390( مجید محمودي و الهه محمودي -

 يبر اشتغال را بررسـی و بـرا   ICT، تاثیر ARDL، با استفاده از روش »راناشتغال بخش خدمات در ای
 اند. نتـایج مطالعـه نشـان داد کـه     تابع تقاضاي نیروي کار را استخراج و تخمین زده 1350-1385دوره 
ICT دار بر اشتغال بخش خدمات دارد.اثر مثبت و معنا  

وري، سطح تولیـد کـل    و مالی، ضمن ارتقاي بهره هاي اقتصاديفرایندتواند با کاراتر کردن  می اینترنت -
  ]. 12[ اقتصاد را باال برده و منجر به رشد اقتصادي شود
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  نقش اصناف در اجراي اقتصاد مقاومتی
  *عباسعلی رئیسی

  چکیده
اثـر کـردن آن    ش بـراي کنتـرل و بـی   هاي فشار و متعاقباً تـال  حوزه معنی تشخیص اقتصاد مقاومتی به

باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین براي رسـیدن بـه    ثیرها میتأ
خـارجی کـاهش یابـد و بـر تولیـد داخلـی کشـور و تـالش بـراي           يهـا  اقتصاد مقاومتی باید وابستگی

دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت براي رد  . طبق نظرشود تأکیدخوداتکایی 
ها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نیـاز اسـت. اقتصـاد مقـاومتی داراي      کردن فشارها و عبور از سختی

 از راهکارهـاي تحقـق آن بـه حـوزه اصـناف بـر      اي  همختلفی است کـه بخـش عمـد   هاي  ابعاد و حوزه
قتصاد مقاومتی نیازمند عزم و مشارکت ملی، مشارکت قدرتمند بخش خصوصی ا که از آنجاییگردد.  می

در توسعه اقتصادي، اقتصاد دینی و اسالمی و اجراي آن نیازمند غیرت دینی، مستلزم برخـورد فعـال و   
تبع تنظیم درست بـازار کشـور اسـت و همچنـین اقتصـاد       هاي داخلی و خارجی و به هوشمند با تحریم

مجـامع و   در نتیجـه اصـناف،   ،گـردد  مـی  از تولیـد ملـی و کـاالي ایرانـی محقـق      مقاومتی با حمایـت 
گـذار  ثیرأنقش اصناف درایـن امـر بسـیار ت   و  بازوي مهم تحقق این عزم ملی است هاي صنفی سازمان

اي موفقیت در ایـن  در این مطالعه به نقش اصناف در اجراي اقتصاد مقاومتی پرداخته شده که بر .است
 تهیه و تدوین استراتژي در حوزه اصناف داریم.بخش احتیاج به 

 اقتصاد مقاومتی، اصناف، تولید ملی  :ها واژهکلید

  مقدمه
سـت. اهمیـت   ا هاسـاز رشـد و توسـعه کشـور    در جهان امروزي قدرت اقتصادي، موتور محـرك و زمینـه  

دهـد.  قـرار مـی  تـأثیر   بسیاري موارد مسائل سیاسی را تحتاي است که در اندازههاي اقتصادي به شاخص
باید توجه داشـت   ،تواند از بروز مشکالت در هر کشوري جلوگیري کنداگرچه توان اقتصادي کشورها می

ـ    اي وجود که در اقتصاد امروز جهان، روابط تجاري بسیار گسترده  ۀدارد و اقتصاد هـر کشـور و هـر منطق
که گاهی مشکالت اقتصادي در یـک  ست ا جغرافیایی به اقتصاد دیگر نقاط دنیا وابسته است. از همین رو

                                                        
 هـاي اقتصـادي و کارشـناس سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان اصـفهان          ریزي سیسـتم  کارشناس ارشد برنامه *

abbasaliraeisi@yahoo.com  
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گذارد. همین وابستگی گسترده اقتصادها بـه یکـدیگر خـود    منطقه جغرافیایی در کشوري دیگر نیز اثر می
به همین دلیـل اسـت کـه وضـع      هاي مالی و اقتصادي در جهان.بستري است براي بروز و تشدید بحران

الملـل و  است و هم به اوضاع اقتصـاد بـین   هاي داخلی اقتصاد مربوطاقتصادي یک کشور هم به سیاست
هـاي اقتصـادي امـري    بنابراین بروز بحران .هاي جهانحتی نوع روابط آن کشور با سایر کشورها و دولت

ساز فروپاشی اقتصاد یک کشور باشـد و یـا بـالعکس فرصـتی     تواند زمینهمحتمل است. شرایط بحران می
مداران و فعاالن اقتصادي در هر کشـور ایـن   آورد. وظیفه سیاستبراي شناسایی و ترمیم اقتصادي فراهم 

اي مدیریت کنند که سطح رفـاه و زنـدگی و   گونههایی، اقتصاد را بهاست که در صورت بروز چنین بحران
هایی براي سطح اشتغال جامعه کمترین آسیب را ببیند و حتی بتوانند از دل شرایط دشوار اقتصادي فرصت

کشور شـده   اجتماعیوجود بیاورند. مفهوم اقتصاد مقاومتی که وارد فضاي سیاسی و ها بهبهبود زیرساخت
  کند.له را یادآوري میئاست همین مس

عنوان علم تخصـیص   وارتر کرده است و علم اقتصاد، بهدسترسی به منابع را دشکنونی شرایط اقتصاد 
ستتر در اقتصـاد مقـاومتی،   اشت. مفهوم معهده خواهد دوظیفه بهینگی تخصیص منابع را بر منابع کمیاب،

ها و مردم نه فقط کمـک بـه   دولت، شرکت اقتصادي است. طبق این دیدگاه وظیفه سوي اقتدار حرکت به
هـاي اقتصـادي بـراي عبـور و     ریزي براي تقویت زیرسـاخت حل مشکل و بهبود وضع فعلی، بلکه برنامه

  پس از بحران است.  مرحله
از یک طـرف   .به دالیل مختلف امري مهم و ضروري استاقتصاد مقاومتی ع پرداحتن به این موضو

و داده اسـت   شـرایط خـاص قـرار    در را کشور به اوج رسیدن فشارهاي ناشی از تحریم اقتصادي، اقتصاد
ریختگی اقتصـاد ایـران اقـدام کننـد و از ناحیـه اقتصـاد،        تالش دارند تا نسبت به درهم کشورهاي بیگانه

کارسـاز بـراي   اي  هایران اسالمی وارد کنند و از طرف دیگر مقاومت در اقتصاد نسـخ  کشور ضرباتی را به
از سویی دیگر موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار بدیع و جدیـد و   همچنین عبور از این مرحله است.

و مـورد  بکر است و تجربه منتشر شده مکتوبی در مورد آن وجود ندارد و قاعدتاً بایـد جوانـب آن بررسـی    
می ایـران کـه مصـمم اسـت اقتصـاد      توجه قرار گیرد. از منظـري دیگـر بـراي کشـور جمهـوري اسـال      

سمت عـدم وابسـتگی بـه نفـت حرکـت کنـد،        ر درآمد نفت را متحول نموده و بهمحصولی و مبتنی ب تک
  راه سازنده است. ۀاقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقش موضوع

اقتصـاد   خصوص در اقتصاد مقاومتی، با توجه به اینکه و به کشوراقتصاد  در خصوص نقش اصناف در
هـر سـه بخـش    هـاي   يبر توانمند یا و مبتنیپو يبه اقتصاد یو دولت یران در حال گذار از اقتصاد سنتیا

هـا   و با توجه به اینکه اصناف در کشور ایران مجموعه عظیمی از اتحادیه ،است یو تعاون ی، خصوصیدولت
شود و امور مربوط به تولید و توزیع کاالهـا و   می کار فراوانی را شامل که خود نیرويهاي صنفی  و سازمان

جهت اینکه داراي قـوانین و مقـررات مکتـوب و مصـوب مجلـس شـوراي        دهند و به می خدمات را انجام
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توان از این مجموعه عظیم صنفی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در کشـور   می ،باشند می اسالمی
چه جایگـاهی   آنچیست؟ دولت و بخش خصوصی در » اقتصاد مقاومتی«اینکه  . در کنار آنگرفتمک ک

خـوانی   سـازي هـم   سازي و خصوصی با آزاد» اقتصاد مقاومتی«دارند و ارتباطشان با یکدیگر چگونه است؟ 
خره خـاص ایـن   ها؟ براي مقابله با فساد در آن چه بایـد کـرد؟ و بـاال    ها و دستمزد دارد یا با کنترل قیمت

د عبـور موفـق و   یکلتوان گفت  می در نتیجهتواند در آینده هم ادامه پیدا کند؟  هاي کشور ماست یا می روز
ـ   و بـه  صنفیهاي  و انجمنها  هیدر دست اتحاددر این بخش اقتصاد ن دوران گذار یسرافزار از ا  یطـور کل

  .باشد می شامل تجار و کسبه ینظام صنف
 دولـت . بـدلی  نه واقعی، خصوصی بخش البته کنیم؛ باز خصوصی بخش براي را میدان باید بنابراین 

 کنـد،  محـدود  اساسی هاي کاال تأمین به را خود فعالیت باید شود، وارد اقتصادۀ عرص به خواهد می اگر هم
 کـار و  تولیدات داخلـی، اسـتفاده از نیـروي   توجه به و همچنین  همه، براي حداقلی تأمین سطح در هم آن

بنـایی،   هاي اساسی و محصوالت زیر محور، توجه خاص به تولید کاال  داخلی، اتکا بر اقتصاد داناییۀ سرمای
هـاي تجـاري بـه     گیـري سیاسـت   انـد. در اقتصـاد مقـاومتی، جهـت     هاي اقتصاد مقاومتی ترین مؤلفه مهم

الح الگـوي  ریم؛ اصـ نگـ  هاي اقتصادي همچـون جهـاد مـی    هاي همسایه معطوف است؛ به فعالیت کشور
 و شـود  بـردي مـی   نظر است و توجه زیادي بـه تحقیقـات کـار    سوي مصرف بهینه مد مصرف و حرکت به

  هاي صنفی براي رسیدن به اهداف فوق کمک گرفت. توان از سازمان می

  مفهوم اقتصاد مقاومتی
باشـد. در   علیه یک منطقه یا کشـور تحـریم شـده مـی     ها تحریمروشی براي مقابله با  :1اقتصاد مقاومتی

    باشد. هیچ کدام براي آن کشور مجاز نمی وارداتو  صادراتشرایطی که 
و هـا   یط دشـمن یم، در شـرا یط تحـر یط فشار، در شـرا یآن اقتصادي که در شرا یعنیاقتصاد مقاومتی 

  ی کشور باشد.یشد و شکوفار ةکنند نییتع تواند می دیشد هاي خصومت
و یـا درشـرایط کنـونی تحـریم     هاي فشار  معنی تشخیص حوزه به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی بهیا 

باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنـین فشـارهایی    ثیرها میأاثر کردن آن ت متعاقباً تالش براي کنترل و بی
بـر   ،خـارجی کـاهش یابـد    يهـا  همچنین براي رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی .به فرصت است

گردد و ضرورت مقاومت براي رد کردن فشارها و عبور  تأکیدتولید داخلی کشور و تالش براي خوداتکایی 
اقتصـاد  ایـن روش اقتصـادي از نظـر تعریـف بـا       .ها براي رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است از سختی
   تفاوت دارد. ریاضتی

                                                        
1. resistive economy  
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 ییخوداتکـا  يد داخل و تـالش بـرا  یتولهاي  تیمز يد رویکأو تها  یکاهش وابستگ یاقتصاد مقاومت
ـ   شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریو اعمال مد یباور و مشارکت همگان است که قطعاً ن یشرط و الـزام چن

  است. یموضوع
چنانکـه   ،ست نه یک اقتصاد منفعل و بستها اقتصاد مقاومتی فعال و پویااقتصاد مقاومتی واقعی، یک  

بنابراین مسئوالن  .شود مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می
  محور نیفتند.د پویا در دام اقتصاد بسته و خودو اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصا

هـاي اقتصـادي از سـوي نیروهـاي      هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه در واقع
  متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

  نقش و جایگاه اصناف در تعریف اقتصاد مقاومتی
یف و نقش و جایگاه اصناف در این تعـار  توان تعریف نمود می اقتصاد مقاومتی را به چهار گونهدر مجموع 

  :باشد می به شرح ذیل
روحیـه و عملکـرد    ی بـا یتوجه به نیاز خـود بـه نهادهـا    با کشور ماطور که  یعنی همان قتصاد موازي:ا. 1

ایـن پـروژه را    مین اهـداف انقـالب،  أی نمود امروز نیز بایستی براي تیسیس نهادهاأاقدام به ت ،انقالبی
مقـاومتی در  هـاي   اقتصـاد مقـاومتی و نهادسـازي   چرا که انقالب اسالمی به  ادامه داده و تکمیل کند

ـ   می شود می قرارگاه عدالت که درشرایط دشوار اقتصادي فعال اقتصاد نیاز دارد. از ایـن  اي  هتوانـد نمون
  .شود می اجراها  هاي کشور با محوریت اصناف بعد از اجراي فاز هدفمندي یارانه که در استان نوع باشد

و تـرمیم سـاختارها و   گیري  ی وخللیزدا و آسیبسازي  ادي که در پی مقاومیعنی اقتص اقتصاد ترمیمی:. 2
 نهـاد  یـک گفتیم که  می اگر در رویکرد قبلی مثالً نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است.

 در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم کاري کنیم که انتظارات مـا  را برآورده کند تواند انتظارات ما نمی
 از این نـوع باشـد  اي  هتواند نمون می ها آنی یزدا هاي صنفی و آسیب تقویت مجامع و سازمان برآورند.را 

که با توجه بـه گسـترده بـوده اصـناف در کلیـه منـاطق ایـران (روسـتا و شـهر) و داشـتن اتحادیـه،            
  توان به این هدف نائل شد.   می صنفی و همچنین قانون نظام صنفیهاي  سازمان

حملـه بـه اقتصـاد ایـران و     کشورهاي خارجی در این روش ابتدا باید بررسی کنیم که  فاعی:قتصاد دا. 3
اسـتراتژي مقاومـت خـود را     آنو براسـاس   دهند می ی صورتیچه ابزارها اخالل در آن را چگونه و با

هـاي فکـر و گـروه     آموزشی و تشکیل اتـاق هاي  در بخش اصناف تقویت سیستم تدوین و اجرا کنیم.
بـراي اصـناف   هایی  که براي این منظور دوره تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد. می مشاوران

قبل از دریافت مجوز کسب از جمله قانون نظام صنفی، قانون نیروي انتظامی، کـار، بیمـه، بهداشـت،    
 باشد. می عامل الزامیاي، مکاسب و پدافند غیر هقانون مالیاتی، جرائم رایان
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دانسـتیم ایـن    مـی  مدت کوتاه برخالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را پدافندي یا و:اقتصاد الگ. 4
 این رویکرد ما در شود. می مدت را شاملقتصاد کشور دارد و یک اقدام بلنداندازي کالن به ا رویکرد چشم

 منطقه برسـاند.  را به جایگاه اقتصاد اول الی هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما به دنبال اقتصاد ایده
 براي موفقیت در این بخش در حوزه اصناف احتیاج به تهیه و تدوین استراتژي در حوزه اصناف داریم.

، توزیع کاالهـا، تنظـیم بـازار    تواند به تولید داخلی و ملی کشور می طور کلی بحث اقتصاد مقاومتی به 
کمک کند و نقش  و صادرات غیرنفتیسازي  کاال، اشتغال، مالیات، خصوصیسازي  کاال و خدمات و ذخیره

  گذار است.ثیرأاصناف و مجامع و سازمانهاي صنفی دراین امر بسیار ت

  و اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادي
ها و رفع کسري بودجه، به کاهش  ها براي کاهش هزینه شود که دولت ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می
منظور مقابله بـا کسـري بودجـه     زنند. این طرح که به ست میمومی دو یا حذف برخی خدمات و مزایاي ع

هـا و   شود گاهی اوقات به افزایش میـزان مالیـات و افـزایش دریافـت وام     ها انجام می توسط برخی دولت
شود، در  می اش ریاضت و سختی تحمیل  زده بر اقتصاد و شرایط بحران و انجامد هاي مالی خارجی می کمک

  تواند به بازیابی درازمدت اقتصاد کمک کند. می رسد، اما، نمی ندي به نظرکار خوشای ظاهر اصالً
ریاضـتی روي بیـاورد، امـا    هـاي   مدت به سیاستاد ایران شاید ناچار شود در درازبنابراین اگرچه اقتص

اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي دو مفهوم جداگانه و مستقل است که به هیچ عنوان منجـر بـه بـروز    
باشد. الزم به ذکر است با  می طور جداگانه طبق جدول ذیل هر کدام بههاي  لفهؤو م نخواهند شد.یکدیگر 

شـود، از بررسـی ریاضـت     مـی  توجه به اینکه در این مطالعه به نقش اصناف در اقتصاد مقاومتی پرداختـه 
  جهت مقایسه آورده شده است. اقتصادي اجتناب شده و صرفاً

  تاریخچه اقتصاد مقاومتی
کـه نـاتوانی در امـر صـادرات      2005در سـال   غـزه طالح اقتصاد مقاومتی اولین بار پـس از محاصـره   اص

محصوالت و امکان واردات بسیاري از کاالها از جمله کاالهـاي اساسـی و همچنـین کشـت بسـیاري از      
فرنگی را کاهش داده بود، اسـتفاده شـد و ضـوابط و     شاورزي در آن منطقه مانند توتمحصوالت اصلی ک

   معیارهاي حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.
هاي انقباضی بـوده   مبحث اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها تحت عناوین و تدابیري از جمله سیاست

ها پـس از   عنوان الگو از کشورهایی که از این روش توان به میاست و نتایج متفاوت در کشورها داشته که 
ریزي در کشورمان اسـتفاده نمـود، در ذیـل بـه چنـد نمونـه اشـاره         اند براي برنامه ها استفاده کرده تحریم

  شود. می
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  ریاضت اقتصادي و اقتصاد مقاومتیهاي  لفهؤم .1 جدول
  مقاومتیاقتصاد هاي  لفهؤم  ریاضت اقتصاديهاي  لفهؤم *
 اعدم کاهش درآمدها بلکه افزایش درآمده ها کاهش مستقیم حقوق 1
عدم افـزایش مالیـات؛ بلکـه کـاهش مالیـات بـراي برخـی از         از راه افزایش مالیاتها  مستقیم حقوقکاهش غیر 2

 تولیديهاي  بنگاه
عمـومی  عدم کاهش خدمات عمومی، بلکه افـزایش خـدمات    کاهش و حذف برخی از خدمات عمومی 3

 مانند طرح پزشک خانواده و ...
کى از ارکان اقتصاد مقـاومتى اسـت؛   یت مصرف، یریمد ۀمسئل   کم مصرف کردن به دلیل فقر 4

هـاى   دسـتگاه (ر. یز از اسراف و تبذیعنى مصرف متعادل و پرهی
ن یـ د بـه ا یها با مردم و خانوادهو  دولتىریهاى غ دولتى، دستگاه

 )مسئله توجه کنند
دلیـل قیمـت    آوردن مردم به کاالهاي خارجی به روي 5

 پایین آن
 استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات ملی 

  و کارآفرینی شغلی بلکه افزایش آنهاي  عدم حذف فرصت هاي شغلی حذف فرصت 6
گذاري  فزایش ناامنی اقتصادي، کاهش تولید و سرمایها  7

 ها و فرار سرمایه
حتی رشد گذاري  تصادي، تولید، جذب سرمایهافزایش امنیت اق

 خارجیگذاري  سرمایه
و در نتیجه گذاري  عمرانی و سرمایههاي  کاهش بودجه 8

برداري و  براي بهره طوالنی شدن مدت زمان مورد نیاز
و نـاگزیري  ها  هزینه شده در طرحهاي  برگشت سرمایه
 هالساع مقطعی و خلقهاي  دولت در تصمیم

هـاى   میتصـم ( حداکثرى از زمان و منـابع و امکانـات.    استفاده
ى است که به اقتصاد یها زو ضربهر مقررات، جییو تغ  الساعه خلق

 )شود می مقاومتى وارد

ورشکسـته از طریـق   هـاي   شرکتسازي  حرکت دولتی 9
کـه در جریـان بحـران     یخرید سهام افراد مانند حرکت

 اقتصادي آمریکا رخ داد.

اد مقاومتى اقتص( اقتصاد:سازي  ه خصوصیبلکسازي  عدم دولتی
کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى  الزاماتى دارد. مردمى

 ) است
و هـا   با رشد تولید و رونق اقتصـادي و هدفمنـد کـردن یارانـه     اعتراضیهاي  افزایش ناامنی اجتماعی و جنبش 10

 افزایش عدالت اجتماعی باعث افزایش امنیت و رفاه اجتمـاعی 
 شود. می

هـاي   وابستگی به استقراض و وامهاي ربـوي از بانـک   11
 خارجی

گر از الزامات اقتصاد مقاومتى یکى دیکاهش وابستگى به نفت 
 است. 

ثباتی سیاسی و مخدوش شـدن اسـتقالل و اقتـدار     بی 12
 کشور

  و افزایش ثبات سیاسی و استقالل کشور ها  مقابله با تحریم 
 

  تحقیقهاي  مأخذ: یافته
  

، اقتصـادي متزلـزل را   هـاي مختلـف   هاي جنـگ  به عنوان نمونه ژاپن بعد از جنگ جهانی به واسطه
هـاي   و اتکـا بـه توانمنـدي   اقتصـاد انقباضـی     در همین جریان این کشور با اتخاذ سیاست .کرد تجربه می

 و بـه  مـه دهـد  ها خارج شود و مسیر پیشـرفت اقتصـادي را در حالـت عـادي ادا     داخلی توانست از بحران
ي اخیـر در درجـه   ها سال رتوان براي کشورمان که د هایی هم دست پیدا کند. به همین دلیل می موفقیت
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ها دچار مشکالتی شده اسـت، از   دلیل برخی تحریم درپی و در درجه دوم به به خاطر سوءتدبیرهاي پیاول 
جهانی این برنامـه  ت که بعد از جنگ ژاپن یکی از کشورهایی اس ریزي در اقتصاد ژاپن الگو گرفت. برنامه

سال بعد ایـن رقـم    10دالر بود که طی 20درآمد سرانه این کشور  1945که در سال  طوري را اجرا کرد به
 1966علت پافشاري در اقتصاد انقباضـی آنـان حاصـل شـد. در سـال       دالر رسید، این موفقیت به 300به 

سال از یک هـزار دالر بـه یـک     4ر دالر رسید و طی درصدي به یک هزا 330درآمد سرانه ژاپن با رشد 
صاد انقباضی آنان محقق شـد. پـس   هاي اقت سیاست  دالر رسید که همین امر در نتیجه ادامه 800هزار و 

انقباضی، دوري از اختالفات جناحی و حزبی، اطمینان متقابل  جمله عوامل موفقیت این کشور را سیاست از
هـزار و   3رشد تولید ناخالص ملـی ژاپـن بـه    1973که در سال  طوري وده بهین دولت، مسئولین و مردم بب

هـایی کـه در    هزار دالر رسید. در این کشور از سیاسـت  10به چیزي بالغ بر  80دالر و در آغاز دهه  600
  کردند.  می شد، استقبال می شان ی و موجب پیشرفت و اعتالي نوآوريجهت ارتقاي تولیدات صنعت

نابرابري با الگوي اقتصاد مقاومتی بازسازي شد و راهکارهاي موفقیت ویتنام  از جنگ ویتنام نیز پس 
که صنایع و کارخانجـات خـود را    طوري به نام و روش دیگري بهره برد به نیز از روش اقتصاد مقاومتی اما

که صادرات  طوري توجه بوده است به این کشور با وجود جنگ بسیار قابلتقویت و احیا کرد، رشد اقتصادي 
  را در دستور کار خود قرار داد و در جریان صادرات به منافع خوبی دست یافت. 

ها با تکیه بر منابع داخلی و تقویـت تولیـدات    در کل بسیاري از کشورها تحریم شدند و از این تحریم
  شان سربلند بیرون آمدند. داخلی

د و بـه توفیقـاتی هـم دسـت پیـدا      برخی کشورهاي جنوب غرب آسیا، اقتصاد سازشی در پیش گرفتن
  انکار است. ناپذیر و غیرقابل ي دیگر کاري اجتنابمقاومت براي مقابله با کشورهاۀ کردند، اما مسئل

  تاریخچه اقتصاد مقاومتی در ایران
در کشور ایران پس از جنگ و دوره پس از آن بیشـتر بـه تولیـد داخـل تکیـه شـد کـه در کنـار آن نیـز          

بـه   ؛در دهه هفتاد یک نوع سیاست تعدیل اقتصادي را در پیش گرفتند .شد توزیع می هاي ارزاق نیز کوپن
هـاي کشـور بـه روي هـر      که دروازه طوري لیبرالی در آن زمان ارائه شد به عبارت دیگر یک اقتصاد کامال
صـاد  به این سو ساختاري بر اقت 1368پایان جنگ تحمیلی در سال پس از  کاالیی باز بود. به عبارت دیگر

اي هم اعتقـادي   بیش ثابت مانده و عده ساله کما 21تقریباً ة اي معتقدند در این دور ما حاکم بوده که عده
ایم. به هر حال هر کـدام از   دستی نداشته ها و ساختار اقتصادي ثابت و یک گویند سیاست دیگر دارند و می

ر این دوره در اقتصاد ما ریشـه دوانـده و   گاه را که بپذیریم، سؤال این است که ساختاري که د این دو دید
ها و الزامات اقتصاد مقاومتی و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصـی در   اکنون بر آن حاکم است، با نیاز

بخـش  اي هست که  گونه راند، به بر اقتصاد ما فرمان میخوانی دارد؟ شرایطی که اکنون  جایگاه مسلط هم
  فعالیت در اختیار داشته باشد؟امکان کافی براي  خصوصی و اصناف
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هاي اخیـر ایـن شـیوه توسـط حکومـت ایـران و در پـی         ها علیه ایران در سال پس از تشدید تحریم 
تی ترویج پیدا کرد و هـدف اسـتفاده از   م، اقتصاد مقاو1389در شهریور ماه  »رهبر معظم انقالب«سخنان 

   است. بحرانن ها با ایجاد کمتری توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم

  اقتصاد مقاومتیهاي  شاخصه
  نفتی اقتصاد از رهایی .1
  واردات لجام گسیخته جلوگیري از  .2
  خودکفایی در جهش .3
  داخلی تولید بنیان تقویت .4
  فناوري و علم تولید بنیان تقویت .5
  ادي و تجارياقتص دیپلماسی تقویت .6
  حقیقی بخش بر)  مالی و پولی بازار( اقتصاد مجازي بخش کردن غالب از پرهیز .7
  برداران بهره و اجرا ترویج، آموزش، تحقیق، حلقه پنج بین تعامل تقویت .8

  هاي اقتصاد مقاومتی در بازار:بررسی شاخص
اشـتغال   ) ایجـاد 4وري ) افزایش بهره3هاي تولید پیشرفت در فناوري) 2) پیشرفت در تولید ثروت 1
  ) تدوین استراتژي بلندمدت و رقابتی6بودن اطالعات  ) کاهش نامتقارن5پایدار 

هاي جدید متناسب با نیازها و استانداردهاي رقابتی داخلی و خارجی توسط خالقیت و طراحی محصول
و در نتیجه افزایش سودآوري و ورود ثروت به کشور خواهـد بـود.   ساز گسترش بازار فروش ، زمینهاصناف

وجود منابع بسیار در کشور، دسترسی آسان به منابع، وجود بازارهاي مصرف اشـباع نشـده در منطقـه و...    
 تولیدکنندگانقرار داده و با اندك حمایتی توان ورود  واحدهاي تولیديهاي تولید ثروت را در اختیار پتانسل
دنبال کاالي با کیفیـت و بـا    آمد. بازارهاي جهانی هنوز هم به به بازار مصرف خارجی فراهم خواهدایرانی 

گردند. تولید گذاري میهاي مناسب سرمایهدنبال فرصت گذاران جهان هم بهقیمت مناسب هستند و سرمایه
  خواهد داد.گذاري، اثرات تحریم را نیز کاهش هاي سرمایهو ایجاد چنین فرصت ها چنین کاال

از سوي دیگر این موضوع با حمایت مردم بر مصرف کاالهاي داخلی تقویت شـده و عـالوه بـر نیـاز     
 ي داخلـی هـا نداشتن به کاالي خارجی و جلوگیري از خروج ثروت، باعث رونق چرخه اقتصـادي شـرکت  

ش بـراي طراحـی و   کار را افزایش داده و باعث ایجاد اشتغال پایدار خواهـد شـد. تـال    ز به نیرويشده، نیا
عنوان عاملی در کنتـرل بهـاي    ها بههاي نوین تولید، باعث بهبود فرایندها و کاهش هزینهاستقرار فناوري

  شود.تمام شده و افزایش سودآوري و ثروت می
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  هم اقتصاد مقاومتیراهبرد اساسی در رسیدن به اهداف م 5
مقاومتی است از جمله باید عنوان نمود: جلوگیري پنج راهبرد اساسی ذیل الزمه رسیدن به اهداف اقتصاد 

تـرین مـوردي اسـت کـه بایـد در جریـان        هاي دولتی اولین و مهم از ایجاد فساد در بدنه دولت و سازمان
کنترل  رسیدن به اقتصاد مقاومتی هاياقتصاد مقاومتی توجه بیشتري به آن شود. از دیگر راهبرد و راهکار

هـاي کـالن دربـاره آن     گیري مین راهبردي که باید اقدامات اساسی و تصمیمدو ،رویه به کشور واردات بی
روند تولیـد   شود موجب ایجاد ضرر در بنابراین واردات کاالهایی که مشابه ایرانی آن تولید می .اتخاذ شود

کشور خواهد شد. همچنین همراهی با مردم و آگاهی دادن به جامعه را از سومین راهبرد کلیـدي اقتصـاد   
اومتی است که متأسفانه در جهت افزایش اعتماد و اطمینان به مردم زیاد کاري صورت نگرفته که باید مق

که این رابطه بین  شود و درصورتیسازي  با توجه به طرح اقتصاد مقاومتی این امر بیش از گذشته فرهنگ
هـایی کـه    وزاتخانـه  اهبـرد متوجـه  مسئولین و مردم ایجاد نشود، سوءظن به وجود خواهد آمد. چهارمین ر

ـ  20کنند، یعنی انسجام الزم میـان مجمـوع    گذاري می مشی خط هـایی کـه وظیفـه     ه، وزارتخانـه وزارتخان
ت، هاي جهاد کشـاورزي، صـنع   اکنون میان وزاتخانه عنوان مثال هم به .گذاري دارند، وجود ندارد مشی خط

 ها آننظر میان  شود بلکه اختالف ي نمیگذار سیاستی در یک مسیر و خط معدن و تجارت و اقتصاد و دارای
که بایـد در مسـیر    است نیز وجود دارد که باید اصالح شوند. کاهش وابستگی به نفت را آخرین راهبردي

تشدید شده با تدبیر باید از آن  هاي نفتی که اخیراً با توجه به اینکه تحریم .اقتصاد مقاومتی به آن توجه شود
  مند شویم. ن فرصت بدست آمده در جهت کاهش وابستگی به منابع نفتی بهرهکه از ای طوري هعبور کرد ب

در این میان باید گفت همچنین اتکا به بازارهاي داخلی و منابع ملی و همچنـین تنـوع در صـادرات     
واحـدهاي  تالش در جهت افـزایش   .ثر بر موفقیت اقتصاد مقاومتی استؤکاالهاي ملی از دیگر عوامل م

و جلوگیري از صادرات مواد خام و  تولیدات داخلی و ایجاد تنوع در صادرات کاالهاي ملیتولیدي صنفی و 
خواهیم اقتصاد  اگر می کمک فراوانی به اقتصاد کشور خواهد کرد.در کنار آن کاهش واردات کاالهاي نهایی 

اشتن تدبیر حدیث مقاومتی داشته باشیم بالطبع باید تدبیر داشته باشیم، پیامبر اکرم (ص) نیز در خصوص د
   ."تدبیري آنان هستم من نگران فقر مردمان نیستم بلکه نگران بی"زیبایی دارند که فرمودند: 

گـذاري و توجـه    اگر به منابع داخلی چه در عرصه مالی و چه در نیروي انسـانی کارآمـد سـرمایه   لذا  
اي وارد شـود،   ب ایـران لطمـه  در این خصوص اگر به انقال بیشتري کنیم، قطعاً پیروز میدان خواهیم بود.

گیـرد و ثانیـاً فرهنـگ     روي دو مقوله تأثیر بیشتري خواهد گذاشت؛ اوالً اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می
  جامعه متوجه تحوالت ناخوشایندي خواهد شد

  مروي بر مطالعات گذشته
اقتصـاد  هـاي   لفـه ؤو م ابعاد یبررسبا عنوان اي  هدر مقال )1392( زاده جهرمی و دیگران محمدصادق تراب
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معظم  يل سخنان رهبریتحلضمن اي  ه خامناهللا تیشه حضرت آیران در اندیا یاسالم يجمهور یمقاومت
و هـا   یژگـ یرامون ابعـاد، و یشان پیسخنان ا یاد، مدل مفهومیبن داده يپرداز هیاز روش نظرگیري  و با بهره

  کرده است. را استخراج  یالزامات اقتصاد مقاومت
وري در اقتصـاد   بنیـان و بهـره   بـه تبیـین نقـش اقتصـاد دانـش     اي  ه) در مقال1391رمضانپور و ایاغ ( 

 يور هم بهریمفاه آن،هاي  یژگیارکان و و ان،یبن م اقتصاد دانشین منظور به مفاهیبد. اند مقاومتی پرداخته
و در خاتمـه بـه    کردهان یب يور بر بهرهرا ان یبن ک از ارکان اقتصاد دانشیر هر یو عوامل مؤثر بر آن و تأث

 نشـان نتـایج ایـن تحقیـق     پرداخته شـده اسـت.   یدر اقتصاد مقاومت يور ان و بهرهیبن نقش اقتصاد دانش
ن روابط یامد ایدارند و پ يو رشد اقتصاد يور با بهره یان رابطه مثبتیبن ارکان اقتصاد دانش یدهد تمام می

مصـرف و در   يشده، اصالح الگـو  مت تمامیکاهش ق ،ت بهتر محصوالت و خدماتیفیک ،يکاریکاهش ب
  خواهد بود. یاقتصاد مقاومتهاي  مؤلفه واقع تحقق

اقتصاد در اقتصاد مقاومتی به سازي  ) در مطالعه با عنوان نقش خصوصی1391پیشه ( شفیعی و زراعت
صـحیح و  هـاي   گـذاري  و موانع آن پرداختـه و نقـش سیاسـت    در اقتصاد مقاومتیسازي  تعریف خصوصی

منطقی دولت براي رفع این موانع و افزایش مشارکت بخش خصوصی و ایجاد انگیزه کارآفرینی، ابتکـار و  
   کند. می نوآوري در اقتصاد مقاومتی اشاره

با عنوان نقش تجارت در اقتصاد مقاومتی ضـمن توضـیح تجـارت و    اي  ه)، در مقال1390علی پوریا ( 
تجار و بازرگانانی که به این روح اسالمی ایمان دارنـد، در  کند  می نوانبازرگانی ملی در اقتصاد مقاومتی ع

کوشـند تـا    خدمت اقتصاد اسالمی و اقتصاد مقاومتی هستند و با تدبیر و مدیریت عقالنی و عقالیـی مـی  
 مند شود. رشد بهره د و جامعه از اقتصادي شکوفا و روبهتولید داخلی و ملی افزایش و بهبود یاب

 ش اصناف در اقتصاد کشورهامروري بر نق
وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبوده و در تمامی نقاط دنیا وجـود داشـته اسـت و حتـی در     

در قـرون وسـطی وظیفـه     انـد.  توجهی داشته ها نیز نقش قابل سقوط حکومت یابرخی از کشورها در ایجاد 
کار از طریق تعیین موازین و کسب یااصلی مجموعه اصناف در اروپاي غربی شامل نظارت محلی بر حرفه 

 اجتمـاعی  مقـام  کـردن  برقـرار  و تعـدي  و رقابـت  مقابل در وکار کسب از حمایت کاال، قیمت و مرغوبیت
 از بسـیاري  در صـنایع  و حـرف  اربـاب  و بازرگان نظیر تشکیالتی گوناگون ادوار در. شد می صنف اعضاي
ی محققین مجموعه اصناف اروپـاي قـرون وسـطی را ناشـی از تشـکیالت      برخ. است داشته وجود نواحی

 یـازدهم  قـرن  آغـاز  در بازرگانـان  حـال  هـر  در انـد.  هاي مذهبی شمرده ها یا از گروه قدیم ژرمناي  هقبیل
حمایت از تجارت در مقابل خطرات حکومتهاي دوره  ها آن هدف. آوردند بوجود را تجارتی اصناف میالدي

  فئودالیته بود. 
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صـنفی اروپـا بـوده    هـاي   صنفی، بازرگانان و ارباب حرف و صنایع هماننـد اتحادیـه  هاي  در آسیا نیز اتحادیه
سـال سـابقه دارد. در ژاپـن تشـکیالت اصـناف بـا        2000توان گفت که تشکیالت صنفی هند حـدود   می .است

طور کامل از بـین رفتنـد. جوامـع اصـناف در      هب 1868روایان قرون وسطائی مواجه بودند و در سال مخالفت فرمان
    اند. نفوذ و باقدرتی بودهمیالدي گروههاي با 20حتی در قرن چین از زمانهاي بسیار قدیم سابقه داشتند و 

  در ایران هاي صنفی قبل از انقالب اسالمی سازمان
بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمنهاي صنفی یعنـی اصـناف بـوده    هاي اساسی  یکی از ویژگی

و داراي وظایف اجتماعی وسیعی بودنـد.   بخشید می تشکلها  به صاحبان حرفه ها اصوالً است. این انجمن
رسد. که دوره شکوفایی تمـدن اسـالمی و رونـق     می ابتداي پیدایش اصناف اسالمی به قرن سوم هجري

هـا   وران بـر اسـاس حرفـه و پیشـه     قرن بود که تشکل صنعتگران و پیشهدر این  .شهرنشینی بودتجارت 
هـاي اصـناف را توسـعه     بوجود آمد و رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجري فعالیت

هـاي صـنفی در شـهرهاي ایرانـی را دوره      پیـدایش انجمـن   أفراوان بخشید. برخی از خاورشناسـان مبـد  
چهارم و پنجم بـر شـمار   هاي  هاي صنفی هرچه باشد در سده انجمن أبه هر حال منش دانند. می انیانساس

ت نظامنـد  رپدید آوردند. اهمیت و ضرواي  هوران براي خود صنف جداگان ها افزوده شده و پیشه این انجمن
بـا حضـور    1350خردادمـاه   12هاي اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صـنفی در روز   کردن فعالیت

نمایندگان دولت وقت تشکیل گردید و اصالحات انجام شده بروي این الیحه توسط مجلس سـنا پـس از   
عنـوان یـک سـازمان مسـتقل در کشـور       هبررسی مورد تصویب قرار گرفت. از این تاریخ سازمان صنفی ب

امـور  هـاي   اف منحل و کمیتههاي اصن ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. بعد از انقالب اتاق
دلیل نیاز تشکیالت صنفی پـس از   هب دار شد. اري اصناف را در سراسر کشور عهدهصنفی مسئولیت امور ج

پیروزي انقالب اسالمی به یک مرجع قانونی معتبر اولین قانون نظـام صـنفی در دوران پـس از پیـروزي     
 تصـویب  به 1359 سال تیرماه در تبصره و بند 40 بر بالغ و ماده 85 فصل، 10 بر مشتمل انقالب اسالمی

مرکزي اصناف منحل و دو مجمع امور صنفی ایجاد و بخش  شوراي 1361 سال در. رسید انقالب شوراي
منتقل شد. فعالیت شوراي مرکـزي اصـناف در کنـار    ها  مهمی از اختیار شوراي مرکزي اصناف به اتحادیه

مه یافت و در اردیبهشت ماه همان سـال قـانون نظـام صـنفی     ادا 1368مجمع امور صنفی تهران تا سال 
ایـن قـانون،    4براي برخی از اصالحات به مجلس شوراي اسالمی رفت و تصویب شد. که از جمله مـاده  

 همـان  مـاه  اسفند 13 در. خدماتی و توزیع فنی، خدماتي، اصناف به چهار گروه تقسیم شد. صنوف تولید
 بـا  مـذکور  قـانون  1382 سال در. شد حذف قانون متن از اصناف يمرکز شوراي نام مجلس توسط سال

تدوین و به تصویب مجلس ششم شوراي اسـالمی رسـید. امـا در قـانون مصـوب       مجدداً کلی اصالحات
اقتصـادي  گیـري   از ویژگیهاي مهمی برخوردار بود از جمله تقویت حضور اصـناف در تصـمیم   24/12/82

  ... .و  يایجاد اتحادیه استانی و کشور، ها آنتقویت بنیه مالی  ،کشور و تقویت اتحادیه
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  اصناف در ایران
در رشـد و توسـعه    يادیت زیاقتصاد است که همواره نقش و اهم يها بخشن یران از بزرگتریاصناف در ا

 مجموع ان ذکر استید تا مصرف کاالها و خدمات دارد. شایتول فرایند ییل حلقه نهایخصوص تکم کشور به
اتحادیه صنفی که  8022مجمع مشترك امور صنفی و  377با  شهرستان کشور 393 هاي صنفی در سازمان

با سهم صنفی تولیدي، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و هاي  واحد صنفی در قالب رسته میلیون 5/2تعداد 
ز افراد فعال کشور، ون نفر ایلیم میو اشتغال حداقل هفت و ن ید ناخالص داخلیتول از يدرصد 5/17حدود 

 23عنوان نمونـه در اسـتان اصـفهان در مجمـوع      به رد.یگ یبرم د و اشتغال کشور را دریاز تول ییسهم باال
  وجود دارد. کسب صنفی داراي پروانۀ واحد 150000اتحادیه صنفی با تعداد  627 شهرستان

 ةریـ ن زنجیخدمات در آخـر ع کاالها و یه، تدارك و توزینه تهیضمن آنکه بخش عمده اصناف در زم 
ـ تول يهـا  ک طـرف کاالهـا را از بخـش   یت دارند، که از ین کاالها فعالیمأت ـ  يدی ) بـه  یو خـارج  ی(داخل

کنندگان  ن چرخه از مصرفیرا در جهت عکس ا ینگیگر اطالعات بازار و نقدیکنندگان و از طرف د مصرف
کـه رشـد و    يطور  شوند. به یکشور مدهند و موجب حرکت چرخه اقتصاد  یانتقال م يدیتول يها به بخش

ن اساس بخـش  یاست. برا اکار يع کاالیازمند وجود نظام توزی، نيدر هر کشور يدیتول يها توسعه بخش
دارند. در  یاعالم م يهر اقتصاد يدیتول يها عنوان موتور رشد بخش ع کاال و فعاالن آن (اصناف) را بهیتوز

ـ داشتن بخـش ز  و دردست یو مال یاد امکانات فنیو حجم ز یهر حال اصناف با توجه به گستردگ از  يادی
ـ تول فراینـد  ۀار مهم آنان در اتصال حلقـ ین نقش بسی، اشتغال و ثروت جامعه، همچنید ناخالص ملیتول  دی

ـ جه پویو در نت ینگی(واردات) به مصرف، موجب گردش کاال و نقد در  ینقـش مهمـ    اقتصـاد شـده و   ییای
  ند.ینما یفا میاقتصاد ا ییشکوفا  ت توسعه ویو در نها یمل يور بهرهانداز، اشتغال و  پس

ست و فـراهم آوردن  ا ها دولت یف اصلیاز وظا یکیجاد اشتغال ید توجه داشت که این ارتباط بایدر ا 
جـاد  ین اسـاس ا یگردد. بـرا  یها محسوب م ازات مثبت عملکرد دولتیاز امت یکیمناسب  یشغل يها نهیزم

، یقانون اساس 44ن بر اساس اصل یدارد. عالوه بر ا يو اقتصاد ین رفاه اجتماعیدر تأم یاساساشتغال نقش 
گردد. ضمن آنکه  یدولت محسوب م یف قانونیاز وظا یکیعنوان  افراد جامعه به ين اشتغال مناسب برایمأت

کرده و دولت باالجبار، فه را به دولت منتقل ین وظیا يادیران تا حد زیاز اقتصاد ا يادیبودن بخش ز یدولت
کار الزم  يرویازمند جذب نیتحت پوشش خود ن يها مؤسسات، نهادها و شرکت ها، گردش امور سازمان يبرا
 ز باین یباشد و بخش خصوص یجاد اشتغال نمیا ید توجه داشت که تنها دولت متولین باین بیباشد. در ا یم

  ند. ینما یازشان میکار مورد ن يروین يریکارگ هشان اقدام به ب توجه به توان و امکانات

  نظام صنفی در ایران
ـ با یشود بلکه نظـام صـنف   نمی فیتعر یسنت يها و چارچوبها  در قالبدر حال حاضر نظام صنفی  د بـه  ی



  323                مقاومتینقش اصناف در اجراي اقتصاد 

 

مهـم نظـارت را    تولید، توزیع و وظیفه از جمله موضوع ياریبس يها دولت و بازار نقش یعنوان پل ارتباط
 يهمـواره دارا  ینظـام صـنف   ع و مصرف باشـد. ید، توزیتول يچرخه اقتصادکننده  لیبرعهده داشته و تکم

کنندگان  که با مصرف یکیل ارتباط نزدیدل در بازار کاال و خدمات بوده و بهاي  هکنند نیینقش حساس و تع
گـذار   قانونل است که همواره ین دلیرگذار هستند. به همیث بر اقتصاد خرد و کالن کشور تأاند  داشته یینها

ت یگر و صنوف با بدنه اقتصاد حساسیکدیبه موضوع روابط حاکم بر صنوف با  یاسالم يدر مجلس شورا
قـانون   44اصـل   یکل يها استین الزامات به ابالغ سیاز ا یکیبه آن نموده است. اي  هژیداشته و توجه و

هـا و قـانون    استین سیمطابق ارا یگردد. ز یها در مجلس بازم استین سیا يب قانون اجرایو تصو یاساس
ـ جد يز بـا کارکردهـا  ین یافت و به تبع آن نظام صنفیر ییدر اقتصاد تغ یردولتیمربوط نقش بخش غ  يدی

  ابد.یر ییز تغین و مقررات آن حوزه نید قوانیمواجه شده است که به فراخور آن با
اصـناف، نظـارت    يبرا م مقررات، صدور مجوزیفه تنظیوظ :فه مهم استیچهار وظ يدارا ینظام صنف

ـ چیپ يدارا ییتنهـا  ک بهیهستند که هر اي  هفیچهار وظگذاري  متیبر بازار و ق هـاي   و ظرافـت هـا   یدگی
  خاص هستند.
در سـال   ین قانون نظام صـنف یب اولیل اتاق اصناف و تصویاز زمان تشک یگاه نظام صنفینقش و جا

ـ دوران ف یهمـراه بـوده اسـت. در حـال حاضـر نظـام صـنف        يرات و تحوالت متعددییبا تغ 1350 رت و ت
  شوند. می عنوان بطن اقتصاد محسوب و بهه را گذرانده یقرارگرفتن در حاش

د یب مجلـس رسـ  یبـه تصـو   1382کـه در سـال    ینظـام صـنف   یل است که قانون فعلین دلیبه هم
ب یبـه تصـو   1388ون که در اسفند ن قانیحه اصالح این رو الیست و از ایاقتصاد ن یاز کنونین يپاسخگو

ون یسـ یدر مجلـس اعـالم وصـول شـد و در دسـتور کـار کم       1389سـال   يد در ابتدایران رسیوز هیئت
عنوان قـانون   تصویب و به 1392و در ابتداي سال  قرار گرفت یون اصلیسیعنوان کم مجلس به ياقتصاد

  نظام صنفی ارائه گردید. 

  نظام صنفی در شرایط اقتصاد مقاومتیاهم وظایف اصناف در چارچوب قانون 
ـ یبـه بخـش غ   یـی و اجرا يگـر  يامور تصـد  يف دولت و واگذاریدر وظا يلزوم بازنگر - ر یو تـأث  یردولت

 استین سیاصناف شامل تجار و کسبه از ا يسزا به
 کاالها و خدماتگذاري  ا تعرفهیگذاري  متیدر حوزه نظارت و ق یاستیس يکردهایر روییتغ -
 کنندگان از حقوق مصرفکننده  تیو حما ید نظارتعنوان نها به ینظام صنفت یلزوم تقو -
، تقلـب، احتکـار، قاچـاق،    یفروشـ  ، کـم یفروش کسب، گران پروانۀهاي  حوزه یت نظارت در تمامیفیش کیافزا - 

    ...  مه ویت مقررات اشتغال و بیرعا صدور صورتحساب، عدم مت، عدمیدرج ق ، عدميگذار متیق
 یق مجامع امور صنفیاز طر کاالها و خدماتنظارت بر نرخ  -
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 ون نظارتیسیق کمین و مقررات از طریت قوانینظارت بر رعا -
 يگذار متیطه قین ضوابط مربوط به کاالها و خدمات مورد نظر در حییتع -
 نظرمورد يکاالها يمت براین قیین و ثبات در نحوه و روش تعییتع -
 ياقتصـاد  يها تیفعال يمجوزها ةصادرکنند يها دستگاهگر ید با ین نحوه تعامل نظام صنفییلزوم تع  -

 کشور ين منافع و مالحظات اقتصادیمنظور تأم به یت نظام صنفیح نظام صدور مجوز با محوریتصح و
ف منـدرج در  یجملـه تعـار  از يد تجاریجد يکردهایف نقش تاجر و بازرگان در رویلزوم توجه به بازتعر  -

 تجارت. ۀحیال
  ن مربوط به اصنافیموجود در قوانهاي  یدگیچیو پها  و تزاحمها  ه تعارضیفع کلر -

ـ م يگذار نقش محـور  د مقرراتدر مفهوم نها ینظام صنف گان دهنـد  دکننـدگان کـاال و ارائـه   یان تولی
ا و همواره در یک نظام پوی یگر نظام صنفیاز طرف د برعهده دارد. ییکنندگان نها خدمات، بازار و مصرف

ـ ز همـواره در حـال تغ  یـ ل قواعد حاکم بر آن نین دلیاست به همل و رشد یحال تکم ـ ر بـوده و ن یی از بـه  ی
 .گاه آن احساس شده استیبا نقش و جا یات نظام صنفیق مقتضید و تطبیجد يگذار قانون

ـ ا اتاق اصناف قادر باشند نقش اصـناف را در اصـالح نظـام مال   یاصناف  ياگر شورا ، مالیـات بـر   یاتی
قـادر اسـت    ،فـا کننـد  یا ید داخلیت از تولیع، مبارزه با قاچاق و حمایتوز يها نهیهزکاهش  افزوده و ارزش

ـ افت ایافزوده و در ات ارزشیمال يکشور اجرا یبزرگ فعل يها از چالش یکی .گاه خود را ارتقا دهدیجا ن ی
اتـاق   رود یقاچاق در کشور است و انتظـار مـ   يع گسترده کاالیاز توز يریکننده و جلوگ ات از مصرفیمال

ـ   یواقعـ  طـور  بهگاه خود را ین انتظارات قادر باشد جایاصناف با برآوردن ا ارتقـا دهـد و از    یدر اقتصـاد مل
  . ت کندیز حمایخود ن ياعضا

 یخدماتـ  يدیتولهاي  در رسته صنفی يتوسط واحدها ییزا اشتغال يها راه توان ی میطور کل هب
  ارائه نمودر یصورت ز به توسعه را درحال يکوچک در کشورها

 موجود يها ت کارگاهیکامل از ظرف يبردار بهره )الف
 اندوز هیسرما موقت کاربر و يها تیانجام فعال )ب
 کاربر یصنف يجاد واحدهایا )ج
 مدرن یخدماتـ  يدیتول یصنف يجاد واحدهایا )د

 و صنوف عیصناهماهنگی و رشد  یاجتماعـ  ياقتصاد يها ر تمام بخشیفراگ ) توسعۀهـ
موجـود باعـث کـاهش     یخـدمات ـ  يدیتول یصنف يگرفته شده واحدها کار به يها تیاستفاده از ظرف 

 يمـت قابـل رقابـت در بازارهـا    یبـه ق  یابیمـوارد، امکـان دسـت    یو در بعض شود می کاال شدة مت تمامیق
در هـر واحـد    يکـار  يهـا  ش نوبـت یافزا طرق ازتوان  می ن مهم رایانجام ا .سازد می فراهم را یالملل نیب



  325                مقاومتینقش اصناف در اجراي اقتصاد 

 

انجام  يکار صورت نوبت هل بیتعط يانجام کار در روزها و همچنین آالت نینه از ماشیاستفاده به و يدیتول
 جـاد اشـتغال  یمنظـور ا  کوچـک بـه   يهـا  ا کارگـاه یو  يدیتول یصنف يجاد واحدهایا يبراطور  همین داد.
 يهـا  جاد کارگـاه یاو زودبازده فعال  يها کارگاه ه بهیشب فرایندبا  ییها جاد کارگاهیبه دو صورت اتوان  می
 استفاده نمود. کاربر یخدماتـ   يدیتول یصنف يواحدها و دیجد يتکنولوژ ازگیري  ن با بهرهینو

رد یگ می کار گوناگون را به يها ها و تخصص مهارت ،یانسان يروینعنوان نمونه در بخش ساختمان،  به 
ـ سـازد، ا  می ا فعالیآورد و  می وجود را به ساختمان عیوابسته به صناهاي  ا حرفهیو  یها واحد صنف و ده ن ی

، يساز کی، موزائیتراش و سنگ يبر ساختمان، سنگ ی، نقاشي، جوشکاري، آهنگريعبارتند از: نجار واحدها
 باشد. می ...و  يبر شهی، شيساز ومینی، آلوميساز ، آهنیکش می، سيساز کی، سراميساز یکاش

  اقتصاد مقاومتی و نقش اصناف در تحقق آنمحورهاي کلی 
هاي  اقتصاد مقاومتی که چند سالی است که وارد ادبیات اقتصادي کشور گردیده است، داراي ابعاد و حوزه

 ها آنهاي خاص  دلیل ویژگی کارهاي تحقق آن به حوزه اصناف بهاز راهاي  همختلفی است که بخش عمد
  گردد. می اشاره ها آنگردد که در ذیل به رئوس  میبر

اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم و مشارکت ملی است و اصناف بازوي مهم تحقق این عزم ملی  .1
  است

وکـار اسـت و    ت گسترده و منظم فعـاالن حـوزه کسـب   تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاري و مساعد
شش قـرار دادن حـدود   کار و همچنین تحت پوو ورداري از بزرگترین شبکه ملی کسبدلیل برخ اصناف به

  توانند براي تحقق عزم ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی داشته باشند. می سه میلیون نفر،

  اقتصاد مقاومتی نیازمند مشارکت قدرتمند بخش خصوصی در توسعه اقتصادي است. .2
حـوزه اقتصـاد اسـت و    ی در تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مشارکت انسجام یافته و هوشـمند بخـش خصوصـ   

مشخص از قبیل قانون اصـناف، مجـامع   هاي  دلیل برخورداري از این ویژگی و همچنین داشتن برنامه اصناف به
بخـش خصوصـی   سازي  هوشمند و درست، در مسیر پررنگریزي  نامهتواند با بر می صنفیهاي  صنفی و اتحادیه

ـ  هدر اقتصاد مقاومتی ب تـوان از ایـن قـانون و     مـی  سـزایی داشـته باشـد و    هخصوص در حوزه اقتصاد خرد نقش ب
  .درستی استفاده کرد تا در اقتصاد کالن به رشد و توسعه اقتصادي دست پیدا کرد سازوکار به

تبـع   هاي داخلـی و خـارجی و بـه    اقتصاد مقاومتی مستلزم برخورد فعال و هوشمند با تحریم .3
  تنظیم درست بازار کشور است.

ثباتی در تنظیم بازار کشور است که با واگذاري این امر بـه   در داخل کشور مسئلۀ بیها  پیامد اصلی تحریم
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ثبـاتی   قیمت کاالها بیشتر به دو دلیل بـی اصناف، تا حدود زیادي این موضوع کنترل شده است. تغییر در 
 هاي صورت گرفتـه  بورس است که با هوشمندي اصناف و فعالیتاي  هدر قیمت ارز و همچنین قیمت پای

ارائه شـده از   يدر مرکز مبادالت ارزي ثبات در قیمت کاالها ایجاد گردیده است. و همچنین طبق آمارها
در  طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) و گزارش شوراي اصناف کشـور، اصـناف  

واد پروتئینی، لبنیات، قلم کاالي اساسی در سبد خانوار از جمله: م 22خصوص  زمینه تنظیم بازار میوه و به
هـاي عرضـه مسـتقیم کـاال از جملـه       موقع کاالها و ایجاد نمایشگاه روغن، حبوبات و ... با توزیع به برنج،

هـاي تخصصـی و همچنـین ایجـاد      نمایشگاه بهاره، طرح ضیافت، نمایشـگاه پـاییزه و دیگـر نمایشـگاه    
    نماید.خوبی ایفاي نقش  هاي بزرگ در سطح کشور توانسته به فروشگاه

  اقتصاد مقاومتی اقتصادي دینی و اسالمی است و اجراي آن نیازمند غیرت دینی است. .4
این شاخص مهم در اقتصاد مقاومتی که برگرفته از فرهنگ دینـی و اسـالمی اسـت، کـامالً بـا فرهنـگ       

ی، جنگ مختلف از قبیل انقالب اسالمهاي  در عرصه ها آنهاي دینی و اسالمی  اصناف که سابقه فعالیت
تواننـد بـا    مـی  معنـا کـه اصـناف    .. مشخص است، همخوانی دارد. بـدین هاي مذهبی و . مناسبت ،تحمیلی
و مشارکت در این طرح ملی و مذهبی، دولت و ملت را در گـذر از ایـن بحـران نیـز یـاري      سازي  فرهنگ

الدین ر عصـر ناصـر  کیل مجلس وکالي تجـار د تشتوان به موارد ذیل از جمله:  می نمایند. که از آن جمله
انقـالب مشـروطیت (میـان     ،)ق. هــ  1309( شـاه  ناصـرالدین  دوره در تنبـاکو  قیـام  ،ق). هـ 1301شاه (
 نفـت  صـنعت  شدن ملی نهضت ،)ش. هـ 1302( جمهوري ضد نهضت ،ق). هـ 1329تا  1324هاي  سال

اشـاره   ش). هــ  1357-1356انقالب اسـالمی (  ،)ش. هـ 1342( خرداد 15 قیام ،)ش. هـ 1329-1332(
  نقش بسزایی داشته است. ها آنکرد که اصناف در 

  گردد. می اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی و کاالي ایرانی محقق .5
توانند با تولید کاالي داخلی و همچنین حمایت از  می اصناف که بازوي مهم دولت در اقتصاد خرد هستند،

دلیـل   داخل کشور فراهم آورند. اصناف بـه عرضه کاالهاي تولید داخل، بستر توسعه اقتصاد مقاومتی را در 
توانـد بـا    مـی  صنفی تولیدي و خدمات فنی در کنار واحدهاي توزیعی و خـدماتی هاي  برخورداري از رسته

تواند در کنار ایجاد اشتغال و تولید کاالهـایی کـه کشـور     می چک و زودبازدههاي تولیدي کو ایجاد کارگاه
ري در صادرات به رونـق  پذی را حمایت نماید و همچنین به تنوعمزیت نسبی دارد واحدهاي صنعتی بزرگ 

هـاي   که کشور مالزي توانست بـا ایجـاد همـین کارگـاه     طوري همان ،نفتی کشور کمک کندصادرات غیر
  به رشد و توسعه اقتصادي باالیی دست پیدا کند. تولیدي صنفی 
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   نقش اصناف در اشتغال کشور
اقتصـاد نـام بـرده     یاصـل  يرهـا یاز متغ یکیعنوان  کشورها از اشتغال به یآنچه که مسلم است، در تمام

 رسـاند و در  یان میز زیکند به جامعه ن یجاد میفرد ا يکه برا یعالوه بر مشکالت يکاریشود و تبعات ب یم
 يها بنگاه ران سهمیخصوص در ا شتر کشورها بهیکارند اما در بیناخواسته و به اجبار ب يشه افرادیواقع هم
  باشند. یم يکاریب  نرخ کاهش در یمهم عامل وکارها کسب گونه نیا و است ادیز اریبس اشتغال در کوچک
دارند. قابل  ییت باالیبزرگ اهم يسه با واحدهایجاد اشتغال در مقایاز لحاظ ا "اصناف"ب ین ترتیبد

جاد اشتغال بـه اقتصـاد   یم در ایمستقریصورت غ م و هم بهیصورت مستق ران هم بهیذکر است اصناف در ا
و گـذاري   هیسـرما  يها تیانجام فعال يبرا یصنف يکار توسط واحدها يروید. جذب نینما یکشور کمک م

صـورت   دهـد. اشـتغال اصـناف بـه     مـی  شیافـزا  کـار کشـور را   يرویم به اشتغال نیصورت مستق به يجار
که بخش عمـده اصـناف    باشد. چرا یها م ر بخشیت ساین بخش بر فعالیر ایثأز مربوط به تیم نیمستقریغ

هـا   ر بخـش یبر رشـد سـا   يادیر زیثأن بخش تیت دارند و عملکرد ایع کاالها و خدمات فعالینه توزیدر زم
ـ ریصـادرات غ  یو حت یداخل يالها به بازارهاکشور در عرضه کا يدیتول يها خصوص بخش به دارد.  ینفت

توسـط   ان و مقـررات کـار  ین قـوان یو تدو يزیر و برنامه يگذار استیت به سین وضعیالبته انجام مطلوب ا
اد اسـت. ضـمن آنکـه    یار زیجاد اشتغال مولد بسیا ت اصناف دریدولت وابسته است. در هر حال نقش فعال

توسـعه داده و   يور و بهـره  ییش کـارا یت خـود را بـا افـزا   یتواند دامنه فعال ین بخش از طرق مختلف میا
و  یبرخوردار اسـت. چـرا کـه اصـناف بـا زنـدگ       يشتریب يریپذ بزرگ از انعطاف يکارهاو نسبت به کسب

آمده  اصناف از بطن جامعه در يها تین فعالیدارند. همچن يادیز یکیت و نزدیروزمره مردم سنخ يازهاین
 يتــر در مقابــل تقاضــاها عیباشـند و ســر  یمــردم مــ يازهـا و تقاضــاها یو دائمـاً در تعامــل متقابــل بــا ن 

  دهند.  یالعمل نشان م کنندگان عکس مصرف
م یصورت مستق ن اشتغال بهیمأکه اصناف در ت يادیز يها يمندنها و توا یژگیباتوجه به و یطورکل هب 

 يهـا  یژگین ویتر از عمده یرد. برخیشتر مورد توجه دولت قرار گید بیبا ین بخش، میدارند ا میرمستقیو غ
  ل است:یشرح ذ ران بهیش اشتغال اصناف در ایافزا
ـ ، خالقینیش اشتغال بـا کـارآفر  یدر افزا يادیز يریپذ اصناف از انعطاف يکارهاو کسب -  يت و نـوآور ی

  ت دارد.یش زمان فعالیکار تنها با افزا يرویش اشتغال نیدر افزا يادین بخش توان زیبرخوردار است. ا
ـ ترب و آموزش و کشور تیجمع از یمیعظ بخش اشتغال و جذب عامل مختلف اصناف -  ـ ن تی  کـار  يروی

  . است ماهر
  رد.یگ یاصناف صورت م توسط غالباً بزرگ، يوکارها کسب يبرا متخصص و مجرب یانسان يروین نیمتأ -   
ـ  یاشـتغال ا  يکمتر ۀیبزرگ با سرما يوکارها ســه بــا کسبیمقااصناف در  - ـ نما یجـاد م ـ ی ن ید، همچن

 يشـتر یزه بینان با انگیشده تا کارآفر فرما در اصناف باعث  شیصورت، خو به یجــاد مشـاغلیامکــان ا
  ند.ینما يگذار هین بخش سرمایا ت دریفعال يبرا
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ـ گ یصورت م يشتریاصناف بــا سهـولت بط خاص در یرش کارکنان با شرایجذب و پذ - رد. چراکـه در  ی
ـ   افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پـاره  ياصناف امکان اشتغال برا يها تیفعال افـراد   یوقـت و حت

رات گسـترده در  ییو تغ يزیر از به برنامهیتوان بدون ن یم یراحت ت اصناف بهیسر است. در فعالیمعلول م
د توجـه داشـت   یدر هرحال با از متخصصان مختلف را گردهم آورد. یبیبا ترک يکار يها ساختار، گروه

ـ ر فعالیاقتصاد کشـور نسـبت بـه سـا     یط فعلیمختلف اصناف در شرا يها تیکه فعال هـا از تـوان و    تی
  را دارد. گذاري  هین سرمایجاد اشتغال سازنده با کمتریا يبرا يشتریب يتوانمند
در  ییجـو  ن شرح اسـت: صـرفه  یران بدیکار اصناف در اقتصاد او کسب يها تین مزیتر از عمده یبرخ

ـ از طر يا و منطقـه  یاجتمـاع  يها ن تعادلیه، تأمیمصرف سرما  يشـهرها از از مهـاجرت   يریق جلـوگ ی
 يارزهـا  از اسـتفاده  در ییجـو  صـرفه  و یخارج محصوالت به زیناچ یوابستگ بزرگ، يکوچک به شهرها

ـ تول یزا کردن دانش فن ، درونیدست عیو صنا ي، توسعۀ صنعت گردشگریخارج  يهـا  د، پرکـردن حلقـه  ی
 و نـان یکارآفر ران،یمـد  پـرورش  ،يگـذار  هیسـرما  فرهنگ قیتشو ل در رقابت،ید، تسهیند تولیمفقوده فرا

 در عیتسـر  ،يسـاز  یخصوصـ  درآمـد،  تـر  عادالنه عیتوز به کمک ست،یز طیمح به توجه ،یصنعت کارگران
  . هینۀ فرصت سرمایو توجه به هز يبردار زمان بهره

 يرویش اشتغال نیوجود دارد که در جهت افزا یمختلف اصناف موانع يها تیدر جهت گسترش فعال 
موجب بهبود  یو فرهنگ ی، اجتماعيمناسب اقتصاد يها استیس يریکارگ هکار مولد الزم است دولت با ب

ت اصناف مربوط به اتخاذ یها در توسعه فعال استین سیاز مهمتر ین بخش شود. برخیکار در او کسب يفضا
با  یمختلف صنف يها ن شکل که بنگاهیت اصناف است. بدیگسترش فعال يمناسب برا یاتیمال يها استیس

ـ یات مستقیف در پرداخت مالیکار از تخف يرویشتر نید و اشتغال بیش تولیافزا ن یم برخوردار گردند. همچن
ـ از طر یبـانک  يها استیجاد اشتغال، مربوط به اتخاذ سیاصناف در اق یتشو يها استیگر از سید یکی ق ی

   باشد. یت شده به اصناف میه در گردش با نرخ سود حمایو سرماگذاري  هیالت سرمایپرداخت تسه
 جهـت  در اصـناف  وکـار  کسـب  يفضـا  يرو بر توانند یم که دارند وجود یگوناگون يها استیس البته

، ياست تجـار ی، سیاتیو مال یمال يها استی، سياست کارگریل سیاز قب باشند، ل مولد مؤثر اشتغا شیافزا
   فناوري. يها استیو س یلیو تحص یآموزش يها برنامه

  افزوده و درآمدهاي مالیاتی دولت در اقتصاد مقاومتی نقش اصناف در مالیات بر ارزش
شود. درآمد حاصـل از   یوصول م ن مختلفیات است که تحت عناویها مال درآمد دولت یاز منابع اصل یکی

ـ کـه مال  ییدهد و درکشورها می لیها را تشک از بودجه دولتاي  هات، بخش قابل مالحظیمال ات از نظـام  ی
 دهد.  می لیرا تشک ی% بودجه عموم60ش از یبرخوردار است، ب یو مردم یقانون

بودجـه   يمنظور کاهش اتکـا  سند برنامه سوم توسعه، به یکل يران، متناسب با رهنمودهایدراقتصاد ا
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ـ در ترک یاتیمال يدولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدها دولـت بـا گسـترش     يب منـابع درآمـد  ی
افـزوده   ات بر ارزشیل انتخاب مالیدال ابد.یش یافزوده افزا ات بر ارزشیق وضع مالیاز طر یاتیمالهاي  هیپا

از  یات حـاک یـ ن مالیکننده ا استفاده يکشورها کن تجربهیمختلف متفاوت بوده است، ل ين کشورهایدر ب
ـ مال يباشد: اجرا می اتین نوع مالیا يا و ضرورت اجرایعنوان مزا به دهیموارد عد افـزوده در   ات بـر ارزش ی

ک منبع درآمد قابـل  ین نظام در فراهم کردن یا ییت و کارایمقبولدهنده  کشور جهان نشان 120ش از یب
ـ م بینـی  پـیش سو  کیکسان از یات با نرخ ثابت و ین مالیا يست. اجراا ها دولت ياتکا و مطمئن برا زان ی

مـدت   کوتـاه هاي  گر، دورهید يد و از سوینما یبهتر را فراهم مریزي  جه امکان برنامهیدرآمد دولت و در نت
ف در اجرایی کردن با توجه به نقش اصناکند.  ین میخزانه دولت را تضم نقدینگین یوصول آن، تداوم تأم

  شود.   می پیش به نقش صنوف اعم از تولیدي، خدماتی و توزیعی پی بردهاز افزوده، بیش مالیات بر ارزش

  نقش اصناف در توزیع کاال
باشـد.   مـی  ترین نقش اصـناف در اقتصـاد مقـاومتی کشـور توزیـع کـاال       یکی از وظایف اصناف و از مهم

 اقتصـاد کـالن را تشـکیل   هـاي   رنـد پایـه  توزیعی که اصناف نقش اصلی را در آن بر عهـده دا هاي  نظام
صناف واگذار تدریج از دست دولت خارج و به ا توزیعی بههاي  قانون اساسی باید نظام 44طبق اصل  .دهد می

براي اقتصاد ملی که وظیفه اصلی دولت است را ریزي  گري خارج شده و نقش برنامه شود تا دولت از تصدي
ساله کشور و جایگـاه   20نظام که همانا رسیدن به سند چشم انداز  کلیهاي  اجرا کند. در راستاي سیاست

که دولت بستر مناسبی را براي شود، مگر این نمی در منطقه است این امر میسر 1404اول اقتصادي در سال 
دست این بخش بسپارد. تصـویب قـانون صـنفی کـه      یجاد کرده و کارهاي اجرایی را بهبخش خصوصی ا

  باشد. می باشد جهت تحقق به وظایف اصناف در نظام توزیع کاال می خواسته اساسی اصناف

  بخش خصوصی و اصناف در اقتصاد مقاومتی  
گذار شود. نقش اساسـی و محـوري در    وا (بخش خصوصی) ها باید عمدتاً به مردم در اقتصاد مقاومتی، کار

کـه   شـود اد. بایستی تالش د آن اصناف بخش خصوصی و از جملۀهاي اقتصادي را باید به  انجام فعالیت
صـالت را دقیقـاً بایـد بـه بخـش      و ا دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جـایگزین را بـازي کنـد   

و دولت باید صرفاً نقـش مکمـل را ایفـا کنـد. دولـت بایـد فقـط در جـایی بـه اقتصـاد و            دادهخصوصی 
کـه چنـین ضـرورتی نیسـت،      اییرتی براي این کار باشد و در جـ هاي اقتصادي ورود کند که ضرو فعالیت

هـایش   تا وقتی بخش خصوصی براي انجام فعالیتو  که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد ددلیلی هم ندار
صـورت  سازي آن و در جهت رقابتی شـدن فضـاي اقتصـادي تـالش      آزادي نداشته باشد و براي توانمند

تـوان   اند، نمی دولتی انجام شده هاي عمومی غیر نهادهم عمدتاً به  ها آنها که  گذاري ، تنها با انجام وانگیرد
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هاي  تا به نهاد کردگذار  ها را به بخش خصوصی واقعی وا که اقتصادي مردمی داریم. باید فعالیت کردادعا 
هـا بـراي    کـه فعالیـت   کوشـیده شـود  هـا بایـد    گـذاري  و در عین حال در کنار ایـن وا . دولتی عمومی غیر

در ، نشـود توجـه   اصناف سازي . اگر به توانمندیدطور جدي بهبود بخش داخلی را به هاي سازي بنگاه نمندتوا
جایگاه برتـر  لذا  هاي مختلف اقتصادي را نخواهد داشت. بخش خصوصی توان ورود به عرصه این صورت

باید تلفیقی از بخش خصوصی و دولت کـه  و در کنار آن در اقتصاد مقاومتی باید به بخش خصوصی برسد 
  بود در جایگاه بعدي باشد می با عنوان تعاونی قبالً

کوچک و متوسط  يکارهاو در کشور، مربوط به کسب یبخش خصوص يها تیذکر است عمده فعال هالزم ب 
  باشند. یکشور م یعیو توز ی، خدماتی، خدمات فنيدیر مجموعه اصناف تولیاز آن ز يادیاست که بخش ز

مجامع امور صنفی از جمله بازرسی، نظارت و تعیین مالیـات بـه   و ها  واگذاري امور اصناف به اتحادیه
تولیـدي و تـوزیعی، واگـذاري    هـاي   کاال به اتحادیـه سازي  واحدهاي صنفی، واگذاري امر تأمین و ذخیره

تنظیم بازار کاالهاي زیربنایی، واگذاري سیلوسازي به بخش خصوصی، واگذاري خریـد گنـدم امـانی بـه     
توان ازجملـه   می بخش خصوصی به امر تجارت گندم و آرد (صادرات و واردات) را آرد و ورودهاي  کارخانه

پـیش اصـناف را در اقتصـاد    از دهد و اهمیت بـیش  می خوبی نشان ردي دانست که جایگاه اصناف را بهموا
 دهد می مقاومتی نشان

 نقش اصناف در جهت جلوگیري از افزایش قیمت کاالها و خدمات
خـدمات   مسئولیت تعیین قیمت کاالها و شده، دولت وظیفه وریزي  اقتصادي برنامهنظام  به اینکه در نظر

دولـت سـلب    هـا از  مسـئولیت  را برعهده دارد، اما درسیستم اقتصادي برپایه مکانیسم بازار این وظـایف و 
نقـش  همین دلیـل   هگردند، ب می ها توسط بازار تعیین این نظام اقتصادي قیمت علت اینکه در هب گردیده و

 تواند بسیار بـا اهمیـت و   می خدمات رویه قیمت کاالها و افزایش بی جهت جلوگیري از بسزاي اصناف در
بـا ارزش   شوراي اصناف با احسـاس مسـئولیت وظیفـه مهـم و    اصناف و در رأس آن اگر  چشمگیر باشد.
 م، زیرا افراد سـودجو و منسجم باشی توان شاهد بازاري منظم و می خوبی انجام دهد، آنگاه هتنظیم بازار را ب

این میان  در و توانند به اهداف خود دسترسی پیدا نمایند می ریخته هم هب بازار آشفته و طلب فقط از فرصت
در جهت تنظیم بازار و حفظ آرامش بـر بـازار در شـرایط    تواند  می علمی شوراي اصناف مدیریت صحیح و

موظف نمـودن تمـامی    ها و اف ضمن تعیین قیمتشوراي اصن اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد.
خـدمات خواهـد    رویه قیمـت کاالهـا و   افزایش بی به رعایت آن، گام مهمی درجهت جلوگیري از اصناف

همیشـگی صـورت پـذیرد بسـیار      درپـی و  پـی هاي  ها با بازرسی مسئولیت وظایف و برداشت، که اگر این
  گذار خواهد بود. ثیرأت

تورم است که بعضـاً   مسئلۀ شده است، يکه به آن توجه کمتر یمقاومت اقتصاد يساختها ریاز ز یکی
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شده است. تـورم درحـال    ییزا موجب تورم یمال و یدرنظام پولها  يریگ میتصم یبرخ و يزیر بودجه ةنحو
ـ   ن مسئله باعث شده است که دریده و ایکشور گرد ياقتصاد يماریل به بیتبد حاضر ـ  نیعرصـه ب ، یالملل

مـت  یبـاال بـودن ق   ل آنیدا کند و دلیش پیطرف مقابل واردات افزا مشکل شود و در کشور دچارصادرات 
 دایش پید داخل افزایموجب آن تول ندارد و به یبازده یط تورمیاست. اقتصاد در شرا کاالها در داخل کشور

، یش مفاسد اجتماعیزاجامعه و اف در يکاریرفتن نرخ ب جه، باالینت ابد و دری می شیافزا يکاریکند و ب نمی
 ن مسئله کشور را از تحقق اقتصادیافته و ایش یکشور افزا یتیو امن یاسیس و یاجتماع يها نهیهز متعاقباً
   .کرد دور خواهد یمقاومت

  نقش اصناف در تنظیم بازار در شرایط اقتصاد مقاومتی
بازار مانند  يت از نهادهایحما يبرااست که هایی  يو استراتژها  استیاز مقررات، ساي  هم بازار مجموعیتنظ

 يبـرا هایی  استین منظور سیا يبراکه شود.  می کنندگان استفاده عیکنندگان و توزدیکنندگان، تول مصرف
اي  هار گستردیف بسیم بازار تعرین تنظیشود. بنابرا می کاالها اعمال يتقاضاو ثر بر عرضهؤر در عوامل مییتغ

مـت  یا کنتـرل مقـدار و ق  یـ ش یاجرا است، اما در مجمـوع شـامل افـزا   مختلف قابل هاي  دارد و به روش
  شود. می کنندگان ت از مصرفیکنندگان و حمادیت درآمد تولیا تثبیتقاضا، حفظ و عرضه

شتر اسـت و بـالطبع دخالـت    یدر اقتصاد بها  تعادل ن عدمیران، ایتوسعه از جمله ا درحالهاي  در کشور
ـ نها  متیتقاضا و ثبات قو تعادل عرضه يبرقرار يدولت در بازار برا ـ باشـد. از ا  مـی  شـتر یز بی ن رو بحـث  ی

کننـدگان و بـه تبـع آن     ن منافع مصرفیمأعمال شده در جهت توازن بازار و تاهاي  استیم بازار و سیتنظ
 ياه ران در سالیم بازار در ایتنظ ينهادها برخوردار است.اي  هژیت ویاز اهمها  ن کشوریکنندگان در ا دیتول

ـ فـا نما یا یخـوب  به که بتواند نقش خود را در بازار یچگاه دستگاه متولیاند و ه افتهیر ییگذشته تغ د وجـود  ی
محـول  و با محوریت اصناف فه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ین وظیر ایاخ يها نداشته است. در دوره

ـ  يهـا  یم بازار در کشورها دچار دگرگـون یشده. نهاد تنظ گـر بـه نقـش     شـده و از نقـش مداخلـه    یفراوان
را هـا   اسـت یس ياجـرا   فـه یوظها  تشکل يبا همکار یخصوص و نهاد بخشاند  حرکت کرده يگذار استیس

ـ که در ا است چرا يم بازار کاالها و خدمات ضروریتنظ يمستقل برا يجاد نهادیدارند. ا  برعهده ن نهـاد  ی
در طی چند سال که م بازار مشخص شوند. یبرنامه تنظمشمول  يم بازار و کاالهایاست تنظید دامنه سیبا

کاالها، تنظیم بازار کاالها از جمله سازي  وظیفه تنظیم بازار به اصناف واگذار شده توانسته در ضمن ذخیره
 خوبی انجام داده است. ي اساسی در سبد مصرفی خانوار بهقلم کاال 22

    گیري نتیجه 
هـاي   خصوص اقتصـاد مقـاومتی دارنـد و نقـش     سهم بسزایی در اقتصاد کشور و به توان گفت اصناف می
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اقتصادي از جمله تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادي، میزان نرخ تـورم،  هاي  مهمی را در تمامی شاخص
بـه  کنند. سـابقه اصـناف در ایـران     می ایفا افزوده و ... و خدمات، اشتغال، مالیات بر ارزشتنظیم بازار کاال 

عنوان یکـی   هخامنشی بود که اصناف و کسبه به گردد و به گفته تاریخ در دوران می دوران هخامنشی باز
از ارکان اقتصاد و سیاست ایران نقش تاریخی خود را آغـاز کردنـد و از همـان تـاریخ نقـش فعـالی را در       

شـیدي را بتـوان در   خور 30شاید دهـه   .اقتصادي و اجتماعی و حتی سیاسی بر عهده گرفتندهاي  عرصه
اجتماعی و سیاسـی عنـوان کـرد. پـس از سـال      هاي  دوران معاصر سرآغاز حضور فعال اصناف در عرصه

عهـده  کشـور بر هـاي   تـري در عرصـه   واقع اصناف و بازاریان نقش پررنـگ خورشیدي است که به  1330
  اند. گرفتند و تاکنون در همه تحوالت کشور حضوري فعال داشته

هـاي   د ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بـر تحـریم  هم اکنون اقتصا 
المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. آن اصول و مبناهایی که اقتصاد ایران بایـد   بین

تعریـف شـده و   داشته باشد، ادبیاتی را به نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کـرده اسـت. بایـد اقتصـاد مقـاومتی      
بحث اصناف سواالت زیادي وجود دارد از جملـه: در  عنوان مثال در  ها و قلمروهایش تعیین گردد. به همؤلف
هـایی کـه در جامعـه وجـود دارد      مبادله چه کار شود که مردم با هم منصفانه رفتار کنند؟ آیا قیمـت ة حوز

تولید آیا باید هر چیزي را تولید نمـود؟ چـه   ة هاي عادالنه چیست؟ در حوز عادالنه است؟ معیارهاي قیمت
چیزهایی براي تولید اولویت دارد؟ چگونه باید تولید نمود؟ منابع چگونه باید تخصیص پیدا کند؟ آیا تولیـد  

  .ها مسائلی است که باید پاسخ داده شود ارزش است یا ارزش نیست؟ این
صنفی هاي  واحد صنفی در قالب رسته لیونمی 5/2که اشاره شد اصناف با دارا بودن تعداد  طوري همان

و اشـتغال   ید ناخالص داخلیتول از يدرصد 5/17با سهم حدود تولیدي، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و 
و  ردیگ یبرم د و اشتغال کشور را دریاز تول ییون نفر از افراد فعال کشور، سهم باالیلیم میحداقل هفت و ن

صاً کاالهـایی کـه در   و توزیع کاالها خصوسازي  ذخیره، ظیم بازار کشورضمن آنکه از نهادهاي مهم در تن
باشد که داراي قانون مصـوب مجلـس شـوراي     می ثر هستند و یکی از واحدهاي خصوصیسبد خانوار مؤ

توانند در شرایط فعلی به نحو مطلوبی جهـت پیشـبرد اهـداف اقتصـاد      می باشد که دولتمردان می اسالمی
هاي مناسب و تقویت واحدهاي تولیدي کوچک کـه   کافی را ببرند و بتوانند با راهکاره مقاومتی از آن بهره

نفتی افزایش یافتـه و بـه رشـد و توسـعه     باشند صادرات غیر می براي واحدهاي صنعتی بزرگاي  هپشتوان
   کشور کمک شایانی نماید.
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  نقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی
 *مهدي ابراهیمی

  چکیده
برشـمرده و   کشـور  اقتصـادي  گـذاري  سیاسـت  الزامـات  از یکـی  را مقاومتی اقتصاد رهبري معظم مقام

هاى دولتـى و مردمـى اسـت؛ هـم از      تیظرف مقاومتی، استفاده از همۀاقتصاد ط کى از شراییفرمودند: 
هـا اسـتفاده     هید، هـم از سـرما  یـ دهند، استفاده کن ینظران م ى که صاحبها و راهکارهای  شهیفکرها و اند

 شود. لذا در این زمینه بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. براي بسیج ملی در اقتصـاد 
 نیـز  دیگـري  اقتصـادي  غیـر  ابعاد داشتن نظر در نیازمند اقتصادي، ابعاد و نیازها پیش بر عالوه مقاومتی
انداز و  چشم فساد، توجه به سند و خواري رانت با ملی، مبارزه جهادي، انسجام از جمله: مدیریت. هستیم
ر این میـان نقشـی   دولت و... بسیج ملی د سازي بنیان، چابک هاي داده الدستی، توجه به شرکتااسناد ب

در این تحقیق ضمن  اساسی دارد. وجهه مشترك دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند.
پی پاسخ به این سـوال هسـتیم کـه چـه      استنباطی در یفیتوصخته با روش یژوهش آم گیري از پ بهره

  تواند ملت ایران را در اقتصاد مقاومتی بسیج نماید؟  راهبردهایی می
  مقاومتی، مردم بسیج ملی، اقتصاد: ها واژهکلید

  مقدمه
 و مسـئولین  و مـردم  مبارزانـه  و شـجاعانه  ورود با ملی اقتصاد عرصه در بزرگ و عمیق تحول یک ایجاد

ـ  در اساسـی  تغییـر  و اقتصادي معضالت رفع براي همگانی فداکارانه و انقالبی حرکت  اصـلی  ايهـ  همقول
بـه بسـیج ملـی امـري      نیاز اقتصاد عرصه در تحولی چنینگیري   لشک و تحقق براي .ر استمیساقتصاد 
   ناپذیر است. اجتناب

 سطح افزایش و اقتصادي جهش بر رهبري معظم مقام راهبردي تأکیداتۀ ادام تبلور اقتصاد مقاومتی
 کـه  است کالنی و خرد هاي سیاست و کارها راه توجه به جمیع يگرو در  این مهم است وتحقق ملی تولید

  .است شده گذاري ریل له معظم دست به گذشته هاي سال در اقتصادي نوین معماري در
ـ  تقویـت  اهمیتة دهند نشان طرفی از اخیر، سال چند در ایشانة ویژ تأکیدات تحلیل   اقتصـادي ۀ بنی

                                                        
  09132012753 تلفنmabrahimi81@yahoo.com مدیرت راهبرد نظامی دانشجوي دکتري دوره هفتم *
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ـ . دهـد  مـی  نشـان  را انقالب رهبر راهبردي نگاه و بینش عمق طرف دیگر از و است اسالمی نظام ۀ مقول
 تـالش در جهـت   تـورم،  و بیکـاري  همچون اقتصادي، معضالت رفع و ملی تولید سطح جهش و اقتصاد

 عظـیم  تمـدن  بنـاي  خـود، و  متعـالی  هـاي  مأموریـت  با اسالمی نظام دستیابی مسیر در اقتصاديۀ توسع
 نیازمنـد  سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هاي عرصه در پیشرفتی و اصالح هر که است واضح است. اسالمی
 سطح در متجلی نیز کشور یک اقتصاد قدرت و توان. است کشور در کافی اقتصادي نیروي و توان داشتن
 و اي منطقـه  اقتصـاد ۀ عرصـ  در فعـال  مشـارکت  و حضـور  کنـار  در اقتصـادي  نیازهاي رفع توان و تولید
  .است المللی بین

 تولیـد  ة زنجیر آن در که مقاوم اقتصادي به نوسانات، برابر در پذیر آسیب و وابسته اقتصاد یک از گذار
 مبـادالت  از سهمی داخلی، تقاضاي به گویی پاسخ ضمن بتواند کشور و باشد غیروابسته و کامل اقتصاد در

  دهد، نیازمند عزم و اراده ملی است.  اختصاص خود به نیز را الملل بین اقتصاد
تواند  اي ایدئولوژیک، می پشتوانهشرط برخورداري از رهبري حکیم و  عزم ملی و اراده آحاد یک کشور به

بزرگترین تشکل یعنی بسیج ملی را در مواجهه با دشمن براي آن کشور رقم بزند. نمونه بارز این مقوله ملت 
هاي پرفراز و  با بسیج ملی خویش، در سرنگونی حکومت طاغوت و سال انقالبی ایران است که مسلمان و

یط فعلی که دشمن با شناسایی فرد ایفا نموده است. در شرا هنقشی منحصرب نشیب دفاع مقدس و پس از آن
کار گرفته تا مانع حرکت شتابنده این ملت شود،  بعد اقتصادي، همه توان خود را بهضعف کشور یعنی  نقطه

  رفع این تهدید عمل به توصیه رهبر فرزانه انقالب و بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی است. 
 تولیـد  سـطح  در جهش به و کند بالفعل را اقتصادة بالقو هاي ظرفیت تواند می مقاومتی اقتصاد راهبرد

 بیـرون  بـه  وابسـتگی  عـدم  و داخلـی  اقتصاد قوام همان اصلی، رکن مقاومتی، اقتصاد شود. در منجر ملی
 را کشـور  کنـیم  سـعی  کـه  اسـت  ایـن  مـا ۀ همۀ وظیف«: فرمودند زمینه این در انقالب معظم رهبر. است

 اقتضـائات  از یکـی  ایـن . نگهـداریم  و کنـیم  حفظ دشمن، سوي از تأثیر غیرقابل نفوذ، قابل غیر مستحکم،
 بـودن  مقـاوم  مهـم،  و اساسـی  رکـن  یـک  مقاومتی، دراقتصاد .کردیم مطرح ما که است مقاومتی اقتصاد
ـ  معرض در است ممکن که آنچه مقابل در بتواند باید باشد؛ مقاوم باید اقتصاد. است اقتصاد  دشـمن ۀ توطئ

 )1/1/92 رهبري معظم مقام (بیانات ».کند مقاومت بگیرد، قرار

 بیان مسئله
و ورود بـه عرصـه   جنـگ اقتصـادي   بـا   ،نظام جمهوري اسالمی ایران بـا دنیـاي کفـر و اسـتکبار    تقابل 
ملـت ایـران از بـدو    امروز به باالترین درجه خـودش رسـیده اسـت.    کننده،  زعم دشمن فلج هاي به تحریم

 هاي متعددي را از سوي دشمنان خویش تجربه کـرده اسـت. امـا    قالب اسالمی تاکنون تحریمپیروزي ان
 جانبـه  همه و شدت شود، می حال زمان با گذشته اقتصادي فشارهاي و اه متحری بین تمایز باعث که آنچه
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تبـع   و بـه  کردن مردم از انقالب اسالمیتوان ناامید  ها را می در واقع هدف اصلی تحریم .ستا ها آن بودن
نشینی  ها عقب هدف تحریم ،ترین حد انتظار ست. و یا در پاییننادآن ساقط کردن نظام جمهوري اسالمی 

   .نظام جمهوري اسالمی ایران از مواضع اسالمی و انقالبی خویش است
ـ  اقتصـادي کشـور   هاي حرکت و واقعیت امر این است که تصمیمات در  خصـوص در بعـد صـنعتی    هب

 اقتصـاد  با دار معنی هاي پیوند بر کشور مبتنی اقتصاد زیرا بدنه است، نشده انجام درستی هاي قبل به سال
 افـت  بـا  داخلـی  بـازار  گسسـته، و  نفت به وابسته تحریم، اقتصاد چند اعمال با و باره یک لذا است. جهانی
 هـاي  بنیـان  و شـده  گرفتـه  صـنعتی  هاي شهرك فروغ آن پی در تأثیر پذیرفته و شدت به ملی پول ارزش

 »اقنصـاد مقـاومتی  « مقولـه  روي بر رهبري معظم مقام کیدتأ لذا و. رود تعطیلی می به رو باره یک صنعتی
  است.بخشی به اقتصاد ملی  تقویت و هویتیعنی تالش ملی در جهت 

ـ   اي که وجود دارد این است که با توجه به شرایط تحریم مسئله اقتصـاد و  ۀ ها و فشار دشـمن در مقول
جهش سـطح تولیـد و    ساختار اقتصادي از جمله وابستگی شدید به نفت نیازمند حرکتی ملی در مشکالت

اقتصـادي و حرکـت در مسـیر    ۀ رفع معضالت اقتصادي، همچون بیکاري و تورم، تالش در جهت توسـع 
هاي متعالی خود، و بناي تمدن عظیم اسالمی هستیم لیکن این امر به  دستیابی نظام اسالمی به مأموریت

که انقالب اسالمی از بناي اولیه بر پایـه بسـیج ملـی شـکل      ز عهده دولت خارج است. از آنجاییتنهایی ا
 در اقتصاد مقاومتی نیز نقش بسیج ملی آحاد جامعه بسیار حیاتی خواهند بود. ، گرفته است

معـه را در  واند آحاد جات یلذا در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چه راهبردهایی م
 اقتصاد مقاومتی بسیج کند؟ 

  اهمیت و ضرورت
 و راهبردهـا  هـا،  پیام شعارها، جمیع به که است مهم و راهبردي جهت این از اقتصاد مقاومتیۀ لمسئ طرح

 حرکـت،  ضـامن  و دمید اسالمی و انقالبی روح رهبري، سوي از ابالغی قبلی اقتصادي کلی هاي سیاست
 اقتصـادي،  سیاسی،ـ  زندگی مختلف هاي عرصه در را ها حماسه که داریم نیاز ما .شد ها آن شتاب و پویایی

ـ  زنـدگی  بـه  نسـبت  کاربردي و ملموس نحوي به مردمی مختلف طبقات و اصناف براي ـ فرهنگی ۀ روزان
  کنیم.  تعریف ها آن

 کفایـت  قـدر  بـه  هنوز را خود دینی و ملی تاریخی، و حماسی منابعة بالقو هاي ظرفیت مسلمان، ایرانی
 مواجـه  هـا  آن با هایش موفقیت تداوم در اسالمی ایران که هایی گردنه و ها لهاست. مسئ نکرده استحصال

 هاي ملت سرآمد و الگو به شدن تبدیل و موفقیت رفیعۀ قل به دستیابی براي .طلبد می آفرینی حماسه است،
چنانچـه بـراي خلـق     .داریم نیاز اقتصادي حیاتۀ عرص در ویژه به بیشتري حماسیۀ روحی به جهان،ة آزاد

حماسه اقتصادي و رفع تنگناهاي اقتصاد کشور بسیج ملی انجام نگیرد و زندگی اقتصادي مردم با مشکل 
  مواجه شود، ایجاد تمدن اسالمی با مشکل مواجه خواهد شد.
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  نوع و روش تحقیق
اسـتنباطی بـا   ـ  روش کلی تحقیق تحلیلیبوده و اي  هتوسع ـ  تحقیق این مقاله از نوع کاربردي نوع و روش

اي و اینترنتـی و   از مستندات شهودي است. و درگردآوري مطالب و مستندات از روش کتابخانهگیري  بهره
  مصاحبه استفاده شده است. 

  تعاریف و مفاهیم
 يامحدود بشرن يازهاید و نیاست که با در نظر گرفتن کمبود کاال و ابزار تول یاقتصاد دانشعلم  علم اقتصاد:

حـداکثر شـدن    ۀدانش اقتصاد مسئل ين برایادیپردازد. پرسش بن یدات مینه کاالها و تولیص بهیبه تخص
ـ یاقتصاد خرد و کالن تقس ین دانش به دو بخش اصلیست. اا ها ت انسانیت و مطلوبیرضا . در شـود  یم م

  )1: 1392(سیف، کمیابی است. ۀلعلم بررسی و مطالعه مسئ، توان گفت اقتصاد تر می تعریف مناسب
هـاي   گذاري و اجـراي برنامـه   ست از: سیاستا تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارت اقتصاد مقاومتی:

 »مقـاومتی  اقتصـاد « جانبه نظـام سـلطه.   سطوح با فرض فشار همهدر همه  يداریاقتصادي معطوف به پا
کاالي خارجی به سمت مصـرف کـاالي   رف خود را تغییر دهند و از مصرف مص الگوي مردم اینکه یعنی

   اقتصادي). علوم دانشگاه رئیس دکتر رهبري( داخلی حرکت کنند
اسـت کـه بـراي پیشـبرد امـور اقتصـادي در شـرایط          اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی

  (پیغامی) .شود کار گرفته می هاي اقتصادي به ومت در همه زمینهمقا
حرکتی مردمی، بلند، شجاعانه و برخواسته از عقل و تدبیر برگرفته از ایمان و شور انقالبی، در عرصـه  

ساز تمـدن   ینهتحقق اقتصاد پویا و زم گیر کشور و منظور حل معضالت اقتصادي گریبان اقتصادي کشور به
    .(محقق) بزرگ اسالمی

ـ فعال هـاى  عرصـه  در مـردم  متن حضور جیبس معناى: فرماید می رهبري معظم مقام بسیج: هـاى  تی 
 بـا  مـردم  ونـد یپ و صـحنه  در مردمـى  حضور نیهم از مظهرى...  جیبس .است کشور و ملّت براى اساسى

 مخـتص  نه، است قشر کی مختص نه؛ است عمومى عرصۀ کی جیبس عرصۀ ).29/8/92( .است گریکدی
ـ  مختص نه، است کشور ىاییجغراف هاى بخش از بخشى کی  نـه ؛ اسـت  گـرى ید زمـان  دونِ زمـانى  کی

 در و هـا  عرصـه ، ها زمان، ها مکان همۀ در، جاها ۀهم در. است گرىید ۀعرص دون اي  عرصه کی مختص
  )2/4/89( .است جیبس معناى نیا. دارد وجود نیا، قشرها همۀ

هـاي   توانـایی کارگیري منابع، امکانـات و   سازي و به عمومی به تدارك، آمادهبسیج ملی یا  بسیج ملی:
ها و حوادث بزرگ در سـطح ملـی اعـم از سیاسـی،      کشور براي مقابله با شرایط اضطراري ناشی از بحران

  : )1384(بشریه، گردد. نظامی، اقتصادي و... اطالق می
 براى اساسى هاى تیفعال هاى عرصه در مردم متن حضور جیبس فرماید: معناى مقام معظم رهبري می
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 .گر اسـت یکـد ی بـا  مـردم  ونـد یپ و صحنه در مردمى حضور نیهم ... مظهرى از جیساست.ب کشور و ملّت
ک بخشـى از  یـ ک قشر است، نه مختص یعمومى است؛ نه مختص  ۀک عرصیج یبس ۀ.عرص)29/8/92(

ـ گـرى اسـت؛ نـه مخـتص     یک زمـانى دونِ زمـان د  یى کشور است، نه مختص یایهاى جغراف بخش ک ی
قشـرها،   ۀها و در همـ  ها، عرصه ها، زمان مکان ۀجاها، در هم همۀگرى است. در ید ۀى دون عرصا  عرصه

  )2/4/89( .ج استین معناى بسین وجود دارد. ایا

  ادبیات تحقیق
  چرایی اقتصاد مقاومتی

. اسـت  گذاشته دست اساسی نکته چند روي بر نظامی، تهدید و حمله از شدن یوسمأ از پس دشمن امروز
 خواهد می خود خام خیال به دشمن. است مردم معیشت واقع در و اقتصادي مسئلۀ ها آن بارزترین از یکی
 از کشـور  درآوردن زانـو  بـه  بـا  و جـدا  آن واالي هاي آرمان و انقالب از اقتصادي، فشارهاي تحت را مردم
 این انقالب معظم رهبر لذا کند؛ یوسمأ را مردم کشور، اقتصادي هاي پایه کردن فلج با و اقتصادي لحاظ
 و پیشـرفت « چـون  مختلفـی  عنـاوین  بـا  که است سال چندین و کرده شناسایی پیش از را دشمن تجاوز
 ،»ایرانی سرمایه و کار از حمایت ملی تولید« ،»اقتصادي جهاد« ،»مضاعف کار مضاعف، همت« ،»عدالت

ـ ا .انـد  کرده هوشیار را ملت آحاد ،»حماسه اقتصادي« و »مقاومتی اقتصاد« ـ اهم از مسـئله،  نی  مقولـه  تی
 بـه  دنیبخشـ  سـامان  يبـرا  کـه نیا و دهـد،  یمـ  خبـر  انسان یزندگ ابعاد گرید در آن ياثرگذار و اقتصاد
  .دیبخش سامان را کشور اقتصاد بخش دیبا زیچ هر از شیپ اجتماع، گرِید يها بخش

  

  
  اثرگذاري تهدید اقتصادي دشمن فرایند .1نمودار

  
 هیمد یم نشان ما یعنی است؛ سرمشق یک و نو تاریخی تجربه یک ایران، ملت امروز اقتصاد مقاومتیِ

اقتصاد . شد رت کنزدی نیز عدالت و پیشرفت به بلکه ایستاد، پا بر تنها نه وانت یم نیز اقتصادي حصر شرایط در
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 بسـیار  اقتصاد مقاومتی نیـز،  حماسه مدیریت. اقتصادي است حماسه نشستن بار به براي تأکیدي مقاومتی،
 و سیستم عملکرد در باید مقاومت امروز، زیرا است؛ تنباکو تحریم همچون بسیطی ايه هنمون از رت هپیچید
 گذشته، ايه لسا گسترده اقدامات و اه شتال یمن به کشور اقتصادي هاي زیرساخت. پیداکند تجلی نظام،

 و »شـجاعانه  جهـاد « اقتصاد مقـاومتی،  در اصلی رکن دو. است دیگر اقتصاديِ بزرگ جهش یک مهیاي
  .  است »دشمن با نبرد در پیروزي به امید«

از  کشـور  عبوردادن برايسازي   هحماس یک نیازمند اقتصادي ايه یسخت و اه كشو که است پرواضح
 نـاقص  اجـراي  ملی، تولید پذیري هاي اقتصادي و ضربه تحریم: جمله از اقتصادي هاي گردنه مشکالت و

 کـاهش  ملـی،  پول ارزش کاهش ارز، نرخ افزایش تورم، نرخ سابقه  مک افزایش ا،ه  یارانه هدفمندي قانون
 اشـتباه و  دلیـل  به بزرگی ضربات ملی تولید که جایی در .است اي و دارویی خارجی ورود کاالهاي سرمایه

 دهـه  یـک  طـی  اي سـابقه  بی شکل به تورم نرخ افزایش که جایی در است، خورده تدبیرهاي اقتصادي سوء
 به منجر ارز نرخ افزایش آن با همزمان همچنین و است کرده عبور درصد 30 مرز از و یافته تداوم گذشته

 تنهـا بازگردانـدن   اقتصـاد مقـاومتی نـه    است، شده منابع ارزي به دسترسی کاهش و ملی پول ارزش افت
   .ستا است بلکه تالش براي ایجاد نظام اقتصادي پویا عادي حالت به آن اقتصاد و کشور
 نظـام ، کارآمـد  بوروکراتیـک  نظـام  داشـتن ، اقتصـاد مقـاومتی   خلـق  بـراي  الزم شرایط و ها زمینه دیگر از

 کـه  طـور  همـان . ستا راهبردها اتخاذ در جمعی تفکر و اندیشه از استفاده و مدبرانه ریزي برنامه و گذاري سیاست
 بـوده  داخلـی  سـوءتدبیر ، ها تحریم اثرگذاري دالیل از یکی متأسفانه، فرمودند اشاره سال ابتداي در انقالب رهبر
 و سـازي  تصـمیم  فراینـد  در داخلـی  تفکـر  و اندیشـه  ظرفیـت  از کـافی  گیري بهره عدم معنی به تدبیر سوء. است

 گـذاري  سیاسـت  عـزم  خالف بر قوانین برخی اجراي در کارشناسی نظرات یندبرا که زمانی. است گذاري سیاست
  .باشد اقتصاديۀ حماس خلق براي يجد مانعی تواند می که نگریست خطري زنگ عنوان به آن به باید، است

براي ایـن منظـور بایـد     .شوند هدایت و راهبري اقتصاد مقاومتی، فرایند بر اثرگذاري براي مردم باید
وضعیت موجود و مطلوب اقتصاد کشور و چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب که همان اقتصاد مقـاومتی  

ورود مردم از سوي دولت فراهم شود. شناخت وضعیت موجود و تهدیـداتی کـه    است تبیین شده و شرایط
براي اقتصاد کشور متصور است، از اهم موضوعاتی است که باید به آن پرداختـه شـود و مـا در ادامـه در     

  پردازیم.  وسع این مقاله به آن می

  است؟ رو روبه اقتصادي مشکالت چه با حاضر حال در ایران
  :است ذیل بشرح اه خپاس کلی بطور اما. لبدط یم بحثها  ساعت فوق، سؤال به گویی پاسخ
  . مشکل عدم تحرك و پویایی در تولید کل و سرانه:  1

کاهش نسبی سـرمایه،   عبارتند از: ها آنانجامد که اهم  به مشکالت اقتصادي دیگري می این مشکل
  بافت فنی تولید ماندگی بیشتر عقب افزایش بیکاري آشکار و پنهان، گسترش فقر،
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  . مشکل ساختار نامتناسب تولید:2
دوگـانگی   )2گسترش نامتناسب بخـش خـدمات    )1سازد:  این مشکل خود را در سه زمینه آشکار می

ـ  وابستگی تولید به دنیاي خارج. این مشکالت معضالت تبعی ویژه )3شدید ساختار اقتصادي  دنبـال   هاي ب
گذاري، وابسـتگی مصـرف بـه دنیـاي خـارج،       شدن ظرفیت سرمایه رتند از: محدودعبا ها آندارد که اهم 

هـاي   تأثیرپذیري شدید وضعیت کلی اقتصاد از تصمیمات و تحوالت اقتصادي جهان خارج، ایجاد شـکاف 
  اجتماعی-عمیق فرهنگی

  هاي پولی و بانکی: . مشکل عدم تناسب سیاست3 
عـدم اسـتقالل کـافی     )1ارتنـد از:  اصول و محورهاي مورد عمل در سیاست پولی و بانکی کشور عب

تکیـه بـیش از حـد نظـام      )2هاي اجرایـی  سیاسی دستگاه هاي الزاماً هاي پولی و بانکی از نظرگاه سیاست
توجـه سـود در کـل عملیـات بـانکی و عـدم اجـراي کامـل عقـود           بانکی بر ادامه سطح مناسـب و قابـل  

 هـا. ایـن   تجربگـی بانـک   ري نـوین و بـی  فقدان شرایط الزم براي اجراي صحیح نظام بانکـدا  )3اسالمی
هـاي   افزایش شدید هزینـه  انجامد از جمله: افزایش شدید هزینه زندگی، وضعیت به مشکالت دیگري می

  گذاري، رکود تولید، توزیع نامتعادل درآمد، ساختار نامناسب تولید ولید، دور شدن نقدینگی از سرمایهت
  ی (دولت):اجرای ـ  ة عمل دستگاه اداري. حدود و نحو4

نحوه عمل هدایتی جامعه توسط دولت در دوران اخیر دچار معضالت و مشکالت فراوانی شـده اسـت   
عـدم وجـود مبـانی نظـري ازپـیش       )1 تـوان در چنـد حـوزه مطـرح کـرد:      که مشکالت اصلی آن را می

دولتـی  هـاي   گسترش بـار مـالی فعالیـت    )2دخالت دولت در اقتصاد  ةشده در زمینه حدود و نحو مشخص
گسترش  )4هاي انجام وظایف  گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه )3 نامتناسب با درآمدهاي دولت

هاي دولت در اقتصاد از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع نامتناسب بـا تـوان اجرایـی     ناسنجیده دخالت
ها عبارتنـد از: عـدم    نوجود آید که اهم آ به آن. این مشکالت باعث شده که مشکالت تبعی بسیار حادي

اجرایـی کشـور، نـزول شـدید کیفیـت ارائـه       ـ  کارایی شدید بخش دولتی، درهم شکسته شدن بافت اداري
  خدمات دولتی  

  هاي زیر قابل جستجو است:  تر اقتصادي جامعه در حوزه . مشکالت بنیادي5
ید نظـام  ) ضـعف شـد  2 ) عدم درك مباحث توسعه اقتصادي و فقـدان اسـتراتژي مناسـب توسـعه    1

) ضعف روحیه علمی حاکم بـر جامعـه و اسـتفاده از ابـزار     3 گذاري مدرن در این زمینه آموزشی و سرمایه
 هـا  ل سـایر حـوزه  ئل تخصصی اقتصادي یا کاربرد مسائل اقتصادي بـراي حـل مسـائ   سیاسی بر رفع مسا

گرایـی در   مصـرف تـرویج روحیـه    )5تاب تحوالت سیاسی و ی شدن مداوم تولید اقتصادي در تبقربان )4
 موجـود  هـاي  ظرفیـت  گیـري از  بهره ) عدم7نفت  به کشور جاري بودجه ) وابستگی شدید6 سطح جامعه

 دولتمـردان،  در به اقتصـاد  مدت کوتاه نگاه حاکمیت )8کشاورزي  گردشگري، حوزه مانند کشور اقتصادي
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 نبـودن  ) مردمـی 10فرهنگـی   حتی و سیاسی اقتصادي، متعدد هاي رانت ) وجود9 مردم آحاد و مجلسیان
  )114-1392:90اقتصاد (سیف،

، توجه بر مشکالت فوق از یک سو و جنگ اقتصادي دشمن با استفاده از سالح تحریم از سوي دیگر
هاي دشـوار نیـاز بـه     تردید گذر از این گردنه شود و بی وضوح روشن می حقیقت چرایی اقتصاد مقاومتی به

  د دارد.فر صربهبسیج ملی با الزامات منح

  هاي موجود کشور ظرفیت
  هاي کشور را چنین تبین کردند: ظرفیت 7/4/91و  24/3/91هاي  مقام معظم رهبري در بیانات خود در تاریخ

  داخلی ثروت و امکانات وجود
  خوب مردم
  موجود مالی منابع
  جوان ملت و موجود انسانی منابع
  جهانی بدهکاري عدم

  کشور حرکت در اسالمی و دینی تفکر محوریت
  انقالب و اسالم مبانی به معتقد مسئوالن وجود
 انقـالب  چهـارم  دهـه  در گیر چشم عدالت و محسوس پیشرفت به دستیابی براي الهی توفیق به امید

  )91/4/7و91/3/24(
هاي کشور وجـود رهبـري الهـی اسـت کـه بـا درایـت و         ترین ظرفیت آنچه مسلم است یکی دیگر از مهم

ۀ گیري از همـ  اند. بهره هاي سهمگین هدایت فرموده خویش تاکنون کشتی انقالب را در طوفانمدیریت آگاهانه 
  بدیل تبدیل خواهد شد. اي بی الذکر در مواجهه با جنگ اقتصادي دشمن به مقاومت و حماسه هاي فوق ظرفیت

  اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبري
 با دارید در 1389 سال شهریور 16 در رهبري معظم مقام ربا اولین که است اصطالحی »مقاومتی اقتصاد«

 راهکـار  آن را نمودنـد. بسـیاري   کشـور  اقتصادي و سیاسی ادبیات وارد کشور سراسر نانیکارآفر از جمعی
 شـده  تحمیـل  کشورمان به کهاي  هسابق بیهاي  تحریم شرایط و کشور اقتصاد روزهاي این براي مناسبی

 معظـم  رهبـري  سـوي  از کـه  بـدانیم  اقتصادي زمینه در ملت مأموریت را اقتصادي حماسه اگر .دانند می
. در واقـع هـدف در   کنـیم  شـروع  مقـاومتی  اقتصاد راهبرد از باید آن انجام براي، است شده ابالغ انقالب

هاي اقتصادي از سـوي نیروهـاي متخاصـم کـه سـد راه       اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه
  .عه است، غلبه کردپیشرفت جام
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 يتـالش بـرا   شرایط کنونی تحـریم و متعاقبـاً   فشار یا درهاي  ص حوزهیتشخ یعنی یاقتصاد مقاومت
بـاور و مشـارکت    قطعـاً  است. به فرصت یین فشارهایل چنیتبد یط آرمانیاثر کردن و در شرا یکنترل و ب

  .است ین موضوعیشرط و الزام چن شیو مدبرانه پ ییعقالهاي  تیریو اعمال مد یهمگان
 وجـود  به کشور در را اقتصادى کی میبتوان دیبا ما، ستین اقتصادى اضتیر معناى به، مقاومتى اقتصاد

ـ ا؛ نـد ینب بیآس، باشد مقاوم المللى نیب جزرومدهاى و ها بحران مقابل در که میاوریب (مقـام   اسـت  الزم نی
  مقام معظم رهبري راهبردهاي اقتصاد مقاومتی را به دو دسته تقسیم فرمودند: .)12/5/92معظم رهبري

  کشور اقتصادي نظام اصالح به مربوط: مدت میان و بلندمدت) الف
  مردم بر تکیه. 1.الف

ـ با؛ اسـت  مـردم  به ۀیتک نیهم شیها بخش از کىی؛ دارد ارکانى و طشرای مقاومتى اقتصاد  فکـرى  دی
 الزم نیقـوان  قیطر از، ستا ها بانک قیطر از حاال؛ بشود توانبخشى خصوصى بخش به نکهیا براى دیبکن

 فعـال ، مردمـى  بخش، خصوصى بخش که دیکن کارى، است الزم که قىیطر هر از؛ است الزم مقررات و
  )2/6/1391( .شود

  اقتصاد بودن مقاوم. 2.الف
 سـوي  از ریتـأث  رقابـل یغ، نفـوذ  رقابـل یغ، مسـتحکم  را کشور میکن سعی که است نیا ماۀ همۀ فیوظ
 در. میکـرد  مطـرح  ما که است »مقاومتی اقتصاد« اقتضائات از کیی نیا؛ میدار نگه و میکن حفظ، دشمن
 در بتواند دیبا؛ باشد مقاوم دیبا اقتصاد. است اقتصاد بودن مقاوم، مهم و اساسی رکن کی، مقاومتی اقتصاد
  )1/1/1392( .کند مقاومت، ردیبگ قرار دشمنۀ توطئ معرض در است ممکن که آنچه مقابل

  بنیان دانش اقتصاد. 3.الف
ـ ا توانـد  یمـ  کـه  مهمـى  هاى بخش از کىی من نظر به ـ پا را مقـاومتى  اقتصـاد  نی  نیهمـ ، کنـد  داری
 مقـاومتى  اقتصـاد  هاى   مؤلفه نیمؤثرتر از کىی و مظاهر نیبهتر از کىی نیا؛ است انیبن   دانش هاى شرکت

  )8/5/1391( .است
  نفت به وابستگی کاهش. 4.الف

 سـالۀ  صـد  شوم راثیم، وابستگى نیا. است مقاومتى اقتصاد الزامات از گرید کىی نفت به وابستگى کاهش
ـ فعال بـا  را نفـت  میکن تالش و میکن استفاده، دارد وجود امروز که فرصت نیهم از میبتوان اگر ما. ماست  هـاى  تی

ـ ا داده انجـام  اقتصـاد  ى نهیزم در را مهم حرکت نیبزرگتر، میکن نیگزیجا گرىید درآمدزاى اقتصادىِ  امـروز . می
  )3/5/1391( .کند پر ادىیز زانیم تا را خأل نیا تواند یم که است ىکارهای ى جمله از انیبن دانش عیصنا

  مقاومتی اقتصاد آکادمیک و دانشگاهی تبیین. 5.الف 
 شـما . اسـت  عمومى ۀمطالب کی، است فکر کی نیا، بوده مقاومتى اقتصاد، دهیرس ما نظر به که آنچه
ـ ا نیهمـ ، دانشـگاهى  زبـان  با، خوب اریبس؛ دیهست اقتصاددان، دیهست استاد، دیهست دانشجو  اقتصـاد  دةی
  )16/5/1391( .دیکن مشخص را حدودش؛ دیکن نییتب را مقاومتى
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  کشور یاجرای امور و ها برنامه: مدت کوتاه )ب
  ملی تولید از حمایت. 1.ب
 و کوچک واحدهاى ...کشاورزى و صنعت؛ است ملى دیتول از تیحما، مقاومتى اقتصاد گرید رکن کی

 محصول لذا، است خوب شان  سوددهى و فعالند ما بزرگ واحدهاى خوشبختانه البته. دیکن فعال را متوسط
 مهـم  لـى یخ نهـا یا؛ دیباشـ  کوچـک  و متوسط واحدهاى فکر به دیبا کنیل است خوب فوالدمان و مانیس

  )2/6/1391( .دارد میمستق راتیتأث مردم زندگى در نهایا، است
  ارزي منابع مدیریت. 2.ب
 از گوناگونى هاى حرف هم نهیزم نیا در؛ هیپا ارز به شد اشاره. کرد تیریمد درست را ارزى منابع دیبا
 جـور  کی، بعد روز دو ای فردا؛ شد گفته جور کی، مسئول کی قول از ها  روزنامه در عنىی. شد صادر دولت

 پافشـارى  میتصـم  آن روى، شـود  گرفته قاطع میتصم کی واقعاً. فتدیب اتفاق نیا دینگذار. شد گفته گرید
  )2/6/1391( .بشود قیدق تیریمد دیبا ارزى منابع حال هر به. دیکن دنبال را مسئله و شود

  مصرف مدیریت. 3.ب
 اسـراف  از زیپره و متعادل مصرف عنىی؛ است مقاومتى اقتصاد ارکان از کىی، مصرف تیریمد مسئلۀ

ـ پره امروز که کنند توجه مسئله نیا به دیبا ها خانواده و مردم آحاد هم، دولتى هاى دستگاه هم. ریتبذ و  زی
 تواند یم انسان؛ است جهادى حرکت کی دشمن مقابل در بالشک، مصرف در تعادل مالحظۀ و اسراف از

  )3/5/1391( .دارد را  اللّه لیسب فى جهاد اجر نیا که کند ادعا
  امکانات و منابع و زمان از حداکثرية استفاد. 4.ب
 خوشبختانه امروز، دیکش یم طول متمادى هاى سال که ىهای طرح. بشود استفاده حداکثر دیبا زمان از

 بـردارى  بهـره  بـه  ماه هجده ظرف در، سال دو ظرف در کارخانه فالن که ندیب مى انسان کمترى فاصلۀ با
  )3/5/1391( .کرد تیتقو کشور در را نیا دیبا. دیرس

  برنامه اساس بر حرکت. 5.ب
 جـزو ، مقررات رییتغ و الساعه خلق هاى میتصم. است اساسى کارهاى از کىی، برنامه اساس بر حرکت

 دولت هم، را نیا. زند یم ضربه ملت مقاومت به و شود یم وارد »مقاومتى اقتصاد« به که است ىهای ضربه
 زمـانى  هـر  در کشـور  اقتصـادى  هاى استیس نگذارند؛ باشند داشته توجه دیبا محترم مجلس هم، محترم

  )3/5/1391( .شود مورد بى رهاىییتغ و تذبذب دچار

  هاي اقتصاد مقاومتی مؤلفه
 يرو »ياقتصاد جهاد« به گردد، داریپد »مضاعف کار و همت« که ردیگ یم شکل گاه اقتصاد مقاومتی آن

ـ یا هیسـرما  و کـار  از تیحما و یمل دیتول« کار به دست يجد صورت به و میآور  در انسـجام  .میبـزن  »یران
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  جهش نوع هر که باشد موضوع این گویاي تواند می اقتصادي، صحیح رویکردهاي بر اتکا و ها گذاري سیاست
 روابط و اصول بر متکی و منسجم بلندمدت، راهبردهاي از اي مجموعه اتخاذ يگرو در پیشرفت و اقتصادي

 میخواه اشاره بدان نوشتار نیا در آنچه. است ملی تولید از حمایت هدف با گذاري سیاست فرایند در علمی
  گرفت: نخواهد اقتصاد مقاومتی شکل آن، تحقق بدون که ییها مؤلفه بر است يمرور کرد،

 شـکل  یمقـاومت  ،یوابسـتگ  دل از هرگـز . است »استقالل« مقاومت، یاصل : شرطياقتصاد استقالل
 مـرز  بـه  را آن و بخشـد  سـامان  خـود  اقتصاد به دیبا دارد، اقتصاد مقاومتی به رو که یگرفت. ملت نخواهد

 برساند. ییخودکفا و پویایی، استقالل
 ياقتصاد قدرت به خود، دست به يضرور و یاساس يکاالها نیتأم يبرا يکشور : اگرياقتصاد قدرت

 او »ياقتصاد قدرت« به ست،ین ضرورت حد در و یاساس يکاالها که ییکاالها از یبرخ نیتأم افت،ی دست
 .بود خواهد کشورها گرید استفاده سوء از مانع او، ياقتصاد اقتدار چراکه رساند؛ نخواهد بیآس

 و است یبلندهمت از یمصداق اقتصاد مقاومتی، و استقالل به یابی مضاعف: دست کار و مضاعف همت
 هـا  یکاسـت  و کمبودها پادزهر مضاعف، کار و همت. است مضاعف کار و مضاعف همت ،یبلندهمت الزمه

 ياقتصـاد  رکـود  دچـار  و مانند یم جا یانسان شرفتیپ قافلۀ از جامعه و شخص که اندازه همان به و ستا
 .هستند مضاعف همت و کار ازمندین شوند، یم

 یداخل دیتول که گرفت خواهد شکل گاه : اقتصاد مقاومتی آنیداخل يکاالها و دیتول به گماشتن همت
 از زیپره با گرید يسو از و تیفیباک و مرغوب ییکاالها دیتول با سو کی از و ابدی شیافزا ییخودکفا مرز تا
ـ م از گانـه یب يکاالهـا  ییگرا مصرف نهیزم ،یخارج يکاالها به آوردن رو  يکاالهـا  از اسـتفاده  و رود انی

 .دیدرآ فرهنگ کی صورت به یداخل
 شود تیرعا ها تیاولو دیبا ،یصنعت يزیر برنامه در :سدینو یم زین یبهشت دیازها: شهین و تیاولو به توجه

 مسکن، پوشاك، خوراك، با رابطه در را جامعه یاساس يازهاین به مربوط یصنعت يها فرآورده که یوقت تا و
 یکاف اندازه به یدفاع زاتیتجه و ونقل حمل گر،ید یآموزش يافزارها و افزار نوشت ،يانرژ درمان، بهداشت،

 )469: 1388: یبهشت. (نشود يگذار هیسرما یتفنّن يدهایتول لیقب از گر،ید داتیتول در نشده، هیته
 دیرسـ  مطلوب ياقتصاد رشد به توان ینم یعموم مشارکت و یهمگان کمک : بدونیعموم مشارکت

 الْکـائن؛  مقَّدمـۀُ  ءیالشَّ یف الناس خَوض: «فرمود السالم هیعل یعل حضرت. گشود را ياقتصاد يها گره و
 )215: 18 ج: ق1403 ،یمجلس. (»است آن تحقق مقدمه ،يامر در مردم آوردن يرو

ـ گ ینمـ  صورت يکار کم باشد، حاکم يا جامعه بر اخالق ها: اگر انسان یاخالق پرورش  هـا  همـت  رد؛ی
 در تخصـص  و کاالهـا  تیفیک به شود؛ یم اجتناب کاذب يکارها از مصرف؛ تا شود یم دیتول صرف شتریب

 . ...و شود یم زیپره ربا و رشوه از شود؛ یم دهیورز يا ژهیو اهتمام کارها
 کشور اقتصاد ییشکوفا در آن نقش و ياقتصاد تیامن درباره زین يرهبر معظم مقام: ياقتصاد تیامن
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، کشور نیا در که باشد يطور دیبا که میدار راسخ اعتقاد، کشور نیا در ياقتصاد تیامن درباره ما: دیفرما یم
ـ  نـوعش  هر از ـ ياقتصاد یسازندگ و ياقتصاد رونق، ياقتصاد تالش، ياقتصاد حرکت، ياقتصاد کار  ـ

 )10/6/1378. (دهند انجام را کار نیا بتوانند تیامن با، دارند را کار نیا اراده که یکسان و باشد ریپذ امکان
 یبزرگـ  يبال جامعه، يبرا :دیفرما یم باره نیا در يرهبر معظم اسراف: مقام و یزدگ مصرف از زیپره

 متنـوع  خـوردن،  شتریب کردن، مصرف شتریب به همه و شود ادیز آن در روز روزبه مصرف، به لیم که است
 رفـتن  آن تجمـالت  و یزنـدگ  لیوسـا  يبرا تازه زیچ هر و مد يها نشانه دنبال و دنیپوش متنوع خوردن،

 )15/9/1381. (شوند قیتشو
 داتیتول ریپذ هیتوج يها یکاست و ها یینارسا برابر در يدار شتنی: خوياقتصاد يدار شتنیخو و اضتیر
 و ،یوابستگ مقابل در است يسپر و کند، یم يریجلوگ یمل باارزش منابع و ها هیسرما رفتن هدر از ،یداخل
 و بـزرگ،  و واال يآرزوها به یابی دست يبرا است یراه و مطلوب، کمال به یابی دست يبرا است یمرکب
 .یماندگ عقب جبران و ياقتصاد رونق و يظفرمند يبرا است یاهرم

 نـوآور  انسان، که است خاطر تیرضا با همراه و عاشقانه کار شوق: در سر از کار و کار از يمند  تیرضا
 یتوان جسم عاشقانه، کار در .دهد یم انجام صورت نیکوترین به را اش ياقتصاد تیفعال و شود یم خالق و

ـ  فراتـر  شـخص  گسـتره  از ،یخواه منفعت زهیانگ و است یاعل حد در استقامت. ابدی یم دوچندان  و رود یم
 .ردیگ یدربرم زین را مردم و جامعه

 اجتمـاع  نشـاط  و یتعـال  و یبالندگ موجب و جامعه رشد منشأ يکارها: کار بودن دار  جهت و تیمطلوب
 ینشـ یب و دانـش  آن، پـسِ  در داشـته،  خـود  با يورز شهیاند و يهنرمند و یعموم نفع نشان که گردد، یم

 باشد. نهفته
لق و تحریم مطلـق قـرار   اسالم در یک حال تعادل بین آزادي مط: ها استفاده از مالکیت رهیز از سوءپ

از سـودها، ماننـد    سان که بعضی از سودها مانند سودهاي ربوي را تحریم کرده، و برخی دیگـر  دارد؛ بدین
 )439: 1، ج 1349سودهاي تجاري را تجویز کرده است. (صدر، 

هاي اقتصادي مقام معظم رهبري، اقتصـاد بـدون نفـت اسـت.      از توصیه: ریزي اقتصاد بدون نفت پی
نـیم.  نیـاز ک  ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت، واقعاً بـی  :باره فرمودند ایشان در این
ترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما بـه درآمـد    یکی از بزرگ
 )25/5/1390نفت است. (

اسالم اصل نظارت حکومت اسالمی را بر فعالیت عمومی، : نظارت بر اقتصاد کشور و کارهاي تولیدي
هاي افـراد در   وسیله محدود کردن آزادي از آن، به مصالح عمومی و نگهبانیو دخالت دولت براي حمایت 

کارهایی که با آن سر و کار دارند، وضع کرده است. وضع این اصل از طرف اسالم، ضروري بود، تا ضامن 
 ) 360: 1: ج 1349تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی خود به مرور زمان باشد. (صدر، 
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منبـع درآمـد، نبایـد    : و نه بر مبناي تمایل و تقاضـاي عمـومی  عرضه کاال بر اساس مصالح عمومی، 
بینانـه   هاي مردم باشد، بلکه مصالح عمومی باید باشد. این اقتصاد، اقتصادي است واقع تمایالت و خواسته

و مرتبط به اخالق و تربیت بشر. پس در عین اینکه اسالم طرفدار ازدیاد ثروت اسـت و ثـروت را وسـیله    
تر از خـود ثـروت اسـت، راه درآمـد را      داند، به همین دلیل که هدف، عالی الی خود میهاي ع تأمین هدف

 ) 20: 1385داند. (مطهري،  داند، مصلحت را راه می تمایالت و تقاضا نمی
حـال   ي اقتصادي کشـور، رقابـت آزاد و درعـین   اگر بر فضا: حاکم بودن تالش و رقابت اقتصادي آزاد

بـود. تنهـا در   هاي گوناگون اقتصادي خـواهیم   شاهد رشد بیشتري در عرصه فرما باشد، هر روز حکم  سالم
شود و همواره  پردازند، شکوفا می استعدادهاي اقتصادي کسانی که به رقابت می ۀاین صورت است که هم

: 1374(اسـالمی،   هاي اقتصـادي بیشـتر خواهدجوشـید    منظور تالش ها و امید بیشتري در افراد به زهانگی
شـکلی باشـد کـه     روت بود، نبایـد سیسـتم اقتصـادي بـه    طور که نباید از هر راهی به دنبال ث همان )297
 )21: 1385نمو را متوقف و فلج کند و جلوگیري نماید. (مطهري، رشدو

هاي اقتصـادگرا   نبود عدالت اقتصادي در جامعه، به ایستایی و رکود اندیشه: عدالت اقتصاديیت حاکم
هـاي   گـذاري  هاي اقتصادي و کم شدن احسـاس امنیـت در سـرمایه    در فعالیتانجامد و سبب اختالل  می

گویند شـما کـه راجـع بـه عـدالت       بعضی می :فرماید باره می رهبري در اینشود. مقام معظم  اقتصادي می
رود. به عکس است. اگر عدالت باشد، امنیـت اقتصـادي بیشـتر     زنید، امنیت اقتصادي از بین می حرف می

گذاري کند و  خواهد سرمایه برند. انسانی که می عدالتی سود می گرها هستند که از بی چپاولاست. دزدها و 
 )7/4/1377ست. (ا آید؛ عدالت، پشتوانه و پشتیان او طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می

 ظالمانـه  یکش بهره هرگونه گمان، ی: بيناچار و اضطرار طیشرا در ها انسان ياقتصاد استثمار از زیپره
 نـدادن  حد، از فراتر کار زمان لیتحم ز،یناچ دستمزد با کار رشیپذ به او نمودن وادار همانند کار، يروین از

 مسـکن،  و مـه یب مسـئلۀ  بـه  نداشـتن  یکاف توجه و کار، هنگام به ینید ضیفرا انجام و استراحت فرصت
 اثـر  بـر  کـه  یکسـان  درباره ژهیو به وهیش نیا. است ممنوع اسالم دگاهید از بوده، استثمار يمعنا به یهمگ
 کـار  نیسنگ طیشرا رشیپذ به ریناگز جامعه، در یشغل يها فرصت تیمحدود و ياقتصاد مشکالت فشار

 )102: 1384 ،یروانیا. (است ینابخشودن و تر زشت اریبس هستند،
 ییدارا و پول داشتن انیجر گرو در ياقتصاد یشاداب و ییشکوفا و اموال: رشد گذاشتن راکد از زیپره

 اسـت  آمـده  باره نیا در السالم هیعل جعفر بن یموس امام از یثیحد است. در کشور اقتصاد کرهیپ در افراد
 هـر  پـس . داد قـرار  بندگانش يِروز را آن خداوند که است جل و عزّ خداوند يبرا نیزم همانا: «فرمود که
ـ با نکنـد،  يا اسـتفاده  آن از و بگذارد معطل یعلت چیه بدون سال سه مدت به را ینیزم که  او دسـت  از دی

 )297: 5 ج: 1365 ،ینیکل. (»شود واگذار او ریغ به و شود خارج
 ثروت شیافزا و رشد مانع که ییزهایچ از یکی که مینبر ادی : ازياقتصاد تسلط از داران  هیسرما بازداشتن
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 حفظ يبرا ها نیا است ممکن. است یخصوص مالکان دست به یعموم يها هیسرما تصاحب است، یعموم
 حـال  در را بردگان نکهیا يبرا و کنند عمل را ملت) داشتن نگه ریفق( افقار فلسفه خود، ادتیس و استیس

 )203: 1385 ،يمطهر. (»ببرند نیب از را مازاد اناًیاح و بشوند شیافزا و ریتکث مانع دارند، نگه یبردگ
 ابـزار  تکامـل  با گر،ید يسو از. باشد یم عیتوز قواعد کردن ادهیپ واقع در دیثروت: تول عادالنه و درست عیتوز

ـ مق بـه  تواند یم و شده شتریب عت،یطب با مقابله در انسان قدرت د،یتول سطح یترق و یفن  يتـر  بـزرگ  يهـا  اسی
ـ توز یعمـوم  قواعـد  از تخلـف  امکـان  جـه، ینت در. شـود  عتیطب ریتسخ کارراند دست ـ ن عی  گـردد؛  یمـ  شـتر یب زی

ـ تول سازمان دیبا ریناگز حالت، نیا در. ردیگ یم قرار دیتهد مورد یاجتماع عدالت و یعموم توازن که يطور به  را دی
 )287: 2 ج ،1349 صدر،. (باشد سازگار خواهانه عدالت يها هدف با که نمود ارشاد ينحو به

 بـه  را او اشـتر،  مالـک  به شیخو نامه در السالم هیعل یعل رمؤمنانیصادرات: ام و واردات بودن روان
ـ ن مـورد  يکاالها واردات منظور به بازرگانان يبرا نهیزم آوردن فراهم ـ  آنـان  يسـو  از ازی  سـفارش  نیچن

 چـه  کـن؛  سـفارش  آنان درباره وهیش نیبهتر به و ریبپذ مرا سفارش صنعتگران و بازرگانان درباره :کند یم
 کـه  کنـد؛  کسـب  خود دسترنج با و رود سو بدان سو نیا از خود مال با آنکه چه و باشد، يجا بر که یکس
ـ ن مـورد  يکاالهـا  و درآمدها آمدن دست به لهیوس و سودها يها هیما آنان  آن آورنـده  و هسـتند  مـردم  ازی

 تیموقع يبرا مردم که ییجاها کوهسار؛ و دشت و اهایدر و انیایب در دشوار، و دوردست يجاها از کاالها
 )570: 1379 ،یدشت. (پرورانند ینم سر در را آنجا به رفتن و روند ینم آنجاها به دشوارش

 از کـى یفرمایـد:   تکیه روي علم براي حل مشکالت اقتصادي: مقام معظم رهبري در این زمینه مـی 
 مـورد  در اسـت  نکته است. دو علم روى ۀیتک ما، اقتصادى معضالت و اقتصادى مشکالت حلّ دهاىیکل
 علـم  سپس و فکر و دهیا از  رةیزنج نیا عنىی است؛ فناورى و علم ةریزنج لیتکم کىی: علمى مسائل نیا
ـ  لیتکم دیبا ما را بازار سپس و دیلتو سپس و فناورى سپس و  هـاى  شـرکت  هـم  بعـدى  ى نکتـه  م،یبکن

  )18/5/92(مقام معظم رهبري .انیبن دانش شرکتهاى سراغ دیبرو دیبا دیتوان یم هرچه ان؛یبن دانش
ي ملی و بسـیج آحـاد جامعـه    ا هبه پشتوان ها آنوان دریافت که تحقق ت یبا تعمق بر موارد ذکر شده م

 غیرممکن است. ها آنچنان این نیاز ضروري است که بدون بسیج ملی دستیابی به  نیازمند است؛ و آن

  بسیج ملی
) بسـیج  27/8/71(مقام معظـم رهبـري    بسیج در حقیقت مظهر یک وحدت مقدس میان افراد ملت است.

ها مقدورات و منابع توسط یک نیروي بسـیج کننـده، بـراي     و سازوکاري است که طی آن جمعیت فرایند
سـازند.   سازي، سازماندهی و فعال شده و تحقق هدف را ممکن و میسر مـی  ن، آمادهتحقق یک هدف معی
لـی  هـاي م  هایی که بسیج در آن حضور پیدا کرده است میـدان  ) همه میدان9: 1388(دانشگاه دفاع ملی، 

  .)1/1/1380(مقام معظم رهبري  هاي مربوط به همه ملت است است، میدان
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بسیج  )2 )(سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی ) بسیج منابع انسانی1بسیج ملی شامل دو بخش است: 
  منابع فیزیکی و مالی و اطالعاتی و...)امکانات ملی (

  هاي بسیج ملی: ویژگی
ـ  بسیج ملی در شرایطی شکل می. 1 هـاي رسـمی و متعـارف     رد کـه نهادهـا و سـازوکارها و روش   گی
  باشد. گو نمی پاسخ
بسیج ملی برخوردار از آرمان و هدف مشترك است و این آرمـان مشـترك مبتنـی بـر ایـدئولوژي      . 2
  مردم در پیوستن به است.  انگیز و شوقکننده  بسیج
  یزي است.ر سازمان و برنامه، مند و برخوردار از الگو بسیج ملی قواره. 3
  )15: 1388هاي مختلف اجتماعی و طبقاتی است. (دانشگاه دفاع ملی،  بسیج ملی فراگیر و داراي پایگاه. 4

  ارکان بسیج ملی
  بسیج مفهوم خود را از دست خواهد داد: ها آنبسیج ملی داراي ارکانی است که بدون 

هـاي خـاص و    دستیابی بـه هـدف  هاي مردم و فراهم کردن جمعیت زیاد براي  ) مردم: حضور توده1
  هرچه این حضور و جمعیت بیشتر باشد اثر بخشی و پایداري آن بیشتر است

سـازي   هانگیـزد و از طریـق سـاد    (ایدئولوژي): ایدئولوژي احسـاس و تحـرك فـرد را برمـی     ) نظام فکري2
  کند. اقدام هموار میهاي ارزشی راه را براي  هاي ساده و ارائه داوري حل هاي واقعیت و عرضۀ راه پیچیدگی

) رهبري بسیج: رهبري بسیج با ایجاد وحدت و سازماندهی راه رسیدن به هدف را همـوار سـاخته و   3
کنـد، انگیـزش ایجـاد     دارد. رهبري در بسیج ایدئولوژي و آرمـان عرضـه مـی    مشکالت را از سر راه برمی

  بخشد. کند و به بسیج جهت و دوام می می
در بسـیج   کنـد.  ت بسیج نوع سازماندهی و چگونگی آن را مشخص مـی ) سازماندهی: هدف و ماهی4

  تر باشد احتمال پیروزي آن بیشتر است. هرچه روابط درونی و فرهنگ مشترك در داخل بسیج گسترده
) ایمان و انگیزه: ایمان و انگیزه نهادینه شدن ایدئولوژي بسیج در وجود جامعه بسیج شده است. بـه  5

دارتر باشد قدرت ناشی  هاي آن در روح و جان بسیجیان ریشه انگیزه فراگیرتر و پایههر میزان که ایمان و 
  )17-16: 1388از آن و در نتیجه قدرت بسیج بیشتر است. (دانشگاه دفاع ملی، 

  رابطه بسیج ملی و اقتصاد مقاومتی
ه در بسیج ملی طور ک ل اقتصادي است. همانقاومتی تبلور بسیج ملی در حل مسائتوان گفت اقتصاد م می

گیـرد.   ترین رکن هستند در حماسه اقتصادي نیز بدون مشارکت مردم حماسه صورت نمی آحاد مردم مهم
 نگـاه  کـه  مـردم  جبهـه  در. باشـند  داشته حضور باید ـ والنئمس و مردم ـ جبهه دو در اقتصاد مقاومتی هر
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 از پرهیـز ، دقیـق ریزي  برنامه با نیز مسئوالن جبهه در و است جهادي حضور الزمه بلند همت و امیدوارانه
 و روشـمند  شـکل  بـه  کشـور  اقتصاد فضاي مدیریت و الساعه خلق هاي گیري تصمیم و دفعتی برخوردهاي
رکـن اسـت در اقتصـاد     است. همانطور که در بسیج ملی سازماندهی، رهبري، ایمان و انگیـزه  هوشمندانه

تـوان گفـت    رهبري شرط اساسی اسـت. مـی   هدایت ومقاومتی نیز سازماندهی، اعتقاد به هدف متعالی و 
 آیـد.  که با بسیج ملی است که اقتصاد مقاومتی بوجـود مـی   طوري هرکن اقتصاد مقاومتی بسیج ملی است ب

، جور یک مولّد... هاي بخش تولیدشان در چه مصرفشان در چه مردم فرمایند: آحاد مقام معظم رهبري می
 حرکـت  کشـور  پیشـرفت  براي که بدانند، جور یک خدمات ايه بخش، جور یک کننده مصرف هاي بخش
   )7/2/92( .رفت خواهد پیش کشور وقت آن ،است الزم حماسه خلق ،است الزم گونه جهش

  پذیر نیست. مقاومتی نیز بدون بسیج ملی امکانتوان گفت، خلق اقتصاد  با توجه به موارد ذکر شده، می

  چهار رویکرد اقتصاد مقاومتی
 بـه  کشور در را ها آنۀ هم از ترکیبی رویکرد یا چهار و نمود تعریف گونه چهار توان می را مقاومتی اقتصاد
  .کرد پیگیري ملی هایی پروژه عنوان

  موازي رویکرد اول: اقتصاد
 کـه  طـور  همـان  یعنی؛ است »موازي اقتصاد«ۀ مثاب به مقاومتی اقتصاد این رویکرد برگرفته از تعریف

 مانند نهادهایی تأسیس به اقدام، انقالبی عملکرد و روحیه با نهادهایی به خود نیاز به توجه با اسالمی انقالب
 اهـداف  تـأمین  بـراي  بایسـتی  نیز امروز، نمود مسکن بنیاد و پاسداران سپاه، سازندگی جهاد، امدادۀ کمیت

 بـه  و مقـاومتی  اقتصـاد  بـه  اسـالمی  انقـالب  کـه  چـرا ؛ کنـد  تکمیـل  و داده ادامـه  را پروژه این، انقالب
. آید برنمی اقتصادي رسمی نهادهاية عهد از ماهیتاً بسا چه که دارد نیاز اقتصاد در مقاومتی هاي نهادسازي

  .داریم نیاز »پریم اقتصاد« به کشورمان در ما یعنی؛ کند ایجاد ویژه کار این براي موازي نهادهایی باید پس
 سـپاه  نهـاد  دو هر از همزمان ما اکنون اینکه کما. نیست مرسوم نهادهاي نفی معناي به البته امر این
 الگـو  ایـن  البته. مندیم بهره انقالب از دفاع براي اسالمی جمهوري ارتش نهاد و اسالمی انقالب پاسداران

 بیشـتري  حکمرانـی  تـوان  و تجربـه  از کـه  کشـورهایی  در اتفاقاً و دنیا در مرسوم حکمرانی هاي مدل در
ـ  هـاي  نظـام  از کشـورها  این و دارد وجود باشند برخوردار  عمـومی  امـور ة ادار و گـذاري  سیاسـت ۀ چندالی

 و خیریـه ، نهـاد  مـردم  هاي سازمان، دولتی نهادهاي همزمان حضور از توانیم می مثال عنوان به. برخوردارند
 کشـورهاي  امنیتـی  و دفـاعی ۀ عرصـ  در حتـی  یـا  سـالمت  و بهداشـت ۀ عرصـ  در خصوصـی  هاي بنگاه

 انقـالب  خـاص  نیازهاي حسب که است این الگو این مشکل ترین مهم البته. ببریم نام غربیۀ یافت توسعه
 مرکـزي  بانـک « از تصـوري  هیچ مثالً زیرا، بود خواهد رو  روبه نوینی سؤاالت با اجراۀ عرص در و اسالمی
ـ  دو در کشور مالی -پولیۀ عرص به بخشی سامان و کشور یک در »موازي  وجـود  عمـومی  و دولتـی ۀ الی
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  .آورد حساب به غیرمعقول و نشدنی اداره هاي مدلة زمر در را الگو این توان نمی منطقاً هم باز اما . ندارد
  ترمیمی رویکرد دوم: اقتصاد

، »زدایـی  آسـیب «، »سازي مقاوم« پی در که است اقتصادي از عبارت مقاومتی در این رویکرد، اقتصاد
 در اگـر  یعنـی . اسـت  اقتصـادي  موجود مدناکارا 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 اساس بر را خود و کنند شناسایی کشور اقتصادي
 کـار  ایـن  گفت توان می تمثیل مقام در. دهند ارائه جهادي عملکردي نتیجه در و نمایند بازتعریف اسالمی

 یعنی؛ داد انجام سدة دیوار تَرَك در خود انگشت فروبردن با »فداکار پتروس« که است کاري همان شبیه
 سـازي  مقـاوم  و تـرمیم  یعنی مسئله این. کنیم ترمیم را اقتصادي نهادهاي دیوار ساختاري هاي ترك باید

 از دور امـري  هـم  مکـان  و زمـان  مقتضیات و مختلف نیازهاي حسب کشور اداري و اجرایی ساختارهاي
 سـازي  مقـاوم  بـه  مجبـور ، خـود  اقتصـادي  تاریخ از هایی برهه در نیز یافته توسعه کشورهاي. نیست ذهن

  شدند. اقتصادي ساختارهاي
  دفاعی رویکرد سوم: اقتصاد

 »آفندشناسی«  ،»شناسی هجمه« متوجه، مقاومتی است که اقتصاد از رویکرد سوم مبنی بر این تعریف
 بـه  حملـه  مـا  مخالفـان  که کنیم بررسی ابتدا باید ما یعنی. است هجمه آن برابر در ما »پدافندشناسی« و

 اقتصـاد  بـه  وقتـی  بنـابراین . دهنـد  مـی  صـورت  ابزارهایی چه با و چگونه را آن در اخالل و ایران اقتصاد
 ها آن اساس بر و باشیم شناخته پیشاپیش را دشمنۀ هجم هاي شیوه و ابزارها که ایم یافته دست مقاومتی

 مقاومت، نشود شناخته دشمن آفند تا است بدیهی. کنیم اجرا و تدوین آنان علیه را خود مقاومت استراتژي
  .شد نخواهد اجرا و طراحی نیز آن با متناسب

  الگو رویکرد چهارم: اقتصاد
 صرفاً اقدامی و سلبی مدت 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 مدکارا و بخش الهام اسالم جهان براي که اقتصادي؛ برساند منطقه اول اقتصاد جایگاه به

 از یکـی   ،پیشـرفت  ایرانـی  اسـالمی  الگـوي  در اساسـاً  معنـا  بدین. باشد »اسالمی بزرگ تمدن« تشکیل
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 مقـاومتی  اقتصـاد  کـه  است مقوله این در. باشد آن تحقق و مقاومت متضمن باید می الگو مهم هاي مؤلفه
  .شود می نوآوري و پذیري ریسک و کارآفرینی اقتصاد بر مشتمل
  

  
  

 بـا  نـوعی  به شود، گونه که در شکل مشاهده می مقاومتی، همان اقتصاد از تعریف چهار اینۀ هم البته
 البتـه  و هسـتند  بلندمـدت  برخـی  و مـدت  کوتاه برخی منتها  ،دارند »وجه من خصوص و عموم«ۀ رابط هم

  (دکتر عادل پیغامی). کشند می تصویر به برایمان نیز را مطلوب هاي استراتژي از ترکیبی

  مقاومتینکات اقتصاد 
آید در حماسه اقتصـادي   : همانطور که رهبري در بسیج ملی از ارکان آن به شمار میفرماندهی متمرکز .1

فعاالن این عرصه باید بتوانند اطالعات و دستاوردهاي خود را در جایی بـه   فرماندهی متمرکز الزم است.
اي این حوزه و شناسایی و آموزش ه فرماندهی هوشمند و متمرکزي براي هدایت فعالیت .اشتراك بگذارند

نیروهاي مستعد و مناسب براي فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه الزم است. مراکزي چون شـوراي  
 .عالی امنیت ملی، بایستی با عنایت به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند

نیاز به  ساز حماسه اقتصادي است، که زمینه اومتیاقتصاد مقۀ فعالیت در عرص :دیده بانی اقتصادي .2
بـراي   .روزآمـد دارد  المللی و نیز گردآوري آمارهاي دقیق و  بانی فضاي اقتصادي داخلی و بین رصد و دیده
هـا   پذیري اقتصادمان را بر اساس آن هاي بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب به شاخصاین منظور 

 ثرند.ؤگري بسیج ملی را برعهده دارند، م زمینه نیز کسانی که نقش هدایت.در این شناسایی کنیم
زنـدگی متناسـب بـا اقتصـاد     ة ضرورت طراحی یک الگوي مشخص از شیو :سبک زندگی جهادي .3

ویژه براي مدافعان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسـالمی ایـران اسـت؛     مقاومتی براي عموم مردم و به
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امـور و  ة ابتدا باید دولت را در سـبک ادار  اقتصاد مقاومتی هستندة و صدق اید یی که قائل به صحتها آن
وسـیله سـبک    متناسب با انقالب تشویق و تأیید کرد تا بدین زندگیسپس این بخش از مردم را به سبک 

تغییر سبک زنـدگی مصـرفی بـه سـبک      .ندتر کن زندگی متناسب با مقتضیات انقالب را در جامعه پررنگ
   گردد که عموم جامعه در این کار بسیج شوند. قاومتی در صورتی محقق میزندگی م

عبارت از این است که متناسـب بـا    : در حماسه اقتصادي نقش نظام آموزشیاصالح نظام آموزشی .4
کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشـور را   اقتصاد مقاومتی عمل 

خـوبی   شرایط و نیازهاي تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما ایـن اتفـاق بـه   متناسب با 
این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه انـدازه بـه دنبـال جهـادي بـارآوردن مخاطبـان        .افتد نمی

موفقیت نظام  !؟بوم را جهادگر باربیاوردفرزندان این مرزودارد که   خویش است و آیا اصالً فکري براي این
 هاي ایرانی بستگی دارد. آموزشی در اقتصاد مقاومتی به بسیج ملی و تالش همه خانواده

در آحـاد   هاي اقتصاد مقـاومتی  اي و تبلیغاتی ما براي رواج آموزه نظام رسانه: اصالح نظام تبلیغاتی .5
را از طریـق  هـا   ند ایـن آمـوزه  ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواثرند. ملت مؤ

هـاي مناسـب بـه مـردم عرضـه کنـد؛        بنـدي  خوبی و در بسـته  رسمی مختلف، بههاي رسمی و غیر رسانه
هایی مسئول کاري شبیه این کار بودنـد و بـراي    گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه همان

 .کردند آن فکر می
امکان واکنش سریع نظام اقتصـادي مـا در برابـر     :منواکنش سریع نظام اقتصادي به حمالت دش .6

که چقدر تـوان واکـنش بـه     است؛ این وابسته ها آن، به میزان مشارکت مردم و خواست حمالت اقتصادي
توانیم در این واکـنش سـریع    شود و چقدر می ها و حمالتی را داریم که به نظام اقتصادي ما وارد می کنش

 ه ملی بستگی دارد.، به اراداستقامت داشته باشیم
ایفـاي نقـش پررنـگ مـردم در اقتصـاد       : مشارکت آحاد جامعـه در اقتصـاد،  . تحقق اقتصاد مردمی7

یکـی از   اقتصاد مقـاومتی ماهیتـاً اقتصـادي مردمـی اسـت.     . است و نتیجه آن حماسه اقتصادي مقاومتی
هـاي مـوازي در    نهادسـازي اگر قرار باشد ما اقدام بـه   اقتصاد مقاومتی نهادسازي موازي است.هاي  شکل

اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازي را دولت انجام دهد، بلکه ضـروري اسـت کـه    
  .خوارها به اقتصاد جلوگیري کنند مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت

زمینه ورود بیشتر توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعاالن اقتصادي : حمایت از فعاالن اقتصادي. 8
اگـر دولـت در شـرایط عـادي از فعـاالن اقتصـادي و از کشـاورزان و کـارگران و         . اسـت به اقتصاد  ها آن

آید، بـه آنـان واگـذار شـود دولـت       هایی که از عهدة بخش خصوصی برمی و حوزهکارمندان حمایت کند، 
  رسد.   بار شده و به مسائل کالن بیشتر می سبک
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هـاي جهـانی در    هاي بـالقوه و فرصـت   براي فعال کردن ظرفیت دیپلماسی کشور:. تحرك دستگاه 9
است. الزم است تا گردآوري و استفاده از تجارب اقتصادي دیگـر   تحرك دیپلماسی الزممقاومتی  اقتصاد

به هر حـال ممکـن اسـت هـر کشـوري در یـک        .هاي مشابه را مجدانه پیگیري کنیم کشورها در زمینه
ت اقتصادي مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور ایـن تجربیـات را گـردآوري    اي با مشکال برهه

را بـه مـردم    هـا  آنسازي این تجربیات  وآنان با بومی کند و در اختیار فعاالن و محققان اقتصادي بگذارد،
  براي اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود. مسئلهاین  انتقال دهند،

لـزوم   سازي، گفتمان الزم است.سازي  گفتمان ي بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی،: براسازي . گفتمان10
مـذهبی اسـت. همـین     ها، مراکز علمی و مجامع تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه

 خلقپیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت  گفتگوصحبت کردن و 
 .تأثیري بسزا خواهد داشت اقتصاديحماسه 

  مقاومتی اقتصاد در بسیج سازمان اقدامات
یکی از ارگانهایی که وظیفه بسیج ملی آحاد جامعه را دارد سازمان بسیج مستضعفان است. این سازمان بـا  

خالی موجود در بخش کشاورزي و  هاي منظور استفاده بهینه از ظرفیت به تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی،
هـاي عامـل، و مراکـز     حداقل رساندن وابستگی کشور، ضمن هماهنگی الزم با وزارت کشاورزي، بانک به

ـ  فنی و حرفه خصـوص در روسـتاها بـا رویکـرد      هاي تمرکز خویش را بر ایجاد واحدهاي تولیدي کوچک ب
گفتـه   رویکرد چهارم اقتصاد مقـاومتی پـیش  هام از اقتصاد بومی روستایی قرار داده است. در این اقدام با ال

  اقدامات زیر را انجام داده است: 
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 قـارچ  پرورش. 5 ماکیان پرورش. 4 عسل زنبور پرورش. 3 آبزیان و ماهی پرورش .2 مرغ پرورش .1
 تعـاونی  کـردن  فعال. 10 زعفران تولید. 9 گلخانه ایجاد. 8 تبدیلی صنایع ایجاد. 7 کمپوست کود تولید .6

  مقاومتی بسیج سازندگی) (مصاحبه با مسئول قرارگاه اقتصاد روستایی

  گیري نتیجه
 سـطح  در جهش به نهایتاً و کند بالفعل را اقتصادة بالقو هاي ظرفیت تواند می که آن است مقاومتی اقتصاد راهبرد
 اسـت  بیـرون  به وابستگی عدم و داخلی اقتصاد قوام همان، اصلی رکن، مقاومتی اقتصاد در. شود منجر ملی تولید

 از اسـتمداد  بـا  بلکـه  شـد  خواهـد  برطـرف  اقتصادي مشکالت تنها نه جامعه آحاد آفرینی نقش و ملی بسیج با و
از آنچـه   .شـد  تبـدیل  توان می نیز اقتصادي قطب به حتی انقالب فرزانه رهبر منویات از پیروي و خداوند عنایات

ا عبـور کـرد بلکـه    ه متنها از تحری توان نه لی در اقتصاد مقاومتی میوان نتیجه گرفت که با بسیج مت یبیان شد م
هبردهاي زیر براي سازمان بسـیج  اقتصاد مقاومتی موجب جهش رشد اقتصادي کشور نیز خواهد شد. در پایان را

    ردد:گ یمنظور مشارکت دادن آحاد جامعه در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد م به
 ع کوچک و متوسطایجاد تعاونی تولیدي در صنای .1
  منظور کوتاه کردن فاصله تولید تا مصرف اد تعاونی توزیعی در سطح کشور بهایج .2
  در مصرفسازي  فرهنگ .3
  )و ... (مثل لباس هایی جهت تحقیق و طراحی محصوالت چندمنظوره . ایجاد کارگروه4
  و...) جامعه پزشکی، بسیج اقشار (جامعه مهندسین،هاي  از همه ظرفیتگیري  بهره .5
  تولیدي بزرگ کشاورزيهاي  از ظرفیت نیروهاي مسلح در طرحگیري  بهره .6

  منابع
 .هشتم چاپ. انتشار سهامی شرکت: تهران. بشنویم را ها سخن. 1372. محمدعلی ندوشن، اسالمی
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   1391شهریور  20شهرزاد کیافر دوشنبه,  ریاضت اقتصادي، اقتصاد مقاومتی تفاوت با
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  به نقل ازفارس
  ه درسی اقتصاد خرد و کالن و ملی. دانشگاه عالی دفاع ملی) جزو1392مراد( سیف، اهللا
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 .هفتم و بیست چاپ. نگاه انتشارات مؤسسه: تهران. دیوان. 1385. محمدحسین. شهریار

  اسالمی انتشارات مؤسسه: تهران. اسپهبدي. ع ترجمه. اقتصادنا .1349. سیدمحمدباقر صدر،
السالم، چهار تعریـف از اقتصـاد    ت علمی دانشگاه امام صادق علیهئعادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هی

  7/5/1391مقاومتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، ده نکته دربارة تحقق اقتصاد مقاومتی
   www.khamenei.irوگوي با سایت  ب فرهنگی در گفتعضو کمیسیون حوزوي شوراي عالی انقال

 جعفـر : تعلیـق . السـنه  و الکتـاب  نصـوص  فـی  االقتصادیه الشؤون. ق.1403. دیگران و مرتضی عظیمی،
 .نخست چاپ. السالم علیه المؤمنین امیر االمام مکتبه: اصفهان. الهادي

  ) اقتصاد مقاومتی. سایت بسیج سازندگی 1392محمدسجاد(فتحی، 
 .االسالمیه دارالکتب: تهران. کافی. 1365. کلینی

 tebyan.net. سایت تبیان قابل دسترسی در». تعریف حماسه اقتصادي) «1392زاده، رسول( گلی
 .سوم چاپ. التراث احیاء دار: بیروت .بحاراالنوار. ق 1403. محمدباقر مجلسی،
  ) مصاحبه حضوري در خصوص اقتصاد مقومتی. قرارگاه بسیج سازندگی1392ن و شکري(محمدیا

 .ششم و بیست چاپ. صدرا: قم. ایران اسالمی انقالب آینده. 1386. مرتضی مطهري،
 .سیزدهم چاپ. صدرا: تهران. اسالم اقتصادي نظام به نظري. 1385.  ــــــــــــــ
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  نقش سازمان بسیج سازندگی در اقتصاد مقاومتی و 
  حمایت از تولید ملی

   **احسان فرهی آشتیانی، *فرد رعیتیحسین  علی 

  ده  یچک
ایجـاد امنیـت و ثبـات در اقتصـاد،     توان صرفاَ مقاومت اقتصادي دانسـت، بلکـه    نمی اقتصاد مقاومتی را

کردن اقتصاد  یبارز اقتصاد مقاومتی است، مردمهاي  خارجی اقتصادي از شاخصههاي  و شوكها  تحریم
دها یـ و تهدهـا   میتحـر  يشـدن اقتصـاد گـذر از تنگناهـا     یات این امـر اسـت و بـدون مردمـ    یاز ضرور

ر در کشور اجرا شـده  یکه در دو دهه اخ ياقتصاد يها استیس يو فکر یان فلسفیر است. بنیناپذ امکان
 يدار هیاقتصاد سـرما  يها استیکه س ينحو ات مردم داشته است بهیروح یدر شکل ده یز نقش مهمین

رنـگ   و کـم  یجمعـ  ۀیـ ب روحیـ باعث تخر يمحور بودن آن تا حدودو سود یاجتماعان ضدیل بنیبه دل
 يدیـ جد يالگـو  یو طراحـ  یاقتصاد اسـالم د با رجوع به یشدن نقش مردم در اقتصاد شده است که با

 ا نمـود. یـ ثـار و مقاومـت را دوبـاره اح   ی، ایـی گرا ه جمـع یـ روح یم اسـالم یبر تعـال  یشرفت مبتنیپ يبرا
. در يسـاز  یو خصوصـ  یش مشـارکت مردمـ  یاست، افـزا  یکردن اقتصاد از دو جنبه قابل بررس یمردم

دارد کـه  هـایی   و برنامـه هـا   سیاسـت  کردن اقتصاد مقاومتی سـازمان بسـیج سـازندگی    راستاي مردمی
هـاي   طـرح  .شـود  مـی  و مناطق محروم مـرزي اجـرا  ها  بازده بوده و با اولویت در روستامدت و زود کوتاه

مین امنیـت غـذایی کمـک    تـأ  داخلی و محلی است و بههاي  سازمان بسیج سازندگی مبتنی بر ظرفیت
 ه وارداتیـ رو یش بیدر حوزه اقتصاد از افزابسیج هاي  اجرایی شدن طرحۀ بزرگی خواهد نمود. در نتیج

د یـ در ضمن سـرانه تول  اي دولت کاهش خواهد یافت؛ه حطر ییاجرا ياه هنیخواهد شد و هز يریجلوگ
 شود.  می جویان ایجادم جوانان و کاراشتغال دائهاي  ان افزایش یافته و زمینهیروستائ
  امنیت غذایی، بسیج سازندگی ،یاسالمکردن، اقتصاد  ی، مردمیاقتصاد مقاومت: ها واژهکلید

  مقدمه
بـا قطـب قـدرت     يسازگار يدار شد که بنایا پدیازحکومت در دن يدی، شکل جدیبا ظهور انقالب اسالم
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انـه کـه   یآن هـم درمنطقـه خاورم   ین حکومتیاستکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چن
با تمام قوا  یاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانیار زیت بسیاهم يدارا یکیتیو ژئوپل يازلحاظ اقتصاد

، تهاجمات به ینظامهاي  نهیاستکبار در زم يروزیافتن جنگ و عدم پیان یزد. با پایبه مبارزه با انقالب برخ
ر با تهاجمات گسترده همراه یاخ يها سالها که خصوصاً در  ن عرصهیاز ا یکیده شد. یگرکشید يها عرصه

ـ و نظر يمکلف به نـوآور  ین خود انقالب اسالمیاست. بنابرا "يعرصه اقتصاد"بوده است،  و  يپـرداز  هی
ن یازمند چنیرا برپاکند، ن يزیست که علم استکبار ياست. هرکشور يد اقتصادیجد يها در عرصه يساز  الگو

ـ در ادب .اسـت  "یاقتصاد مقاومت"م ین مفاهیازا یکیاست.  ییالگوها ـ ات آکادمی اصـطالح   ،ياقتصـاد ک ی
ـ  نیاول يد بتوان گفت که برایوجود ندارد و شا» مقاومتی اقتصاد« ـ ن تعبیبار است که چن م یدر مفـاه  يری

ارائه شده است، که به  یدر مورد اقتصاد مقاومت يادیف زین مدت کوتاه تعاریدر هم .شود می مطرح ياقتصاد
اقتصاد مقاومتی اقتصادي اسـت کـه   « :اند نمودهارائه  يف را مقام معظم رهبرین تعریتر رسد جامع می نظر

  1»کند. رشد و شکوفایی را فراهم میۀ براي یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمین
اقتصـاد جنگـی   ، امـا  شـود  مـی  مقـاومتی دیـده   با اقتصـاد هایی  شباهت زین اقتصاد جنگی در مفهوم 

کشور و فشارهاي فرامرزي وارد به اقتصـاد   محاصرهاقتصادي است که متکی بر برآورد دوران کوتاهی از 
را فراهم  يط عادیشتر نسبت به شرایب ینه مشارکت مردمیزم یط اقتصاد جنگیشرا ید از جهاتیاست. شا

اما در اقتصـاد   با دولت داشته باشند. يشتریب ياست همکارتر  ط ملموسینکه شرایل ایو مردم به دل آورد
ـ مـدت نبـودن د   مطرح شده است، کوتاه يات مقام معظم رهبریادبدر  80از اوایل دهه که  یمقاومت  دگاهی

ـ بـر عل  از آنجا کـه خواسـتگاه تهدیـدات    است و تهدیدات و فشارها جمهوري اسالمی به ـ ه ای تقابـل   رانی
مـدت   تقابل کوتاه نیت، ااس حاکم بر جهان و دفاع از حقوق خود اسالمی با نظم ناعادالنه فعلی جمهوري

ت الزم مـد اسـتراتژي دراز  هکت تی با اقتصاد جنگی این اسماقتصاد مقاو فرق به همین دلیل ؛نخواهد بود
بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصـاد در   توان صرفاَ مقاومت اقتصادي دانست، نمی اقتصاد مقاومتی را .دارد

بارز اقتصـاد مقـاومتی   هاي  شاخصهخارجی اقتصادي یا همان استقالل اقتصادي از هاي  و شوكها  تحریم
امـا   اخیر تمام ابزارهاي مبارزه با تفکر جمهوري اسالمی را امتحان کرده اسـت، هاي  دشمن در دهه است،
اقتصادي است که امروز تبدیل به آخرین و ة بوده است مبارزتر  گذاري که نسبت به سایر ابزارها تأثیرابزار

  مؤثرترین ابزار دشمن شده است.
کسـو  یهسـتند کـه از    ین عامل در اقتصاد مقاومتیتر د گفت که مردم مهمین مقدمه بایجه به ابا تو 

 یماً بـر زنـدگ  یمسـتق  يمات اقتصـاد یگر تصمید يبوده و از سو یو اجتماع ياقتصاد يسازنده ساختارها
 .ر استیناپذ بدون حضور و نقش مردم امکان ين مقاومت اقتصادیگذار است. بنابراآنان اثر يو معنو يماد

  است.  ین گام در اقتصاد مقاومتیکردن اقتصاد مهمتر یپس مردم
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العالی) مبنی بر داشتن یـک   (مدظله سازمان بسیج مستضعفین با توجه به فرمایش مقام معظم رهبري
ود را در دستور کار قرار داد و از ش  اه هخانواد ییکه منجر به خودکفا ییاه حاقتصاد مقاومتی به بخشی از طر

اي اقتصاد مقاومتی انجام ه حطرسازي  ا و اقشار در خصوص الگوه نبا همکاري سازما که یمجموعه اقدامات
ه جهت ورود بـه  یه اولین سرمایمان، تأین روستائیفعالیت بومی در بسازي  ج و فرهنگیوان به تروت یداد م

ـ کمک به خرتالش در جهت  ،انییاز روستایمین نهادهاي الزم مورد ن، تأاي مذکوره حطر د محصـوالت  ی
ر ییج مصرف محصوالت سالم و تالش در جهت تغیمحصوالت، ترو يآور سامانۀ جمع يانداز ا راهی يدیتول

بـا   در همین راستا سازمان بسیج سازندگی با حمایت قرارگـاه جهـاد اقتصـادي    ذائقه مردم نیز اشاره نمود.
ها در زمینه  بالقوه در استانهاي  توجه به ظرفیتن بر اساس رسالت خود با اهمکاري سایر اقشار و متخصص

منظور حمایت از تولیدکنندگان، با همکاري سازمان جهاد کشاورزي  هتولیدات کشاورزي و دامی و همچنین ب
  اندازي نمود. بخشی از محصوالت کشاورزي را راه فروشنگار نصر سامانه خریدو مؤسسهو

 اهداف
رزي و همکـاري و  با هماهنگی وزارت جهـاد کشـاو   ید مقاومتاي اقتصاه هبخشی از عرصسازي  الگو .1

  اي سازمان بسیجه هن کشاورزي و سایر اقشار و ردمشورت بسیج مهندسا
  کمک به دولت در اجراي طرح عظیم توسعه بخش کشاورزي کشور .2
ن جهت تسریع در امر توسعه یج مستضعفیکارگیري امکانات دولت و بس هرداري از تسهیالت و بب هبهر .3

  بازده کشاورزيزودهاي  طرح
  کشور یکمک به معیشت خانوارهاي روستای .4
  در کشور ینیآفرد، کاریت فرهنگ کار، تولیج و تقویترو .5
  انیید روستایش سرانه تولیافزا  .6
ه واردات محصوالت کشاورزي و کمک به اقتصاد کشـور در جهـت قطـع    یرو یش بیاز افزا يریجلوگ .7

  ي مختلفها روشاز  يدست سوداگران اقتصاد
  ها اي انتخاب شده اعم از تولیدي استانی یا سایر استانه هاي عرصه هعرضه مستقیم محصوالت و فرآورد .8
  اي مصوبه حاي موردنیاز بخش کشاورزي و طره همین و فروش مستقیم نهادأجهت تسازي  زمینه .9
  هاي مسئول سازمانشده با همکاري  و محصوالت عرضهها  امکان اعمال نظارت و کنترل کیفی بر نهاده .10
تقاضـا، جهـت حفـظ تثبیـت درآمـد کشـاورزان و مشـارکت در        و ایجاد تعادل و کنتـرل بـازار عرضـه    .11

   بازار در شرایط کنونی تنظیمعنوان عوامل  اي دهگانه تجارت محصول بهه هعرص
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  ضعف اقتصاد ایران
رار قها  پاي غربی را پیشحل تحریم نفت  محصولی نفت راه ستگی به اقتصاد تکضعف اقتصاد ایران در واب

 باشد. می ها حل آن مشکالت این چنینی و ارائه راه بینی پیشدنبال  داده است. اقتصاد مقاومتی به
روي اقتصـاد   انداز بلندمدت پیش بلکه یک چشم اقتصاد مقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست،

اج حمـالت دشـمنان خواهـد بـود.     تفکر جمهوري اسالمی همیشه آمـ ۀ کشور است. اقتصاد ایران در سای
قتصـاد و رفـع مشـکالت موجـود در     اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادي نیست بلکـه مفهـوم شـکوفایی ا   

اقتصـاد   اقتصاد و جلوگیري از امتیازدهی به دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم اسـت. هاي  بخشزیر
صوص در بخش کاالهاي اساسی مانند خ اقتصادي وارد شود بههاي  بخشم است در کلیه زیرمقاومتی الز

   دارند. یگوشت و شیر که ارتباط مستقیم با امنیت غذای گندم،
  

  

  ینقش مردم در اقتصاد مقاومت
کـه از   یک کشور اسـالم یعنوان  هران بیا ت است.یار مهم و حائز اهمیبس یمقاومت اقتصاد نقش مردم در

خود را بنا نهاده است، توانسـته  هاي  هیپا یو مقاومت در برابر کفر و استکبار جهان يزیست ه ظلمیابتدا بر پا
و مبـارزه   یداخلهاي  مبارزه با بحران ،یلیر بکشد. جنگ تحمیرا به تصو یاز مشارکت مردم ییالگو است

مبـارزه بـا   و ی عمـوم هـاي   جانبـه در صـحنه   مشارکت همـه ، شرکت در انتخابات گوناگون ،انقالببا ضد
  همراه بوده است.  و مساعدت مردم ياریهمه با ی خارج يدهایتهد

ـ مـردم صـادقانه ب   يط برایاستفاده شده و شرا یمردم يرویکه از ناي  هدر هر صحن  ان شـده اسـت   ی
حاصـل شـده   هـا   جـه ین نتیبهتـر ها  ن صحنهین مشارکت از جانب مردم صورت گرفته و در تمام ایشتریب

ـ   که هایی  است، اما در صحنه اهـداف خـود بـوده و در اصـطالح      یمردم و دولت هر کـدام جداگانـه در پ
  ج مورد انتظار حاصل نشده است.یجداگانه صورت گرفته است، نتاها  يساز نهیبه ياقتصاد
 يط برایان صادقانه شرایو ب ی، آموزش مردمیرسد مشارکت مردم می نظر که بههایی  از صحنه یکی 

ز در حد مورد انتظـار و  یج حاصل شده در آن نیمردم در آن در حد مطلوب نبوده است اقتصاد است، که نتا
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و عوامل  یو انسان یکیزیفهاي  هیا استفاده از تمام سرمایکردن اقتصاد  یلذا لزوم مردم 1مطلوب نبوده است.
  است.  یدر اقتصاد مقاومت یدها اصل مهمیتهد در برابر ها آنت از یز حمایتوسعه و ن فراینددر ی د داخلیتول

 يشرفت و رشد اقتصادیجهت پ یاجتماع یک نمونه استفاده از همبستگیعنوان  هد بتوان ژاپن را بیشا 
ر نفت و گاز، اما ینظ یبا وجود مشکالت متعدد و فقدان منابع معدن یکه پس از جنگ جهان ينام برد، کشور

ر یسه با سایبرسد و در مقا يبه توسعه اقتصاد یوانست در مدت کوتاهخود ت یانسانهاي  هیبا اتکا به سرما
دارد. هر چند  يمشکالت کمتر یا عدم مشارکت اجتماعیو  ینه تضاد طبقاتیافته در زمی توسعه يکشورها

  باشد.  یاز اقتصاد مردماي  هتواند نمون می رو نبوده است اما هم روبید و تحریاز تهد یژاپن با مشکالت ناش
ن طبقات اجتمـاع  یب يدرآمد يها دهد. تفاوت می کار خود قرار يرا مبنا یدرون یمدل ژاپن همبستگ 

شـود   نمـی  مات صرفاً از بـاال گرفتـه  یران. تصمیژه از طبقه مدیو رود به می ثاریحداقل است. از همه توقع ا
ـ   یشوند. از بعض می نییق گفتگو و مصالحه تعیبلکه از طر از نـوع  تـر   از درون، عادالنـه  یلحاظ مـدل ژاپن

ن مـدل بـا حـداقل    یمردم آن است. ا یبر همبستگ یز مبتنیخود است و قدرت آن قبل از هر چ ییکایآمر
ن کشور از شهروندان خـود  ید و البته ناگفته نماند که ایج گردیبس یتوسعه صنعت يبرا یاجتماع يها تنش

  2را طلب کرد. يادیز يثارگریا
ت از مـردم  یار است: حمایخود در داخل مستحق توجه بس یاجتماع يستاوردهابه علت د یمدل ژاپن 
  .یجاد همبستگیا يج کردن انها برایو بس

ش مشارکت یافزا .1نمود:  یتوان از دو جنبه بررس می کردن اقتصاد را یحات فوق، مردمیبا توجه توض
ـ جهت مقابلـه بـا تهد   یاجتماعهاي  هیو استفاده از سرما یاسیو س ياقتصادهاي  در عرصه یمردم  .2 دهای
  ی متعلق به بخش خصوص یو انسان یکیزیفهاي  هیش استفاده از سرمایافزا

  رد. یگ می قرار ین مقاله جنبه اول مورد بررسیدر ا

   یمشارکت مردم .1
 يو اقتصـاد  یاسیسی، فرهنگی، امور اجتماعۀ مردم در همۀ جانب آگاهانه و همه، دخالت داوطلبانه اگر مشارکت را

در گیـري   میتصـم هـاي   فرایندمردم بر  يرگذاریتاث م،یف کنیکار دارد تعرآنان سرو یبا زندگ ینوع ک بهیکه هر 
ـ  يریـ ن مشـارکت، درگ یبنـابرا  شود. می نفک مشارکت محسوبین امور جزءالیا اشـخاص در   یو عـاطف  یذهن

ـ شـود. بـر اسـاس تعر    مـی  امور ن مسئوالن دریگر و همچنیکدی ياریاست که موجب  یگروه يها تیموقع ف ی
  .  باشد می مهم مشارکت یژگیسه وي، ریپذ تیدادن و مسئول يار، یر شدنیدرگ، فوق

                                                        
  ساله است 5هاي توسعه  حد مطلوب در اینجا، دستیابی به اهداف برنامه . 1
  17، ص1386داري، ترجمه دکتر علی اکبر نیکواقبال، انتشارات سمت، گرو ینر، فرجام سرمایه . 2
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ـ پاۀ دن به توسـع یرس يافت برایک رهیتنها  از منظر فوق، نه (Participation)مشارکت   دار اسـت  ی
ـ پا عنوان هدف توسعۀ که دارد خود به یتیبلکه بنا بر اهم ـ جددار و در مفهـوم  ی ـ  ید اقتصـاد مقـاومت  ی ک ی
  ضرورت است.

مشارکت اقتصادي بر تأثیرگذاري بر شیوه و پویش تولید، روابـط حـاکم بـر ایـن پـویش و      «واقع  در 
وسایل مادي تولید براي رفع نیازهاي مادي و افزایش تولید متمرکز است که در قالـب مداخلـه و درگیـر    

منـابع اقتصـادي و مشـارکت در سیاسـت توسـعه      گیري مربوط به تخصـیص   شدن افراد در نظام تصمیم
   1»کند. اقتصادي نمود پیدا می

اند د یرا نظامی م ساالري مشارکتی اشاره نموده و آن آنتونی گیدنز در بحث مشارکت سیاسی به مردم
ذار اسـت گرفتـه   گ ران تأثیش یطور جمعی توسط کسانی که این تصمیمات بر زندگ که در آن تصمیمات به

هـایی کـه بـا هـدف      تـالش «عنـوان   مشـارکت سیاسـی را بـه    2طرفی حیث اولوف پیترسون ود. ازش یم
  3نماید. تعریف می» گیرد تأثیرگذاري برجامعه صورت می

گـاه خـاص   یاز جا یو جنسـ  یمختلـف سـن  هـاي   طبقـات و گـروه  ، اقشـار ۀ همـ  یدر اقتصاد مقاومت
هـاي   میمقاومـت در مقابـل انـواع تحـر    را تنها در صورت مشارکت مردم است کـه امکـان   یز. برخوردارند

  خواهد بود. یو اجتماع یاسی، سين مشارکت، مشارکت اقتصادیوجود خواهد داشت و ا ياقتصاد

  راهکارها
و در  یش نقـش مـردم در اقتصـاد مقـاومت    یل را جهت افزایذ يتوان راهکارها می با توجه به مطالب فوق

  شنهاد داد:یکردن اقتصاد پ یاصطالح مردم

 در جامعه ییگرا اخالق رواج. 1
اسـن  یاسـت. آمارت  یاقتصاد مقاومت يضرورهاي  لفهؤاز م یکیره یو رواج اخالق در بازار، ادارات وغ ییگرا اخالق 

جاد و استفاده از اعتماد به سـخن  یا« د: یگو می نیزه نوبل اقتصاد در رابطه با وجود اخالق در جامعه چنیبرنده جا
بازار هنـوز شـکل    یاخالق يارهایهرگاه مع، ز بازار باشدیت آمیار موفقیبس ياز اجزا یکیتواند  می گریکدیو قول 

    4».، دوام قراردادها مشکل خواهد بودافته باشدیستد توسعه ندر دادو ینگرفته باشد و احساس پاکدامن

                                                        
عنوان مکانیزمی  بهیافته روستاییان  ثر بر مشارکت اجتماعی، اقتصادي سازمانؤغفاري، غالمرضا؛ تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی م 1

  147، ص1380شناسی توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،  نامه دکتري، رشته جامعه براي توسعه روستایی ایران، پایان
2. aleph Peterson 

  .125م، ص، شماره سو1382ها، فصلنامه مطالعات جوانان،  اکبر؛ مشارکت سیاسی جوانان: ابعاد و پویایی تاج مزینانی، علی .3
 401، ص 1385سن آمارتیا، نوسعه یعنی آزادي، ترجمه نوري نائینی، نشرنی، . 4
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بحـران  جـاد  یکه امکان ا یو داخل یبالقوه و بالفعل خارج يدهایل وجود تهدیدل به یدر اقتصاد مقاومت
هـا و   ان و کسبه موجب کاهش تـنش یان بازاریاخالق در م يد، ارتقاینما می جادیلف را اتمخ يدر بازارها

 فـراهم  رفع بحران را توسط مسـئوالن  يمناسب برا يها استیها شده و امکان اتخاذ س اثرات سوء بحران
ه به کسب مال حـالل همـه از   توج و عدم یفروش عه، احتکار اجناس و گرانیجاد شایمثال ا يسازد. برا می

درآمـد   خصوص اقشار کم همردم ب یشود زندگ می موجود در بازار است که موجبهاي  یبداخالقهاي  نشانه
  دستخوش تالطم شود. 

 یل به اهداف اقتصاد مقـاومت یو مشارکت در ن یه همدلیروح يدر جامعه و ارتقا ییگرا لذا رواج اخالق
ـ تنبهـاي   تـوان از نظـام   ی مـی ارزشـ هاي  و نظام یاصالح فرهنگ ن راه عالوه بریاست. در ا يضرور ه و ی

  ز بهره برد.  یپاداش ن
اسـت.   یهیبـد  يامـر  یدر اقتصـاد اسـالم   يلذا لزوم برخورد قاطع با محتکران و اخاللگران اقتصاد

ـ  یموقع و قاطع مسئوالن در امور مربوط به مع مشاهده اقدام به در  آنـان شـده و   یشت مردم، باعـث دلگرم
ـ ر مومنـان ا یش امین طبق فرمایبا مسئوالن خواهند نمود. همچن يشتریاداره امور مشارکت ب ن مسـئله  ی

و متعـارف در   يعـاد اي  یهل به روینکه تبدیا يجا بهها  يگر گونه اخالل نین شده و ایریموجب عبرت سا
  د.زشت و به دور از اخالق و شرع شناخته خواهد ش یکار قلمداد شود عملو بازار و کسب

 ان مردم و مسئوالنیمانه میرابطه صم. 2

له ین وسـ یمانه باشد تا بدید با مردم رابطه مردم و مسئوالن صمیب مردم به مشارکت در امور بایترغ يبرا
 يبـرا . نـد ید خود را با عالقه و مشتاقانه مطـرح نما یسازنده و مف يشنهادهایات و پینظر، ها تیفعال، مردم

ق یاز از طرین احساس نیکرد که ا يد کاریوجود آورده شود. با هاز بیاحساس ن د در مردمین امر بایتحقق ا
که ممکن است  ید مردم از مشکالت و موانعیبا. ردیقرار گ یمردم درك شود و از ابعاد مختلف مورد بررس

ـ   باعث بوجـود آمـدن   ین آگاهیآگاه شوند. ا، رو شوند هدن به هدف با آن روبیدر راه رس در  یکشـش درون
  .خواهد نمود يثرؤکمک م، مردم خواهد شد که در حل مشکالت

رند و مسـئوالن را  یان مشکالت و معضالت موجود در کشور قرار گیطور صادقانه در جر همردم اگر ب 
کـه اگـر    یحـال در حل مشکالت خواهند داشت. در يشتریبدانند، مشارکت ب در حل مشکالت کشور راسخ

ـ در م هـا  آنت را صادقانه بـا  ند مسئوالن مشکالیاحساس نما ـ گذارنـد و   نمـی  انی از  یا مشـکالت ناشـ  ی
 نخواهند داشت. شود در امور مشارکت ي میکار پنهان یمصنوع ينحو ت بهیریمد وءس

 ش اعتماد به مسئوالن یافزا. 3

از مشارکت را به  یینشان داد که مردم اگر به مسئوالن اعتماد داشته باشند، سطح باال یلیتجربه جنگ تحم
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سال  يست و اندیغ نخواهند نمود. اما اکنون پس از گذشت بیدر يچ فداکاریش خواهند گذاشت و از هینما
ـ ر شده اسـت. در نوسـانات اخ  ییمردم دچار تغ يو اقتصاد یرفتار اجتماع یلیاز جنگ تحم شـاهد   ير ارزی

 یفروش ، کمیفروش از مردم، گرانیمورد ن يام، از جمله احتکار کاالهیبود يدر مسائل اقتصادهایی  یبداخالق
ه مردم انجام شد، اما بـا  یدکنندگان علیاز تول یا برخین موارد در ظاهر توسط خود مردم و کسبه و یا.  و ...
  جستجو نمود.  یمشارکت همگان اعتماد و عدم توان در عدم می ن رفتارها رایشه ایرتر  ژرف ینگاه

ـ همسطح اکثر یت زندگیتنها از لحاظ وضع مقدس نهالن جامعه در دوران دفاع مسئو ت آحـاد مـردم   ی
ـ       را  یقرار داشتند، بلکه با حضور در خط مقدم جنگ و در کنـار مـردم احسـاس اعتمـاد و مشـارکت مردم

  نمودند.   می تیتقو
به نـام   یو مشارکت را با مسئوالن کشور داشته و بحران بزرگ يت همکارین شواهد، نهایمردم با مشاهده ا

  مهار نمودند. یخوب ن را بهیگروهک منافق از جمله مسئلۀ یمربوط به آن برهه زمان یاسینگ و مسائل سج
ـ جاد یک جامعه از دو جنبه در اید بتوان گفت که مسئوالن یشا ـ ا تخری ـ یـ ب روحی و اقتصـاد   یه جمع

  موثرهستند: یمردم

 ان مسئوالنیم یطلب و رفاه ییگرا الف) وجود تجمل
ت یتنها موجـب سـرا   باشد، نه ییگرا و تجمل یطلب ک جامعه رفاهیان مسئوالن یدر م ه غالبیچنانچه روح

الزم هـاي   در عرصه یو کاهش مشارکت مردم يشود، بلکه موجب دلسرد می جامعه يه به فضاین روحیا
نام برد،  یاز آفات جامعه اسالم یکیعنوان  توان از آن به می ه کهین روحیخواهد شد. ا یاسیو س ياقتصاد
 شیرا افـزا  یو شـرع  یقـانون ریغ يهـا  شـتر، هـر چنـد از راه   یبه ثروت ب یابیو دست یخواه ادهیج زیبه تدر

  آن را از درون دچار گسست و تزلزل خواهد نمود.  یکپارچگیبلکه جامعه و  دهد می

 مسئوالن يفساد اقتصاد ب)
اقتصـاد نـام بـرد، فسـاد      کردن یو مردم یدر راه وفاق مل یعنوان مانع هتوان از آن ب می که يگریعامل د
ـ و جراهـا   ش اخبار مربوط بـه آن در رسـانه  یو افزا يش فساد اقتصادیا افزایاست. بروز و  ياقتصاد د بـه  ی

هـاي   هیمهار آن اتخاذ نشود به سرما يرانه برایشگید و چنانچه اقدامات پینما می لطمه وارد یاعتماد عموم
  رد خواهد ساخت.وا يجدهاي  بیجامعه آس یاجتماع
تـوان   نمـی  قـرار دارد،  ینییدر حـد پـا   یو مشارکت مردم یه اجتماعیکه در در آن سرما ياز اقتصاد 

 یاسـ یاقتصـاد س «در کتاب خود بـا نـام   » نیج یک. ندیآرو« داشت.  يو مقاومت اقتصاد يانتظار همکار
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شتر یامروزه فساد ب ».يوفادار ت ویفقدان ظرف یعنیفساد «د: یگو می 1ف فساد از قول دبلیدر تعر» فساد 
گردد. امروزه هرگونه  می اطالق دارند) یکه مناصب دولت ییها آنخاص ( يافراد يها تیبه اقدامات و فعال

کند که  می ن اشارهیشود. او همچن می انجام» افراد يرفتاربندي  طبقه«ف فساد در قالب یتعر يتالش برا
منحرف شـوند کـل   اند  مردم را جلب کرده يو وفاداراند  دهیرسکه با آن به قدرت  یاگر مسئوالن از اصول

 مسـئوالن مطـرح   ينجـا بـرا  یلذا فساد که عمـدتاً در ا  2شود.  می دچار يو معنو یجامعه به مشکل اخالق
  د.  ینما می فیرا به شدت تضع یدار ساخته و مشارکت مردم مردم را خدشه يشود وفادار می

هـا از   يگذار هیو سوق دادن سرما یعموم يها استیر شدن سیثتأ یش فساد را باعث بیاسن افزایآمارت
فساد عبـارت  «د: ینما می فیگونه تعر نیفساد را ا يداند. و می نادرست يها تیسودمند به فعال يها تیفعال

ـ تـوان فسـاد را از طر   نمـی  »یده و سود شخصین موجود در جهت فایاست از نقض قوان ق درخواسـت از  ی
 یاز سـود شخصـ   یپوش چشم يد برایرا همواره بایم زیکنند کاهش ده ییجوکمتر سودنکه یا يمردم برا

م یج مستقیار فراتر از نتایرش بسیثگان تأیز بلندپایآمفساد يوجود داشته باشد. اصالح رفتارها یل خاصیدل
   3»ل استین دلیز به همیم نیشروع کنها  نکه از مافوقین رفتار است و اصرار بر ایا

 يرین در ارتباط هستند و جلـوگ یالمال مسلم تیبا ب ينحو که به یبر رفتار همه کسان یظارت قانونن نیبنابرا 
مولـد،   يهـا  بخـش ها به  يگذار هیت سرماین راه جهت کاهش فساد، هدایان مسئوالن بهتریوع فساد در میاز ش

 است. یمردمل به اقتصاد یدر ن يو سرانجام مشارکت حداکثر يبه نظام اقتصاد یاعتماد مردم

 یاصالح فرهنگ. 4
 یداخل يمصرف کاال الف)

ط یدر شـرا  ياز مسـائل اقتصـاد   یک فرهنگ شود، بخش مهمیل به یتبد یداخل يچنانچه مصرف کاال
در کشـور اسـتفاده    موجـود  یو انسان یکیزیفهاي  هیها و سرما تیم و بحران حل شده و از تمام ظرفیتحر

د موجب رونق اشـتغال خواهـد شـد. بخـش     یخواهد آمد و رونق تولعمل  هب يارز ییجو خواهد شد. صرفه
 یگردد. با اصالح فرهنگ مصـرف  یبرم یبه اصالح فرهنگ مصرف یداخل يمصرف کاال ۀاز مسئل یمهم

  ن مسئله حل خواهد شد. یاز ااي  هقسمت عمد یداخل يج فرهنگ استفاده از کاالیو ترو
ـ   یآنان در ا يو همکار یازمند مشارکت مردمیز نین یاصالح فرهنگ کـردن   ین امر مهـم اسـت. مردم

اسـت.   یاقتصاد مل يو ارتقا یت ملیجاد تعلق خاطر در مردم نسبت به هویا يمعنا ن مورد بهیاقتصاد در ا
ن بـاور را در  یوند زد و ایمردم پ یماً با سود و نفع شخصیرا مستق یداخل يد مصرف کاالیگر باید ياز سو

 است.  ید ملیتول يو ارتقا یداخل يمصرف کاال يدر گرو یو جمع یفعت شخصجاد نمود که منیمردم ا
                                                        

1. Dobel 
 1386زاده، پژوهشکده مطالعات راهبردي،  آرویند کی. جین، اقتصاد سیاسی فساد، ترجمه علی بختیاري . 2
 417سن آمارتیا، همان ص . .3
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 ییگرا و تجمل ییگرا از مصرف يریجلوگ ب)
شـوند   می متقبلها  يجلب مشتر يرا برا يارینه بسیکنندگان هزدیتول یغات کاالها و وقتیتبل ياهویدر ه

باشـد. هرچنـد در    یک منطـق اصـول  ید بر اساس یبا مردم ين نکته توجه کرد که رفتار اقتصادید به ایبا
ان ماه بـا  یدر پاها  خواند و اکثر خانواده نمی به همها  خرج خانوادهو دخل یرسمهاي  کشور ما طبق گزارش

در حـال   یرانیاهاي  ز در خانوادهین ییگرا تجمل یرسد که نوع می نظر شوند اما به می رو کمبود بودجه روبه
  است. یدر تحقق اقتصاد مقاومت یو مانع بر باشد نهیار هزیجامعه بس يتواند برا می نمو است کهرشدو
 یحد به تجمل و چشم و همچشـم از شیتوجه ب یرانیا يدر فرهنگ اقتصاد يجدهاي  بیاز آس یکی

ـ ن اقتصاد داشته باشد. از ایو همچن مردم یبر سطح زندگ یر مخربیتواند تاث می است که  کـه  رو اسـت ن ی
 از یکـ یتوانـد   مـی  از اسراف و تجمـل  يریجلوگ ها، در خانواده یت مالیریمد ةنحو توجه بهتوان گفت  می

  .باشدها  میدر مقابله با تحر یاساس يراهبردها

 جاد فرهنگ کار و تالش یا . 5
اسـت کـه در    یگر از ارکان مهـم اقتصـاد مقـاومت   ید یکیان آحاد مردم یجاد فرهنگ کار و تالش در میا

اي  هان آحاد مردم به گونید فرهنگ کار و تالش در میکه با ین معنیشدن اقتصاد مستتر است، به ا یمردم
شرفت کشـور  یحالل و پ يکسب روز نه شود که احساس لذت از کار مولد، خدمت به مردم و جامعه،ینهاد
ـ   یابینامشروع شود. مسلماً دست ي، طفره رفتن از کار و کسب درآمدهايکار کمی، ن تنبلیگزیجا ن یبـه چن

  مردم و مسئوالن است.  يازمند مشارکت و همکارین یهدف
ه کـار و تـالش صـادقانه و نقـش آن در     یو توسعه در مورد روح یرات اجتماعیین سو در کتاب تغیآلو

از اي  هانه به تدارك مجموعـ ین مذهب عامید همیل دوران ژاپن جدیدر اوا«سد: ینو می نیتوسعه ژاپن چن
، يدار شـتن ی، خویخواهریل خیفضا« یمثالً در بخش فوج .عموم مردم دست زده بود يات کار برایاخالق
ش رفـاه خـود   یافـزا  يد تنها برایق قرار گرفت. کار نبایج و تشویمورد ترو» ، تالش و پشتکارییجو صرفه

ـ ن نمایمازمند خود را تـأ یگان نید کار کند تا بتواند اقوام و همسایشخص باشد بلکه هر کس با ب د. مـذه ی
ـ ات کار نزد عموم نقـش داشـته اسـت. نظر   یدر تحقق به اخالق يگریش از هر عامل دیانه ژاپن بیعام ه ی

نکـه  یا ين نگرش است که هر کس برایمبلغ ا یژاپن یت ملیفرد بودن شخص هد بر منحصربیمزبور با تاک
  1»ا باشد.یر یکوش و صادق و ب د سختیمحسوب شود با یک ژاپنی

ن اسـت و اصـوالً   یدر جامعه مسـلم اي  یهن روحیجاد چنیرامون ایسرشار از دستورات پز ین اسالم نین مبید
ن خـانواده  یمحالل جهت تـأ  يکسب روز يات کار برایه کار و تالش استوار است و در روایبر پا یاقتصاد اسالم

  ن آن چنان شهادت قلمداد شده است.  یو مردن در ح2و کمک به محرومان همچون جهاد در راه خدا 
                                                        

 77آلوین سو، تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجمه حبیب مظاهري، مؤسسه مطالعات راهبردي، چاپ پنجم، ص . 1
دهـد، ماننـد    آن که خانواده خویش را از حالل روزي مـی «فرمایند:  توان به حدیث نبوي اشاره نمودکه می براي مثال می . 2

 . 72، ص 104بحاراالنوار، ج » مجاهد در راه خداست.



  367              ...  نقش سازمان بسیج سازندگی در اقتصاد مقاومتی 

 

 در حد الزم  یاسیو س يات اقتصادیآگاه نمودن مردم از واقع. 6
ـ ز شوند،آگاه دها یط کشور و تهدینسبت به شرامردم  در حد الزمکه  ن استیاز اقدامات مناسب ا یکی را ی

 يآنان آگاه شوند، ممکن است همکـار  يجاد شده از سویو مشکالت ا هاي دشمنان اگر مردم از از خباثت
ـ در غ .نـد یط کشور در زمان جنـگ درك نما یط کشور را همانند شرایبا مسئوالن داشته و شرا يشتریب ر ی
الزم را بـا  هـاي   ين شـده و همکـار  یبـدب مدي نظـام جمهـوري اسـالمی    اممکن است به کار صورت نیا

  مسئوالن نداشته باشند.
از  یو مشکالت ناشـ  ندین اقدام آن است که مسئوالن صادقانه با مردم سخن بگویشرط ا شیالبته پ 
ط در ین روشـن شـرا  یـی نسبت ندهند. بلکه بـا تب  یدات خارجیرا به تهد یت داخلیریمدا سوءیر و یتدبسوء

رنـد،  یکار گ رفع نقصان و کمبودها به يند و تالش خود را براینما یخواهرمواقع لزوم از اشتباهات خود عذ
ـ ن یستگیشاا فاقدیران فاسد و یا محاکمه مدین عذل و یهمچن گـر از مـوارد ارتبـاط صـادقانه     ید یکـ یز ی

م شـده و  یان مردم و مسئوالن نظـام تحکـ  ین صورت است که اعتماد میمسئوالن و مردم است. تنها در ا
  ش امکان حل مشکالت فراهم خواهد بود.یکردن اقتصاد و افزا یمردم يفضا برا

 یت بخش خصوصیتقو. 7
 ياز راهکارها یکیز ین یدولت به بخش خصوص يها تیاز مسئول یو سپردن بخش یت بخش خصوصیتقو

نظام  یتیو حاکم یدولتهاي  وط به حوزهیدها مریو تهدها  میشتر تحریکردن اقتصاد است. از آنجا که ب یمردم
 را فراهمها  میتحر یامکان کم کردن آثار منف ياقتصادهاي  در عرصه یشتر بخش خصوصیاست مشارکت ب

 يکارها، سازوییدستگاه قضا ي، ارتقایرقابت يش فضایازمند افزاین یت بخش خصوصیسازد. البته تقو می
کار است و کسب يز بهبود فضایدولت و ن يگر يو کاهش تصدسازي  یاز فساد جهت خصوص يسالم و عار

  گنجد. نمی ن مقالهیطلبد که در ا می رااي  هل جداگانین مباحث تحلیکه هر کدام از ا

  بسیج سازندگی در راستاي اقتصاد مقاومتیهاي  اصول کلی حاکم و فلسفه برنامه
 .انتظارات مقام معظم رهبري برآورده شود 
 مدي نظام شود.بخشی و کارا موجب عمق 
 مانده باشد. ور و کار زمیندر اولویت نیازهاي کش 
 کردن اقتصاد از طریق تکیه به مردم مردمی 
 ،عمومی یا خصوصی باشد. قابل حمایت نهادهاي دولتی 
 فرهنگ بومی و محلی رعایت شود. جغرافیا و 
 االمکان به اقتصاد خانواده کمک نماید. حتی  
 تولیدهاي  شدن سایر عرصه الگوسازي جهت عملیاتی  
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 گذار در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه بسیجموارد تأثیر
 گلخانه) مرغداري، (شیالت، استفادهبالهاي  صنعت کشاورزي و استفاده از ظرفیتسازي  بهینه 
 ها اختراعات و نخبگان و حمایت از آن شناسایی 
 تعامل با اصناف کشور جهت رونق بازار 
 صحیحسازي  فرهنگ 
 آموزشی و ...) (نظامی، گنجاندن محصوالت اقتصاد مقاومتی در وعده غذایی مراکز تجمعی   

   یاقتصاد مقاومت يرو شیپ يها چالش موانع و
 یخارج و یداخل يگذار هیجذب سرما يبرا یمنف يجاد فضایوجود عوامل متعدد بر ا  
 ش از گذشتهیمد بکارا یانسان يرویل نیضرورت تشک و یانسان يروین يور ن بودن سطح بهرهییپا  
 سرگردانهاي  ینگیوجود نقد  
 مستمر درکشور تورم باال و  
 داریو عدم اشتغال پا يکاریب يسطح باال  
 حاصل از فروش نفت خام يد بودجه ساالنه کشور به درآمدهایشد یوابستگ  
 بورسهاي  نوسانات متعدد درشاخص  
 و گمرك یرساختیزهاي  ضعف  
 نهیمصرف به ين قطعات و فقدان الگوهایمتأ  
 دیاز بخش تولین مورد ين کاالهایمأمشکالت ت  
 کنندگان ع شده مصرفییثر از حقوق تضؤت میعدم حما  
 یتیحما يافتن راهکارهایاست که  یازموانع تحقق اقتصاد مقاومت یکیعنوان  ز بهین يادار یبروکراس 

 .طلبد می دردست اجرا راهاي  موقع از پروژه به يبردار بهره يبرا

 بسیج سازندگی در اقتصاد مقاومتیهاي  طرحهاي  ویژگی
 کوتاه مدت و زود بازده 
 و مناطق محروم مرزيها  با اولویت در روستا 
 المنفعه و عمومی عام 
 داخلی و محلی استهاي  ی بر ظرفیتمبتن 
 ثرؤتیراژ و مپرهاي  در طرح یاقتصاد مقاومتهاي  بخشی از عرصهسازي  شکنی و الگو بست بن 
 تبدیل هر خانه به یک کارگاه تولیدي  
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 اقتصاديهاي  جهادي در فعالیت داراي رویکرد 
 تحریم  غیرقابل 
 هامصون در مقابل تهدید 
 کمک به اقتصاد خانواده 
 امنیت غذایی کننده  مینتأ 
 اقتصادي هاي  مصون از شوك 

  اقتصاد مقاومتی هاي  اجراي طرح فرایند
اي اقتصاد مقاومتی و مـدیریت، حمایـت، راهبـردي، سـتادي و     ه هدر راستاي اجرایی نمودن الگوي عرص

میدانی قرارگاه جهاد اقتصادي سازمان بسیج با مسـئولیت ریاسـت محتـرم سـازمان بسـیج مستضـعفین       
قرارگـاه جهـاد اقتصـادي در سـازمان       هدبیرخان ماید.ن یا را را رصد و بررسی مه هتشکیل و اداره این چرخ

ا تشکیل ه نا و شهرستاه نبسیج سازندگی تشکیل گردید وهمچنین قرارگاه جهاد اقتصادي در سطح استا
  مایند.ن یو در سطح استان امور را پیگیري م

مســائل و بازخوردهــاي ، شــدهگــذاري  کــالن هــدفهــاي  در قرارگــاه جهــاد اقتصــادي سیاســت 
مـرتبط  هـاي   بـا وزارتخانـه   در ایـن مرکـز   گـردد.  مـی  پیگیـري هـا   از اسـتان هـا   نمودن عرصـه  عملیاتی

 گردد.  گیري می منعقد شده و جهت حل مشکالت تصمیمهایی  نامه تفاهم
   :امضا رسید که عبارتند از دولتی بههاي  با سایر ارگانهایی  نامه و تفاهم تعامالتدر این راستا 

 وزارت جهاد کشاورزي •
 معاونت امور دام -
 معاونت آب و خاك و صنایع -
 معاونت ترویج و آموزش -
 معاونت تولیدات گیاهی -

 سازمان دامپزشکی کشور •
 سازمان شیالت کشور •

  نحوه اجراي طرح  
 )عرصه 13(ها  سنجی و آمایش سرزمین جهت انتخاب عرصهنیاز .1
 سازي و فرهنگرسانی  اطالع .2
 آموزش  .3



   اقتصاد يساز در مقاوم یهپا محور و مردم نقش اقتصاد عدالتجلد ششم:                370

 

 جذب  .4
 العمل اجرایی و طرح توجیهیتهیۀ دستور .5
 هاي مربوطه اخذ ضوابط بهداشتی از ارگان .6
 تشکیل پرونده .7
 نظارت و بازدید .8
 معرفی به بانک مهر اقتصاد  .9

 الزم از وزارت جهاد کشاورزيهاي  اخذ مجوز .10
 دریافت تسهیالت .11
 ها  مین نهادهتأ .12
 شروع طرح اقتصاد مقاومتی .13
 ن اجرانظارت حی .14
 بازاریابی .15
 ها تشکیل تعاونی .16
 سازيبرند .17
 عرضه محصوالت هاي  تشکیل نمایشگاه .18
 دار بودن آن ظارت بعد از اجراي طرح جهت ادامهن .19

  ها فعالیت در عرصههاي  روش
 ترویجی و حمایتی 

هـدایت،  ، مشـاوره ، و تـرویج  منظور ورود بسیج سازندگی براي کمک به آموزش مربیـان و توجیـه مـردم   
 منتخب هاي  طرححمایت 

 اجرایی و عملیاتی 
 منتخب است.هاي  گري به طرح گی به چرخه کامل تولید بدون تصديعیار بسیج سازند منظور ورود تمام

   نیابتی 
انـدازي و سـپس بـا     اخذ نموده و کار تولیدي را راهتسهیالت  ها آنبسیج سازندگی به نیابت از مردم براي 

 نماید. می شرط پرداخت اقساط به مردم واگذار

 و جذب شده از سازمان بسیج بینی پیشتسهیالت 
 میلیارد تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی 208به میزان  1392سال       

 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 400به میزان  1392سال 
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 میلیارد تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی 400به میزان  1393سال 
  تومان تسهیالت اشتغال میلیارد 200به میزان  1393سال 

  
  در یک نگاه 1393تا پایان شش ماهه اول سال اقتصاد مقاومتی هاي  گزارش عملکرد عرصه .1جدول 

 ردیف نوع عرصه  1392عملکرد سال  1393عملکرد سال 

 1 پرورش قارچ  2715 2181

 2 شیالت  2299 1321

 3 مرغ بومی  4101 3933

 4 ماکیان  734 1130

 5 عسلزنبور   4091 3626

 6 گلخانه  337 939

 7 ورمی کمپوست  5437 904

 8 کشت زعفران  151 569

 9 صنایع تبدیلی  317 708

 11 دام سبک و سنگین  1120 455

 12 شترمرغ  262 2919

سایر(داربستی نمودن باغات   - 383
 ) 00وکشاورزي و

13 

 14 صنایع دستی  1108 4741

  جمع کل طرح ها  22672 23906

از تسـهیالت اشـتغال و   گیـري   زایی سازمان بسیج مستضعفین با بهره اشتغالعملکرد 
 اقتصاد مقاومتی 

  شغل  40000بیش از  1392در سال 
 شغل 56000بیش از 1393اشتغال سال  بینی پیش  

  اقتصاد مقاومتی در جامعه و کشور هاي  نتایج اجراي طرح
 مین امنیت غذایی کشورکمک به تأ 
 زایی در جامعه  اشتغال 
 رویه محصوالت   جلوگیري از واردات بی 
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 تولید محصوالت ارگانیک کشاورزي 
 ترویج فرهنگ کار در جامعه  
 افزایش تولید ناخالص داخلی  
 مین معیشت مردمتأ 
 پذیري در اقتصاد کشور  ایجاد انعطاف 
 اي دولته حطر ییاجرا ياه هنیکمک به کاهش هز 
  انیید روستایش سرانه تولیافزا 

  يریگ جهیو نتبندي  جمع
شـدن اقتصـاد    یاست و بدون مردم یات اقتصاد مقاومتیکردن اقتصاد از ضرور یطبق آنچه گفته شد مردم

 ياقتصـاد  يهـا  استیس يو فکر یان فلسفیر است. بنیناپذ امکان يدهایو تهدها  میتحر يگذر از تنگناها
 ينحـو  مردم داشته است بهات یروح یده در شکل یز نقش مهمیر در کشور اجرا شده نیکه در دو دهه اخ

باعـث   يمحور بـودن آن تـا حـدود   و سود یاجتماعان ضدیل بنیدل به يدار هیاقتصاد سرما يها استیکه س
 ید با رجوع به اقتصاد اسالمیرنگ شدن نقش مردم در اقتصاد شده است که با و کم یه جمعیب روحیتخر

ثـار و مقاومـت را   ی، ایـی گرا ه جمـع یروح یم اسالمیبر تعال یشرفت مبتنیپ يبرا يدیجد يالگو یو طراح
ـ  ا نمود.یدوباره اح ـ  یاسـت، افـزا   یکـردن اقتصـاد از دو جنبـه قابـل بررسـ      یمردم و  یش مشـارکت مردم
ـ  یافـزا  يالزم بـرا  يکارهان مقاله اشاره شد سـازو ی. چنانچه در ايساز یخصوص در  یش مشـارکت مردم
در جامعـه   یـی گرا د از جملـه: رواج اخـالق  دار یبسـتگ  یبه مسائل مختلف یاسیو س ياقتصادهاي  عرصه

مسـئوالن،   يان مردم و مسئوالن و کاهش فسـاد اقتصـاد  یمانه میش رابطه صمیان، افزایخصوص بازار هب
جـاد  ی، ایـی گرا و تجمل ییگرا از مصرف يریو جلوگ یداخل يسمت مصرف کاال مصرف به ياصالح الگو

ـ ه در اقتصـاد، آگـاه نمـودن مـردم از واقع    یسـرما گاه انسان نسبت به یع جایفرهنگ کار و تالش، ترف ات ی
حصـول بـه هرکـدام از مـوارد فـوق       يهـا  ، که در مقاله راهیت بخش خصوصیو تقو یاسیو س ياقتصاد

توان گفت نقش مسئوالن جامعـه، رفتارهـا و عملکـرد آنـان در      می ح داده شد. در مجموعیاختصار توض هب
کردن اقتصاد مقـاومتی سـازمان بسـیج     ست. در راستاي مردمیمؤثر اار یش حضور و اعتماد مردم بسیافزا

و منـاطق  هـا   بازده بوده و با اولویـت در روسـتا  مدت و زود دارد که کوتاههایی  و برنامهها  سازندگی سیاست
داخلی و محلی است و هاي  سازمان بسیج سازندگی مبتنی بر ظرفیتهاي  طرح .شود می محروم مرزي اجرا

بسیج در حوزه اقتصاد از هاي  شدن طرح اجراییۀ غذایی کمک بزرگی خواهد نمود. در نتیجمین امنیت تأ به
اي دولت کاهش خواهد یافت، در ه حطر ییاجرا ياه هنیخواهد شد و هز يریجلوگ ه وارداتیرو یش بیافزا

  شود. می جویان ایجاداشتغال دائم جوانان و کارهاي  ان افزایش یافته و زمینهید روستائیضمن سرانه تول
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