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  چكيده
رهبر معظم انقالب اسالمي و درخواست ايشان بـراي   اقتصاد مقاومتي ازجانبِ ةطرح ايد

تـاكنون   1389ي زيـادي را از سـال   هـا  تبيين اين ايده توسط دانشگاهيان، اگرچه تـالش 
انتشـار   هـا  رانـي  و سخن ،كتاب، مقاالت علميبرانگيخته و محصوالت متعددي درقالب 

پردازي در موضوع اقتصاد مقـاومتي تـا چـه     ال اساسي آن است كه نظريهؤ، ساست يافته
ال را بـا تمركـز بـر كتـاب     ؤراه بوده اسـت؟ ايـن مقالـه، پاسـخ سـ      اندازه با موفقيت هم

است كه هنوز ه ونشان داده كرداثر عادل پيغامي كنكاش  يمقاومت اقتصاد يگفتارها درس
پردازي اقتصـاد مقـاومتي مـبهم بـاقي مانـده       ي بسياري وجود دارند كه در نظريهها زمينه
گـاه   آن ؛ابتدا معرفي و نقد كلي اثر درقالب هريك از فصول كتاب انجام شده است است.

شامل تعريف اقتصاد مقاومتي، دولت و بازار،  ،اي گانه در نقد موضوعي اثر عناوين هشت
ي اقتصاد مقاومتي، نسبي يا ها نظام كردن اقتصاد، توليد داخلي و توليد ملي، خرده پايه مردم
و نيز رشد و عدالت موردكنكاش قرار گرفته  ،بودن اقتصاد مقاوم، استقالل اقتصادي مطلق

است. در هريك از اين موضوعات، نشان داده شده است كه نكات مهمي وجـود دارنـد   
تـر   كـم  طـور خـاص، در كتـاب موردبررسـي     قاومتي و بهاقتصاد م شدةكه در آثار منتشر

  اند. بوده موردتوجه
اقتصاد مقاومتي، توليد داخلي، توليد ملي، اقتصاد مردمي، استقالل اقتصـادي،   ها: كليدواژه
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  . مقدمه1
سـازي   شـرق آسـيا مقـاوم    1997ويـژه پـس از بحـران مـالي      ي اخير و بهها گرچه در دهه
آوري اقتصـادي مورداشـاره    چـون تـاب   ت اقتصادي جهان با عناويني هماادبياقتصادي در 

 ةبـه انديشـ   فقط خود را بايد ةبا عمق مفهومي ويژ» اقتصاد مقاومتي«قرار گرفته، اصطالح 
خميني(قُدّس سرُّه) و مقام معظم رهبري (دام عزُّه) انتساب داد و برآمده از   اسالم ناب امام

ي طاليـي  هـا  پيوند با فرهنگ مقاومـت كـه از نـوآوري    المي و همفرهنگ غني انقالب اس
اقتصـاد مقـاومتي    مطالعـه و بررسـي  دانست. ضرورت  استبرآمده از تاريخ دفاع مقدس 

پـذيري داخلـي يـا خصـومت      ي اقتصادي ناشي از آسيبها كردن چالش سو، برطرف ازيك
بناي يك نظـام   يزي سنگر پي ،ديگر مريكا و ازسوياشيطاني استكبار جهاني به سركردگي 

 سيطره در عصر حاضر است ديده و تحت ملل ستم ةبخش براي هم و الگوي اقتصادي الهام
  .)19: 1395(سيف 

ي بــراي درمــان مشــكالت اقتصــادي كشــور ا برنامــه منزلــة  بــهكــه  »اقتصــاد مقــاومتي«
يي است كـه در  ها و آرمان، تبلور همان اهداف است مقام معظم رهبري مطرح شده  ازجانب

 1شـود  يمي ديده روشن بهامام راحل (ره)  شاتيو فرماقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
ي مستخرج از اتيو عملي اجرايي ها برنامه نيو تدوي ارذگ استيسي و دورنماو بايد در افق 

قرار گيرنـد. در يـك تعبيـر     مدنظر ها و آرماناهداف  نيا ي كلي اقتصاد مقاومتي،ها استيس
پايدار در رشد توليد ملي و رفـاه عمـومي در    كردن وضعيتساده، اقتصاد مقاومتي به ايجاد

ي سياسـت  هـا  آفـرين و نيـز تكانـه    اشـاره دارد كـه رويـدادهاي مخـاطره     اوضاع و احوالي
ي رفـاه ملـي،   هـا  بردن ظرفيت توانند با تحليل ميهاي نظام سلطه  ازجانب قدرت شده ساخته

ايـن مفهـوم    اندازنـد.   خطـر  و امنيت اقتصادي و از آن طريق امنيت ملي را به ،امنيت انساني
قبـولي از كارآمـدي،    قابـل  ةزمان به درج شامل تحقق شرايطي است كه اقتصاد كشور را هم

  .رساند مي و پويايي اقتصادي ،آوري تاب
راي اقتصاد مقاومتي ازجانب رهبر معظم انقالب اسالمي و درخواست ايشان ب ةطرح ايد
 تـاكنون برانگيختـه   1389ي زيـادي را از سـال   ها دانشگاهيان تالش دست به تبيين اين ايده

پـردازي در موضـوع اقتصـاد     چـه ميـزان نظريـه   تا ال باقي است كه ؤجاي اين س اما، است
 اقتصاد گفتارهاي درساين مقاله با تمركز بر كتاب در  راه بوده است؟ مقاومتي با موفقيت هم

ي بسياري وجود دارنـد كـه   ها است كه هنوز زمينهشده نشان داده  عادل پيغامياثر  مقاومتي
نقـد و  كتـاب  ايـن  مقالـه،   ةپردازي اقتصاد مقاومتي مبهم باقي مانده است. در ادامـ  در نظريه
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 ةو مطالـب برجسـت   اسـت  خواهد شد. در بخش دوم، معرفي و نقد كلي اثـر آمـده   ارزيابي
فته است. در بخش سوم، نقـد موضـوعي اثـر درقالـب     هريك از فصول مورداشاره قرار گر

كردن اقتصاد، توليد  پايه شامل تعريف اقتصاد مقاومتي، دولت و بازار، مردم ،هشت عنوان مهم
بودن اقتصاد مقاوم، استقالل  ي اقتصاد مقاومتي، نسبي يا مطلقها داخلي و توليد ملي، زيرنظام

و در بخش چهـارم كـه بخـش پايـاني      است و نيز رشد و عدالت صورت گرفته ،اقتصادي
  نهادها آمده است. گيري و پيش است نتيجه

  
  معرفي و نقد كلي اثر .2

عـادل پيغـامي   را  يمقام معظم رهبر ةانديش بر يمبتن ي،اقتصاد مقاومت گفتارهاي درس كتاب
بـه زبـان    1395و بسيج دانشجويي دانشگاه امـام صـادق (ع) آن را در سـال     استنگاشته 

فصـول بـر    ةكه همـ است تشر كرده است. اين كتاب در سيزده فصل تنظيم شده فارسي من
هـا   نوشـت  آرايي و پـي  . كتاب ازنظر شكلي و چاپ و صفحههستندمحور اقتصاد مقاومتي 
شود و در هر فصل نيـز   مي، منطق خاصي در تنظيم فصول ديده ناينمناسب است. باوجود

اند. لحن كتاب گفتاري اسـت و   آورده شده مي صورتي پراكنده و فاقد نظم مفهو به ها ناعنو
مباحث مرتبط بـا اقتصـاد    فقطو  است اي طراحي يا تبيين نشده برخالف عنوان آن، نظريه

انقالبي نويسـنده در   ةدر كتاب پررنگ است صبغچه  آنده است. شمقاومتي بيان و تشريح 
استحكام علمـي  ولي در برخي موارد  ،طرح مباحث است كه در جاي خود ارزشمند است

شود. ويراستاري كتاب داراي ايراد است و انجـام آن مسـتلزم تبـديل لحـن      مير ديده ت كم
در برخـي مـوارد شـكل     .استزمان، اصالح جمالت و كلمات  گفتاري به نوشتاري و هم

 است شده تفصيلي . فهرست مطالب تهيه2گفتاري كتاب به نوعي محاوره تبديل شده است
گيري مباحـث   خواننده را در انتخاب و پي نظرص نيست و از اين و اصل و فرع آن مشخ

سـبك   اي مختصر و واژگان كليدي (به د. در ابتداي هر فصل چكيدهكن ميبا مشكل مواجه 
  نظر شده است. صرف ها و از آوردن مقدمه براي فصل است نگارش مقاله) آورده شده

» ازمنظـر مقـام معظـم رهبـري    ابرهاي مفهومي اقتصاد مقاومتي «براي فصل اول عنوان 
توضيحي ارائه نشده اسـت. فصـل   » ابر مفهومي« ةانتخاب شده است. در علت انتخاب واژ

پردازي كند،  ازمنظر مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را مفهوم است اول اگرچه بنا داشته
بـازگو  جا نظرات نويسـنده   و همه است صورت مستقيم از ايشان مطالبي نقل شده تر به كم
ديگـر قـرار    بهتر آن بود كه متن فرمايشات در يك نظم مفهومي كنار يـك  بنابراينشود.  مي
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اقتصـاد مقـاومتي ازنظـر مقـام معظـم رهبـري در ايـن         ةنوعي تبيـين نظريـ   گرفت و به مي
  شد. ميريزي  پي  فصل

الزم بـراي رسـيدن بـه     ةاقتصاد مقاومتي و اسـتقالل اقتصـادي مقدمـ   «عنوان فصل دوم 
و  ،ل اقتصـادي، خودكفـايي  الاست. در اين فصل، مفاهيم استق» الل سياسي و اقتصادياستق

بودن اقتصاد ايران مطرح شـده اسـت. در    و بحث مقاوم است خوداتكايي توضيح داده شده
) 117: 1393(پيغامي » اقتصاد ايران اقتصادي مقاوم است«نويسنده اعتقاد دارد كه  اين زمينه،

قـدر هـم    چـه  ما هر« :دارد ميو بيان  است داكثري را مطرح كردهو سپس، لزوم مقاومت ح
(همـان). ايـن بيـان    » مقاوم باشيم، مقـام معظـم رهبـري بـاالتر از ايـن را خواهـان هسـتند       

كيد ازجانب مقام أچه لزومي بر اين همه ت ،برانگيز است. اگر اقتصاد ايران مقاوم است الؤس
چگونه  ،دارد؟ اگر اقتصاد ايران مقاوم استمعظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي وجود 

هـاي   سـال  ةسوم در فاصل با تشديد تحريم نفت ارزش پول ملي به نصف و بعد هم به يك
ي اقتصاد عالمـت پيشـرفت   ها ا و تالطمه نوسان ،به بعد سقوط كرد؟ ازنظر نويسنده 1392

 كننـد  مـي كشـورهاي پيشـرفته اشـاره     ةاقتصاد است و بـراي اثبـات آن بـه وضـعيت همـ     
 ياهـ  ي قـدرت اقتصـادي شـامل توليـد، تعامـل     ها لفهؤاين فصل، م ة). در ادام118  (همان:

  و پايداري اقتصاد موردبحث مختصر قرار گرفته است. ،اقتصادي
كـار   بررسي ابعـاد اقتصـاد مقـاومتي، تبيـين بـه زبـان دانشـگاهي راه       «عنوان فصل سوم 

چنـدان روشـن نيسـت، و     »زبان دانشگاهي«است. منظور از » شدن اقتصاد مقاومتي عملياتي
مـاهوي بـا آن نـدارد. از     يو تفاوت است سياق بحث مانند دو فصل قبلي پيش رفته سبك و

ولـي   ؛و ارز اسـت  ،ا در بازارهاي مسكن، طـال ه نكات اين فصل اعتراف نويسنده به نوسان
در حـال  و  ،ي داخلـي، فشـارهاي خـارجي   ها ا را سه عامل سوءمديريته اين نوسان علت
روشـني بيـان    حال، سهم هريك از اين سه عامـل بـه   دانند. بااين ميشدن اقتصاد ايران  بزرگ

وضوح اين ابعاد را  ولي به ،نشده است. درادامه، ابعاد اقتصاد مقاومتي را در بخش دوم آورده
ي كلي اقتصاد مقاومتي و بيانات مقام معظم رهبري ها شمارد و در پيوست نيز سياست ميبرن
  3آمده است. 202تا  169 ياه هر صفحد

شـده اسـت. در ايـن     آورده» پردازي در اقتصاد مقاومتي الزامات نظريه«در فصل چهارم 
 منزلـة  شناسي و داشتن نگاه بلندمدت به و زمان است كيد شدهأپردازي ت فصل، بر لزوم نظريه

و سـپس بـا طـرح ايـن بحـث كـه در بـين اقتصـاددانان دو نگـاه           اسـت  دهشالزام آن ذكر 
بينانه و بدبينانه به اقتصاد وجود دارد، ادعا شده است كه مقام معظم رهبري به اقتصاد  خوش

دانند كه ايشان بر لزوم زيادشـدن جمعيـت    ميآن را هم اين  علتبينانه دارند و  نگاه خوش
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). چنـين اسـتداللي فاقـد اسـتحكام الزم     213(همان:  اند ميليون نفر اشاره كرده 150ايران تا 
بينانه است و دركنار اميدداشتن به آينـده همـواره    تر واقع است. نگاه مقام معظم رهبري بيش
بعد خود به اين  ةالبته نويسنده در چند صفح اند. زد كرده مخاطرات فعلي اقتصادي را گوش

و درنهايت هم درسي از عاشورا بـراي انقـالب    ها اند. درادامه، برخي توصيه نكته اقرار كرده
  اسالمي مطرح شده است.

» اقتصـادي  ةاقتصـادي، اقتصـاد مقـاومتي حماسـ     ةتبيين حماس«در فصل پنجم با عنوان 
و اقتصاد مقاومتي را در تناظر مفهومي است نوعي نگاه ارزشي به اقتصاد مقاومتي طرح شده 

عاشورا، حماسه و  ةي چون حماسهاي نابا عنو. اين فصل استاقتصادي قرار داده  ةبا حماس
و  ،حماسـه  ،اقتصـادي  ةحماسـ  ،، پيوند اقتصاد مقاومتيها زمينه ةاقتصاد، لزوم غيرت در هم

تـر مطـالبي بـا     غالب است و كم ها ناپيشرفت ادامه پيدا كرده است. نگاه ارزشي در اين عنو
  شود. ميماهيت خاص اقتصادي در آن ديده 

كردن اقتصاد، در اقتصاد مقاومتي ركن اصلي در اقتصـاد   مردمي«عنوان براي فصل ششم 
ي يـك اقتصـاد مردمـي    هـا  و ضمن بيـان ويژگـي   است انتخاب شده» شدن مقاومتي مردمي

(هرچند كلي) براي اقتصاد ايران مطرح شده است. اگرچـه مطالـب    ييها كارها و توصيه راه
طور ويژه براي  اقتصاد مردمي (كه به ابةمث الگوي مشخصي بههنوز مفيدي آورده شده است، 

  شود. مياقتصاد مقاومتي طراحي شده باشد) ديده ن
كارهايي در تحقق اقتصاد مقاومتي، نقش اقتصاد تعاوني، اقتصاد  راه«موضوع فصل هفتم 

است. اين عنوان قرابت زيادي با فصل ششم » مردمي و بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي
شد تا از برخي تكرارهـا ماننـد    ميه مطالب اين دو در يك فصل تنظيم دارد و بهتر آن بود ك

و  اسـت جلوگيري شود. نقش بخش تعـاوني در ايـن فصـل پررنـگ     » شدن اقتصاد مردمي«
تعاوني طرح شده است. درادامه، بخش خصوصي  ةمتنوع درزمين هاي نامطالب خوبي با عنو

  دبررسي قرار گرفته است.مور اً، مجدده استشد بررسيكه تاحدودي در فصل ششم 
آمده است. » سيستمي عليه فساد و رانت ةحمايت از توليد ملي با مبارز«در فصل هشتم 

بحـث  موردطور مشخص موضوع فساد و رانت و اثرات رانـت در اقتصـاد را    اين فصل، به
و درادامه، شفافيت اقتصادي و جلوگيري از فساد مطرح شده اسـت. بهبـود    قرار داده است

ي كوچك ها آن تمركز بر واحد ةوكار هم از مباحث اين فصل است كه در ادام كسبفضاي 
  اقتصادي مطرح شده است.

مديريت ارز در اقتصاد مقاومتي، تضعيف پول ملي كمكـي بـه توليـد    «عنوان فصل نهم 
در اين فصل، ابتدا برخي مفاهيم مرتبط با ارز توضيح داده شـده اسـت، سـپس     .است» ملي
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تـرين عناصـر مـديريت ارزي     و مهـم است، ي ارز كشور طرح شده ها وجيو خر ها ورودي
م اثرات باالرفتن سشود. نويسنده مكاني مي بررسيشامل بانك مركزي و نظام ارزي در ايران 

كرده است دارد كه افزايش نرخ ارز صادرات را تقويت  ميدهد و بيان  مينرخ ارز را توضيح 
ورود ارز به كشور زيادتر و خـروج ارز از كشـور    بنابراينو  است و واردات را كاهش داده

ايـن   ةشود كه مازاد تقاضـاي ارز كـاهش يابـد. نتيجـ     موجب مياين امر  است و تر شده كم
آثار بـاالرفتن نـرخ ارز    ايراني است. درادامه، ةماجرا ازنظر نويسنده حمايت از كار و سرماي

يك «دارد:  ميو مديريت ارزي بيان  و در موضوع تضعيف ارزش پول ملي است مطرح شده
ترسـند و   مـي اتفاق از تضـعيف نـرخ ارز    به سوادي بزرگ اين است كه مردم تقريباً قريب بي

). اين بحث قـدري  373(همان:  »دانند ميتضعيف نرخ ارز را مساوي تضعيف اقتصاد ايران 
رز از توليد ملـي  تر نرخ ا تر و بيش چرا دولت با افزايش بيش ،عجيب است. اگر چنين باشد

ـ  كند؟ پاسخ اين است كه هرگونه افزايش نـرخ ارز بـه   ميحمايت ن افـزايش هزينـه در    ةمثاب
اي  زمان توليدكننده را (از طريق افزايش بهاي مواد اوليه و كاالهاي واسطه هم است واقتصاد 

زينه كننده را (از طريق افزايش بهاي واردات كاالي نهايي) تحت فشار ه وارداتي) و مصرف
د و نز ميتورم دامن به ويژه باوجود انتظارات تورمي باال افزايش نرخ ارز  هقرار خواهد داد. ب

ركـود تـورمي را نيـز تشـديد خواهـد كـرد.        وضـعيت ي توليـد  هـا  از طريق افزايش هزينه
و بـا   هـا  گرفته براي صادركننده از طريق افـزايش هزينـه   صورت، مزيت ابتدايي شكل دراين

جديدي از تضعيف  وضعيتد و اقتصاد در وش ميسرعت خنثي  مرور، ولي به هتشديد تورم ب
بر توليد داخلي تجربه خواهد كرد. جالب است كه ايشان را پول ملي مجدداً مزيت واردات 

زدن بـه   دانند. اگر چنين است، دامن ميثباتي نرخ ارز را بدترين عامل در اقتصاد  درادامه، بي
   راحتي توصيه كرد. را نبايد به يعني تورم ،ثباتي اين بي ةريش

بنيان در اقتصاد مقاومتي، تبديل علـم بـه ثـروت و     اقتصاد دانش«در فصل دهم با عنوان 
بنيـاني را   دانـش  ة، سير تحول زندگي اقتصادي بشـر تـا مرحلـ   »سازي آن الزم است تجاري
  د.نك ميخوبي تشريح  هاز دانش ب را بنيان و خلق ثروت و مفهوم اقتصاد دانشكند  ميمطرح 

اقتصاد مقاومتي و اقتصاد تحريم، عبور از تحـريم بـا اجـراي    «در فصل يازدهم با عنوان 
ت شكسو علل  است در جهان ذكر كرده را شده ي تحميلها سوابق تحريم» اقتصاد مقاومتي

اختصـار   بـه  هـا  بـراي مقابلـه بـا تحـريم    را داشـتن اقتصـاد مقـاومتي     و ضـرورت  ها تحريم
  .است  كرده  مطرح

كارهـاي تحقـق اقتصـاد مقـاومتي، عمليـات روانـي و        راه«در فصل دوازدهم با عنـوان  
اختصار نقش رسانه را در جنگ اقتصـادي و در اقتصـاد    به» اي بهترين ابزار در اقتصاد رسانه
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كارگيري ابزار رسانه را بـراي تحقـق اهـداف اقتصـاد      هو لزوم باست مقاومتي تشريح كرده 
  كند. ميزد  مقاومتي گوش

منـدي   بررسـي طـرح هـدف   «كه فصل پاياني كتاب است، با عنـوان   در فصل سيزدهم،
اجـراي اقتصـاد مستضـعفين و     ها مندي يارانه ها در اقتصاد ايران، اجراي صحيح هدف يارانه

طـرح   اسـت و  به تعريف و تشريح يارانه و لزوم پرداخت آن در اقتصاد پرداخته» پابرهنگان
و  اسـت  داده در اقتصـاد مقـاومتي موردبحـث قـرار     را ها و جايگاه آن نهمندكردن يارا هدف

  داند كه منطبق بر منطق عدالت نيست. ميبه همه اقدامي نادرست  را پرداخت يارانه
  :كتاب ،طور كلي به
  ازنظر شكلي خوب تنظيم شده است. ـ
  شود. ميديده ن ها منطق خاصي در تنظيم فصل ـ
  و اصل و فرع آن مشخص نيست. تاس شده تفصيلي فهرست مطالب تهيه ـ
  نظم مفهومي است. درون فصل اغلب پراكنده و فاقد هاي ناعنو ـ
  راني است. سخنصورت  بهلحن كتاب گفتاري و  ـ
علمي خود  ةارزشي نويسنده در بحث نمايان است كه در برخي موارد از شاكل ةصبغ ـ

  گيرد. ميفاصله 
  ويراستاري كتاب داراي ايراد است. ـ
  در پايان كتاب در تناسب با حجم كتاب محدود است.منابع ذكرشده  ـ
 منزلة كتاب توان به ميتقدير است و خواندن كتاب را  درمجموع، تالش نويسنده قابل ـ

 درسي يا براي عموم مردم براي آشنايي با اقتصاد مقاومتي توصيه كرد. كمك
  

  نقد موضوعي اثر .3
معاصـر ايـران    ةاقتصادي جامعــ  اقتصاد مقاومتي اگرچه جاي خود را در فرهنگ سياسي

موضـوعات مهمـي وجـود دارنـد كـه بايـد از ايـن منظـر مـورد           است، اسالمي باز كرده
ازپيش نمايان  مفهومي اقتصاد مقاومتي خود را بيش ةبازانديشي و تبيين قرار گيرند تا گستر

ه بـه  و پيرامـون آن بـا نگـا    شده است مهم مطرح ياه د. در اين مقاله، برخي از موضوعكن
اختصـار   مورداشـاره بـه   شـده در كتـابِ   ي مقـام معظـم رهبـري و مطالـب ارائـه     ها انديشه
  خواهد شد. بحث



 1396 ، شمارة نهم، اسفندهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   120

  تعريف اقتصاد مقاومتي 1.3
دهند كه جـاي طـرح هرگونـه     مياي از تقدس قرار  برخي اقتصاد مقاومتي را در چنان هاله

اسـت باشـند كـه اقتصـاد     دانند. درمقابل، ديگراني ممكـن   ميجهاني را در آن منتفي  ةتجرب
مقاومتي را مفهومي سياسي يا معادل با اقتصاد رياضتي بدانند. واقعيت آن است كـه اقتصـاد   

)، پايـداري  economic resilienceآوري اقتصـادي (  مقاومتي درقالب اصطالحاتي ماننـد تـاب  
ــت اقتصــادي (economic sustainabilityاقتصــادي ( ــالمتeconomic security)، امني  )، س
)، پيچيدگي اقتصادي economic stability)، ثبات اقتصادي ( economic soundnessاقتصادي (

)economic complexity(، اكنون جاي پـاي خـود را در ادبيـات اقتصـادي      و از اين قبيل هم
ي پيشـرفته و  هـا  آن نيـز در اقتصـاد   ةشـد  سازي و الگوهاي عملي پياده است جهان باز كرده

، كشور جمهوري اسـالمي ايـران شـايد    نظرشود. از اين  ميكشورهاي نوظهور فراوان ديده 
تواند وجود درآمـد   ميو علت نيز  است ديرتر از ديگر كشورها به اين الگو توجه نشان داده

حال،  باشد. بااين ها تحريم ةشدن حلق آن قبل از تنگ نكردن سرشار نفتي و احساس ضرورت
مقايسه با مفاهيم معـادل آن   مقام معظم رهبري قابل ةفهومي اقتصاد مقاومتي در انديشعمق م
آن را نيز بايـد در فرهنـگ مقاومـت و پايـداري      ةات اقتصادي معاصر نيست و ريشيدر ادب

جو كـرد.  و جست ،هاي نظام جمهوري اسالمي ايران است كه از ويژگي ،دربرابر نظام سلطه
پردازي  د و موضوع نظريهودرستي تبيين ش وظهور است كه بايد بهاقتصاد مقاومتي مفهومي ن

انجام شده اسـت مطـالبي اسـت كـه در      رهاب يي كه دراينها علمي قرار گيرد. ازجمله تالش
كتاب موردبررسي اين مقاله تبيين گرديده است. درادامه، بررسي خود را از تعريف اقتصـاد  

  كنيم. ميمقاومتي شروع 
ي مـوازي  ها شامل اقتصاد موازي (وجود نهاد ،تعريف از اقتصاد مقاومتينويسنده چهار 

دركنار نهادهاي رسمي موجود)، اقتصاد ترميمي (تـرميم سـاختارها و نهادهـاي فرسـوده و     
ناكارآمد)، اقتصاد دفاعي (شناخت آفنـدهاي اقتصـادي دشـمن و طراحـي پدافنـد مناسـب       

ايراني پيشـرفت) ارائـه داده   ــ  در الگوي اسالمي آل و اقتصاد الگو (اقتصاد ايده ،دربرابر آن)
ـ  هـا  توان از اين تعريـف  ميرا  ها است كه ازنظر ايشان تركيبي از استراتژي آورد و   دسـت  هب

انـدازي كـالن بـه اقتصـاد      نظـر ايشـان چشـم    تعريف چهارم (اقتصاد الگو) بـه  ،حال درعين
: 1393پيغامي ( معظم انقالب نيستهاي رهبر  جمهوري اسالمي ايران دارد و دور از ديدگاه

 نوعي بيان آرماني صـورت گرفتـه  » ي اقتصاد مقاومتيها ويژگي«). سپس در بحث 50 - 47
). اگرچه داشتن افق 51ه است (همان: كردكه افق زماني و چگونگي تحقق آن را مبهم  است
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ي هـا  ديدن افق بيني و تواند مفيد باشد، واقع ميانداز براي اقتصاد مقاومتي  بلندمدت و چشم
رسـد، در موضـوع تعريـف اقتصـاد      مي  نظر نزديك نيز شرط هرگونه اقدام و عمل است. به

و فراتـررفتن از ايـن    اسـت  گشـا بـوده   كافي راه ةانداز مقاومتي بيانات رهبر معظم انقالب به
  كنيم. ميرا مرور  ها جا برخي از اين تعريف لزومي نداشته باشد. در اين ها تعريف

بار از اقتصاد مقاومتي در ديدار بـا كارآفرينـان اسـتفاده     م رهبري براي نخستينمقام معظ
طرح اين موضوع هم به فشار اقتصادي و تحريم اقتصادي دشمن تصريح  ةكردند و در انگيز

دانشـگاهي مطالبـه    ةوضوح تبيين علمي اقتصـاد مقـاومتي را از جامعـ    . ايشان به4شده است
  6اقتصاد مقاومتي هنوز وجود دارد. ةجاي كار علمي درزمين ،و ازنظر ايشان 5اند فرموده

اسـت  ي كلي ابالغي منعكس شـده  ها سياست ةاوج تعريف مقام معظم رهبري در مقدم
الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي و « كه اقتصاد مقاومتي را

اقتصاد مقاومتي، «ازنظر ايشان:  اند. دهركمعرفي  7» بخش از نظام اقتصادي اسالم ي الهاميالگو
كند و استحكام كشور  جوشد و احتياج ما را به ديگران كم مي يعني اقتصادي كه از درون مي

ايـن  . 8»دهد؛ اين معنـاي اقتصـاد مقـاومتي اسـت     هاي خارجي افزايش مي را درمقابل تكانه
  غايت روشن و عملي است. تعريف به
رخ دهد، تبيين الزم ازجانـب مقـام معظـم رهبـري كـه افـق        چه بايد ، ازنظر آنبنابراين

مفهوم داشتن الگويي  ازنظر چگونگي (به ، وليحركت را بايد روشن كنند انجام گرفته است
 گيري شده است) هنوز كار چنداني انجام نگرفته چه هدف علمي و عملي براي رسيدن به آن

بررسـي   را ايـن مقالـه مـواردي    ةادامپردازي است. در  و اين همان مفهوم دقيق نظريه است
  گيرند. پردازي قرار كه در بحث اقتصاد مقاومتي بايد موضوع نظريه كنيم مي

مقاومتي نوعي تحول فراينـدي را بايـد    رسد كه در نگاه به اقتصاد ميگونه  نظر اين به
ن تـوا  ميمدت  چه در كوتاه و بلندمدت شاهد باشيم. آن ،مدت مدت، ميان در مقاطع كوتاه
اي دولـت   گيري برنامـه  و شامل اصالح جهت استعمدتاً متكي به دولت  ،انتظار داشت

ي داخلـي و كـاهش   هـا  پـذيري  تواند شامل كاهش آسيب ميشود. نتايج اين اقدامات  مي
خـارجي در اقتصـاد باشـد. شـايد      ةكننـد  پذيري مستقيم دربرابـر عوامـل تخريـب    ضربه
ي هـا  راسـتايي و انطبـاق برنامـه    تظار است، همچيزي كه در اين مرحله موردان ينتر بيش
در ايـن مرحلـه   البتـه  ي كلـي اقتصـاد مقـاومتي اسـت.     هـا  ساله بـا سياسـت   پنج ةتوسع
بـه تصـحيح   تواند  مييي براي فعاالن بخش خصوصي هم ايجاد خواهد شد كه ها مشوق

 دسـت  بـه مـدت، انجـام اصـالحات سـاختاري      ميان ةها منجر شود. در مرحل عملكرد آن
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يي ازقبيل اصالح قوانين معارض، اصالح نظام ماليـاتي، اصـالح نظـام    ها دولت در زمينه
ـ   هـا  منـدي كامـل يارانـه    ريزي، اصالح نظام گمركي، هدف بودجه مين أ، اصـالح نظـام ت

هم مهم و  اي اجتماعي، اصالح نظام بانكي موردانتظار است. چنين اصالحات ساختاري
سـاله زمـان الزم داشـته باشـد.      پـنج  ةچند برنامغايت دشوار است و ممكن است  ههم ب

سازي در اقتصـاد و افـزايش مقاومـت ذاتـي      انتظارات نهايي از انجام اين مرحله ظرفيت
بلندمدت از اقتصاد مقاومتي، تحول اساسي نظام اقتصادي  ةاقتصاد كشور است. در مرحل

اي  ريـزي ايـده   پـي جديد اقتصـادي و   ةموردانتظار است و انجام آن نيازمند تدوين نظري
الگوي اقتصـادي بـومي و   «ي كلي اقتصاد مقاومتي با تعبير ها سياست ةاست كه در مقدم

از آن ياد شـده اسـت. اهـداف ايـن مرحلـه      » علمي برآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي
و گسترش نفـوذ   ،سو زايي) ازيك تواند شامل ايجاد شرايط پويايي اقتصادي (يا درون مي

 تدافعي آغاز ةديگر باشد. اين نگاه فرايندي كه از مرحل گرايي) ازسوي (يا برون اقتصادي
شـود در   مـي تهـاجمي  ـــ   رقابتي ةكارانه وارد مرحل محافظه ةو با عبور از مرحل شود مي

  است:  خالصه شده 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  مراحل تحقق اقتصاد مقاومتي .1نمودار 

 تهاجميـ  برد رقابتيراه كارانهبرد محافظهراه برد تدافعيراه

 بخشي)بلندمدت (الهام ةدور

 مدت (پايدارسازي)دورة ميان

 مندسازي)ن(توامدت دورة كوتاه

گيري جهت اصالح
 اي دولتبرنامه

 خارجي پذيريكاهش ضربه

 پذيري داخليكاهش آسيب

 انجام اصالحات ساختاري

 افزايي خارجيمقاومت

 سازي داخليظرفيت

 تحول نظام اقتصادي

نفوذ اقتصادي 
 گرايي)(برون

 زاييدرون پويايي اقتصادي
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 امـا  زمـان آغـاز شـوند،    توانند هـم  ميمراحل  ةنمودار هم پيداست، هم درطوركه  همان
  باره محقق نخواهند شد. يك رسند و نتايج به ميزمان به انجام ن هم

  
  دولت و بازار 2.3

حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد موضوع مهم مكاتب در اقتصاد سياسي است كـه از  
در آن  10تا لزوم دخالت حداكثري دولت 9دولت در اقتصاد ةبراي مداخل نداشتننوعي جواز

ال ؤروشني بـه ايـن سـ    شود. اقتصاد مقاومتي هم از اين امر مستثني نيست و بايد به ميديده 
جا اهميت اساسي  ال ازآنؤپاسخ دهد كه نقش و حضور دولت تا كجا پذيرفته است؟ اين س

هـا در   ) ميان اهداف ايجاد خواهد شد. دولتtrade offبستان (ــ  دارد كه در عمل نوعي بده
و حتـي   ،اقتصاد براي اطمينان از تحقق اهداف كالن اقتصادي (مانند رشـد، ثبـات، عـدالت   

تـر باشـند،    كنند و هرچه اين اهداف كالن در اقتصاد زيادتر و پررنگ يمآوري) مداخله  تاب
گـذاري و بـالتبع    ديگر، هرگونـه قاعـده   اما ازسوي ،تر خواهد بود ردپاي دخالت دولت بيش

فعاليـت بـراي بخـش     ةترشدن زمينـ  مفهوم تنگ به ها هرگونه دخالت مستقيم ازجانب دولت
مغـاير   با كـارآيي اقتصـادي  تواند  مي نظر،اين و از  استكردن اقتصاد)  خصوصي (و مردمي

تعريف روشن و دقيق نقش دولـت در   بنابراينرشد اقتصاد ملي باشد.  ةو محدودكنند باشد
 ةي دولـت محدودكننـد  هـا  يك از دخالت اقتصاد مقاومتي الزم است. بايد معلوم شود، كدام

آن  ةبهينـ  ةد و انـداز ي دولت حها چنين، براي هريك از دخالت رشد اقتصاد ملي است؟ هم
مطلقي در اقتصاد وجود نـدارد و   ةيابي است. هيچ نسخ كدام است؟ اصوالً اقتصاد علم بهينه

اي اسـت كـه بايـد تعريـف و      بهينـه  ةفعاليت اقتصادي داراي انـداز  ةهر نوع اقدام در عرص
 مشخص شود.

بايد تحقق پيدا  كنيم كه مياهدافي برخورد  ةدر اقتصاد مقاومتي از همان ابتدا به مجموع
مسـتقيم    طور بند) دولت را به 24بر  ي كلي اقتصاد مقاومتي (مشتملها سياست 22كنند. بند 

گانـه نيـز   24ر بنـدهاي  گـ يدبند از  در هر براي مقابله با تحريم موردخطاب قرار داده است.
م سـ تر هدفي وجود دارد كه بتوان از طريـق مكاني  جاكه كم ازآن اهدافي تعريف شده است و

شده در  بازار تحقق آن را ضمانت كرد، لزوم دخالت دولت براي تحقق آحاد اهداف تعريف
د. انـواع ايـن دخالـت نيـز در يـك طيـف از       شـو  مـي آشـكار   هـا  هريـك از ايـن سياسـت   

گذاري، بستن عوارض و ماليات تا دخالـت مسـتقيم را    گذاري، قانون گذاري، سياست قاعده
تـر شـويم، شـانس تحقـق اهـداف       لت مستقيم نزديكشوند. هرقدر به سمت دخا ميشامل 
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تر خواهد  مبادله براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد نيز بيش ةهزين اما،  دوش ميتر  بيش
با نوعي تضاد در اهداف كارآيي اقتصادي (با معيار رشد اقتصـادي)   بنابراينشد و برعكس. 
دخالـت   ةبهينـ  ةتعريف انداز مفهوم تحقق اهداف موضوعه) مواجه هستيم و و اثربخشي (به

دولت براي ايجاد يك توازن منطقي ميـان كـارآيي اقتصـادي و اثربخشـي ضـروري و الزم      
دخالت متفاوت خواهـد   ةبهين ةتر اين است كه در هريك از اهداف انداز ظريف ةاست. نكت

توانـد سـبب    مـي اهـداف متصـور نيسـت. ايـن خـود       ةواحد بـراي همـ   ةبود و يك نسخ
وكـار را بـراي بخـش خصوصـي      د و سـهولت كسـب  وگذاري ش در سياست ييها آشفتگي

  د.كنتري مواجه  اقتصاد با ابهام بيش
در موضوع مسئوليت دولت در اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبـري بـه صـورتي طـرح     

ريزي الگوي عملي اقتصاد مقـاومتي   نما براي طرح تواند يك خط راه مياند كه  بحث فرموده
دولتي كه)  (ايناما  ...بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست ... اومتيقتصاد مقا«باشد: 

نيست به اين معنا نيست كه دولـت درقبـال آن مسـئوليتي نـدارد؛ چـرا، دولـت مسـئوليت        
هريك از پنج مسئوليتي كه  11».و كمك دارد ،سازي، هدايت تسازي، ظرفي ريزي، زمينه برنامه

گـري دارد و هريـك    انـد نيـاز بـه روشـن     موجز ذكر فرمودهايشان براي دولت در اين بيان 
پردازي اقتصاد مقاومتي داشته باشند. حدود و ثغور هريـك   اي در نظريه جاي ويژهتوانند  مي

ـ 24ترين راه براي اين منظور آن باشـد كـه بنـدهاي     نيز محل بحث است. شايد نزديك  ةگان
ي هريك از ها و زمينه دريكاوي قرار گي كلي اقتصاد مقاومتي از اين منظر موردواها سياست

در هريك بنـدهاي سياسـتي آن مشـخص شـود. درضـمن،      و  شود پنج مسئوليت برشمرده
جـه را از يـك اقتصـاد دولتـي     اي مديريت شـوند كـه نتي   گونه بايد به  گانه ي پنجها مسئوليت

  تر سازد. و به يك اقتصاد مردمي بازارگرا نزديك كند  متمايز
  
  كردن اقتصاد پايه الگوي مردم 3.3

در اقتصاد مقاومتي مخاطـب  توانند  مردم ميمتعددي از كتاب به كارهايي كه  ياه هدر صفح
)، حفـظ اتحـاد   65: 1393پيغـامي  ها باشند توجه داده شده است: خريدن كاالي داخلي ( آن

)، سـبك زنـدگي متناسـب بـا اقتصـاد مقـاومتي       69همان: ملي مقابل جنگ رواني دشمن (
)، برخورد عقالني توسط مـردم  78همان: )، تالش خالصانه دركنار توكل به خدا (70همان:(

مـديريت  96همـان:  )، شـناخت ابـزار دشـمن (   95همـان:  رواني ( براي جلوگيري از جو ،(
)، 326همـان:  حرام ( ةجهادي و پرهيز از لقم ة)، روحي155همان: ( وضعيتيمصرف در هر 
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)، پرداخـت  468همـان:  )، اصالح الگوي مصرف (445همان: ( مشاركت در اردوي جهادي
 هـا  در يارانـه  به حقوق ديگـران  نكردنو تجاوز ها و رعايت استحقاق ،)483همان: ماليات (

نقش مردم نيست، بلكه اقـداماتي اسـت كـه     ة). روشن است كه اين موارد هم487همان: (
كـارآفريني،   ةي، توسـع سـازي امكانـات داخلـ    برعهده دارند و اهدافي مانند فعال اًمردم راس

بنيـان، خودكفـايي در كاالهـاي اسـتراتژيك، مـديريت واردات، امنيـت اقـالم         اقتصاد دانش
راهي و مشاركت مستقيمِ اقتصـادي مـردم در    جز با هم يا حتي مقابله با تحريم نيز ،بردي راه

  نيست. پذير  كننده امكان نقش توليدكننده يا مصرف
ي اقتصاد براي مـردم (ماننـد الگوهـاي سوسياليسـتي) يـا      كه اقتصاد مردم ديگر اين ةنكت

داري) نيست، بلكه اقتصادي است كه پايـه و اسـاس    اقتصاد بر مردم (مانند الگوهاي سرمايه
اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه انقالب نشان بدهد كه هويت دروني «آن مردم هستند: 

رشد بدهد و تعالي بدهد. ايـن معنـاي    اين كشور و اين ملت قادر است خود را اداره كند و
بنياد است؛ يعنـي   قتصاد مقاومتي مردما« 12».اقتصاد مقاومتي [است]. اين بايد تحقق پيدا كند

  ةمـردم، سـرماي   ةبر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ بـا اراد 
جالب در بيان مقام معظم رهبري آن است كه  ةنكت 13».كند ق پيدا ميقمردم، حضور مردم تح

و حضور مـردم. هـر    ،مردم ةمردم، سرماي ةاراد ؛گونه با اقتصاد مقاومتي پيوند دارند مردم سه
چه بايد  ، آنباره همين پردازي در اقتصاد مقاومتي باشند. در بايد موضوع نظريه ها اين زمينه ةس

اي است كه مـردم را بـه    ظام انگيزشي ويژهتر بدان پرداخته شده است) ن روشن شود (و كم
  كند. ميو هدايت  دهد ميسوق » بايدها«سمت و سوي 

كند، تمـايز يـا    ميتر ذهن مخاطب را درگير  چه بيش كردن اقتصاد آن در موضوع مردمي
سازي بـا تجربيـات موفـق و     سازي است. خصوصي كردن اقتصاد با خصوصي تشابه مردمي

شود. جمهوري اسالمي ايران در اين زمينـه عملكـردي    ميناموفقي در دنياي معاصر تداعي 
 ها ي آن (مانند واگذاري رانتي شركتها نوعي ضمن تحمل آسيب و به است دفاع نداشته قابل

(ازقبيـل  ي آن هـا  تر توليد و اشتغال پـس از واگـذاري) نتوانسـته مزيـت     و عملكرد ضعيف
ي كلي ها شرايط رقابت و كارآيي اقتصادي در توليد ملي) را تجربه كند. سياست كردنايجاد
 پيـاده  ،و درعمـل  است هم بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري درست پيش نرفته 44اصل 

كـردن اقتصـاد و    موضـوع مردمـي   بررسـي پـردازي   نظريه ة، در عرصبنابراين 14نشده است.
مردم در اقتصاد از اقدامات مهمي اسـت كـه بايـد     ةاي مشاركت گستردتعريف الگوهايي بر

كـردن   سـازي بـا مردمـي    انجام گيرد. در كتاب موردبحث ضمن تصريح تفاوت خصوصـي 
سـازي مقـدمات    فراهم«، »ايجاد شرايط عادالنه براي تمامي افراد«اقتصاد، به مواردي ازقبيل 
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ي هـا  آموزش ةبرقراري عدالت در حوز«و  ،»ندكه مردم رشد و بلوغ الزم را پيدا كن براي اين
) و در بخش مربوط به مقابله با 257 - 255: 1395(پيغامي است كلي شده  اي اشاره» مهارتي

كنـد. واحـدهاي    مـي تـر   مـي اقتصاد را مرد ها كردن مقياس كوچك«فساد هم اذعان دارد كه: 
الگوي خاصي  اما ،)345(همان: » كند ميكوچك و متوسط توزيع ثروت را بين مردم پخش 

ال ؤو هنوز ايـن سـ   است گيري مشاركت مردم در اقتصاد موردبحث قرار نگرفته براي شكل
در ايـن زمينـه تجربيـات     ،رسـد  مي  نظر چه اتفاقي بايد بيفتد؟ به جدي وجود دارد كه دقيقاً

  توانند مفيد باشند. ميدر الگوهاي مشاركت اقتصادي  ها ر كشورگيدعملي 
  
  داخلي و توليد مليتوليد  4.3

 كيد زياد در بيانات مقام معظم رهبري آمدهأموضوع حمايت از توليد ملي و توليد داخلي با ت
حمايت از توليـد ملـي و توليـد داخلـي،      ةنتيج منزلة به ،و توليد ثروت در اين بيانات است

نس داخلي خريد ج ... سطوح توليد ملي را ترويج كنند  ةمردم در هم«مورداشاره بوده است: 
گـذارد.   چيز اين كشور تأثير مي سازي اقتصاد است و بر روي همه يك ضرورت براي مقاوم

  15».مردم است  ةكرد؛ اين نقش هم جهبايد به اين تو
در  توانند در جاي خـود مهـم باشـند.    ميهريك از معيارهاي توليد ملي و توليد داخلي 

ر توليد داخلي اشتغال ايجادشده اهميت توليد و د ةتوليد ملي سهم هر مليت از ارزش افزود
توانند  ميزيادي دارند. روشن است كه از نگاه اقتصاد مقاومتي هم توليد ثروت و هم اشتغال 

  است.شده  به هر دو اين مفاهيم اشاره صورتي دقيق، در بيانات به ، بنابراينمهم باشند
مبادالت تجاري، گسترش بنادر آزاد تجاري،  ةكه در عصر حاضر (با توسع ديگر اين ةنكت
گذاران خارجي در كشورها) در هريـك از مفـاهيم    و حضور سرمايه ،صادرات مجدد ةپديد

معياري براي تشخيص هستيم. در نگاه اول،  درموردتوليد ملي و توليد داخلي نيازمند توافق 
د بخشي از توليد ملي ايران نك ميآيد كه كااليي كه يك ايراني توليد   نظر ممكن است ساده به

كاالهـاي  ؛ امـا  شود، يك كـاالي داخلـي اسـت    مياست يا كااليي كه در داخل كشور توليد 
ت يـا در داخـل يـك كشـور انجـام      ييك مل رامراحل توليد آن  ةزيادي وجود دارند كه هم

و  ندناي را وارد ك و حتي كاالهاي واسطه ها . كشورها ممكن است بسياري از نهادههندد مين
اين كاالها  توان مي با چه معياري ،صورت دراين ؛در داخل كشور به كاالي نهايي تبديل كنند

صـورت كامـل وارد كشـور     ها بـه  يي كه قطعات آنها آورد؟ آيا اتومبيل  حساب را داخلي به
شوند نيز كااليي داخلي يا ملي است؟ اساساً امروزه در توليد  ميهم  و در داخل سر اند شده
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ي چنـدمليتي در  هـا  ي مختلفي دخيل هسـتند و رد پـاي شـركت   ها تيي از كاالها ملبسيار
در چنين عصر و زماني بدون داشـتن معيـاري روشـن     بنابراين 16خورد. مي  چشم جا به همه

توان بر بسياري كاالها برچسب توليـد ملـي يـا توليـد داخلـي زد. در ايـن زمينـه نيـز          مين
  اند. اي تشخيص آن را از بديهيات دانسته گونه و بهاست پردازي الزم صورت نگرفته  نظريه
  
  هاي اقتصاد مقاومتي نظام خرده 5.3

اقتصادي متناسب با خـود   ياه نظام تحقق اقتصاد مقاومتي بدون ترديد نيازمند طراحي خرده
و نظـام ارزي و تجـاري    ،ها نظام مالي و بانكي، نظام ماليـاتي  ترين آن كه ازجمله مهم است

خـود   خودي شويم كه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به مي جا نيز يادآور دداً در ايناست. مج
ي هـا  چـه در اقتصـاد   شكل دستوري همانند آن اتفاق نخواهد افتاد. اگر نخواهيم اهداف را به

شود محقق كنيم، نيازمند سازوكاري هستيم كه ماتريس نهـادي الزم و   ميكامالً دولتي انجام 
دادن نيروهاي اقتصادي به سمت آن اهداف فـراهم   سوق منظور بهاسب را نظام انگيزشي متن

مناسب برشمرده فراهم خواهد  ياه نظام از طريق طراحي خرده فقطاي  ند. چنين زمينهكن مي
راسـتا بـا اهـداف     تواند هم ميال اساسي آن است كه آيا نظام مالي و بانكي موجود ؤشد. س

وسـوي   عوامـل بـه سـمت    ةكننـد  مالياتي فعلي تشـويق  اقتصاد مقاومتي عمل كند؟ آيا نظام
ي داخلي در اقتصاد مقاومتي است؟ آيا نظام تجاري موجود در جهـت  ها سازي ظرفيت فعال

ا يـك  هـ  نظام كند؟ اگر چنين نيست، اصالح اساسي اين خرده ميتقويت توليد داخلي عمل 
  ضرورت اساسي براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.

  
  »مقاوم اقتصاد«بودن مفهوم  يا مطلقنسبي  6.3

ال ايـن اسـت كـه آيـا     ؤمطلـوب اسـت، سـ    يسـازي اقتصـاد ملـي وضـعيت     مقـاوم اگرچه 
جا قابليت طرح دارد كه مانند  ال ازآنؤيا مطلق؟ اين س است مفهومي نسبي» مقاوم  اقتصاد«

) opportunity cost» (فرصـت  ةهزينـ «سازي اقتصاد ملي نيز داراي  هر هدف ديگري، مقاوم
جا ممكن است ميـان دو مفهـوم    بودن نيز بر آن حاكم است. در اين و قانون صعودي است
چـه اقتصـادي از طريـق     ل شويم. چنـان ئسازي سياستي تمايز قا سازي ذاتي و مقاوم مقاوم
نوعي از مقاومت ذاتي دست يابـد كـه بتوانـد     به» كارآمدي اقتصادي« وضعيت كردنايجاد

صـورت   تري از خود نشان دهـد، درايـن   نامطلوب ايستادگي بيش اوضاع و احوالدربرابر 
ــ ــراي آن متصــور نيســت.  ةهزين ــا 17فرصــتي ب ــاوم ام ــا ســازي برخــي مق ي اقتصــادي ه
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بـازار آزاد اتفـاق    اوضـاع و احـوال  گـرفتن از   ساخته است و عموماً نيز بـا فاصـله   سياست
شرايط مقاومت اقتصـادي را  اي انتخاب ميان كارآيي اقتصادي و  گونه افتند. اين موارد به مي

طرح  سازي قابل مقاوم ةبهين ةسازي و انداز مقاوم ةد. در اين موارد، هزينكن ميناپذير  اجتناب
كـه   ماننـد وضـعيتي  سـازي اقتصـادي اسـت.     در مقاوم» نسبيت«و اين همان مفهوم  است

ضريب مقاومـت  هاي ناشي از زلزله مقاوم كنند، افزايش  اي را دربرابر تكانه بخواهند سازه
بـه   سـو، باتوجـه   ازيك بنابراينتري را تحميل خواهد كرد.  تر و بيش ي بيشها سازه هزينه
 ةحد مطلوب و بهينـ سازي بايد  هاي مقاوم ديگر، هزينه هاي محتمل و ازسوي تهديد تكانه

سازي اقتصاد نيز  نسبي است، مقاوم يكه امنيت امر گونه سازي مشخص شود. همان مقاوم
ي محتمـل  ها داشت ذخاير استراتژيك براي مقابله با تكانه آن نگه ة. مثال سادچنين است

آن نيـز   ةهزينـ  امـا آورد،  مـي  ارمغـان  تر ضريب امنيـت بـاالتري را بـه    . ذخاير بيشاست
  است.  باالتر

، لزوم مقاومت است مقاوم معرفي كرده يكه اقتصاد ايران را اقتصاد پس از آن در كتاب،
 زعم نويسنده، خواست مقام معظم رهبري چنين اسـت  و به است تصريح كرده را حداكثري
اسـت  ). براي استناد چنين مفهوم مهمي به مقام معظم رهبري سندي ذكر نشده 117(همان: 

  .استرسد كه برداشت نويسنده  مي  نظر و به
  
  استقالل اقتصادي 7.3

شـود. آيـا در    مـي مفهوم استقالل اقتصادي عموماً درمقابل مفهوم وابستگي اقتصادي مطرح 
عصر حاضر نداشتن وابستگي اقتصادي ممكن يـا حتـي الزم اسـت؟ عصـر حاضـر عصـر       

رنگ  و اقتصادي را تاحدودزيادي كم ،گسترش ارتباطات است كه مرزهاي سياسي، فرهنگي
الملـل داراي سـاختار و پويـايي     اقتصاد بين«نويسد:  ميطوركه باري بوزان  ه است. همانكرد

 هـا  واحدهاي آن هستند، تجارت و ماليه كنش ها افراد و شركت ]در اين سيستم[ويژه است. 
ي آن و بازار ساختار بنيادي آن است. سيستم اقتصـادي داراي آهنـگ تـاريخي    ها و واكنش

افـزايش روزافـزون    مشخص است و نكاتي چون رشـد جمعيـت، نـوآوري تكنولوژيـك،    
ي روشن اقتصـادي بـر تـوان آن    ها تئوري ةو توسع ،دهي، كشمكش طبقاتي ظرفيت سازمان

سوي افـزايش   مندي به افزايد. در طول زمان، پويايي اقتصادي باعث ايجاد گرايش قدرت مي
اقتصادهاي محلي  ةنهايي، توسع ةي موازي شده است. نتيجها تر فعاليت ثروت و تمركز بيش

  .)261: 1390(بوزان » ها بوده است بين آن ةايش سطح مبادلو افز
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فرهنگـي برخـي كشـورها را     ةدر عرصـ » هويـت ملـي  «كيد بر حفظ أت وضعيتدر اين 
ريـزي و اقـدام كننـد. در     فرهنگ بيگانـه برنامـه   ةواداشته كه براي جلوگيري از نفوذ و سلط

امنيـت اقتصـادي    ةايـد  1945ل از سـا «شـود.   ميكيد أمين امنيت اقتصادي تأاقتصاد نيز بر ت
امـروزه تجـارت    ،حال ). بااين264(همان:  »جايگاه وااليي در دستور كار سياسي يافته است

توليد در  در مقايسه باجهاني مرزهاي ملي كشورها را درنورديده و نرخ رشد باالتر تجارت 
  كند كه: ميجهان به يك واقعيت و ويژگي عصر حاضر تبديل شده است. بوزان يادآوري 

تـوان آن را در عبـارت كـارآيي اقتصـادي      ميبازار جهاني ساده و قوي است و  ةجاذب
رسـي بـه    كننـد، دسـت   ميخالصه كرد. بازار جهاني براي كساني كه در آن مشاركت 

سـازد كـه    مـي گيرندگان را ممكـن   و وام ،دهندگان انواع خريداران و فروشندگان، وام
گسترده از امكانات باعث گشـايش   ةلي است. اين دامني داخها بسيار فراتر از توانايي

ي تخصصـي  هـا  ي توليـد انبـوه و اسـتراتژي   ها جويي گيري از صرفه فرصتي براي بهره
رسي به پول و تكنولوژي  پذير نيست. اين امر، دست شود كه در اقتصاد بسته امكان مي

ت و جريـان  رس نيس سادگي دردست هكند كه در داخل دولت ب ميرا تسريع و تسهيل 
كنـد. در بهتـرين حالـت، بـازار      مـي ها و اطالعات مفيد را تضـمين   مداومي از تماس

تواننـد از امتيـازات رقـابتي خـود بهتـرين       ميها  دهد كه دولت ميجهاني اين نويد را 
  ).281 استفاده را بكنند (همان:

ازجانـب  كـرات   يي مانند تحريم اقتصادي بـه ها اي (اگرچه در عمل با روش چنين جاذبه
كشورها  ةطرف، هم اند نقض شده باشد) ازيك يي كه خود منادي تجارت آزاد بودهها قدرت
ديگـر، شـرايط وابسـتگي     و ازطـرف  18سمت حضور در بازار جهاني سوق داده است  را به

، بـازتعريف  وضـعيت در اين  بنابراين كشورها رقم زده است. ةمتقابل اقتصادي را براي هم
  شود الزم است. ميكيد أدي كه در اقتصاد مقاومتي بر آن تمفهوم استقالل اقتصا

عموماً پذيرفته است كه در كاالهاي اسـتراتژيك (ماننـد گنـدم در ايـران) كشـورها بـه       
و خـود درصـدد توليـد داخلـي آن باشـند. مفهـوم        كننـد سازوكار بـازار جهـاني اعتمـاد ن   

نيـاز بـه ايـن     نظـر اقتصادي از مين استقاللأمعني ت جا به يا خودبسندگي در اين» خودكفايي«
ي باالتر از بازار جهاني نيـز منطـق خـاص    ها . در اين زمينه، توليد حتي به قيمتستكاالها

ـ  » خوداتكايي«خود را دارد. مفهوم ديگر  مين بالفعـل كاالهـا در   أاست كه لزوماً به مفهـوم ت
لـزوم) اشـاره   تر به ايجاد ظرفيت الزم براي توليد خودكفا (در صورت  داخل نيست و بيش

سـازي اورانيـوم موردنيـاز در خـارج از      ، اگرچه در امريكا بخش مهمـي از غنـي  دارد. مثالً
سـازي   غنـي  ةشود، در صورت لزوم امكان و ظرفيت انجام هم ميمرزهاي اين كشور انجام 
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در داخل خاك آن كشور وجود دارد. در كشور ما نيز در مقطعي بـا تهديـد تحـريم بنـزين     
تـر)   ي داخلي براي توليد بنزين (اگرچه با كيفيـت پـايين  ها پااليشگاه نابراين، بمواجه شديم

گذاشتند. اين اقدام مانع تحـريم    نمايش موفقي را به ةگرفته شدند و در نوع خود تجرب  كار هب
 علت ايران واردات بنزين را (بهسالمي امهوري شدن اين تهديد ج بنزين شد. پس از برداشته

چنـين مـواردي كـه كاالهـاي اساسـي گفتـه        به بنابراينقيمت و نيز كيفيت) از سر گرفت. 
تواند در دسـتور كـار    ميآن) نيز  ةشوند، ايجاد ظرفيت الزم (و نه لزوما توليد بالفعل هم مي

مبادلـه ضـرورتي بـراي     ر موارد، براي كاالهاي تجاري و قابـل گيدمسئوالن كشور باشد. در 
ها از بازار جهـاني منافـاتي بـا اسـتقالل      مين آنأخودكفايي نيست و ت تيجهدرنخوداتكايي و 
شود، بلكه اين موارد موضـوع   ميو خطري براي امنيت اقتصادي محسوب ن رداقتصادي ندا

چه را در موضوع وابستگي متقابل اقتصادي  آن ةاست. شايد هم» وابستگي متقابل اقتصادي«
 ناپذير صه كرد كه وابستگي متقابل يك واقعيت اجتنابتوان گفت بتوان در اين ايده خال مي

چـه   آن اما 19ي بزرگ اقتصادي را از آن گريزي نيست.ها دنياي معاصر است كه حتي قدرت
براي استقالل اقتصادي باشد و امنيت اقتصادي را در مخـاطره قـرار دهـد     يتواند تهديد مي

تقـارن بـه   «شـود:   مـي يـادآور   طوركـه ژوزف نـاي   است. همان» قارنتوابستگي متقابل نام«
تواند  ميتر  ي نسبتاً متوازن در قياس با وابستگي نامتوازن اشاره دارد. وابستگي كمها موقعيت

تر از ديگري وابسته  يك منبع قدرت باشد. اگر دو طرف وابستگي متقابل داشته، اما يكي كم
اسـت، مـادامي كـه     تري دارد، داراي يك منبـع قـدرت   گاه طرفي كه وابستگي كم باشد، آن

ي نامتقارن ها كردن وابستگي وابستگي متقابل ارزش قائل شوند. اداره ةطرفين براي اين رابط
آل كـامالً نـادر اسـت،     متقابل يكي از ابعاد مهم قدرت اقتصادي است. تقارن مطلـق و ايـده  

(ناي  »باشد ميقدرت بالقوه  ةتر وابستگي متقابل اقتصادي نيز مستلزم يك رابط بنابراين بيش
ي متقابل موضوع مهم اسـتقالل اقتصـادي   ها كردن وابستگي كه اداره ). نتيجه اين101: 1390

  بايد به آن توجه شود.  پردازي اقتصاد مقاومتي كه در نظريه ستبراي كشورها
و بــا مفهــوم اســت در كتــاب موردارزيــابي مفهــوم اســتقالل اقتصــادي تعريــف شــده 

). درادامه، بـا اسـتنادي   120: 1395ل شده است (پيغامي ئقا خودبسندگي اقتصادي نيز تمايز
نويسـنده درادامـه    20.به بيانات مقام معظـم رهبـري اسـتقالل اقتصـادي معنـي شـده اسـت       

دانـد   مـي شـدن اقتصـاد    مقـاوم  باعـث بـا دنيـا    را صورتي كلي) داشتن پيونـد اقتصـادي   (به
تعامل و  ةنحو«يان شده است: شود، ب ميجاي ديگري كه به بحث ما مربوط  ). در53  (همان:

). 90(همان: » بردي است بسيار مهم و راه ةلئقرارگرفتن در آرايش و ترتيبات جهاني يك مس
بايـد ترتيبـات    كه در فضاي اقتصاد مقاومتي  است برد و معتقد ميدرادامه، از نظام سلطه نام 
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بتوانيم آن را عقب برانيم جهاني را بشناسيم تا بتوانيم مقابل نظام سلطه هم مقاومت كنيم هم 
  ).92و تهديداتشان را با تهديد پاسخ دهيم (همان: 

  
  رشد و عدالت 8.3

و مهـم هسـتند.    رنـد ديگـر در اقتصـاد مقـاومتي موضـوعيت دا     پاي يك رشد و عدالت هم
مكاتب اقتصادي موردتوجه بوده و هسـت،   ةجاكه توجه به رشد و توليد ثروت در هم ازآن

ر مكاتـب  گـ يداقتصـاد مقـاومتي بـا     ةتوجه ويژه به عدالت دركنار رشد را بايد وجـه مميـز  
ايـن اقتصـاد   «اقتصادي معرفي كرد. مقام معظـم رهبـري در ايـن مـورد اشـاره دارنـد كـه:        

هـاي   صعدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي در جامعه يكي از شـاخ  ... محور است عدالت
معنـاي تقسـيم فقـر     عدالت در اين بيان و در اين برنامه بـه  ... مهم در اقتصاد مقاومتي است

  21».دادن است معناي توليد ثروت و ثروت ملي را افزايش نيست، بلكه به
بستان ميان دو هدف رشـد و  ــ  جاكه در الگوهاي اقتصاد متعارف عموماً نوعي بده ازآن

ي دولت در اقتصـاد  ها ي معطوف به عدالت با دخالتها سياستعدالت وجود دارد و انواع 
پردازي  راه است، الزم است تعارض رشد و عدالت در نظريه رشد) هم ة(از نوع محدودكنند

جا بـه الگـوي رشـد     اقتصاد مقاومتي موردتوجه خاص قرار گيرد. درواقع، همه چيز در اين
محور است.  كيد بر الگوي رشد عدالتأتنوعي  كيد بر عدالت دركنار رشد بهأشود. ت ميختم 

محـور)   ديگر، در اقتصاد مقاومتي كيفيت اجتماعي رشد (با محوريت رشد عـدالت  عبارت به
ت رشـد بايـد     پايدار) و هم ةمحيطي آن (در مبحث توسع همانند كيفيت زيست زمان با كميـ

الت توزيعي (آن هم تواند در عد ميموردتوجه دقيق قرار گيرند. عدالت در اقتصاد مقاومتي ن
مراحـل قبـل از    ةبايد ردپاي آن در همـ  از نوع توزيع مجدد درآمدها) خالصه شود و الزاماً 

  و پس از توليد ديده شود. ،توليد، حين توليد
  

  نهاد گيري و پيش نتيجه .4
سازي اقتصادي  شرق آسيا مقاوم 1997ويژه پس از بحران مالي  ي اخير و بهها گرچه در دهه

 آوري اقتصادي مورداشاره قرار گرفتـه  چون تاب ي همهاي ناات اقتصادي جهان با عنويدر ادب
 ةمربـوط بـه انديشـ    فقطآن  ةويژ  ميبا عمق مفهو را »اقتصاد مقاومتي«اصطالح بايد ، است

اقتصاد مقاومتي ازجانب رهبر  ةطرح ايدپيوند با فرهنگ مقاومت دانست.  اسالم ناب و هم
دانشـگاهيان   دسـت  بـه معظم انقالب اسالمي و درخواست ايشان براي تبيين ايـن ايـده   



 1396 ، شمارة نهم، اسفندهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   132

تاكنون برانگيخته است. اين مقاله با تمركز بـر كتـاب    1389ي زيادي را از سال ها تالش
ي هـا  اثر عادل پيغامي نشان داده است كـه هنـوز زمينـه    مقاومتي اقتصاد گفتارهاي درس

طـور   به پردازي اقتصاد مقاومتي مبهم باقي مانده است. بسياري وجود دارند كه در نظريه
 ها مناسب تنظيم شـده  نوشت آرايي و حتي پي كتاب ازنظر شكلي و چاپ و صفحه ،كلي
 ارزشي نويسنده در بحث مشهود است. ةو صبغ است

معاصر ايران اسالمي جاي خود را  ةاقتصادي جامعــ  اقتصاد مقاومتي در فرهنگ سياسي
امـا موضـوعات مهمـي وجـود دارنـد كـه بايـد ازمنظـر اقتصـاد مقـاومتي            است، باز كرده

مهـم   ياهـ  موردبازانديشي و تبيين مفهومي قرار گيرند كه در اين مقاله، برخـي از موضـوع  
شـده   ائهي مقام معظم رهبري و مطالب ارها و پيرامون آن با نگاه به انديشهشده است مطرح 

  اختصار بحث شده است. در كتاب مورداشاره به
نوعي بيـان  » ي اقتصاد مقاومتيها ويژگي«بيان  در كه در مباحث موضوعي مشخص شد

شـود و بـازتعريف    مـي تري احساس  بيني بيش كه نياز به واقع است صورت گرفته ها آل ايده
اتفاق بيفتد، تبيين الزم ازجانب  چه بايد ه است. ازنظر آنكرددقيق اقتصاد مقاومتي را الزامي 
مفهوم داشتن الگويي علمي و  ولي ازنظر چگونگي (به است، مقام معظم رهبري انجام گرفته

جدي انجام نشده اسـت و   يگيري شده است) هنوز كار چه هدف عملي براي رسيدن به آن
هـد، نـوعي   بايـد رخ د  چه  عمل نيز آن ةپردازي است. در صحن اين همان مفهوم دقيق نظريه

و بلندمـدت انتظـارات از    ،مـدت  مـدت، ميـان   بايد در مقاطع كوتاه تحول فرايندي است كه 
  اقتصاد مقاومتي مشخص شوند.

نوعي با تضاد در اهـداف كـارآيي    در موضوع حدود و ثغور دخالت دولت در اقتصاد به
جـاد يـك   دخالت دولـت بـراي اي   ةبهين ةاقتصادي و اثربخشي مواجه هستيم و تعريف انداز

تحقـق اقتصـاد    توازن منطقي ميان كارآيي اقتصادي و اثربخشي ضـروري و الزم اسـت. در  
راهي و مشاركت مسـتقيم   مقاومتي مردم مخاطب اصلي هستند و اهداف موردنظر جز با هم

مردم  ةحال، تعريف الگوهايي براي مشاركت گسترد پذير نيست. درعين اقتصادي مردم امكان
  ات مهمي است كه بايد انجام گيرد.از اقدام در اقتصاد

موضوع حمايت از توليد ملي و توليد داخلي به دفعات در بيانات مقـام معظـم رهبـري    
شود. توجه به توليد ملي يعني توجه به سهم كشور از ارزش افزوده و توليد ثروت  ميديده 

ه از نگـاه  كـ  حاصل از آن و توجه به توليد داخلي يعني توجه به اشتغال حاصـل از توليـد،  
 درمـورد  توانند مهم باشند. در اين زمينه نيازمند تعريـف و توافـق   مياقتصاد مقاومتي هر دو 

  يك معيار براي تشخيص هستيم.



 133   ... رب گفتارهاي اقتصاد مقاومتي مبتني درسنقدي بر كتاب 

اقتصـادي متناسـب بـا خـود      ياه نظام تحقق اقتصاد مقاومتي بدون ترديد نيازمند خرده
و نظـام ارزي و   ،نظام مالياتيا نظام مالي و بانكي، ه نظام ترين اين خرده ازجمله مهم است؛

سـاخته اسـت و عمومـاً بـا      ي اقتصـادي نيـز سياسـت   هـا  سازي تجاري است. برخي مقاوم
افتد. اين موارد انتخاب ميان كارآيي اقتصـادي   ميبازار آزاد اتفاق  وضعيتگرفتن از  فاصله

سـازي و   مقـاوم  ةد. در اين موارد، هزينـ كن ميناپذير  و شرايط مقاومت اقتصادي را اجتناب
سـازي   در مقـاوم » نسـبيت «طـرح اسـت و ايـن همـان مفهـوم      مسـازي   مقاوم ةبهين ةانداز

 است.  اقتصادي
شـود الزم   مـي كيـد  أبازتعريف مفهوم استقالل اقتصادي كه در اقتصاد مقـاومتي بـر آن ت  

كـه در كاالهـاي اسـتراتژيك (ماننــد گنـدم در ايـران) مفهـوم خودكفـايي يــا         اسـت. بـااين  
دنيـاي معاصـر    ناپـذير  وابستگي متقابل يك واقعيت اجتناب امايرفته است، خودبسندگي پذ

  ي متقابل نامتقارن است.ها كردن وابستگي چه بايد انجام گيرد اداره است و آن
جاكـه در   ديگر در اقتصاد مقاومتي موضـوعيت دارنـد و ازآن   پاي يك رشد و عدالت هم

بستان ميان دو هدف رشد و عدالت وجود دارد ــ  الگوهاي اقتصاد متعارف عموماً نوعي بده
 ةي دولت در اقتصاد (از نوع محدودكنندها ي معطوف به عدالت با دخالتها و انواع سياست

پـردازي اقتصـاد مقـاومتي     ، الزم است تعارض رشد و عـدالت در نظريـه  استراه  رشد) هم
  موردتوجه خاص قرار گيرد.

  
  ها نوشت پي
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هـا بـه    ملـت  منزلـة الگوهـاي موفـق اقتصـادي در چشـم ديگـر       كشورهاي شرق آسيا را بـه 
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واردات كاالهـاي ارزان چينـي نيـز     ةمريكا را بـه ادامـ  اقيمت دالر كاهش خواهد داد، بلكه تمايل 

ثبـاتي در چـين خواهـد بـود      رفـتن مشـاغل و بـي    معنـي ازدسـت   خواهد انداخت كـه بـه    خطر به
  .)102 :1390  (ناي
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روسـيه وابسـته    ةزاني كه مشتريان آلماني به امنيـت عرضـ  آلمان بستگي دارد، درست به همان مي
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