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 در گام دوم انقالب در اقتصاد مقاومتیضرورت ها و زمینه های نظریه پردازی 

 *اله مراد سیف

 چکیده

طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقالب اسالمی و درخواست 

اگرچه تالش های زیادی را از  ،ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان

مقاالت  ،حصوالت متعددی در قالب کتابتا کنون برانگیخته و م 1389سال 

علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه 

با موفقیت همراه بوده است ؟  پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه

تعریف  عناوین هشت گانه ای شامل با تمرکز براین مقاله، پاسخ سوال را 

تولید داخلی و تولید  ،کردن اقتصاد مردم پایه ،و بازار دولت ،اقتصاد مقاومتی

 ،نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم ،نظام های اقتصاد مقاومتیخرده  ،ملی

 داده و نشان دادهاستقالل اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار 

زمینه های بسیاری وجود دارند که در در هر یک از این موضوعات که  است

 ه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است. نظری

 

 ،تولید ملی، اقتصاد مردمی ،تولید داخلی ،اقتصاد مقاومتی کلید واژه ها :

 عدالت ،رشد ،اقتصادی استقالل
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 مقدمه. 1

شرق آسیا مقاوم سازی  1997 پس از بحران مالیگرچه در دهه های اخیر و به ویژه 

اقتصادی جهان با عناوینی همچون تاب آوری اقتصادی مورد اشاره قرار  ادبیّاتاقتصادی در 

با عمق مفهومی ویژه خود را تنها باید به اندیشه « اقتصاد مقاومتی»لیکن اصطالح  ،گرفته

بری )دامَ ِعزُّه( انتساب داد و برآمده از اسالم ناب امام خمینی)قُدِّس سِرُّه( و مقام معظم ره

طالیی  فرهنگ غنی انقالب اسالمی و هم پیوند با فرهنگ مقاومت که از نوآوری های

از تاریخ دفاع مقدس می باشد دانست. ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی از یک  برآمده

خصومت یا برطرف کردن چالش های اقتصادی ناشی از آسیب پذیری داخلی و  ،سو

شیطانی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و از سوی دیگر جهادی مقدس برای پی ریزی 

سنگ بنای یک نظام و الگوی اقتصادی الهام بخش برای همه ملل ستم دیده و تحت سیطره 

 (19: 1395 ،)سیف.در عصر حاضر است

کشور از جانب  ی برای درمان مشکالت اقتصادیابرنامه عنوانبهکه  «اقتصاد مقاومتی»

یی است که در قانون اساسی هاو آرمانتبلور همان اهداف  ،مقام معظم رهبری مطرح شده

و باید در افق  1شودیمی دیده روشنبهامام راحل )ره(  شاتیو فرماجمهوری اسالمی ایران 

ی مستخرجه از اتیو عملی اجرایی هابرنامه نیو تدوی ارذگ استیسی و دورنما

قرار گیرند. در یک تعبیر  نظرهامدّ و آرماناهداف  نیا اقتصاد مقاومتی، ی کلیهااستیس

رفاه عمومی در  به ایجاد شرایط پایداری در رشد تولید ملی و« اقتصاد مقاومتی» ،ساده

شرایطی اشاره دارد که رویدادهای مخاطره آفرین و نیز تکانه های سیاست ساخته از جانب 

امنیت انسانی و  ،با تحلیل بردن ظرفیت های رفاه ملیقدرت های نظام سلطه می توانند 

این مفهوم شامل تحقق شرایطی .امنیت اقتصادی و از آن طریق امنیت ملی را به خطر اندازند

پویایی  ،است که اقتصاد کشور را همزمان به درجه قابل قبولی از کارآمدی اقتصادی

ی اجتماعی و تاب آوری تاب آور ،اقتصادی و تاب آوری )شامل تاب آوری اقتصادی

  .سیاسی( می رساند
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درخواست ایشان طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقالب اسالمی و 

تا کنون  1389تالش های زیادی را از سال برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان 

 لیکن جای این سوال باقی است که چه میزان نظریه پردازی در موضوع ،برانگیخته

هشت عنوان مهم با موفقیت همراه بوده است؟این مقاله با تمرکز بر  اقتصاد مقاومتی

تولید داخلی و  ،مردم پایه کردن اقتصاد ،دولت و بازار ،شامل تعریف اقتصاد مقاومتی

استقالل  ،نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم ،زیرنظام های اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی

نشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند الت اقتصادی و نیز رشد و عد

تعریف اقتصاد  در ادامهکه در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است. 

مقاومتی در بخش دوم، موضوعات مرتبط با نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی در بخش 

  آمده است. ،ایانی استدر بخش چهارم که بخش پنتیجه گیری و پیشنهادها و سوم 

 
 .تعریف اقتصاد مقاومتی2

برخی اقتصاد مقاومتی را در چنان هاله ای از تقدس قرار می دهند که جای طرح هر 

در مقابل، دیگرانی ممکن است باشند که  .گونه تجربه جهانی را در آن منتفی می دانند

واقعیت قلمداد کنند.  اقتصاد مقاومتی را مفهومی سیاسی و یا معادل با اقتصاد ریاضتی

پایداری ،  1اصطالحاتی مانند تاب آوری اقتصادی آن است که اقتصاد مقاومتی در قالب

  6پیچیدگی اقتصادی ، 5ثبات اقتصادی ، 4سالمت اقتصادی ، 3قتصادیاامنیت  ، 2اقتصادی

هم اکنون جای پای محکمی در ادبیّات اقتصادی جهان داشته و الگوهای ، و از این قبیل

ملی پیاده سازی شده آن نیز در اقتصاد های پیشرفته و کشورهای نوظهور فراوان ع

از این جهت، کشور جمهوری اسالمی ایران شاید دیرتر از دیگر کشورها به این  .است

                                                           
1 . Economic Resilience 
2 . Economic Sustainability 
3 . Economic Security 
4 . Economic Soundness 
5 . Economic Stability 
6 . Economic Complexity 
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الگو توجه نشان داده و علت نیز می تواند وجود درآمد سرشار نفتی و عدم احساس 

با این حال، عمق مفهومی اقتصاد  .ها باشدقبل از تنگ شدن حلقه تحریم  ،ضرورت آن

اندیشه مقام معظم رهبری قابل مقایسه با مفاهیم معادل آن در ادبیّات  در مقاومتی

اقتصادی معاصر نیست و ریشه آن را نیز باید در فرهنگ مقاومت و پایداری در برابر 

اقتصاد  .نظام سلطه که از ویژگی های نظام جمهوری اسالمی ایران است جستجو کرد

مقاومتی مفهومی نوظهور است که می باید به درستی تبیین شده و موضوع نظریه 

  .پردازی علمی قرار گیرد

استفاده  مقام معظم رهبری برای نخستین بار از اقتصاد مقاومتی در دیدار با کارآفرینان

کردند و در انگیزه طرح این موضوع هم به فشار اقتصادی و تحریم اقتصادی دشمن 

ایشان به وضوح تبیین علمی اقتصاد مقاومتی را از جامعه  .2صریح شده استت

 و از نظر ایشان جای کار علمی درزمینه اقتصاد مقاومتی 3دانشگاهی مطالبه فرموده اند

 4هنوز وجود دارد.

اوج تعریف مقام معظم رهبری در مقدمه سیاست های کلی ابالغی منعکس شده که 

اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و الگوی  اقتصاد مقاومتی را

در تعریف دیگری که  5«معرفی فرموده اند.بخش از نظام اقتصادی اسالم الگوئی الهام

اقتصاد » بعد از آن ارائه فرموده اند پیچیدگی های مفهومی را کنار می گذارند : 

ما را به دیگران کم میکند و مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون میجوشد و احتیاج 

های خارجی افزایش میدهد؛ این معنای اقتصاد استحکام کشور را در مقابل تکانه

  .این تعریف به غایت روشن و عملی است6«.مقاومتی است

تبیین الزم از جانب خود مقام معظم رهبری که  ،نتیجه اینکه از نظر آنچه باید رخ دهد

)به مفهوم  از نظر چگونگی نجام گرفته است و لیکنافق حرکت را باید روشن کنند ا

داشتن الگویی علمی و عملی برای رسیدن به آنچه هدف گیری شده است( هنوز کار 

آنچه در  ،با این حال .چندانی انجام نگرفته و این همان مفهوم دقیق نظریه پردازی است

شرح و بسط  ،عیتدر بهترین وض ،کارهای انجام شده با فراوانی زیادی دیده می شود



 

5 
 

فرمایشات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی و البته در موارد زیادی تکرار 

در واقع، ارزش افزوده کارهای علمی در این زمینه چندان زیاد  .آن بیانات بوده است

در ادامه این مقاله به مواردی می پردازیم که در بحث اقتصاد مقاومتی باید  .نبوده است

البته ناگفته هم پیداست که نباید انتظار داشته باشیم  .نظریه پردازی قرارگیرند موضوع

که در این موارد به یک نسخه واحد و روشن دست پیدا کنیم، بلکه در یک تضارب 

تنها در این  .آراء باید فضا برای ارائه نظریه های مختلف و حتی مخالف باز شود

یّات الزم برای این حرکت بزرگ که آینده صورت است که می توان انتظار داشت ادب

  .فراهم شود ،کشور و بلکه انقالب را متاثر خواهد کرد

در اینجا به بهانه تعریف اقتصاد مقاومتی از دو منظر زوایای آن را تشریح می کنیم . این 

 دو شامل اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی و دیگری مراحل تحقق آن می باشد . 

 
 در اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی

 که است اقتصادی حکمرانیاز  ییالگو را می توان مقاومتی اقتصاداز جهت راهبردی 

 اسالمی جمهوری مقدس نظام اهداف از پشتیبانی برای را الزم هایظرفیت تواندمی

 ملت مقاومت پشتوانه و اسالمی انقالب سازظرفیت مقاومتی اقتصاد در واقع.کند فراهم

 .خواهد شد محقق اسالمی انقالب اهداف از بسیاری بود که با تحقق آن خواهد ایران

 نزدیک اجرا صحنه به و بگیریم فاصله مقاومتی اقتصاد فلسفی و کلی تعریف از اگر

 این از هر یک در که مواجه هستیم ایالیهسه ساخت یک مقاومتی با اقتصاد در شویم،

. است اقتصادی کارآمدی افزایش اول الیه.. خواهد شد حاصل ی خاصه انتیج هاالیه

 و جلوگیری از هدر رفت آنها  داخلی منابع ازکامل و کارآمد  استفاده هدف الیه، این در

)در برابر  اقتصادی در سه زمینه یِ آوریتابایجاد شرایط  دوم، الیه در. خواهد بود

و  اجتماعی(بحران های اقتصاد جهانی(، اجتماعی )برای برطرف سازی عدم توازن های 

 الیه در. توجه است موردتحریم ها(  یا «ساخته سیاست» هایتکانهسیاسی )در برابر 
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در پی ایجاد شرایط برای پویایی اقتصادی هستیم که نتیجه آن اقتصادی متنوع و  سوم

  دارای حوزه نفوذ گسترده در جهان با رشد بلند مدت و با ثبات خواهد بود .

 سه این به مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست گانه 24 ندهایببا اندکی توجه می توان 

  .منتسب نمود الیه

 

 

 
 

به این ترتیب اقتصاد مقاومتی را می توان به عنوان یک اقتصاد کارآمد ، مقاوم و پویا به 

 صورت زیر به تصویر کشید . 
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 ق اقتصاد مقاومتیمراحل تحق

میان  ،نوعی تحول فرایندی را باید در مقاطع کوتاه مدت ،در نگاه به اقتصادمقاومتی

آنچه در کوتاه مدت می توان انتظار داشت عمدتًا  .مدت و بلند مدت شاهد باشیم

 الگوهای مصرف منابعبوده و شامل اصالح  جلوگیری از هدر رفت منابعبه  معطوف

به فعال سازی ظرفیت های راکد داخلی و نیز قدامات می تواند نتایج این ا .می شود

البته مشوق هایی برای  ،در این مرحله .رشد بهره وری منابع در اقتصاد منجر شود

فعاالن بخش خصوصی هم ایجاد خواهد شد که به تصحیح عملکرد آنها می تواند منجر 

ه هایی از قبیل اصالح زمیندر  مقاوم سازی اقتصاد ملی ،در مرحله میان مدت .شود

قوانین معارض، اصالح نظام مالیاتی، اصالح نظام بودجه ریزی، اصالح نظام گمرکی، 

مورد انتظار  هدفمندی کامل یارانه ها، اصالح نظام تامین اجتماعی، اصالح نظام بانکی
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چنین اصالحات ساختاری، هم مهم و هم بغایت دشوار است و ممکن است چند  .است

انتظارات نهایی از انجام این مرحله ظرفیت  .ساله زمان الزم داشته باشدبرنامه پنج 

در مرحله بلند مدت از  .سازی در اقتصاد و افزایش مقاومت ذاتی اقتصاد کشور است

تحول اساسی نظام اقتصادی مورد انتظار است و انجام آن نیازمند  ،اقتصاد مقاومتی

ای است که در مقدمه سیاست های کلی تدوین نظریه جدید اقتصادی و پی ریزی ایده 

الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و »اقتصاد مقاومتی با تعبیر 

اهداف این مرحله می تواند شامل ایجاد شرایط پویایی  .از آن یاد شده است« اسالمی

ز )یا برونگرایی( ا اقتصادی )یا درون زایی( از یک طرف و گسترش نفوذ اقتصادی

این نگاه فرایندی که از مرحله تدافعی آغاز و با عبور از مرحله . طرف دیگر باشد

( خالصه شده است 1تهاجمی می شود در نمودار )-مرحله رقابتی محافظه کارانه وارد 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : مراحل تحقق اقتصاد مقاومتی1نمودار )
 محافظه کارانه -تدافعیراهبرد 

 رقابتی - حافظه کارانهراهبرد م

 تهاجمی -راهبرد رقابتی 

 بلند مدت تحقق  دوره 

 

 مدت  کوتاهتحقق  دوره  مدت  میانتحقق  دوره 

 

   اقتصاد کارآمد

 رشد  بهره وری

 

فعال سازی  

 ظرفیت ها

 اقتصاد مقاوم

  سازی مقاوم

 خارجی

مقاوم سازی  

 داخلی

 اقتصاد پویا

نفوذ اقتصادی 

 یی()برونگرا

اقتصادی  تنوع

 )درونزایی(
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لیکن  ،همزمان آغاز شوندهمه مراحل می توانند  ،همان طور که از نمودار هم پیدا است

 محقق نخواهند شد.  همزمان به انجام نمی رسند و همه نتایج به یکباره

 

 نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی زمینه های.3

اقتصادی جامعه معاصر ایران اسالمی جای خود را -اقتصاد مقاومتی در فرهنگ سیاسی

همایش  ،ن محور بحث مقاالتتا کنو 1389باز کرده و از زمان طرح اولیه آن در سال 

با این حال، موضوعات مهمی وجود دارند که باید از  .ها و کتاب های زیادی بوده است

منظر اقتصاد مقاومتی مورد بازاندیشی و تبیین قرار گیرند تا گستره مفهومی اقتصاد 

از موضوعات مهم  در این مقاله، برخی .مقاومتی خود را بیش از پیش نمایان سازد

و پیرامون آن با نگاه به اندیشه های مقام معظم رهبری به اختصار بحث خواهد  مطرح

  .شد
 . دولت و بازار 3-1

هر یک از مکاتب در اقتصاد  حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد موضوع مهم

تا لزوم دخالت  7سیاسی است که از نوعی عدم جواز برای مداخله دولت در اقتصاد

مکاتب دیده می شود. اقتصاد مقاومتی هم از این امر مستثنی  در این 8حداکثری دولت

نیست و باید به روشنی به این سوال پاسخ دهد که نقش و حضور دولت در اقتصاد 

مقاومتی تا کجا پذیرفته است ؟ این سوال از آنجا اهمیت اساسی دارد که در عمل نوعی 

ولت ها در اقتصاد برای د .( میان اهداف ایجاد خواهد شدTrade offبستان ) -بده

عدالت و حتی تاب آوری  ،ثبات ،اطمینان از تحقق اهداف کالن اقتصادی )مانند رشد

در اقتصاد مقاومتی( مداخله می کنند و هرچه این اهداف کالن در اقتصاد زیادتر و 

هر گونه  ،اما از طرف دیگر .ردپای دخالت دولت بیشتر خواهد بود ،پررنگ تر باشند

ی و بالتبع هر گونه دخالت مستقیم از جانب دولت ها به مفهوم تنگ تر قاعده گذار

شدن زمینه فعالیت برای بخش خصوصی )و مردمی کردن اقتصاد( بوده و از این جهت 
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تعریف  ،مغایر با کارآیی اقتصادی و محدود کننده رشد اقتصاد ملی خواهد بود. لذا

کدامیک از  ،ست. باید معلوم شودروشن و دقیق نقش دولت در اقتصاد مقاومتی الزم ا

برای هریک از  ،دخالت های دولت محدود کننده رشد اقتصاد ملی است ؟ همچنین

دخالت های دولت حد و اندازه بهینه ای آن کدام است؟ اصوالً، اقتصاد علم بهینه یابی 

هیچ نسخه مطلقی در اقتصاد وجود ندارد و هر نوع اقدام در عرصه فعالیت  .است

  .دارای اندازه بهینه ای است که باید تعریف و مشخص شود اقتصادی

اهدافی برخورد می کنیم که باید تحقق  در اقتصاد مقاومتی، از همان ابتدا به مجموعه

بند(  24سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )مشتمل بر  22اگرچه در بند  .پیدا کنند

لیکن در  اب قرار داده است،مورد خط دولت را به طور مستقیم برای مقابله با تحریم

چندین هدف تعریف شده است واز آنجا که  ،هربند از سایر بندهای بیست و چهار گانه

 ،کمتر هدفی وجود دارد که تنها از طریق مکانیزم بازار بتوان تحقق آن را ضمانت کرد

لزوم دخالت دولت برای تحقق آحاد اهداف تعریف شده در هر یک از این سیاست ها 

 ،سیاستگذاری ،انواع این دخالت نیز در یک طیف از قاعده گذاری .می گردد آشکار

هرقدر به  .بستن عوارض و مالیات تا دخالت مستقیم را شامل می شوند ،قانونگذاری

لیکن هزینه  ،سمت دخالت مستقیم نزدیک تر شویم، شانس تحقق اهداف بیشتر شده

یشتر خواهد شد و برعکس، هر قدر مبادله برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد نیز ب

دخالت دولت کمتر و میدان اثرگذاری مکانیزم بازار بیشتر باشد کارآیی اقتصادی بیشتر 

در واقع به نوعی با تضاد در  ،لذا .اما شانس تحقق اهداف احتماالً کمتر خواهد بود 

( و اهداف کارآیی اقتصادی )که در اقتصاد با معیار رشد اقتصادی سنجیده می شود

اثربخشی )به مفهوم تحقق اهداف موضوعه( مواجه هستیم و تعریف اندازه بهینه دخالت 

ضروری و الزم  ،دولت برای ایجاد یک توازن منطقی میان کارآیی اقتصادی و اثربخشی

نکته ظریف تر این است که در هر یک از اهداف، اندازه بهینه دخالت متفاوت  .است

ای همه اهداف متصور نیست. این خود می تواند خواهد بود و یک نسخه واحد بر
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سبب آشفتگی هایی در سیاست گذاری شده و سهولت کسب و کار را برای بخش 

  .بیشتری مواجه سازد خصوصی اقتصاد با ابهام

در موضوع مسئولیت دولت در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به صورتی طرح 

ا برای طرحریزی الگوی عملی اقتصاد بحث فرموده اند که می تواند یک خط راهنم

امّا  ...بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست ...قتصاد مقاومتیا» مقاومتی باشد : 

به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، « دولتی نیست»)این که ( 

هر یک 9«.مک داردسازی، هدایت و کسازی، ظرفیّتریزی، زمینهدولت مسئولیّت برنامه

از پنج مسئولیتی که ایشان برای دولت در این بیان موجز ذکر فرموده اند نیاز به 

روشنگری دارد و هر یک جای ویژه ای در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی می توانند 

شاید نزدیک ترین راه برای  .نیز محل بحث است حدود و ثغور هر یک .داشته باشند

گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از این منظر  24که بندهای این منظور آن باشد 

مورد واکاوی قرار گرفته و زمینه های هر یک از پنج مسئولیت برشمرده در هر یک از 

آنچه در یک برداشت اولیه می توان ذکر کرد آن  .بندهای سیاستی آن مشخص شود

یت شوند که نتیجه را از یک است که مسئولیت های پنج گانه می باید به گونه ای مدیر

 .اقتصاد دولتی متمایز نموده و به یک اقتصاد مردمی بازار گرا نزدیک تر سازد

 . الگوی مردم پایه کردن اقتصاد 3-2

به کارهایی که در اقتصاد مقاومتی مردم می آثار منتشره اقتصاد مقاومتی معموال در 

حفظ اتحاد ملی  ،ن کاالی داخلی : خرید می شودتوانند مخاطب آنها باشند توجه داده 

تالش خالصانه در  ،سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ،مقابل جنگ روانی دشمن 

 ،شناخت ابزار دشمن ،جلوگیری از جو روانی  درمردم  نقش ،کنار توکل به خدا 

مشارکت در  ،روحیه جهادی و پرهیز از لقمه حرام  ،مدیریت مصرف در هر شرایط

پرداخت مالیات و عدم تجاوز به حقوق  ،اصالح الگوی مصرف  ، یاردوی جهاد

بلکه اقداماتی  ،روشن است که این موارد همه یِ نقش مردم نیست .در یارانه ها دیگران
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توسعه  ،است که مردم راساً بر عهده دارند و اهدافی مانند فعال سازی امکانات داخلی

 ،مدیریت واردات ،کاالهای استراتژیکخودکفایی در  ،اقتصاد دانش بنیان ،کارآفرینی

جز با همراهی و مشارکت مستقیِم  ،امنیت اقالم راهبردی و یا حتی مقابله با تحریم

  .در نقش تولید کننده و یا مصرف کننده امکان پذیر نیست ،اقتصادی مردم

 نکته دیگر این که اقتصاد مردمی، اقتصاد برای مردم )مانند الگوهای سوسیالیستی( و یا

بلکه اقتصادی است که پایه و  ،اقتصاد بر مردم )مانند الگوهای سرمایه داری ( نیست

اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقالب نشان بدهد که  »اساس آن مردم هستند : 

هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی 

قتصاد مقاومتی ا» 10«.ومتی ]است[. این باید تحقق پیدا کندبدهد. این معنای اقتصاد مقا

بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی مردم

نکته جالب در  11«ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.ی مردم، سرمایهاست؛ با اراده

اراده  ،تصاد مقاومتی پیوند دارندبیان مقام معظم رهبری آن است که مردم سه گونه با اق

هر سه این زمینه ها می باید موضوع نظریه  .سرمایه ی مردم و حضور مردم ،مردم

پردازی در اقتصاد مقاومتی باشند. اگر نقش اقتصادی مردم را در دو گروه مصرف کننده 

آنچه  در همین ارتباط، .انواع ارتباط ها قابل تعریف است ،و تولید کننده مالحظه کنیم

باید روشن شود )و کمتر بدان پرداخته شده است( نظام انگیزشی ویژه ای است که 

  .سوق داده و هدایت می کند «بایدها»مردم را به سمت و سوی 

آنچه ببیشتر ذهن مخاطب را درگیر می کند، تمایز و یا  ،در موضوع مردمی کردن اقتصاد

صوصی سازی با تجربیات موفق خ .تشابه مردمی کردن اقتصاد با خصوصی سازی است

جمهوری اسالمی ایران در این زمینه  .و ناموفقی در دنیای معاصر تداعی می شود

عملکردی قابل دفاع نداشته و به نوعی ضمن تحمل آسیب های آن )مانند واگذاری 

نتوانسته مزیت  رانتی شرکت ها و عملکرد ضعیف تر تولید و اشتغال پس از واگذاری(

 .بیل ایجاد شرایط رقابت و کارآیی اقتصادی در تولید ملی ( را تجربه کندهای آن )از ق
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هم بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری درست پیش نرفته و  44سیاست های کلی اصل 

الگوی خاصی برای شکل گیری مشارکت مردم در  متاسفانه 12.در عمل پیاده نشده است

ل جدی وجود دارد که دقیقا ً چه اتفاقی اقتصاد مورد بحث قرار نگرفته و هنوز این سوا

تجربیات عملی سایر کشور ها در الگوهای  ،باید بیفتد ؟ به نظر می رسد در این زمینه

می توانند  ،مشارکت اقتصادی مانند شرکت های سهامی عام و یا تعاونی های تولیدی

قتصاد و در عرصه نظریه پردازی پرداختن به موضوع مردمی کردن ا ،لذا .مفید باشند

اقدامات مهمی است که  تعریف الگوهایی برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد از

 .باید انجام گیرد

 . تولید داخلی و تولید ملی3-3

موضوع حمایت از تولید ملی و تولید داخلی با تاکید زیاد در بیانات مقام معظم رهبری 

 ،یت از تولید ملی و تولید داخلیبه عنوان نتیجه حما ،آمده و تولید ثروت در این بیانات

خرید ...ی سطوح، تولید ملّی را ترویج کنندمردم در همه» مورد اشاره بوده است : 

سازی اقتصاد است و بر روی همه چیز این جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم

 13«. ی مردم استکشور تأثیر میگذارد. باید به این توجّه کرد؛ این نقش همه

ه بحث های انجام شده توسط نخبگان تکرار همان بیانات و تالش برای در این زمین 

لیکن، بحث های دقیق تر  .تشریح آنها می باشد )که البته در جای خود ارزشمند است(

هر یک از معیارهای تولید ملی و تولید داخلی  .این موضوع نیز کمتر انجام شده است

ارزش افزوده تولید و سهم هر ملّیت  ،یدر تولید مل.می توانند در جای خود مهم باشند

از آن و در تولید داخلی، اشتغال ایجاد شده در کشور اهمیت زیادی دارند. روشن است 

که از نگاه اقتصاد مقاومتی هم تولید ثروت و هم اشتغال می توانند مهم باشند و لذا در 

 بیانات به صورتی دقیق،به هر دوی این مفاهیم اشاره رفته است. 
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گسترش بنادر آزاد  ،ه دیگر این که در عصر حاضر ) با توسعه مبادالت تجارینکت

پدیده صادرات مجدد و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورها( در هر  ،تجاری

یک از مفاهیم تولید ملی و تولید داخلی نیازمند توافق بر سر معیاری برای تشخیص 

د که کاالیی که توسط یک ایرانی تولید در نگاه اول، ممکن است ساده به نظر آی .هستیم

می شود بخشی از تولید ملی ایران است و یا کاالیی که در داخل کشور ایران تولید می 

کاالهای زیادی وجود دارند که همه مراحل تولید ،لیکن .یک کاالی داخلی است ،شود

است کشورها ممکن  .آن توسط یک ملّیت و یا در داخل یک کشور به انجام نمی رسد

بسیاری از نهاده ها و حتی کاالهای واسطه ای را وارد کرده و در داخل کشور به کاالی 

در این صورت با چه معیاری این کاالها را می توان داخلی به  ،نهایی تبدیل کنند

حساب آورد؟ آیا اتوموبیل هایی که قطعات آنها به صورت کامل وارد کشور شده و در 

وند نیز یک کاالی داخلی و یا ملی هستند؟ اساساً، امروزه داخل تنها سرهم بندی می ش

در تولید بسیاری از کاالها ملّیت های مختلفی دخیل هستند و رد پای شرکت های چند 

لذا، در چنین عصر و زمانی بدون داشتن  14ملیتی در همه جا به چشم می خورد.

در  .معیاری روشن نمی توان بر بسیاری کاالها برچسب تولید ملی و یا تولید داخلی زد

تشخیص آن را مفروض  ،این زمینه نیز نظریه پردازی الزم صورت نگرفته و به گونه ای

  .و از بدیهیات دانسته اند

 .خرده نظام های اقتصاد مقاومتی3-4

قتصاد مقاومتی بدون تردید نیازمند خرده نظامات اقتصادی متناسب با خود می تحقق ا

نظام مالیاتی و نظام ارزی و تجاری  ،بانکی باشد که از جمله مهمترین آنها نظام مالی و

مجدداً در اینجا هم یادآورمی شویم که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به خودی  .است

واهیم این اهداف را به شکل دستوری همانند آنچه در اگر نخ .خود اتفاق نخواهد افتاد

نیازمند سازوکاری هستیم که  ،محقق کنیم ،اقتصاد های کامالً دولتی انجام می شود

ماتریس نهادی الزم را برای ایجاد نظام انگیزشی متناسب، جهت سوق دادن نیروهای 
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طریق طراحی خرده چنین زمینه ای، تنها از  .اقتصادی به سمت آن اهداف فراهم سازد

سوال اساسی آن است که آیا نظام مالی و  .نظامات مناسب برشمرده فراهم خواهد شد

بانکی موجود می تواند همراستا با اهداف اقتصاد مقاومتی عمل کند ؟ آیا نظام مالیاتی 

فعلی تشویق کننده عوامل به سمت و سوی فعال سازی ظرفیت های داخلی در اقتصاد 

 یا نظام تجاری موجود در جهت تقویت تولید داخلی عمل می کند ؟مقاومتی است؟ آ

اصالح اساسی این خرده نظامات یک ضرورت اساسی برای تحقق  ،اگر چنین نیست

اهداف اقتصاد مقاومتی است که در این زمینه هم کمتر شاهد مطالبی از سوی اقتصاد 

  .دانان بوده ایم

 «مقاوم اقتصاد». نسبی یا مطلق بودن 3-5

مقاوم سازی اقتصاد ملی اگرچه یک وضعیت مطلوب است، لیکن سوال این است که 

مفهومی نسبی و یا مطلق است ؟ این سوال از آنجا قابلیت طرح دارد « اقتصاد مقاوم»آیا 

« هزینه فرصت »که مانند هر هدف دیگری، مقاوم سازی اقتصاد ملی نیز دارای 

(Opportunity Costاست و قانون صعودی ب )در اینجا  .ودن نیز بر آن حاکم است

 .ممکن است میان دو مفهوم مقاوم سازی ذاتی و مقاوم سازی سیاستی تمایز قایل شویم

به نوعی از مقاومت ذاتی « کارآمدی اقتصادی»چنانچه اقتصادی از طریق ایجاد شرایط 

هد، در دست یابد که بتواند در برابر شرایط نامطلوب ایستادگی بیشتری از خود نشان د

لیکن برخی مقاوم سازی های  15.این صورت هزینه فرصتی برای آن متصور نیست

اقتصادی سیاست ساخته است و عموماً نیز با فاصله گرفتن از شرایط بازار آزاد اتفاق 

این موارد به گونه ای انتخاب میان کارآیی اقتصادی و شرایط مقاومت  .افتند می

در این موارد، هزینه مقاوم سازی و اندازه بهینه  .داقتصادی را اجتناب ناپذیر می ساز

در مقاوم سازی اقتصادی « نسبیّت » مقاوم سازی قابل طرح بوده و این همان مفهوم 

درست مانند شرایطی که سازه ای را در برابر تکانه های ناشی از زلزله مقاوم می  .است

 .ی را تحمیل خواهد کردهزینه های بیشتر و بیشتر افزایش ضریب مقاومت سازه ،کنند
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مطلوب و بهینه مقاوم سازی با توجه به تهدید تکانه های  اندازهلذا، می باید در پی 

محتمل از یک سو و هزینه های مقاوم سازی از سوی دیگر باشیم. اگر نظریه پردازان 

امنیت ملی یادآوری می کنند که امنیت صد درصدی وجود ندارد و امنیت یک امر نسبی 

مثال ساده آن، نگهداشت ذخایر استراتژیک  .قاوم سازی اقتصاد نیز چنین استم ،است

ضریب امنیت باالتری را به  ،برای مقابله با تکانه های محتمل می باشد. ذخایر بیشتر

سازی  لزوم مقاوملذا تاکید بر  .خواهد بودلیکن هزینه آن نیز باالتر  ،ارمغان می آورد

های اقتصاد مقاومتی دیده می شود مفهوم چندان از نوشته  که در برخیحداکثری 

 می باشد. دقیقی ن

 استقالل اقتصادی .3-6

لذا  .مفهوم استقالل اقتصادی عموماً در مقابل مفهوم وابستگی اقتصادی مطرح می شود

برای شناخت درست مفهوم استقالل اقتصادی بهتر است مفهوم وابستگی اقتصادی را 

ر نداشتن وابستگی اقتصادی ممکن و یا حتی الزم است آیا در عصر حاض .کنکاش کنیم

فرهنگی و اقتصادی  ،؟ عصر حاضر عصر گسترش ارتباطات است که مرزهای سیاسی

( Barry Buzanهمان طور که باری بوزان ) .را تا حدود زیادی کمرنگ ساخته است

سیستم(  )در این .اقتصاد بین الملل دارای ساختار و پویایی ویژه است» می نویسد : 

تجارت و مالیه کنش ها و واکنش های آن و  ،افراد و شرکت ها واحدهای آن هستند

سیستم اقتصادی دارای آهنگ تاریخی مشخص است و  .ساختار بنیادی آن است ،بازار

 ،افزایش روزافزون ظرفیت سازماندهی ،نوآوری تکنولوژیک ،نکاتی چون رشد جمعیت

در طول  .وشن اقتصادی بر توان آن می افزایدکشمکش طبقاتی و توسعه تئوری های ر

پویایی اقتصادی باعث ایجاد گرایش قدرتمندی به سوی افزایش ثروت و تمرکز  ،زمان

توسعه اقتصادهای محلی و افزایش  ،نتیجه نهایی .بیشتر فعالیت های موازی شده است

 (261:  1390 ،)بوزان« سطح مبادله بین آنها بوده است 
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در عرصه فرهنگی برخی کشورها را واداشته « هویت ملی»کید بر حفظ در این شرایط تا

در اقتصاد  .که برای جلوگیری از نفوذ و سلطه فرهنگ بیگانه برنامه ریزی و اقدام کنند

ایده امنیت اقتصادی جایگاه  1945از سال » .نیز بر تامین امنیت اقتصادی تاکید می شود

(. با این حال امروزه، تجارت 264همان : )«واالیی در دستور کار سیاسی یافته است

جهانی مرزهای ملی کشورها را درنوردیده و نرخ رشد باالتر تجارت نسبت به تولید در 

بوزان یادآوری می کند  .جهان به یک واقعیت و ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است

یی جاذبه بازار جهانی ساده و قوی است و می توان آن را در عبارت کارآ» که : 

دسترسی  ،بازار جهانی برای کسانی که در آن مشارکت می کنند .اقتصادی خالصه کرد

و وام گیرندگان را ممکن می سازد که  وام دهندگان ،به انواع خریداران و فروشندگان

باعث گشایش  ،این دامنه گسترده از امکانات .بسیار فراتر از توانایی های داخلی است

صرفه جویی های تولید انبوه و استراتژی های تخصصی می فرصتی برای بهره گیری از 

این امر، دسترسی به پول و تکنولوژی را  .امکان پذیر نیست ،شود که در اقتصاد بسته

تسریع و تسهیل می کند که در داخل دولت بسادگی دردسترس نیست و جریان 

بازار جهانی  ،در بهترین حالت .مداومی از تماس ها و اطالعات مفید را تضمین می کند

این نوید را می دهد که دولتها می توانند از امتیازات رقابتی خود بهترین استفاده را 

)اگرچه در عمل با روش هایی مانند تحریم  ،(. چنین جاذبه ای281)همان : « بکنند 

اقتصادی به کرّات از جانب قدرت هایی که خود منادی تجارت آزاد بوده اند نقض 

طرف، همه کشورها را به سمت حضور در بازار جهانی سوق داده  شده باشد( از یک

و از طرف دیگر، شرایط وابستگی متقابل اقتصادی را برای همه کشورها رقم  16است 

بازتعریف مفهوم استقالل اقتصادی که در اقتصاد مقاومتی  ،لذا در این شرایط .زده است

 بر آن تاکید می شود الزم است. 

)مانند گندم در ایران ( کشورها به  که در کاالهای استراتژیک عموماً پذیرفته است

مفهوم  .سازوکار بازار جهانی اعتماد نکرده و خود در صدد تولید داخلی آن باشند
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و یا خود بسندگی در اینجا به معنی تامین استقالل اقتصادی از جهت نیاز « خودکفایی»

به قیمت های باالتر از بازار جهانی نیز  تولید حتی ،در این زمینه .به این کاالها می باشد

است که لزوماً به مفهوم تامین « خوداتکایی»مفهوم دیگر  .منطق خاص خود را دارد

بالفعل کاالها در داخل نیست و بیشتر به ایجاد ظرفیت الزم برای تولید خودکفا )در 

سازی برای مثال، اگرچه در امریکا بخش مهمی از غنی  .صورت لزوم( اشاره دارد

اورانیوم مورد نیاز در خارج از مرزهای این کشور انجام می شود، لیکن در صورت 

در  .لزوم، امکان و ظرفیت انجام همه غنی سازی در داخل خاک آن کشور وجود دارد

 کشور ما نیز در مقطعی با تهدید تحریم بنزین مواجه شدیم. لذا پاالیشگاه های داخلی

کیفیت پایین تر( بکارگرفته شدند و در نوع خود تجربه برای تولید بنزین )اگرچه با 

پس از برداشته شدن این  .این اقدام مانع تحریم بنزین شد .موفقی را به نمایش گذاشتند

در  ،لذا .تهدید، ج.ا.ایران واردات بنزین را )به دالیل قیمتی و نیز کیفیت( از سر گرفت

یجاد ظرفیت الزم )و نه لزوما تولید چنین مواردی که کاالهای اساسی گفته می شوند، ا

در سایر موارد، برای  .بالفعل همه آن( نیز می تواند در دستور کار مسئوالن کشور باشد

و  کاالهای تجاری و قابل مبادله ضرورتی برای خوداتکایی و بالتبع خودکفایی نیست

برای امنیت تامین آنها از بازار جهانی منافاتی با استقالل اقتصادی نداشته و خطری 

 .است« وابستگی متقابل اقتصادی»بلکه این موارد موضوع  ،اقتصادی محسوب نمی شود

شاید همه آنچه را که در موضوع وابستگی متقابل اقتصادی می توان گفت بتوان در این 

ایده خالصه کرد که وابستگی متقابل یک واقعیت غیر قابل اجتناب دنیای معاصر است 

لیکن، آنچه می تواند  17.گ اقتصادی را از آن گریزی نیستکه حتی قدرت های بزر

وابستگی »تهدید برای استقالل اقتصادی باشد و امنیت اقتصادی را در مخاطره قرار دهد 

(یادآور می شود : Joseph S Nyeهمان طور که ژوزف نای ) .است« متقابل نامقارن

وابستگی  .نامتوازن اشاره دارد تقارن به موقعیت های نسبتاً متوازن در قیاس با وابستگی»

اما یکی  ،اگر دو طرف وابستگی متقابل داشته .کمتر می تواند یک منبع قدرت باشد

آنگاه طرفی که وابستگی کمتری دارد، دارای یک منبع  ،کمتر از دیگری وابسته باشد
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 .مادامی که طرفین برای این رابطه ی وابستگی متقابل ارزش قائل شوند ،قدرت است

 .یکی از ابعاد مهم قدرت اقتصادی است ،ره کردن وابستگی های نامتقارن متقابلادا

بنا بر این بیشتر وابستگی متقابل اقتصادی نیز  ،کامالً نادر است ،تقارن مطلق و ایده آل

اداره  ،نتیجه این که (.101:  1390 ،نای«)مستلزم یک رابطه ی قدرت بالقوه می باشد

موضوع مهم استقالل اقتصادی برای کشورها می باشد که کردن وابستگی های متقابل 

  .در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی می باید به آن توجه شود

 . رشد و عدالت3-7

از  .رشد و عدالت هم پای یکدیگر در اقتصاد مقاومتی موضوعیت داشته و مهم هستند

وجه بوده و آنجا که توجه به رشد و تولید ثروت در همه مکاتب اقتصادی مورد ت

توجه ویژه به عدالت در کنار رشد را باید ویژگی ممیزه اقتصاد مقاومتی با سایر  ،هست

این » مقام معظم رهبری در این مورد اشاره دارند که :  .مکاتب اقتصادی معرفی کرد

عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از ...محور استاقتصاد، عدالت

عدالت در این بیان و در این برنامه به  ...قتصاد مقاومتی استهای مهم در ا شاخص

معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن 

 18« .است

از آنجا که در الگوهای اقتصاد متعارف عموماً نوعی بده بستان میان دو هدف رشد و 

به عدالت با دخالت های دولت در و انواع سیاست های معطوف  عدالت وجود دارد

تعارض رشد و عدالت در است الزم  ،اقتصاد ) از نوع محدود کننده رشد ( همراه است

همه چیز در اینجا  ،در واقع .نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مورد توجه خاص قرار گیرد

وی به نوعی تاکید بر الگ شدر. تاکید بر عدالت در کنار ختم می شودبه الگوی رشد 

کیفیت اجتماعی رشد )با  ،در اقتصاد مقاومتی ،به عبارت دیگر .رشد عدالت محور است

محوریت رشد عدالت محور ( همانند کیفیت زیست محیطی آن )در مبحث توسعه 

عدالت همچنین ،  .دقیق قرار گیرد توجهپایدار( و همزمان با کمیّت رشد می باید مورد 
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نمی تواند در  ،باشد« درون زا» ،د همانند رشدمطرح در اقتصاد مقاومتی اگر بخواه

و الزاماً می باید رد  خالصه شود مجدد درآمدها ( عدالت توزیعی ) آن هم از نوع توزیع

  .از تولید دیده شود پسحین تولید و  ،پای آن در همه مراحل قبل از تولید

 

 .نتیجه گیری و پیشنهاد4

شرق آسیا مقاوم سازی  1997 ان مالیگرچه در دهه های اخیر و به ویژه پس از بحر

اقتصادی جهان با عناوینی همچون تاب آوری اقتصادی مورد اشاره قرار  ادبیّاتاقتصادی در 

به مربوط را تنها باید  آنبا عمق مفهومی ویژه « اقتصاد مقاومتی»لیکن اصطالح  ،گرفته

قتصاد مقاومتی از طرح ایده ااندیشه اسالم ناب و هم پیوند با فرهنگ مقاومت دانست. 

ایشان برای تبیین این ایده توسط  جانب رهبر معظم انقالب اسالمی و درخواست

اقتصاد مقاومتی  .تا کنون برانگیخته است 1389دانشگاهیان تالش های زیادی را از سال 

اقتصادی جامعه معاصر ایران اسالمی جای خود را باز کرده اما -در فرهنگ سیاسی

دارند که می باید از منظر اقتصاد مقاومتی مورد بازاندیشی و موضوعات مهمی وجود 

برخی از موضوعات مهم مطرح و پیرامون آن  ،در این مقاله کهتبیین مفهومی قرار گیرند 

ضمن این مقاله  .به اختصار بحث شده است ،با نگاه به اندیشه های مقام معظم رهبری 

زمینه های بسیاری وجود دارند که در نشان داده است که هنوز  تعریف اقتصاد مقاومتی

 نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.

نوعی بیان ایده آل « ویژگی های اقتصاد مقاومتی»بیان  دردر تعریف اقتصاد مقاومتی و 

باز تعریف دقیق  وها صورت گرفته که نیاز به واقع بینی بیشتری احساس می شود 

تبیین الزم از جانب  ،. از نظر آنچه باید اتفاق بیفتدمی ساخته استرا الزااقتصاد مقاومتی 

از  کنند انجام گرفته است و لیکنمی خود مقام معظم رهبری که افق حرکت را روشن 

)به مفهوم داشتن الگویی علمی و عملی برای رسیدن به آنچه هدف  نظر چگونگی
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همان مفهوم دقیق نظریه گیری شده است( هنوز کار جدی انجام نگرفته است و این 

نوعی تحول فرایندی است که  ،در صحنه عمل نیز آنچه می باید رخ دهد .پردازی است

  .میان مدت و بلند مدت در عمل مشاهده شود ،می باید در مقاطع کوتاه مدت

در موضوع حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد به در مباحث موضوعی مشخص شد 

مواجه هستیم و تعریف اندازه  ارآیی اقتصادی و اثربخشینوعی با تضاد در اهداف ک

 ،بهینه دخالت دولت برای ایجاد یک توازن منطقی میان کارآیی اقتصادی و اثربخشی

 درتحقق اقتصاد مقاومتی مردم مخاطب اصلی هستند و اهداف .ضروری و الزم است

در عین  .نیست اقتصادی مردم امکان پذیر مورد نظر جز با همراهی و مشارکت مستقیم

اقدامات مهمی است  از،تعریف الگوهایی برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد ،حال

  .که باید انجام گیرد

موضوع حمایت از تولید ملی و تولید داخلی به دفعات در بیانات مقام معظم رهبری 

ید توجه به تولید ملی یعنی توجه به سهم کشور از ارزش افزوده و تول .دیده می شود

که از ،و توجه به تولید داخلی یعنی توجه به اشتغال حاصل از تولید آنثروت حاصل از 

در این زمینه نیازمند تعریف و توافق  .نگاه اقتصاد مقاومتی هر دو می توانند مهم باشند 

  .بر سر یک معیار برای تشخیص هستیم

متناسب با خود می  تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تردید نیازمند خرده نظامات اقتصادی

نظام مالیاتی و نظام  ،بانکی نظام مالی و ،از جمله مهمترین این خرده نظامات .باشد

برخی مقاوم سازی های اقتصادی نیز سیاست ساخته است و  .ارزی و تجاری است

این موارد انتخاب میان  .عموماً با فاصله گرفتن از شرایط بازار آزاد اتفاق می افتد

 ،در این موارد .ی و شرایط مقاومت اقتصادی را اجتناب ناپذیر می سازدکارآیی اقتصاد

» هزینه مقاوم سازی و اندازه بهینه مقاوم سازی قابل طرح است و این همان مفهوم 

  .در مقاوم سازی اقتصادی است« نسبیّت 
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بازتعریف مفهوم استقالل اقتصادی که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید می شود الزم 

)مانند گندم در ایران ( مفهوم خودکفایی و یا  . با این که در کاالهای استراتژیکاست

لیکن وابستگی متقابل یک واقعیت غیر قابل اجتناب دنیای  ،پذیرفته است خود بسندگی

  .استنامتقارن اداره کردن وابستگی های متقابل  معاصر است و آنچه باید انجام گیرد

در اقتصاد مقاومتی موضوعیت دارند و از آنجا که در رشد و عدالت هم پای یکدیگر 

الگوهای اقتصاد متعارف عموماً نوعی بده بستان میان دو هدف رشد و عدالت وجود 

و انواع سیاست های معطوف به عدالت با دخالت های دولت در اقتصاد ) از نوع  دارد

در نظریه الزم است تعارض رشد و عدالت  ،محدود کننده رشد ( همراه می باشد

  .پردازی اقتصاد مقاومتی مورد توجه خاص قرار گیرد

 

 ها پی نوشت

                                                           
 .1393، « نقشه راه پیاده سازی...». برای بحث مبسوط تر در این زمینه ر.ک. سیف ، 1
 16/06/89 کشور سراسر کارآفرینان از جمعی دیدار در بیانات. 2
 16/05/91دانشجویان دیدار در بیانات. 3
 06/05/92دانشجویان دیدار در بیانات. 4
  29/11/92ومتی ابالغی مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقا. 5
 در دیدار مردم اصفهان 26/08/95 . بیانات6
اثر رابرت جی رینجر و « دولت در آینه واقعیت»کتاب  . در این مورد نگاه کنید به7

 اثر میلتون و رز فریدمن« آزادی انتخاب»کتاب
 .نوشته فرد ریک لیست« نظام ملی اقتصاد سیاسی»  . در این مورد نگاه کنید به کتاب8
 01/01/93 رضوی مطهر حرم در بیانات. 9

 .24/01/95کشور مسئوالن از جمعی دیدار در بیانات .10

 .01/01/93 رضوی مطهر حرم در بیانات .11
 .29/11/1393 بیانات .12
 01/01/93بیانات در حرم مطهر رضوی. 13
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 . در عصر حاضر نوعی ملّیت زدایی از تولید در حال وقوع است. وجود شرکت های چند14

ملیتی در بسیاری از کشورها تولید داخلی آن کشورها را به میزان چشم گیری افزایش داده اند . 
کرد. این  GNPرا جایگزین  GDPبخش آماری سازمان ملل نیز رسماً معیار  1993در سال 

البته به نظر می رسد نوعی هویت کاذب دادن به کشورهایی است که شرکت های چند مّلیتی 
جوالن می دهند. با همین معیار است که امروزه بلوک غرب کشورهای شرق  در آن کشورها

 آسیا را به عنوان الگوهای موفق اقتصادی در چشم سایر ملت ها به رخ می کشد.
 . درست مانند شرایطی که منحنی امکانات تولید در اقتصاد بتواند به جلو منتقل شود.15
ثنی نبوده و در سند چشم انداز تعامل سازنده و . جمهوری اسالمی ایران نیز از این امر مست16

 موثر با جهان را آورده است. 
آمریکا واردات » یادآور شده است :  . همان طور که نای در خصوص رابطه ی آمریکا و چین17

چین را پذیرفته و بهای آن را با دالر می پردازد ، و چین دالرها و اوراق بهادار آمریکا را نگه 
الً به ایاالت متحده وام می دهد.... چین می تواند با تهدید به فروش دالرها ، می دارد، و عم

آمریکا را به زانو درآورد ، اما با انجام این کار ، چین نه تنها ارزش ذخایر حود را با سقوط 
قیمت دالر کاهش خواهد داد ، بلکه تمایل آمریکا را به ادامه ی واردات کاالهای ارزان چینی 

« ر خواهد انداخت که به معنی از دست رفتن مشاغل و بی ثباتی در چین خواهد بود.نیز به خط
آلمان برای یک سوم گاز طبیعی خود به روسیه وابسته است ، » همچنین :   (102 )نای ، ص

اما دولت این کشور ادعا می کند نگرانی چندانی در این مورد ندارد، زیرا این وابستگی متقابل 
ند. از نگاه آلمانیها، مشتریان کشور مزبور چنان گروه بزرگی هستند که درآمد را متقارن می بی

روسیه با امنیت تقاضای آلمان بستگی دارد ، درست به همان میزانی که مشتریان آلمانی به 
 (120 : 1390امنیت عرضه روسیه وابسته هستند. )نای ، 

 01/01/93 ، رضوی مطهر حرم در بیانات. 18
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Book review: 

"The lessons of Moghavemati Economy based on the thought of 

the Supreme Leader" 

 

Allah Morad Seif * 

 

Abstract 

The idea of a Moghavemati Economy by the Supreme Leader of the Islamic 

Revolution and his request to explain this idea by academics, although has 

spurred many efforts since 2010, and many products have been published in the 

form of books, scientific articles and lectures, but the main question is How far 

has the theory of Moghavemati Economy been successful? This paper examines 

the answer to the question by focusing on the book " The lessons of 

Moghavemati Economy " by Adel Paygami and has pointed out that there are 

still many areas that remain vague in the theory of Moghavemati Economy. 

First, the introduction and review of the overall work has been done in the form 

of each chapter of the book. Then, in criticizing the theme of the work, the eight 

titles include the definition of a Moghavemati Economy, the state and the 

market, the people based economy, domestic production and national 

production, sub-systems of the Moghavemati economy, the relative or absolute 

stability of the economy, economic independence, and growth and justice have 

been explored. In each of these topics, it has been shown that there are important 

points that have been less relevant in the publications of Moghavemati Economy 

and in particular in the book. 
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