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 بسمه تعالی

 

 

 و پیامد سنجی آن یشرفتپ یالگو اقتصاد اصول حاکم بر

 

 1اله مراد سیف

 

 مقدمه (1

وب های پیشرفت و افق مطلی اسالمی ایرانی پیشرفت که در آن، اهم مبانی و آرماندر پی تدوین الگوی پایه

اهلل تت، حضرت آیی آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده اسکشور در پنج دهه

نظران را به بررسی عمیق ابعاد ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبای رهبر معظم انقالب اسالمی، دستگاهخامنه

 یالگو.ی نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند باالدستی فراخواندندشده و ارائهمختلف سند تدوین

 ی،مبان شامل ،شد نامیده خواهد «الگوی پیشرفت»به اختصار که در این نوشتار  یشرفتپ یرانیا یاسالم یهپا

در کنار  بلکه فته،قرار نگرورتی خاص مورد توجه . اقتصاد در این الگو به ص است یرها، رسالت، افق و تدابآرمان

ت در نظام یشرفابعاد پ ز سایرابعاد الگو دیده شده است . این نکته را شاید بتوان چنین تعبیر کرد که اقتصاد ا سایر

ر بعد اقتصادی بن مقاله رکز ایاز آنجا که تم ،نبوده و همراه با آن ابعاد می باید دیده شد . با این حال اسالمی جدا

 الگو می باشد  به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت . 

برای پیامد داقّه مورد ماستخراج و عد اقتصادی الگوی پیشرفت را بُ اصول حاکم بردر این نوشتار بر آن هستیم که 

کدام است و پیامدهای اصول اقتصادی الگوی پیشرفت سوال محوری این مقاله آن است که  سنجی قرار دهیم .

ت تام اصول حاکم می باید شمولیّ؟ اهمیت این سوال از آنجا است که در این الگو چه می باشداصول حاکم 

سیاست های در  سیاست های کلی اقتصادی و از جمله برای تحقق اهداف اساسی را داشته باشند . اهدافی که در
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روش تحلیل محتوی در این نوشتار شده است.  منعکس مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد و نیز در 44لی اصل ک

 کار گرفته شده و نتایج مبتنی بر این روش استخراج شده اند .به تفسیری 

 ن چارچوب تحلیل اقتصاد الگوی پیشرفت ج.ا.ایرا (2

وصف آنان در انجیل چون کِشتی است  و» چنین توصیف می کند  :  سوره فتح یاران پیامبر اکرم را این 29ریفه آیه ش

که برون دهد بوته های خود را ، پس استوارش کند تا ستبر گردد و ایستد بر پایه های خویش، شگفت آورد برزگران 

لهام بخش سه مرحله تکاملی جامعه قرآنی است . این سه این آیه شریفه ا 2«  را تا به خشم آورد بدیشان کافران را 

ناظران را به شگفت  بوده،شامل مراحل توانمند شدن ، بر پای ایستادن و پایداری و مرحله نهایی که اوج شکوفایی 

به شرح زیر  ی در نظام اسالمیو الهام بخش است. با الهام از این آیه کریمه سه سطح از سیاست های اقتصاد هآورد

 : 3قابل شناسایی است

 « توانمند سازی درونی» یسیاست های اقتصاد (1

 « پایدارسازی ذاتی» تحکیم  یاقتصادسیاست های  (2

 «الهام بخشی جهانی » تقویت  یاقتصادسیاست های  (3

با هدف تحکیم پایه های « توانمند سازی درونی  اقتصادیسیاست های » در اولین سطح آن که سطحی بنیادین است  

طرحریزی می شود . نتایج این سطح  از سیاست های « عدالت بنیان»ملی در جهت دستیابی به یک اقتصاد اقتصاد 

اقتصادی تحکیم بنیادهای نظام اقتصاد ملی است . چنین شرایطی هنگامی تحقق خواهد یافت که عدالت اقتصادی ، 

توانمند شدن »مد این دسته سیاست ها سالمت اقتصادی و امنیت اقتصادی در سطح قابل قبولی تامین شوند  .  پیآ

تحکیم پایدارسازی ذاتی  اقتصادیسیاست های » اقتصاد ملی است . در دومین سطح که سطحی میانی است  « درونی

با هدف ایجاد شرایط مقاومت اقتصادی طرحریزی می شود . نتایج این سطح از سیاست های اقتصادی « اقتصاد ملی

، و تحقق خوداتکایی استراتژیک اقتصادی خواهد بود . پیآمد این   مردمیشارکت اقتصادی ، م تاب آوری ایجاد

با هدف » اقتصاد ملی در برابر فشارهای دشمنان خواهد بود. سومین سطح که سطح نهایی است  « پایداری ذاتی»سطح 

مین رشد اقتصادی ایجاد شرایط الهام بخشی اقتصاد ملی طرحریزی می شود . این سطح از سیاست های اقتصادی تا
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ورای مرزهای خود خواهد بود  .  پیآمد این سطح  بانظام  تعامل اقتصادیپویا و با ثبات ، تولید دانش بنیان  و گسترش 

 در سطح جهانی است. « الهام بخشی اقتصادملی»

 

  ملی ج.ا.ایران: سطوح سیاستی اقتصاد 1جدول 

 پیآمد نتایج عناوین  سطوح

(1) 

 سطح پایه

 ای سیاست ه

تقویت توانمندی 

 درونی اقتصاد ملی

 عدالت اقتصادی
 توانمندی درونی

 )کزرع اخرج شطئه فآزره(
 سالمت اقتصادی

 امنیت اقتصادی

(2) 

 سطح میانی

 سیاست های

تقویت پایداری ذاتی  

 اقتصاد ملی

 خوداتکایی استراتژیک
 پایداری ذاتی

 )فاستغلظه فاستوی علی سوقه(
 اقتصاد مردمی

 اقتصادی تاب آوری

(3) 

 سطح نهایی

 سیاست های 

تقویت الهام بخشی 

 اقتصاد ملی

 تولید دانش بنیان
 الهام بخشی 

 )یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار(
 رشد پویا

 اقتصادی تعامل

 65: ص  1393ماخذ : سیف ؛ 

 

 پیشرفت الگوی براقتصاداصول حاکم  (3

شامل  ول . این اص می باشد قابل استنباط حاکم بر سند الگوی پیشرفت  اصول،  ده یاد شدر تطبیق با الگوی تحلیلی 

آوری  ، تاب ، خود اتکایی و استقالل محوریعدالت محوری ، ثبات و امنیت اقتصادی ، سالمت اقتصادی ، مردم 

 به شرح زیر می باشد : تعامل اقتصادیاقتصادی ، پویایی رشد ، دانش بنیانی و 

 

  ریعدالت محو 

دایی و میت زدر الگوی پیشرفت در محورهای تامین عدالت ، عدالت منطقه ای ، نفی تبعیض ، محرو عدالت محوری

 شامل مولفه های زیر است : تامین نیازهای پایه

 تامین عدالت اقتصادی

  : از جهان مادی(کارآمد و عادالنه یبرداربهره »در مبانی جهان شناختی(.» 
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 عادالنه است یاز دادرس یبرخوردار ...از جمله  یحقوق یانسان دارا »:  در مبانی انسان شناختی.» 

  : جانبهعدالت همه «  ... »یعتکارآمد و عادالنه از طب یبرداربهره »در آرمان ها.» 

  : عادالنه ییبه نظام قضا یآسان همگان یدسترس »در افق.» 

  : ینسل ینعدالت ب یترعا »در افق.» 

  یاتیتحقق عدالت مال »تدابیر :  21از بند.» 

  یعوزت ی،قرض یاز ربا ییرها ی،انضباط پول یجادبا ا ینظام بانک یتحقق عدالت در ساختار قانون »تدابیر :  23از بند 

 «.یعادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پول یمند سازو بهره یعادالنه خلق پول بانک

  امکانات یصتخص یندهایفرا یسازضوابط عادالنه و شفاف یینتع »تدابیر :  50از بند.» 

 عدالت منطقه ای در اقتصاد تامین 

  : ور در کش ییفضا یبا حداقل نابرابر ییغذا یتو امن یآب، انرژ یعی،منابع طب یداریو پا یستز یطسالمت مح»در افق

اصل ح ینسل ینب عدالت یتهمگان با رعا یو وفور نعمت برا یدجد یهاو فرصت هایتفراهم شده؛ کشف منابع، خلق مز

 «شده است

  و  یلم یشآما یبر مبنا ینسرزم ۀدر پهن یاو توازن منطقه یتاستقرار متعادل جمع یبرا یبسترساز »تدابیر :  30بند

 یزمناطق مختلف و توانمندسا یو فرهنگ یاقتصاد یهادر بخش گذارییهسرما یقو تشو یلامکانات و تسه یصتخص

 «ینیسرزم یدهامناطق محروم با توجه به استعدا

  ها و ستانابه  یریگ یمو تصم یزیبرنامه ر یکشور با واگذار یمال -یدر ساختار اقتصاد ییتمرکززدا »تدابیر :  31بند

 «یمل هاییاستها درچارچوب سشهرستان

  یبرا رفتهیشپ هاییرساختز یجادا یقاز طر یرانا یارتباط یتو موقع ینیسرزم هاییتفعال کردن قابل »تدابیر :  33بند 

 «یو اقتصاد یفناور ی،علم ی،فرهنگ یبه قطب راهبرد یرانا یلتبد

  سازیتمناطق و مراکز هو یتو سالمت با محور یمذهب ی،فرهنگ یعی،طب یگردشگر یهاگسترش قطب :»تدابیر  34بند» 

 نفی تبعیضات ناروای اقتصادی 

  : ینید یهاس اصول و ارزشبر اسا یمناسبات اجتماع یریگشکل »در مبانی جامعه شناختی» 

  : یدهگرد کنیشهدر کشور ر یضو تبع فسادفقر،  »در افق.» 

  روزآمد و کارآمد یررسمیغ یهامعلومات و مهارت یگذارارزش »تدابیر :  16در بند» 

  یاتیتحقق عدالت مال »تدابیر :  21در بند» 

  یتشخص از تداخل منافع یشگیرینظام و پ یان و اجزابر ارک یاو رسانه یمردم ی،نظارت رسم یارتقا »تدابیر :  48بند 

 «.یریتیدر سطوح مد یژهبا مفسدان به و یضمسئوالن و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبع یو حقوق یقیحق

  روت و ثدرآمد،  ی؛دولت یازاتامکانات و امت یصتخص یندهایفرا یسازضوابط عادالنه و شفاف یینتع »تدابیر :  50بند

 «.یاسیس یهاو تشکل یاستمدارانس یتفعال یمال هایینهو منابع و هز یوالن حکومتمسئ یشتمع

 در اقتصاد و محرومیت زدایی  تامین نیازهای پایه 

  : ه در کرا در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده  یخداوند جهان ماد »در مبانی جهان شناختی

 «.او است یازهاین کنندهینادالنه، تأمکارآمد و ع یبردارصورت بهره



5 

 

  : اکش است. انسان در کش ناگونگو یماد یازهایاوصاف و ن یگرمنشأ د )انسان(او یعیبعد طب »در مبانی انسان شناختی

 «.یابدیدست م یو تحقق معقول و متعادل آنها به کماالت اکتساب یازهادو دسته صفات و ن ینا یاتمقتض

  : یدهگرد کنیشهدر کشور ر یضو تبع فسادفقر،  »در افق.» 

  یازهارفع ن یعلم در راستا یدتول »تدابیر :  15از بند.» 

  مواد  یعزو تو یدنظارت بر تول یسازوکارها یسالم و ارتقا یهتغذ یجغذا و ترو یمنیو ا یتامن ینتأم »تدابیر:  35از بند

 «.یو مصرف ییغذا

 سالمت ۀمنابع حوز ۀعادالن یعو خدمات و توزها مراقبت یپوشش همگان »تدابیر :  36از بند.» 

  یشگیریپ یتسالمت با اولو یارتقا »تدابیر :  37از بند.» 

  ثبات و امنیت اقتصادی 

 امل مولفهش لکیت در الگوی پیشرفت در محورهای امنیت اقتصادی، تامین اجتماعی و حقوق ما ثبات و امنیت اقتصادی

 های زیر است :

 تامین امنیت اقتصادی 

  : ه در کخداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده  »در مبانی جهان شناختی

 «.کننده نیازهای او استبرداری کارآمد و عادالنه، تأمینصورت بهره

  : نیل به کفاف، استقالل، امنیت و فراوانی »در آرمان ها.» 

  : و از اند ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسبو عالقه تا عالی به تناسب استعداد »در  افق

وفور نعمت برای همگان با رعایت  ...   احساس امنیت، آرامش، آسایش، سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی

 «.عدالت بین نسلی 

  تسهیل ازدواج »تدابیر :  9در بند.» 

  های جمع درآمد خالص خانوارهش فاصلهکا »تدابیر :  20در بند.» 

  های عمومی و برداری از منابع طبیعی و ثروتاستقالل بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره »تدابیر :  24در بند

 «.انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی

  ختلف و توانمندسازی ماقتصادی و فرهنگی مناطق  هایگذاری در بخشتسهیل و تشویق سرمایه »تدابیر :  30در بند

 «.مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

  وزیع مواد تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و ت »تدابیر:  35در بند

 « .غذایی و مصرفی

  و خدمات و توزیع عادالنۀ منابع حوزۀ سالمتها پوشش همگانی مراقبت »تدابیر :  36بند. » 

  یشگیریپ یتسالمت با اولو یارتقا »تدابیر :  37از بند.» 

 ایجاد تامین اجتماعی فراگیر 

  : ه در کخداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده  »در مبانی جهان شناختی

 «.کننده نیازهای او استو عادالنه، تأمین برداری کارآمدصورت بهره

  : جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها »در مبانی جامعه شناختی» 
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  : ور در کش یضو تبع فسادفقر،  ... احساس امنیت، آرامش، آسایش، سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی »در افق

 ینه تأمعادالن ییبه نظام قضا یآسان همگان یو دسترس یرجامع و فراگ یاجتماع ینو تأم یعموم و تکافل یدهگرد کنیشهر

 «شده است.

  یاجتماع ینتأم یکپارچه...نظام  یجادا »تدابیر:  21در بند» 

  سالمت ۀمنابع حوز ۀعادالن یعها و خدمات و توزمراقبت یپوشش همگان »تدابیر :  26بند» 

 تضمین حقوق مالکیت

  یندارید ی،و اخالق یمعنو یستز ی،معقول، آگاه یاتاز جمله حق ح یحقوق یانسان دارا »مبانی انسان شناختی : در، 

 «عادالنه است. یاز دادرس یسرنوشت و برخوردار یینتع یت،توأم با مسئول یآزاد

  یستز یانتی،مالحظات ص تیهمراه با رعا یمل یو ثروت ها یعیبر منابع طب یعموم یتحفظ حقوق مالک »تدابیر :  28بند 

 «هااز آن یدر بهره بردار ینسل ینو ب یطیمح

 سالمت اقتصادی 

ل مولفه شامطی در محورهای نفی مفاسد اقتصادی ، رانت زدایی و سالمت زیس محیالگوی پیشرفتدر  سالمت اقتصادی

 های زیر است :

 نفی مطلق مفاسد اقتصادی 

  : یدهگرد کنشهیدر کشور ر یضو تبع فسادفقر،  »در افق.» 

  یعموم یو تقوا یو اخالق اجتماع یآگاه یشاز جرم و افزا یشگیریپ یهاراه یو اجرا یطراح »تدابیر :  43بند» 

  یتشخص از تداخل منافع یشگیرینظام و پ یبر ارکان و اجزا یاو رسانه یمردم ی،نظارت رسم یارتقا »تدابیر :  48بند 

 «.یریتیدر سطوح مد یژهبا مفسدان به و یضکومت و برخورد بدون تبعمسئوالن و کارکنان ح یو حقوق یقیحق

  روت و ثدرآمد،  ی؛دولت یازاتامکانات و امت یصتخص یندهایفرا یسازضوابط عادالنه و شفاف یینتع »تدابیر :  50بند

 «.یاسیس یهاو تشکل یاستمدارانس یتفعال یمال هایینهو منابع و هز یمسئوالن حکومت یشتمع

  ه ب یشانو اهتمام ا یشتآنان به حد کفاف در مع یالتزام عمل یبر مبنا یرانمسئوالن و مد ینشگز »تدابیر :  51بند

 «.ییو پاسخگو یاعتماد، فداکار یی،عدالت، صداقت، راستگو یهنجارها

 رانت زدایی 

  : یدهگرد کنیشهدر کشور ر یضو تبع فسادفقر،  »در افق.» 

  یتشخص از تداخل منافع یشگیرینظام و پ یبر ارکان و اجزا یاو رسانه یمردم ی،رت رسمنظا یارتقا »تدابیر :  48بند 

 «.یریتیدر سطوح مد یژهبا مفسدان به و یضمسئوالن و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبع یو حقوق یقیحق

  روت و ثدرآمد،  ی؛دولت تیازاامکانات و امت یصتخص یندهایفرا یسازضوابط عادالنه و شفاف یینتع »تدابیر :  50بند

 «.یاسیس یهاو تشکل یاستمدارانس یتفعال یمال هایینهو منابع و هز یمسئوالن حکومت یشتمع

 سالمت زیست محیطی

  : شوردر ک ییفضا یبا حداقل نابرابر ییغذا یتو امن یآب، انرژ یعی،منابع طب یداریو پا یستز یطسالمت مح »در افق» 
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  تناسب با م یاتیمنابع ح یرو سا یو مصرف آب، انرژ یو اجتماع یاقتصاد یربنایی،ز هاییتعالتوسعه ف »تدابیر :  27بند

 «یستیحقوق و اخالق ز یت،ظرف

  یستز یانتی،مالحظات ص یتهمراه با رعا یمل یو ثروت ها یعیبر منابع طب یعموم یتحفظ حقوق مالک »تدابیر :  28بند 

 «اهاز آن یدر بهره بردار ینسل ینو ب یطیمح

 

  مردم محوری 

 رفیت هایظدرمحورهای مشارکت ، مردم پایه بودن اقتصاد و بهره گیری از  الگوی پیشرفتدر در مردم محوری 

 مولفه های زیر است : اجتماعی شامل

 و نفی تصدی گری دولت بودن اقتصاد « مردم پایه »

  : ا اجر رانیا یاسالم یو مدبرانه مردم و مسئوالن جمهور یماستوار و عزم راسخ و تالش عظ یمانالگو با ا ینا »در مقدمه

 «خواهد شد.

  بر فرهنگ  یدبا تأک یمشارکت جمع یۀروح یو دارا پذیریتتوانمند، خالق، مسئول یانسان یروین یتترب »تدابیر   7از بند

 « یجهاد

  یمل یاز سامانه جامع اطالعات یریگبا بهره  یمال یالتارائه تسه »تدابیر : 21از بند.» 

  کسب و  یها ینهو کاهش هز یاناقتصاد دانش بن یژهبه و یاقتصاد یبه عرصه ها ینانورود کارآفر یلتسه »تدابیر :  22بند

 «.کشور ییاجرا یها یهمقررات و رو ین،بر اصالح قوان یدکار با تاک

  یعادالنه آحاد مردم جامعه از خدمات پول یمند سازبهره »تدابیر :  23در بند» 

  و انتقال  یعموم یهاو ثروت یعیاز منابع طب یبردارحاصل از بهره یاستقالل بودجه دولت از درآمد ها »تدابیر :  24بند

 «ینسل ینعدالت ب یندرآمد ها به مردم با تأم ینا

  مناطق مختلف یو فرهنگ یاقتصاد یهادر بخش گذارییهسرما یقو تشو یلتسه »تدابیر :  30از بند.» 

  ها و ه استانب یریگ یمو تصم یزیبرنامه ر یکشور با واگذار یمال -یدر ساختار اقتصاد ییتمرکززدا»بیر : تدا 31از بند

 «.هاشهرستان

  یاسیعدالت و ثبات س ی،مشارکت مردم ینی،د یساالرمردم یتحفظ و تقو »تدابیر :  45بند» 

  به  یدجد یهاکشور با روش یساختار ادار یسازاسبو متن یاسینظام س یو ارتقا یتیاقتدار حاکم یتتقو »تدابیر :  52بند

 «دولت باشند یربگکشور حقوق یتدرصد جمع یککه کمتر از  یاگونه

 بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی  

  ن بستر جامعه به عنوا »مورد اشاره قرار گرفته و در مبانی جامعه شناختی « تعامل و مشارکت »در مبانی انسان شناختی

 ست . اآورده شده « مشارکت و اتحاد مردم »و نیز « استعدادها ییو شکوفا یازهاانواع ن ینشارکت در جهت تأمتعامل و م

  : ینید یهابر اساس اصول و ارزش یمناسبات اجتماع یریگشکل »در مبانی  جامعه شناختی.» 

  : مشارکت و اتحاد مردم »در مبانی جامعه شناختی» 

  : یرجامع و فراگ یاجتماع ینمو تأ یتکافل عموم »در افق.» 

  سالمت یدر ارتقا یمند مردمو مشارکت نظام بخشیینب یهمکار »تدابیر :  37بند» 

  نظام یساختار درون یمو تحک یاجتماع یهسرما یشبه منظور افزا یمردم یهاتشکل یتگسترش و تقو »تدابیر :  46بند.» 
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 خوداتکّایی و استقالل 

 شامل مولفه های زیر است : الگوی پیشرفتدر یاقتصاد خوداتکاییو استقالل

 اقتصادی و خود اتکایی استقالل 

  : به کفاف، استقالل یلن »در آرمان ها.» 

  : و استقالل یمل یتدفاع بازدارنده از عزت، حاکم یقدرت کامل برا »در افق.» 

  : خوداتکا یان،بندانش یاز اقتصاد »در افق» 

 

 تاب آوری اقتصادی 

 الی ضباط مدر محورهای اصالح الگوی مصرف ، مقاوم سازی اقتصادی و ان الگوی پیشرفتدر  صادیتاب آوری اقت

 شامل مولفه های زیر است :

 اصالح الگوی مصرف

  متناسب با  تییامنابع ح یرو سا یو مصرف آب، انرژ یو اجتماع یاقتصاد یربنایی،ز هاییتتوسعه فعال »تدابیر :  27در بند

 «یستیق زحقوق و اخال یت،ظرف

  یستز یانتی،مالحظات ص یتهمراه با رعا یمل یو ثروت ها یعیبر منابع طب یعموم یتحفظ حقوق مالک »تدابیر :  28بند 

 «هااز آن یدر بهره بردار ینسل ینو ب یطیمح

  پاک یاز منابع انرژ یو مصرف انرژ یدسهم تول یسازو متناسب یکاهش شدت مصرف انرژ »تدابیر :  29بند» 

 ها و استان به یریگ یمو تصم یزیبرنامه ر یکشور با واگذار یمال -یدر ساختار اقتصاد ییتمرکززدا» تدابیر :  31  بند

 «یمل هاییاستها درچارچوب سشهرستان

 مقاوم سازی اقتصادی

  : ور در کش ییفضا یبا حداقل نابرابر ییغذا یتو امن یآب، انرژ یعی،منابع طب یداریو پا یستز یطسالمت مح»در افق

اصل ح ینسل ینعدالت ب یتهمگان با رعا یو وفور نعمت برا یدجد یهاو فرصت هایتفراهم شده؛ کشف منابع، خلق مز

 «شده است

  و انتقال  یعموم یهاو ثروت یعیاز منابع طب یبردارحاصل از بهره یاستقالل بودجه دولت از درآمد ها »تدابیر :  24بند

 «ینسل ینعدالت ب ینأمدرآمد ها به مردم با ت ینا

  یها نهدر مقابل تکا یاقتصاد یو نهادها یماتها، تصم یاستس یندها،فرآ یتو تقو یسازمصون  »تدابیر :  26از بند 

 «.برونزا یرهدفمندهدفمند و غ یاقتصاد-یاسیس

  یستز یانتی،حظات صمال یتهمراه با رعا یمل یو ثروت ها یعیبر منابع طب یعموم یتحفظ حقوق مالک »تدابیر :  28بند 

 «هااز آن یدر بهره بردار ینسل ینو ب یطیمح

 انضباط مالی 
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  و انتقال  یعموم یهاو ثروت یعیاز منابع طب یبردارحاصل از بهره یاستقالل بودجه دولت از درآمد ها »تدابیر :  24بند

 «ینسل ینعدالت ب یندرآمد ها به مردم با تأم ینا

  ها و ستانابه  یریگ یمو تصم یزیبرنامه ر یکشور با واگذار یمال -یدر ساختار اقتصاد ییاتمرکززد »تدابیر :  31بند

 «یمل هاییاستها درچارچوب سشهرستان

  روت و درآمد، ث ی؛دولت یازاتامکانات و امت یصتخص یندهایفرا یسازضوابط عادالنه و شفاف یینتع»تدابیر :  50بند

 «یاسیس یهاو تشکل یاستمدارانس یتفعال یمال هایینهو منابع و هز یمسئوالن حکومت یشتمع

  به  یدجد یهاکشور با روش یساختار ادار یسازو متناسب یاسینظام س یو ارتقا یتیاقتدار حاکم یتتقو »تدابیر  52بند

 «دولت باشند یربگکشور حقوق یتدرصد جمع یککه کمتر از  یاگونه

 

 رشد و پویایی 

لفه های موشامل   ارآمدیدرمحورهای پویایی و ابتکار  ، تامین اشتغال پایدار و تامین کشرفتالگوی پیدر  رشد و پویایی

 زیر است :

 پویایی و ابتکار  در اقتصاد 

  : کندیجستجو م یخود را در بستر تعامل و مشارکت جمع یاستعدادها ییشکوفا »مبانی انسان شناختی.» 

  : یدجد یهاو فرصت هایتکشف منابع، خلق مز »در افق.» 

   و  یعلم یننو یابا استفاده از دستاورده یصنعت هاییبه فنّاور یبوم یاحرفه یهامهارت یارتقا »تدابیر :  18از بند

 «.یخیتجارب تار

 تامین اشتغال پایدار 

  می و های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علارتقای دانش پایه و توسعه شبکه »تدابیر :  17بند

 «پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کاال و خدمات

  های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب ای بومی به فنّاوریهای حرفهارتقای مهارت »تدابیر:  18بند

 «های سرزمینیتاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت

  کسب و  د کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه هایتسهیل ورو »تدابیر:  22بند

 «کار با تاکید بر اصالح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور

  ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه»تدابیر:  30بند

های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی گذاری در بخشانات و تسهیل و تشویق سرمایهتخصیص امک

 «مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

  های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریبهره »تدابیر:  32بند

 «از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده برای صادرات و حمایت

  های پیشرفته برای های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختفعال کردن قابلیت »تدابیر:  33بند

 «تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی

  سازاطق و مراکز هویتهنگی، مذهبی و سالمت با محوریت منهای گردشگری طبیعی، فرگسترش قطب »تدابیر:  34بند» 
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 تامین کارآمدی اقتصادی 

  : رگ اقتصاد بز از ده ییکیبرخوردار، و دارا یاسالم یتو معنو یتبر عقالن یخوداتکا و مبتن یان،بندانش یاقتصاد »در افق

 «.یادن

  : یعتکارآمد و عادالنه از طب یبرداربهره »در آرمان ها.» 

  یعیمنابع طب یتوقف خام فروش »تدابیر :  25بند از.» 

  متناسب با  تییامنابع ح یرو سا یو مصرف آب، انرژ یو اجتماع یاقتصاد یربنایی،ز هاییتتوسعه فعال »تدابیر :  27از بند

 «.یتظرف

  هااز آن یدر بهره بردار ینسل ینو ب یطیمح یستز یانتی،مالحظات ص یترعا »تدابیر :  28از بند». 

  پاک یاز منابع انرژ یو مصرف انرژ یدسهم تول یسازو متناسب یکاهش شدت مصرف انرژ »تدابیر :  29از بند.» 

  ینیسرزم یمناطق محروم با توجه به استعدادها یو توانمندساز ی...اتوازن منطقه »تدابیر :  30از بند.» 

  ورکش یمال -یدر ساختار اقتصاد ییتمرکززدا »تدابیر :  31از بند.» 

  یشرفتهپ هاییرساختز یجادا یقاز طر یرانا یارتباط یتو موقع ینیسرزم هاییتفعال کردن قابل »تدابیر :  33از بند.» 

  یگردشگر یهاگسترش قطب »تدابیر :  34از بند.» 

 

 دانش بنیانی 

 شامل مولفه های زیر است : الگوی پیشرفتدر  دانش بنیانیمحور 

 دانش بنیان در اقتصاد 

 یهما ی،اسالم است و وح یدمورد تأک ییو تجارب عقال یو تمسک به دانش بشر یخردورز »بانی دین شناختی : در م 

 یمها و تعالبر اصول، ارزش یهافزون بر تک یاسالم یشرفتو پ یسازرو تمدن ین. از اشودیعقل محسوب م ییشکوفا

 هست. یزن یبر عقل و دانش بشر یمبتن ی،اسالم

  : یعلوم انسان یددر تول زیشتاپ »در افق» 

  : برخوردار یاسالم یتو معنو یتبر عقالن یخوداتکا و مبتن یان،بندانش یاز اقتصاد »در افق» 

  و  یمهارت یهادانش یروزآمد و کارآمد، ارتقا یررسمیغ یهامعلومات و مهارت یگذارارزش »تدابیر :  16بند

 «ییافزامهارت هاییوهبه ش یبخشتنوع

  و  یممتقابل مؤسسات عل یبا همکار یو نوآور یعلم، فناور یهاو توسعه شبکه یهدانش پا یارتقا »بیر : تدا 17بند

 «کاال و خدمات یدتول یندو دولت در فرا یعصنا ی،پژوهش

  و تجارب یعلم یننو یبا استفاده از دستاوردها یصنعت هاییبه فنّاور یبوم یاحرفه یهامهارت یارتقا »تدابیر :  18بند 

 «ینیسرزم هاییتمطابق قابل یتخصص یدیتول یبازارها یایو اح یخیتار

  یاناقتصاد دانش بن یژهبه و یاقتصاد یبه عرصه ها ینانورود کارآفر یلتسه »تدابیر :  22بند» 

  یبر شواهد متقن علم یدر حوزه سالمت مبتن یدانش بوم یجو ترو یتاعتال و تقو »تدابیر :  39بند» 

  مستمر و نظارت بر عملکرد قضات ییافزاو جذب قضات عالم و متعهد و دانش یتترب » تدابیر : 42بند» 
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 برون گرایی اقتصادی 

 زیر است : تعامل اقتصادی به شرح شامل مولفه الگوی پیشرفتدر  برون گرایی

 تعامل اقتصادی 

  : شمول استلق و جهانها ثابت، مطصول آناها ریشه در واقعیت دارند و ارزش »در مبانی ارزش شناختی». 

  المللیکوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بین »تدابیر :  14بند.» 

  های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریبهره »تدابیر :  32بند

 «.ز صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزودهبرای صادرات و حمایت ا

  های پیشرفته برای های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختفعال کردن قابلیت »تدابیر :  33بند

 «.تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی

  طق و مراکز فرهنگی، مذهبی و سالمت با محوریت مناهای گردشگری طبیعی، گسترش قطب »تدابیر :  34بند

 «.سازهویت

 

 اقتصاد الگوی پیشرفتاصول حاکم بر  پیامد سنجی (4

ل جمع قاب 2ل جدوپیامد سنجی این اصول به شرح اصول حاکم بر اقتصاد الگوی پیشرفت ج.ا.ایران پس از استخراج 

 بندی و  استخراج است :
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 لگوی پیشرفتااقتصاد   اصول : نتایج تحلیل  2 جدول 

 پیامد کلی اصول محورها تعداد تدابیر

3   عدالت اقتصادی 

 عدالت محوری

 تدبیر 17

 توانمند سازی درونی

نظام جمهوری 

 اسالمی

 تدبیر 35 

4   عدالت منطقه ای 

4   نفی تبعیضات ناروای اقتصادی 

4  تامین نیازهای پایه و محرومیت زدایی 

7  ثبات و امنیت  ادی امنیت اقتص

 اقتصادی

 تدبیر 10

2   تامین اجتماعی فراگیر 

1  حقوق مالکیت 

4   نفی مطلق مفاسد اقتصادی در اقتصاد 

 سالمت اقتصادی

 تدبیر 8
2   نفی رانت جویی 

2  سالمت زیست محیطی 

9  « مردم محوری بودن « مردم پایه 

  تدبیر 11

پایدارسازی ذاتی 

نظام جمهوری 

 می اسال

 

 تدبیر 22

2  بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی 

 تامین استقالل  و خود اتکایی اقتصادی   تدبیر بدون
 خوداتکایی

 تدبیر بدون

4  تاب آوری  اصالح الگوی مصرف

 اقتصادی

 تدبیر 11

 

3  مقاوم سازی اقتصادی 

4   انضباط مالی 

1    پویایی و ابتکار 

 ییرشد و پویا

 تدبیر 16
لهام بخشی جهانی ا

نظام جمهوری 

 اسالمی

 

 تدبیر 26

7   تامین اشتغال پایدار 

8  تامین کارآمدی اقتصادی 

6   اقتصاد دانش بنیان 
 تولید دانش بنیان

 تدبیر 6

4   تعامل اقتصادی 
 برونگرایی

 تدبیر 4
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 :و نتیجه گیری ارزیابی (5

 

 ا.ایران صاد جم برای پوشش دادن به اصول حاکم بر اقتدر مجموع الگوی پیشرفت تدوین شده از جامعیت الز.

 برخوردار است . با این حال برخی موارد در این سند نیازمند تقویت می باشد . 

  دار سازی نی ، پایایجاد شرایط سه گانه توانمند سازی درو الگوی پیشرفت ، حاکم براقتصادی  اصولپیامدهای

 .  است ذاتی و الهام بخشی جهانی نظام اسالمی

  تدبیر( و در  26ی)با الهام بخش ، پس از آن . می باشد تدبیر( 35قوی ترین پیامد الگو توانمندسازی درونی )با

 د .نقرار دار تدبیر( 22رتبه سوم پایدارسازی نظام )با 

  10تصادی )با ات و امنیت اقو  پس از آن ثبداشته  تدبیر(  17در  توانمند سازی درونی باالترین رتبه را عدالت )با 

 دارند.قرار تدبیر(  8تدبیر( و در نهایت سالمت اقتصادی )با 

   محور خوداتکایی  تدبیر( اهمیت یکسان دارند . لیکن 11در پایدار سازی مردم محوری و تاب آوری )هریک با

 . شده استه دسپر یشفرامودر الگوی پیشرفت به  اساساً هیچ تدبیر مستقلی را به خود اختصاص نداده و به نوعی 

  ن به ترتیب تولید آو پس از می باشد تدبیر(  16در الهام بخشی بیشترین تاکید بر رشد و پویایی اقتصادی )با

 تدبیر( قرار دارند .  4تدبیر( و تعامل اقتصادی )با  6دانش بنیان )با 

  منیت اقتصادی و اشتغال ار( و تدبی 8تدبیر(، تامین کارآمدی اقتصادی )با  9در زیرمولفه ها  مردم پایه بودن )با

 تدبیر( بترتیب در رتبه های اول و سوم اهمیت هستند . 7پایدار )هر یک با 

 

 منابع :

 .قرآن کریم ، ترجمه محمد کاظم معزی 

 «ه آدرس : ب، سایت مقام معظم رهبری « ی اسالمی ایرانی پیشرفتالگوی پایهfarsi.khamenei.ir . 

  ، لی ، لی دفاع مانشگاه عا، انتشارات د« لی اقتصاد مقاومتیکپیاده سازی سیاست های  نقشه راه» سیف ، اله مراد

1393 . 

 


