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  نقد و تحليل كتاب
  تا عمل يهاز نظر ؛مقاومتي اقتصاد

  *فرهاد ترحمي
  **فاطمه بزازان

  چكيده
 ةحوزهاي  نظري و چالشهاي  بنيان شامل عمل تا نظريه از ؛مقاومتي اقتصادمحتواي كتاب 

مدل  كارگيري به، با جهتدر اين  اقتصاد مقاومتي و شروط تحقق و دستاوردهاي آن است.
بررسـي شـده اسـت.     نظـري و عملـي اقتصـاد مقـاومتي     حـاظ ل اي، به حلقه ششمديريتي 

هـا، اصـالح سـاختارها،     وابسـتگي ند از رهبري و مديريت، كاهش ا مدل عبارتهاي  حلقه
ساختار كتاب خبري و  و ارتباطات و تعامالت جهاني. ،محوري مردمها،  زيرساخت ةتوسع
از آمارهاي  نكردن فادهاست است. كار گرفته نشده بهاست و تحليل اقتصادي در آن اي  خطابه

و تحليـل ناكـافي از سـاختار اقتصـاد ايـران از       ،روز، ابزارهاي سنجش در علم اقتصـاد  به
منظور كسب اطالعات كلي  بهكتاب اين  كل،در رود. ميشمار  به هاي كتاب ذكرشده كاستي

تحليل اقتصادي  ةزمين  درنوشته شده است، اما  از اقتصاد مقاومتي و مشكالت اقتصاد ايران
  .داردفراوان  نواقصاستفاده  مورد خصوص ادبيات موضوع و ابزار علميِ به

  .نظريه و عمل، تحليل اقتصادياقتصاد مقاومتي،  ،اقتصاد ايران ها: كليدواژه
  
  . مقدمه1

گران و  مناسبي را براي پژوهش ةزمين 1392كلي اقتصاد مقاومتي در بهمن هاي  ابالغ سياست
گونـاگون اقتصـاد ايـران را    هـاي   آن بتواننـد جنبـه   ازطريقاست تا  كردهانديشمندان فراهم 
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از مقاالت و كتـب   هريك در اين جهت،هاي مناسب بپردازند. كار راه ةارائو به ند كنبررسي 
تمامي ، كه شدن اقتصاد مقاومتي اند. بررسي روند اجرايي كردهين نظر خاصي موضوع را تبي از

مسـتخرج از مـتن   هـاي   تحليـل شـاخص  بـه  ، انـد  كرده كيدأت بر آن نظران اقتصادي صاحب
، توفيـق  مذكورهاي  روند شاخص ةمطالعكه بتوان با  اي گونه به نياز دارد. ابالغيهاي  سياست

كتب و مقـاالتي كـه    تأليف بنابراين،بحث قرار داد.  موردبه اقتصاد مقاومتي را  يتوجه بييا 
هـاي   هاي اقتصاد مقاومتي به تعيـين شـاخص   دقيق و با استفاده از متن سياست نحو بهبتواند 

 21بنـد   ديگـر،  ازسـوي ، امري خطيـر اسـت.   كند اقدامها  آن مرتبط و بررسي روند اجرايي
آموزشـي و   و هـاي علمـي   سازي اقتصاد مقاومتي در محـيط  گفتمانهاي ابالغي به  سياست
 ضروري است ،بنابراين است. كرده تأكيداي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي  رسانه

 اقتصادعنوان  باشده  منتشرحاضر به نقد يكي از كتب  ةمقال .شوندشده واكاوي  چاپآثار كه 
 اختصار كتاب معرفي بهش دوم، پس از مقدمه و در بخ پردازد. مي عمل تا هينظر از ؛يمقاومت
تـوايي اثـر در بخـش چهـارم     گيرد. ابعاد مح ميتوجه قرار  موردسپس، ابعاد شكلي  شود. مي

و  ،شود. موارد مرتبط با توان و كيفيت تحليل علمي، ميزان انسجام و نظم منطقـي  مي  تحليل
شـده در ايـن بخـش آورده شـده اسـت.       گرفتـه  نظـر  درهاي  فرض پيشسازگاري با مباني و 

  شود. مي پرداختهگيري  نتيجهبندي و  جمع ، بهپايان در
  

  . معرفي كتاب2
گسـتر  گروه تخصصي نيرورا  وز داووديفير ةنوشت عمل تا هينظر از ؛يمقاومت اقتصادكتاب 

نسـخه و بـا    هزاراالنبيا و جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير در  خاتمقرارگاه سازندگي 
چـه از عنـوان كتـاب     . آناند اندهرسچاپ  به 1395بار در سال  ريال نخستين 145000قيمت 

ـ نظـري و  هاي  تحليل بنيان تأليفآيد هدف از  مي بر اقتصـاد   كـردنِ  هـاي عملـي  كار راه ةارائ
هـاي   مقاومتي است. در اين خصوص و در پشت جلد، هدف كتاب بيان مفـاهيم و چـالش  

اقتصاد مقاومتي و درج شروط تحقق و دستاوردهاي آن ذكر شده است. اين  ةحوزمربوط به 
مفاهيم  به باتوجهشده است. فصل اول، مباني نظري اقتصاد مقاومتي را  تأليففصل  نُهاثر در 

دهد. فصل دوم، مدل مديريتي اقتصاد مقاومتي را در شش  بحث قرار مي موردارزشي و ديني 
 فته شدهپذير) 21المللي ايتاليا (مديريت قرن  در كنفرانس بيناين مدل  كند. حلقه بررسي مي

بـه   بـردي  راهاز شرح پشت جلد كتاب). فصل سـوم، نگـاهي    نقل بهچاپ رسيده است ( بهو 
عملياتي در اقتصاد مقـاومتي و نقـش    بردهاي راهدر اين خصوص،  اقتصاد مقاومتي نام دارد.
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مـديريت جهـادي در اقتصـاد مقـاومتي     در فصل چهـارم، بايـدهاي    بيان شده است. هريك
مديران جهـادي  هاي  ويژگي و هاي آن اركان مديريت جهادي و شاخص است. شدهبررسي 

صـل  جمله مواردي است كه در ايـن ف  ازو نقش مديريت جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي 
نشان  واست  شدهفرهنگ و اقتصاد مقاومتي در فصل پنجم تحليل  .اند بررسي و تحليل شده

شـدن اقتصـاد مقـاومتي بسـيار مهـم       اجراييفرهنگ را در  مسئلةاز اين دارد كه نويسندگان 
روي اقتصاد مقاومتي در فصل ششم بيان شده است. مسائلي نظير ِ پيشهاي  چالش دانند. مي
و  ،اقتصاد مقاومتي روي پيشهاي  اقتصادي كشور، چالشهاي  ها و ضعف وابستگي ترين مهم

آفرينـان اقتصـاد    نقـش . فصل هفـتم بـه   اند مربوط به اين فصل توسعة اقتصادبيان الگوهاي 
رسـيدن اقتصـاد    ثمـر  بهتوانند در  ميحقوقي را كه مقاومتي اشاره دارد و اشخاص حقيقي يا 

كه موجـب   شود معرفي مي مواردي در فصل هشتم، است. كردهباشند معرفي  مؤثرمقاومتي 
از اصالح نظام آموزشي تـا كـاهش   اي  موارد گسترده .شود مي شدن اقتصاد مقاومتي عملياتي

توجه نويسنده قرار گرفته و در اين فصل آورده شده است. فصل نهم  موردوابستگي به نفت 
است. بدين معنا كـه بـا اجـراي      تي و مزاياي آن را بر شمردهنيز دستاوردهاي اقتصاد مقاوم

  .دشو مي  اد مقاومتي چه فوايدي نصيب كشورصحيح اقتص
  

  . بررسي شكلي كتاب3
  نگرش كلي به كتاب 1.3
شـود. ايشـان    محسن رضايي شروع ميمقدمة گفتار است و با  بررسي فاقد پيش مورداثر 

هـاي   كـردن اقتصـاد مقـاومتي، گـام     عمليـاتي راستاي تحقق و  درتاكنون كه  كنند ذكر مي
 گرفتـه  اممات انجـ اقـدا  كـه  ايـن ). ضمن 7 پراكنده و غيرمنسجم برداشته شده است (ص

بـراي   بـردي  راهاقتصـاد مقـاومتي را    مؤلـف  ،ادامـه  در). همان( است  نبوده تاكنون كافي
نهايت، اطالعات و مطالب كتاب را  و در داند ها از تهديدهاي موجود مي ساخت فرصت

دانـد   بردها و كمك به تحقق اقتصاد مقـاومتي مـي   يي جامع و كامل براي تبيين راهنما راه
شـود،   كتاب، نويد يك اثـر نـوين بـه خواننـدگان داده مـي     مقدمة ). بنابراين، در 8(ص 

گرچه اهداف كتاب  بودن) متفاوت است. جامعدليل كامل و  به( كه با ساير آثار صورتي به
كتـاب  « كـه  ايـن بر  مبنينويسنده جملة  به باتوجهتصريح در متن مشخص نشده است،  به

از آحـاد جامعـه را بـراي     هريـك ، نقـش  كار راهارائة بخشي و  آگاهياقتصاد مقاومتي با 
ارائـة  توان دريافت كه هدف نهايي كتاب  مي ،»كند مي تحقق مطلوب آن روشن و شفاف
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 تـأليف زمان  به باتوجه اقتصاد مقاومتي است. درخصوصعملياتي  كار راهمباني نظري و 
هـاي ابالغـي و    رسـي بـه مـتن سياسـت     )، نويسنده امكان دسـت ش 1395كتاب (سال 

كنـد كـه    چه موضوع پژوهش اقتضا مـي  اگرهاي ساير نويسندگان را داشته است.  تحليل
محـدودي  استفادة  امانمودار و جدول ارائه شوند، صورت  به نظر نويسنده موردمصاديق 

رفتـه نيـز    كار بهجدول  10اب فاقد نمودار است. از كه كت اي گونه بهاز اين دو ابزار شده، 
 براي نمونـه، نيز صحيح نيست. ها  آن گذاري نحوة شماره برآن، عالوهبرخي منبع ندارند. 

، 67صـفحة  در  كـه  آن ، حـال ، بدون منبع ذكـر شـده اسـت   33صفحة ) در 1-1جدول (
است آمده  1 در كتاب چند جدول دركل،. است نبعآورده شده است كه فاقد م 1جدول 

شود كـه مطالعـه و درك    مي سببذكرشده موارد  كه ). بديهي است188 ،141، 67(ص 
بدون عنـوان و منبـع    چندين عكسِ برآن، عالوهانجام شود.  تري بيشمطالب با دشواري 
چنين وضـعيتي   174 ،173، 161، 23در صفحات  براي مثال،. كند  مي فهم متن را مختل

نشـده   اي اشاره منبع درسي در جايگاهكتاب نيز، به استفاده از اثر مقدمة در  برقرار است.
آموزشي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري ضـعيف     برنامة است. گرچه كاربرد آن در 

اقتصـاد  هـاي   سياسـت  درخصـوص تواند يك نگرش كلـي   مي شود و صرفاً مي ارزيابي
ند مطالب در هر فصل، برخـي  نظر بيان رو از مندان بدهد. عالقهمقاومتي به دانشجويان و 

نشـده اسـت.    بعضي ديگر اين كار انجـام  درخصوصولي دارند، مجزا مقدمة از فصول 
بنـدي جداگانـه در    جمـع ضمن،  درروند مشخصي در اين مورد وجود ندارد و  بنابراين،

يـا   تـر  بـيش منابع براي كسـب اطالعـات    برآن، عالوهپايان هر فصل آورده نشده است. 
و يـا در پايـان كتـاب     هشي بـراي تكميـل ايـن تحقيـق در پايـان فصـول      پژو نهاد پيش
رفته  كار بهو اصطالحات  ،وضوعات، منابععالم، مبراي اَاي  نمايه ،دركلاست.   نشده ارائه

 است.  شده اكتفا شده در متن استفادهفهرستي از منابع تهية به  در اثر تنظيم نشده و صرفاً
(همانند منـابع   است  نگرفته انجام سان يكصورت  به منابعدرج كه  است يادآوري شايان

شده در مـتن در انتهـاي كتـاب آورده نشـده      ذكربرخي از منابع  كه اين). ضمن 11و  10
سـورة   14آيـة  ( 29(مجموعه آثار شهيد مطهري)،  25منابع صفحات  براي نمونه،است. 

زهـرا   ةنامـ  پايـان ( 44جعفـري)،   دانـش (داوود  30پور)،  ترجمة بهرامعمران با  مباركة آل
بود كه نام دانشگاه، اسـتاد   آخر الزم درمورد كه اينرند. ضمن رستمي) چنين وضعيتي دا

و درج ندارنـد  . اشـكال نيـز منبـع    شـد  مـي  و سال دفاع نيز قيـد  ،تحصيليرشتة ، نما راه
ـ  امري كه نامرسوم اسـت ( ؛ است گرفته در پايين شكل انجامها  آن نعناوي  ه،بـراي نمون

  ).  100 ،72اشكال ص 



 73   تا عمل يهاز نظر مقاومتي؛ اقتصادنقد و تحليل كتاب 

  كيفيت ظاهري و فني 2.3
  طرح جلد كتاب 1.2.3

، اقتصاد مردمي، بنيان دانشمديريت مصرف، اقتصاد  مؤلفةبر شش  تأكيدطرح روي جلد، با 
و توليد ملي سعي بر انتقال مفهوم اقتصاد مقاومتي دارد.  ،اقتصاد كارآفريني، مديريت جهادي

در پشت جلد نيز، عنوان كتاب به زبان انگليسي آورده شده است و نقش اقتصـاد مقـاومتي   
سوي دشمنان و تبديل تهديدها بـه   ازفشار هاي  نوين براي تشخيص حوزه بردي راه منزلة به

اي از  خالصـه  راه هـم  بـه كتـاب  يسـندة  نووير تص كه اينها دانسته شده است. ضمن  فرصت
. رود كـار نمـي   بـه لمي چنـدان  آورده شده است كه اين روش در كتب ع ويهاي  تخصص

  مفهوم اقتصاد مقاومتي است. ةكنند منتقلمجموع، طرح جلد كتاب  در

  آرايي نگاري و صفحه حروف 2.2.3
  مل است:أت قابلموارد ذيل  ،در اين بخش

همــواره  كــه ، درحــالياســت منــدرج در جــدول هماننــد مــتناعــداد  قلــم ةانــداز. 1
از متن درج  تر كوچكاعداد يا حروف مندرج در جدول  قلم ةاندازكه  شود  مي  تالش

تمامي جداول كتـاب   درخصوصشود تا به زيبايي متن افزوده شود. چنين وضعيتي 
 ؛خورد چشم مي به

ست. اين امر در كتب علمي تيترهاي كتاب، با نوار خاكستري در متن مشخص شده ا. 2
  ؛مرسوم نيست

، حـروف  حروف انگليسي همانند حروف فارسـي درج شـده اسـت. معمـوالً     ةانداز. 3
شـوند تـا بـه زيبـايي مـتن       از حروف فارسي نوشته مي تر كوچك اندازه انگليسي دو

  ؛)207 ،60ص  براي مثال،افزوده شود (
پانوشـت  مـوارد، منـابع در    از ارجاع منابع در كتـاب متنـوع اسـت. در برخـي     ةنحو. 4

در صـفحات   بـراي نمونـه،  است و گاهي منابع در متن درج گرديده است.   شده  قيد
آورده   ع به يك صورتها نيز مناب شتپانوچنين وضعيتي وجود دارد. در  32، 31، 30

نـام نويسـنده    راه هـم  بـه  كـافي  اصول، كتاب 160 ةصفحدر  براي مثال،نشده است. 
  ند.ا فاقد چنين شرايطي السعاده نهجو  العقول تحفكتب  كه آن حال ،معرفي شده است

  شود. مي  آرايي اثر متوسط ارزيابي فحهصنگاري و  حروفموارد فوق، كيفيت  به باتوجه
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  قطع اثر ،صحافي كيفيت چاپ، 3.2.3
قبـولي قـرار دارد.    قابـل حد  درنظر وضوح چاپ حروف و ثبات رنگ  ازبررسي  موردكتاب 

خاكسـتري در نمودارهـا و   هـاي   رنـگ  تـر  بيشبودن امكان استفاده از طيف  فراهم برخالف
استفاده شده است.  تيره از رنگ خاكستري فقطمنظور تفهيم بهتر،  بهجداول، براي زيبايي و 

ين، كيفيـت چـاپ كتـاب خـوب     اما اين امر خلل محسوسـي ايجـاد نكـرده اسـت. بنـابرا     
ترين قطع براي كتـاب   رايجيادآوري است كه اكنون،  يانشانظر قطع اثر،  ازشود.  مي  ارزيابي

). 1380متر است (سيداخالقي  سانتي 26×20تا  20×13 ةفاصلقطع وزيري با ابعاد متغير در 
تعـداد صـفحات كتـاب، قطـع      به باتوجهاست.  23×17بررسي وزيري با ابعاد  موردقطع اثر 
برابر تعدد دفعـات اسـتفاده از آن    دركتاب  ةشيرازرسد  نظر مي بهشده مناسب است.  انتخاب

شـده،   ذكرمطالب  به باتوجهشود.  مي  كيفيت صحافي اثر خوب ارزيابي بنابراين،مقاوم باشد. 
  است.  صحافي و قطع اثر مطلوبو  چاپ كيفيت

  خواني و اغالط چاپي نمونه 4.2.3
الخط  رسمنظر مطابقت با  ازشده  نگاري حروفشود كه متن  مي خواني مطلوب موجب نمونه
شـده باشـد.     مناسـبي تهيـه  صورت  به چاپي و امالييهاي  پارچگي متن و تصحيح غلط يك

نظـر تصـحيح اغـالط اماليـي و چـاپي       ازخـواني   نمونهدهد كه  مي بررسي متن كتاب نشان
  : شود ديده ميهايي به شرح ذيل  كاستيمطلوب است. در مواردي 

ــان     . 1 ــر آرام ــتن نظي ــي در م ــط امالي ــود غل ــان. ص وج ــت رس50(آرم  ) و دس
)، كنفراس 159)، مديرت (مديريت. ص 65)، نشئت (نشات. ص 52  ص  (دسترس.

  ؛)207(كنفرانس. ص 
اضــافه شــود. نظيــر عبــارت  برخــي از كلمــات در مــتن جــا افتــاده اســت و بايــد . 2

» ويـژه تحقيـق و توسـعه    بـه اي  تهساله بـراي صـنعت هسـ    15تا  8هاي  محدوديت«
  ؛شود ذكر »تحقيق و توسعه«و  »ويژه به«بين » ةزمين  در« ةواژبايست  مي  كه

 ةواژ كـارگيري  بـه  ،نمونه رايب ؛است شدهبعضي از اغالط مصطلح در كتاب استفاده . 3
  ).21(ص  »ثانياً«جاي  به »دوماً«

  اصول عمومي نگارش و قواعد ويرايش تخصصي 5.2.3
  قرار گيرد:توجه  موردتواند در كتاب  در اين خصوص، موارد زير مي
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بعـد از  «بعد از عبـارت   19 ةصفحدر  براي نمونه، ويرگول:از عالمت  نكردن استفاده. 1
چندان رايج 1370 ةدهاين واژه تا اواسط «بعد از كاربرد  133 ة، صفح»يك دانه خرما

  ؛يافت 162و  159توان در صفحات  مي ديگر راهاي  نمونه. »نبود
 و بعد از عبـارت  33 ةصفحدر  براي نمونه، :در متنگذاري  نقطهمناسب از نا ةاستفاد. 2

 »شـود   ي نظـام توسعة اقتصادتقويت نهادهاي اقتصادي اجتماعي و سياسي منجر به «
ارتباطات و تعامالت جهاني « پس از عبارت 37 ةصفحنياز به درج نقطه دارد و يا در 

  ؛استفاده از نقطه الزم نيست، »)6(بند 
 بـراي نمونـه،  غفلت شده است.  شتپانوج نام انگليسي در در برخي از موارد، از در. 3

ــوريس زاگــاريس 154)، كيــت گــري فــين (ص 31اليشــيج و دراگــان (ص  ) و ب
  .)154  (ص
  دارد. نياز توان گفت كه كتاب به ويرايش مجدد مي بنابراين،

  متن بودن روانيي و  رسا 6.2.3
براي . شود ديده ميمالت شعاري يا احساسي در آن كل، متن كتاب روان است. گرچه جدر

ريزي مناسب را هم دولت و هم مجلس بايد  برنامه«قيد شده است كه  157 ةصفحدر  مثال،
 نثـر احساسـي و شـعاري    186 ةصفحشعاري است. در اي  كه جمله »توجه قرار دهند مورد
داران فرهنـگ مبـارزه بـا     طاليهعنوان  بهمعلمان : «شده استكار گرفته  بهزمان  همصورت  به

 ةسـوخت  دلكه اين رسالتي بزرگ بـر دوش معلمـان فهـيم و     ]...[ وابستگي اقتصادي كشور
بر همه واجب است بكوشيم رازهـاي  « :آورده شده است 152 ةصفحو يا در  »جامعه است

پـي تحصـيل جايگـاهي درخـور و سـزاوار       درشكوفايي ايران كهن را دگرباره ارج نهـيم و  
 بايـد، متـون فـارغ از احسـاس و شـعار بيـان شـوند.        مي كه در كتب علمي آن  . حال»يمباش

در  بـراي نمونـه،   گرفتـه اسـت.    ه قـرار استفاد موردجمالت ثقيل نيز در كتاب  ديگر، ازسوي
 سـطر پايـان   پنجو پس از ه شدآغاز  »ظهور اسالم در حجاز«با عبارت اي  جمله ،19 ةصفح
 آغـاز  »ريـزي مناسـب   است بـا برنامـه    اميد«با عبارت اي  جمله 35صفحة  پذيرد و يا در مي
 هـايي از  نمونهپذيرد. اين دو جمله  پايان مي »صرف شود«شود و پس از سه سطر با فعل  مي

كـار نرفتـه    بـه نحو مطلوب در جمله  بهدر بعضي از مواقع، فاعل  ند.ا گير كتاب نفسعبارات 
اقتصـاد مقـاومتي راه   «آورده شـده اسـت:   ي ا ، چنين جملـه 31 ةصفحدر  براي مثال،است. 

كـه   »مردم است ]...[ شكوفايي آن را در وحدت ةالزمهر كشور دانسته كه  ةتوسعنجات و 
ها نياز به توضيح و شـرح   واژهبرخي از  برآن، عالوه فاعل آن اليشيج و الگان است. احتماالً
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و صــندوق  ،)158گــري (ص  اباحــه)، 27(ص  هــاي حنــث نــذر دارنــد. واژه تــري بــيش
ضمن، توضيح برخـي از مطالـب    در) چنين وضعيتي دارند. VCپذير ( ريسكگذاري  سرمايه

كامل  پانوشتدر  76 ةماد ةكميت، شرح وظايف 46 ةصفحدر  براي نمونه، ناتمام مانده است.
آن عبارت استفاده كـرده   منظور تعريف يك مفهوم، از خود به ،گاهي نويسنده نشده است.

آن هـاي   اسـت كـه پايـه     اقتصـاد مقـاومتي مكتبـي   «ذكر شده است:  168صفحة در  است.
كـه   گونـه  همـان ». اسـت   ابالغـي اقتصـاد مقـاومتي   هـاي   سياستو متناسب با  ]...[ بر مبتني

شود، عبارت اقتصاد مقاومتي توسط خود مفهوم بيان شـده اسـت. گـاهي نيـز      مي مالحظه
در متون علمي، چنـين امـري    كه آن  حالاست.  فعل انجام كار به نويسنده نسبت داده شده

و بايد بپـذيريم   ،)87كنيم (ص  مي  )، مشاهده25افعال ببينيم (ص  براي مثال،جايز نيست. 
 چشـم  بـه فعل نيز در جمالت كتـاب   نداشتنِ ) چنين وضعيتي دارند. تطابق زماني92(ص 
 ]...[ كننـده،  پريشـان برخي ديگر علم اقتصاد را علـم  «آمده است:  21صفحة در  خورد. مي

شـد و يـا در همـان صـفحه و در      مي استفاده» اند كرده«بايست فعل  مي كه» تعريف كردند
هـا بـاز    اي در زنـدگي ملـت   هاي بعد، نقـش و جايگـاه ويـژه    چون ثروت در سال«جملة 

بودن متن كتاب متوسط  رساو  بودن بنابراين، روان .نداردزمان فعل، تطابق الزم را ، »كرد مي
  شود. ارزيابي مي

  
  . بررسي ابعاد محتوايي اثر4

  توان و كيفيت تحليل علمي 1.4
در اين اقتصاد مقاومتي است.  ةحوزهاي مربوط به  هدف پژوهش بيان مباني نظري و چالش

اقتصـاد مقـاومتي مـرتبط بـا بعثـت       ةتاريخچدارد كه  مي نويسنده در فصل اول بيان جهت،
نظري يـا عملـي    ةپيشينكه اقتصاد مقاومتي فاقد  نظر استبر اين ) و 19(ص  پيامبران است

هـايي را بـراي توسـعه و     فعاليـت شايد برخي از كشورهاي دنيا « .)20در كل دنياست (ص 
ولـي ايـن رفتـار متفـاوت از مكتـب       ،مقطعي انجام داده باشندصورت  به بهبود اقتصاد خود

 دارد نيـاز  تر بيششرح و بسط  بهكه چنين ادعايي  حالي در ،)20(ص  »اقتصاد مقاومتي است
شـد.   داده مي بايست تفاوت بين تجارب ساير كشورها و اقتصاد مقاومتي در متن شرح مي و
نظـر نويسـنده) داراي چـه     بـه ديگر، مشخص نشده است كه مكتب اقتصاد مقاومتي ( بيان به

امـه  اد در سـازد.  مـي   سـاير كشـورها متمـايز   تجربـة  از  خاصي اسـت كـه آن را  هاي  ويژگي
نظـر   از، علـم اقتصـاد   گـروه خالصـه شـده اسـت. معمـوالً      علم اقتصاد به چهار )،20  (ص
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نوس أنامحدي  تا »شدن خالصه«شود و فعل  مي ختلفي تقسيممهاي  به گروه فكريهاي  نحله
و مـدرن   ،هـا  نوكالسـيك هـا،   به تعاريف اوليه، كالسيك نويسنده صرفاً كه اينضمن  است.
به مكاتـب نهادگرايـان،   اي  كه در بخش تعاريف مدرن، هيچ اشاره حالي است. در كردهاشاره 

نيز نوشته شده اسـت:   21 ةصفحدر  داران اقتصاد رفتاري نشده است. و طرف ،ها نيوكينزين
كننده، علم بدلي و علم  پريشانبرخي ديگر (منظور منتقدين علم اقتصاد است)، اين علم را «

چـه   شـود كـه اوالً   مـي  مطـرح ال ؤسـ اين جمله، اين  به باتوجه. »اند كردهنان و كره تعريف 
اقتصـاد  ها براي توصيف علم  آنداليل  ،ثانياً ؛اند كردهانديشمنداني از اين طرز تفكر حمايت 

غفلت واقـع شـده اسـت.     موردمهمي كه در كتاب  مسئلة ،است  بوده  در اين سطح نازل چه
هـاي عمـومي و   درابتدا، بحـث كاال  افي است.شده از علم اقتصاد نيز ناك ذكرتعاريف جديد 

 ادامه به تعريف علم اقتصاد اشاره شده اسـت  در) و 21(ص  شده است  نيازهاي انسان مطرح
 22صفحة در  است.شده وظايف علم اقتصاد تعيين  ،شعارگونهصورت  به ،) و سپس22(ص 

وجـود   بهبايد براي اقتصاددانان هر كشور، اين امكان «و در اين ارتباط چنين ذكر شده است: 
و ركود و غيره  ،كاري قبيل تورم، بي ازاقتصادي هاي  آيد تا بررسي و تحقيقات علمي، بيماري

اختيــار  هــاي الزم را دركار راهكــرده و   از ابزارهــاي علــم اقتصــاد شناســايي را بــا اســتفاده
 دور بـه سالم و اي  شاهد اقتصادي شكوفا و جامعه ها، مداران قرار دهند تا با اجراي آن سياست

توانست با استفاده  مي اين جمله، نويسنده به باتوجه. »باشيم  اجتماعيهاي  از فساد و ناهنجاري
بـود كـه     واع آن را بسط دهد. شايستهاز كتب مختلف اقتصادي، مبحث كاالهاي عمومي و ان

. كنـد   تر مطلـب را درك  مطلوبنحو  بهند بتواتا خواننده شد   ميابزارهاي علم اقتصاد معرفي 
اجتماعي محتاج دليـل  هاي  دور از فساد و ناهنجارياي  ارتباط بين تورم با جامعه برآن، عالوه

داده و تحليـل    آمـار و ارائة دارد، الزم است با  پژوهشيجنبة كه كتاب  جا آن ازو برهان است. 
صفحة در  درادامه، ارگونه كافي نيست.جمالت شعارائة ها، مباحث تشريح شوند و صرف  آن
نسلي  بينپايدار و مصرف توسعة در نظام اقتصاد غربي، مباحثي نظير  نويسد كه مؤلف مي، 27

فـارغ از مسـائل ارزشـي، امـروزه دو مـورد فـوق، در        توجه قرار نگرفته اسـت.  موردچندان 
پايدار در توسعة گيرد. مفهوم  مي استفاده قرار موردمختلف كتب روز اقتصادي دنيا هاي  تحليل
توسـعة  شده اسـت و در كتبـي نظيـر اقتصـاد       سازمان ملل متحد تعريفازسوي  1987سال 

) آورده شـده  Gillis, Perkins, Roemer and Snodgrass( گيليس، پركينز، رومر و اسنودگراس
 صاديموضوعاتي نظير نهادها، فرهنگ، حقوق مالكيت، فساد و پيچيدگي اقت چنين هم است.

)economic complexity .مباحـث   بـراي نمونـه،  ) در كتب اقتصاد توسعه راه پيدا كرده است
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سـعة  توجديدترين كتب اقتصـاد   ةزمر) كه در Rolandروالند ( ةتوسعفوق در كتاب اقتصاد 
نسـلي در فصـل دوم    بـين بهينگـي   بـرآن،  عـالوه گرفته است.   بحث قرار مورد، است جهان

ديـدگاه عملـي، كشـور     از) نيز آورده شده است. Jehl and Renyرني (رد جهل و اقتصاد خُ
در  منابع طبيعي خود الگوي مناسبي براي ساير كشورها بـوده اسـت.  بهينة نروژ با مصرف 

ولـي   ،از اقتصاد اسالمي، اقتصاد مقاومتي يك مكتب ناميده شده است پيروي به، 31صفحة 
اسـت كـه اقتصـاد مقـاومتي بـراي      شـده  ر در همان صفحه، از قول اليشيج و دراگان ذكـ 

خـارجي (كـه   نويسـندة  قـول از دو   نقـل بهترزيستن مردم است. در اين خصوص، ارتباط 
بر خواننده كتاب نامعلوم است) و مكتب اقتصاد مقاومتي كـه منبعـث از   ها  آن علميسابقة 

تعارف نيز اقتصاد اسالمي است، مبهم مانده است. بحث ارتباط اقتصاد مقاومتي و اقتصاد م
، هـدف  33صـفحة  توجه قرار گيرد. در  مورديكي ديگر از مسائلي است كه در كتاب بايد 

كردن حـداكثر غـرايض    برآوردهاقتصاد متعارف مدنظر بوده است)  (احتماالً اقتصاد ليبرالي
شـده اسـت.   ذكـر  (كه نوع غرايض مشخص نيست) و اميال شخصي افراد و كسب سـود  

شـدن اهـداف اقتصـاد اسـالمي و اهـداف       در اقتصاد مقاومتي، هـدف بـرآورده   كه آن  حال
بهتر بود كه نويسـنده بـا مراجعـه بـه مـتن       در اين جهت،انقالب اسالمي ذكر شده است. 

هاي كلي اقتصـاد مقـاومتي، نقـاط اشـتراك و افتـراق اقتصـاد متعـارف و اقتصـاد          سياست
د. در فصل دوم، مدل دا مي ث را شرحي مبحئجزصورت  به وكرد   مي مقاومتي را مشخص

عنـوان كتـاب و شـرح پشـت جلـد، اسـاس        بـه  باتوجهاقتصاد مقاومتي بيان شده است و 
ايـن فصـل،    شـده در  درجمطالب  به باتوجهاست.   شده  گذاشته  وهش بر اين فصل بنيانپژ

  است: مالحظه قابلموارد زير 
نظـر   ازشده است كه اقتصاد ايران در وضع مناسبي قرار دارد كه  نوشته 35 ةصفحدر . 1

اول را در دنيـا داراسـت و    ةخاويار رتبو توليد بعضي از اقالم همانند پسته، زعفران، 
 بـه  باتوجـه دوم تا دهم دنيا را در اختيار دارد.  ةرتبدر توليد بعضي از اقالم ديگر نيز، 

  شود: زير مطرح مياالت ؤساين جمله، 
  از كدام منبع اين اطالعات استخراج شده است؟ )فال

  شامل چه مواردي است؟ »اقالم ديگر« )ب
  شوند؟  كه بتوانند موجب رشد اقتصاديدارند بااليي  ةافزودآيا اين اقالم ارزش  )ج
باال)، چه لزومي به اقتصـاد  جملة طبق بروضعيت مناسب اقتصاد ايران ( به باتوجه) د

  ؟است )33ص ( »ضروري و عملياتي العاده نسخة فوقيك  عنوان    هم به آن«مقاومتي 



 79   تا عمل يهاز نظر مقاومتي؛ اقتصادنقد و تحليل كتاب 

ند و يكي از معضالت اقتصادي كشور ايران ا شامل مواد خام فقطشده  برده نامكاالهاي  )ه
 ةسرمايچون تكنولوژي و  خام (نفت و گاز) است. امروزه، مواردي هم ةمادكسب درآمد از 

  غفلت قرار گرفته است. موردكه اي  نكته ست؛مزيت اقتصادي كشورها منزلة انساني به
گيرد كه   حلقه را در بر مي ششاست،  كردهكتاب ارائه  ةكه نويسند ،مدل اقتصاد مقاومتي

شـده در ايـن مـدل     طـرح . برخـي از مـوارد   اسـت هاي مختلـف   مجموعه زيرشامل  هريك
گيـرد،   مـي  اول كه رهبري و مـديريت را در بـر   ةحلقشود.  حاضر در كشور اجرا مي حال در

هاي  چون تهيه و تدوين اهداف و برنامه شامل شش زيرمجموعه است كه شامل مواردي هم
ها و اسـناد باالدسـتي    كردن برنامه عملياتيهاي ابالغي و  توجه به سياست و اقتصاد مقاومتي

 ازسـوي حاضر، دو مورد فوق در سطح ملي و اسـتاني   حال دركه ذكر شد،  گونه هماناست. 
هاست. در اين بخش، نويسـنده   گر كاهش وابستگي دوم، بيانحلقة . حال اجراست دردولت 
 است.مل أتمحل ها  آن است كه برخي از كرده  مواردي را مشخصاي  خطابهصورت  به فقط

اقتصـادي در فضـايي   هـاي   گذاري و حمايت از فعاليت شرايط سرمايه كردنمهيا براي مثال،
وضعيت كشور  ،شود كه در اين خصوص مي ر متجليكا و كسبامن و آسان در بهبود محيط 

بخـش حمايـت از    زيـر در  برآن، عالوهبانك جهاني مطلوب نيست. هاي  ايران طبق گزارش
كشاورزي و صنعت اشـاره  هاي  حوزه كردن به فعال )، صرفا42ًتوليدات داخلي و ملي (ص 
، بـه  )2- 2- 2( اسـت. گرچـه در بخـش    در نظر گرفتـه نشـده  شده است و بخش خدمات 

هـاي   بخش خدمات، شامل حوزه ،شده است تأكيد بنيان دانشهاي  شركت ةتوسعو سيس أت
 كـه  اين. ضمن فراهم آوردبااليي  ةافزودتواند ارزش  مي گري است كه گوناگون نظير گردش

شود (نظيـر   مي باالدستي يك اقتصاد محسوبهاي  بخش ازهاي خدمات  بخش زيربرخي از 
شود كه تعيين صنايع  مي نوشته)، 43توليد (ص  ةزنجيرهاي  حلقه درخصوصنقل).  و حمل
انجـام  سـتانده  ــ   تفاده از جـدول داده بخشي و با اسـ  بينارتباطات  به باتوجه رو عموماً پيش

هـاي   ابتـدا بخـش  درمختلـف،  هـاي   با استفاده از اين ابزار و روش در اين جهت،. پذيرد مي 
ايـن نكتـه در    به باتوجه. شوند مي ها بخششوند و موجب تحرك ساير  مي رو شناسايي پيش

ها صنعت ديگر  رو است)، ده با رونق اين صنايع (منظور صنايع پيش«متن چنين آمده است: 
جمله  اين در ».گيرد ساز مسكن، نفت و گاز، خودرو و غيره رونق مي و ساختمانند صنعت 

  ذكر است: درخورچند نكته 
  ؟ندرو يع پيشكدام صنا )الف
  گيرد؟ مي اقتصادي را در برهاي  كدام بخش چيست و» و غيره«منظور از  )ب
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توانـد   خص نشـده اسـت، چگونـه مـي    رو با ابزار علمي مشـ  كه بخش پيش هنگامي )ج
  دارد؟ وابرده را به تحرك  هاي نام بخش

ــاهش    درخصــوصو  )4- 2- 2(در بخــش  ــق ك ــردم در تحق ــداكثري م ــاركت ح مش
مشـاركت حـداكثري مـردم     ةپاي براگر بتوان اقتصاد كشور را «آورده شده است:   ها وابستگي

در اين  ،البته. »پذيري از آن مقاوم خواهد شد ثيرأتنظر مقابله با تهديدها و  ازشكل داد، كشور 
 44 ةصفحدر  .خصوص توضيح داده نشده است كه اين امر چگونه صورت خواهد گرفت

زيـرا   ،آمار قـديمي اسـت   اين تورم آورده شده است. اوالً)، آمار ضريب جيني و 1(جدول 
بـوده اسـت.    رس در دسـت زمان چاپ كتاب) نيز  به باتوجه( 1394ساالنه تا سال هاي  داده
اسـت كـه تبيـين معيارهـاي       شـده   ذكرفقط ز جدول مشخص نيست. شده ا اخذ ةنتيج، ثانياً

توانـد شـفافيت الزم را در    ميها  آن عدالت در توزيع درآمد و تشريح نقاط اشتراك و افتراق
اين جمله كمكي بـه ارتبـاط بـين     اما ،هاي اقتصادي داشته باشد گذاري ها و سياست ارزيابي

بـر عوامـل    مبتني، بر توزيع درآمد 44ة صفحدر  كه اينضمن  .دكن نميضريب جيني و تورم 
ترش صـادرات  گسـ  46 ةصـفح در  نيـاز دارد.  تـري  بيششرح  بهشده است كه  تأكيدتوليد 

 تأكيـد  ،نظيـر پسـته   ،بر صادرات مواد خام غيرنفتي مدنظر قرار گرفته است. نويسنده مجدداً
يقي ديگر مسير طر به)، نويسنده تأكيد موردكشور كه كشور ژاپن (د كربايد توجه  اما ،كنند مي

 در بسياري از موارد، روند كتاب فاقد تحليـل موشـكافانه اسـت.    است.  كرده  توسعه را طي
 فقـط ها و علل گسـترش فسـاد در ايـران،     و در ذيل بحث ريشه 53 ةصفحدر  ،نمونه رايب
نويسـنده   بـراي مثـال،  اسـت.   داده نشده ياست و شرح  شده  آورده  كلي موارديصورت  به

هـا و   ريشـه دولتي و ضعف در عملكرد ديوان محاسبات را از  شبههاي اقتصادي  وجود غول
تبيـين دليـل خـود     منظـور  بهاي  گونه توضيح و يا داده هيچي ول ،داند مي علل فساد در ايران

گرفتـه   انجـام  )، الزم بود كـه بـه اقـدامات    59محوري (ص  مردم. در بحث است نكرده  ذكر
آمـار و تحليلـي در ايـن      هـيچ ولـي   ،شد سازي اقتصاد اشاره مي مردميو  44اصل  درمورد

 ةحلقـ  شـش شـده داراي   معرفـي نشده است. گرچه مدل اقتصـاد مقـاومتي    رائهاخصوص 
تبيـين و   دقـت  بـه دن يك مـدل، بايـد شـرايط موجـود     كر عملياتي منظور به است،  ريتيمدي

گيرد. ذكر مصـاديق گرچـه    مي آمار و تحليل صورت و داده ةارائمشخص شود و اين امر با 
 مثال، براي باشد. مؤثرشدن اقتصاد مقاومتي  عملياتيجهت  درتواند  نميتنهايي  به ،مفيد است

 نيل به وضعيت مطلـوب شـرح   منظور به كار راهولي  ،دوم مصاديق ذكر شده است ةحلقدر 
اقتصـاد   درمـورد مختلـف   بردهـاي  راهتيتـروار،  صـورت   به در فصل سوم، نشده است. داده
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 بـرآن،  عالوه است.  بوده  گونه شرح و بسط هرفاقد  مذكورمقاومتي بيان شده است. تيترهاي 
اند.  تفسير و تحليل آورده شده  هيچبدون  كشور، بردي راههاي  ، برنامه86تا  79 در صفحات

در فصل چهارم، به بايدهاي مديريت جهـادي در اقتصـاد مقـاومتي پرداختـه شـده اسـت.       
، 94 ةصـفح در  براي نمونه،ندارند.   راه هم بهاي بيان شده و تحليلي  هخطابصورت  به مباحث

ولـي   ،قرار گرفته است تأكيد موردسازي دولت  و چابكباالدستي كشور هاي  برنامهتوجه به 
شـده در   درجروش رسيدن به اين وضعيت مطلوب مشخص نشده است. بعضي از مطالب 

مبارزه با فسـاد اقتصـادي و اداري و    براي مثال،قبلي است. هاي  اين فصل تكراري از بخش
در  مختلـف مجـدداً  ي ها گذاري در بخش سرمايهراستاي تسهيل  دركار  و كسببهبود فضاي 

گـر ايـن نكتـه اسـت كـه نويسـنده        اين فصل آورده شده است. محتواي فصل پـنجم بيـان  
 .دكنـ انـداز اقتصـاد ايـران را تكـرار      چشـم تيتـروار سـند   صـورت   به تا است كرده  كوشش

به رفع مشكالت سـاختاري   هاي اجرايي فرهنگ اقتصاد مقاومتي، مجدداًكار راه درخصوص
كمبـود نقـدينگي در بخـش     بـر  كه اينپاگير دولتي اشاره شده است. ضمن  و دستو قوانين 

اقتصـاد   روي پـيشِ هاي  ). فصل ششم به چالش130(ص  است شده تأكيد توليد نيز مجدداً
است و   شده  گرفته  بخش بسيار وسيع در نظربررسي در اين  ةحوزمقاومتي اختصاص دارد. 

 بـراي نمونـه،  كـرد.    اقتصـاد مقـاومتي مـرتبط    مللـي را بـه  ال هاي بين توان تمامي چالش نمي
) 138) و بحـران آب در خاورميانـه (ص   137گرايـان در اوكـراين (ص    روسطلبي  جدايي
تواند ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد مقاومتي داشته باشـد. در ايـن خصـوص، نويسـنده در      نمي
بحران معنويت و  است و كردهفرض  سان يكاقتصاد مقاومتي با اقتصاد ايران را  137 ةصفح

اخالق (كه البته مكان آن مشخص نشده است) و گسترش قدرت ناتو به سمت شـرق را از  
نـد. در  مؤثرالمللي اقتصاد ايران برشمرده است كه در تحقق اقتصاد مقاومتي  بينهاي  چالش
صـحت   گونـاگون هـا و مطالعـات    نظرسنجيو  شده است كه آمارهانوشته  نيز 139 ةصفح

 و اي بـه آمارهـا   انـد كـه اشـاره    داده  فرهنگـي را در اقتصـاد ايـران نشـان    هاي  نقش چالش
، نرخ تورم برخـي  141 ةصفحها و مطالعات فوق نشده است. در اين فصل و در  سنجي نظر

است. در اين خصوص، موارد ذيـل    شده  آورده م 2013تا  2005زماني زة بااز كشورها در 
  است:مل أت درخور
  ؛ورها بيان نشده استانتخاب كش ةنحو. 1
  ؛مشخص نشده استم  2013تا  2005زماني  ةدوردليل انتخاب . 2
  آورده نشده است. مذكورآمار  درمورددليل و برهان  و شرح و گونه تفسير هيچ. 3



  1397 آذر، نهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   82

سـاله و اقتصـاد    بيسـت انداز  چشمتحليل ارتباط بين سند  از ، در همين صفحه،چنين هم
كاري فقـط   موضوع اشتغال و كاهش بي درمورد، 142 ةصفحاست. در  شدهمقاومتي غفلت 

ايـن كاسـتي در بخـش توجـه      نگرفته است. انجاماكتفا شده است و تحليلي  ها گفتهبه ذكر 
مـتن و جـدول نيـز در ايـن      نداشـتن  مديريت واردات و صادرات نيز مشهود است. ارتبـاط 

به همسايگان خـود   اگر نگاهي اجمالي«خورد. در متن آورده شده است:  چشم مي بهصفحه 
بهترين بازار براي محصـوالت  ها  آن شويم كه مي زبان بيندازيم، متوجه همويژه كشورهاي  به

كـه   حالي در. »گيرد   ريزي قرار توجه و برنامه مورد تر بيشما خواهند بود كه اين موضوع بايد 
تـا   1380 ةدوربه رشد خـالص صـادرات و خـدمات طـي      فقط، 143 ةصفح 2در جدول 

شـده  زبـان مشـخص ن   هـم بر كشورهاي  نويسنده تأكيدپرداخته شده است. دليل ش  1392
توجه  درخصوصو  143 ةصفحدر  برآن، عالوهاست.  نشده  است و بعد اقتصادي آن تبيين

درصد اشاره شده اسـت كـه    8رشد اقتصادي هاي  كردن زمينه فراهمتوليد ملي، به  ةحوزبه 
 روي پـيش هـاي   ، چالش146 ةصفحدر  خوانندگان نامشخص است. اين رقم نيز براي منبع

 بـه جداگانـه  صـورت   به هريكتيتروار بيان شده است كه صورت  به اقتصاد مقاومتي مجدداً
فساد مالي  نكردن از گيري وجود فسادهاي متعدد اقتصادي و پيش براي مثال،نياز دارد.  شرح

نشده توجه  به آن امري كه نياز دارد؛  دلها ةارائاثبات و  بههاي دولتي و غيردولتي  در دستگاه
 بـردي  راهوابسـتگي كشـور بـه كاالهـاي حيـاتي و      «و در زير عنوان  147 ةصفحدر  است.

توانسـت بـا    كه نويسنده مـي  حالي مواردي بدون ذكر منبع مشخص شده است. در، »خارجي
ادامـه   در. كنـد تقـل  نحـو مطلـوب من   بـه مركـز آمـار ايـران، مطلـب را     هـاي   استفاده از داده

گرفته آورده شـده   صورتهاي  مواردي بدون ذكر آمار و يا اشاره به پژوهش ،)148  ةصفح(
. اسـت اين موارد  ةزمروابستگي كشور به درآمد نفت و مهندسي تعامالت تجاري در  ؛است
دانـد. در ايـن    مـي  گام در اقتصاد مقاومتي ترين مهمشدن را  صنعتي 149صفحة نده در نويس
شـد. سـپس، رونـد     مـي  شـدن توضـيح داده   صـنعتي ابتدا مفهـوم  درالزم بود كه  ،صخصو
 كـردن  شد و نقاط ضعف اقتصاد ايران در طي مي  شدن در كشورهاي منتخب بررسي عتيصن

شدن يـك موضـوع گسـترده در اقتصـاد      صنعتيكه  اين به باتوجه. دش مي اين مسير مشخص
ضـمن، در ذيـل عنـوان     درداد.  تـوان در چنـد خـط مبحـث را شـرح      نمـي توسعه اسـت،  

اشاره شده است كه با موضوع  يتحليل هيچشدن، به رشد اقتصادي چند كشور بدون  صنعتي
دو كشور  جهان، به ةيافت توسعههايي از كشورهاي  درسدر بحث  برآن، عالوهنامرتبط است. 

تحليـل  شـدن ايـن دو كشـور و فقـدان      صـنعتي شده است. روند   جنوبي اشارهكرة ژاپن و 
، 153 ةصـفح خـورد. در   مـي  چشـم  بـه  هاي مختلف مرتبط با بحث توسعه كـامالً  شاخص
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گزيني واردات را بهترين رويكرد توسعه تشـخيص داده اسـت كـه     نويسنده استراتژي جاي
توان عملكـرد صـنعت خودروسـازي در ايـران را      مي براي مثال، و اثبات است.مل أتمحل 
 ةتوسـع بـرد   بـه راه  لـف ؤمنوع استراتژي دانست. سپس، اين  كارگيري بهدرجهت اي  نمونه

شـده در كتـاب نيـز     اشاره برد سومِ اشاره كرده است. راه اي گيري جهت هيچصادرات بدون 
 نداشـتن  صادرات كاالهاي صنعتي را مدنظر دارد. ابهام در بيان مطلب و توجه كافي ةتوسع

دريافـت  ي است كه در اين بخـش  موجود آن از نكاتهاي  به شرايط اقتصاد ايران و ظرفيت
در اين  است. را بررسي كرده ها بر اقتصاد ايران تحريمآثار  154 ةصفحنويسنده در  شود. مي

در «ر اقتصاد ايران را دها  ثير تحريمأتنويسنده)،  نظر (به با اشاره به يكي از اسناد معتبر ،بخش
مطالعه بـر خواننـده    موردهاي)  سالكتاب، روش تحليل، سال ( ةنويسندداند. نام  مي »حاشيه

وي نيـز بـراي    ةرزومـ است كه بوريس زاگاريس (كه   بيان شدهو فقط  نامعلوم است امالًك
ة درباررا بهترين اثر  سياست يك شكست ؛ايران تحريمكنندگان نامعلوم است)، كتاب  مطالعه
  دانسته است.  آمريكا بر ايرانهاي   تحريم

  ذكر است: درخوركيفيت تحليل علمي كتاب  بارةدر، نكات زير دركل
بـه ذكـر آمـار     اسـت و صـرفاً   نشـده  گرفتـه بهـره  در كتاب  يابزار علمي مشخص. از 1

  ؛شده است  پرداخته
گيـري پايـان    نتيجـه در  ويژه بهو اين امر كاستي بزرگي  ندارد يكتاب ادبيات موضوع. 2

يك پژوهش اقتصادي مطلـوب از تحليـل    گيريِ نتيجهزيرا  ،است در پي داشتهكتاب 
گيرد. گرچه در فصـل دوم، مـدل اقتصـاد     مي ها و در بستر ادبيات موضوع شكل داده

  ؛نيست  ها مشخص فصلين اين مدل با ساير ارتباط ب ،مقاومتي ارائه شده است
توجه نويسندگان قرار نگرفتـه   موردمرتبط با موضوع ِ ةشد انجامهاي  مروري بر پژوهش. 3

  ؛باشد  اب فاقد بررسي و نقد آثار ديگراناست. اين امر موجب شده است كه كت
شود. انبوهي از اطالعات كلي و  هاي كتاب مشاهده نمي يك از فصل هيچنوآوري در . 4

  ؛اقتصاد مقاومتي در فصول مختلف ذكر شده است درخصوصعمومي 
 هريـك ي اسـت كـه   مطالب كتاب تركيبي از مباحث مديريت و اقتصاد است و بديه. 5

 بـود كـه نويسـنده    اين مورد، بهتر به باتوجهخاص خود را داراست.  ةشالودگستره و 
و مطالـب  د دا مـي تر و با آمـار و تحليـل، مـدل مـديريتي را شـرح       جزئيصورت  به

باشـد و محتـواي    تـر  عميقتا اثر كرد  مي اقتصادي را در كتاب و پژوهشي ديگر بيان
  داشته باشد؛ درخوري
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به  يتحليل و توجه هيچكلي و بدون صورت  به بسياري از موارد، آمار و اطالعاتدر . 6
، بـه  188 ةصـفح شـده، در   يـاد هـاي   مونـه بر ن عالوهاند.  شدهاقتصاد بيان  ةپايمفاهيم 

رشـد اقتصـادي و نـرخ     و به )درآمدهاي نفتي (بدون توجه به قيمت ثابت يا جاري
 به اين موارد يتوجه بي كه است  ت. بديهيسال پايه) اشاره شده استورم (بدون ذكر 

  كننده باشد. راه كنندگان كتاب گم مطالعهبراي تواند  مي
  
  ساختاري دروننقد  2.4

  ميزان انسجام و نظم منطقي 1.2.4
بـين   و هاي علمـي انسـجام مطالـب در درون هـر فصـل      از موارد حائز اهميت در پژوهش

كتاب در نُه فصل به بيان مفاهيم نظري و عملـي  ، دركلنتيجه كل كتاب است.  درها و  فصل
      مـرتبط بـا    اقتصاد مقاومتي پرداخته اسـت. در فصـل اول، مبـاني نظـري اقتصـاد مقـاومتي

بـه ارتبـاط   اي  اشـاره  هـيچ ولي در فصول بعد  ،هاي اقتصاد اسالمي دانسته شده است آموزه
ديريتي اقتصاد مقـاومتي  در فصل دوم، مدل م اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسالمي نشده است.

) 36مديريتي و طب سنتي قديم هنـد (ص   ةحلقبر  تأكيدبا  در اين جهت، بيان شده است.
كشور، نگاه مـديريتي   بردي راههاي  رغم تكرار برنامه به ،مدل بيان شده است. فصل سوم نيز

. شده اسـت  تأكيدارزشي هاي  مؤلفه بر در فصل چهارم، كه آن  حال به اقتصاد مقاومتي دارد.
اسـت. فصـل     نظر نگرش به موضوع پژوهش) زياد ازسنخيت فصل اول و چهارم ( بنابراين،

ولي در فصول بعـدي   ،پنجم ارتباط بين فرهنگ و اقتصاد مقاومتي را مدنظر قرار داده است
كه بيان شد، نقش مـدل   گونه همانشود.  مي (تا پايان كتاب)، نگرش اقتصادي بر كتاب حاكم

شود و  است، در فصول بعد مشخص نمي شده تأكيدبسيار  بر آن در اين كتاب كه، مديريتي
شده در  معرفيهاي  از حلقه هريك تا رفت مي انتظار كه آن  حالپذيرد.  مي در فصل دوم پايان

در بهبـود اجـراي    هريـك ند و نقـش  شـو  بررسـي و تحليـل  كتاب  ةادامتفصيل در  بهمدل 
متفـاوتي كـه   هـاي   نگرش به باتوجه برآن، عالوه د.هاي اقتصاد مقاومتي مشخص شو سياست

تفصـيل   بهتوان به اقتصاد مقاومتي داشت، اين امكان وجود دارد كه هر كتاب (پژوهش)،  مي
در اين كتاب، نگرش اسـالمي در فصـول    براي نمونه،. دهدو از يك منظر مطالب را شرح 

 بنـابراين،  قرار گرفته است. ها در حاشيه ولي در ديگر بخش ،شود مي اول و چهارم برجسته
منـدرج در هـر    مطالـب  اما، شود مي  نطقي بين فصول متوسط ارزيابيميزان انسجام و نظم م

  اند. مطلوب آورده شده صورتي فصل به
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  اعتبار منابع و كيفيت استنادات 2.2.4
  ذكر است: درخوروضعيت منابع كتاب  بارةدركل، نكات زير در

  ندارند؛ كتاب منبع هاي شكل ها و جدولبسياري از . 1
اقتصـاد كـالن و اقتصـاد توسـعه      ةحوز  در ويژه بهنوين  ياتنظربه متون اقتصادي و . 2

  ؛نشده استتوجه الزم 
آيند.  نمي  شمار بهرجسته در علم اقتصاد استفاده در منابع از متون ب موردبرخي از كتب . 3

ايران ترجمه شـده و در اختيـار   در  جهانكتب معتبر  اقتصاد توسعه، ةحوز  در ويژه به
   ؛عموم قرار گرفته است

در  بـراي نمونـه،  ارجاعات در متن داده نشده اسـت.   ةنحو درموردتوضيحات كافي . 4
در  كـه  آن  حـال  ،، در متن از دژپسند و صـبوري نـام بـرده شـده اسـت     154 ةصفح

نهايـت،   درانـد.   شـده و بوريس زاگاريس معرفي  ،، كيت گري فين، عليخانيپانوشت
  ؛يك از چهار مورد فوق در منابع پايان كتاب آورده نشده است هيچ

 پانوشـت در  براي مثـال، ها مشخص نيست.  سايتتاريخ و زمان استفاده از برخي از . 5
  .اين توضيحات داده نشده است 135 ةصفح

تبيـين موضـوع    منظـور  بـه مـي  كافي از منابع معتبر عل ةانداز  به اين كتاب، در درمجموع
ميزان دقت در استنادات و ارجاعات و  و لحاظ رعايت امانت بهنشده است و كتاب   استفاده

  دهي مطلوب نيست. منبعتوجه به اصول 
  

  ساختاري رونبنقد  3.4
از پشت  نقل بهاقتصاد مقاومتي است ( ةحوزمربوط به هاي  هدف كتاب بيان مفاهيم و چالش

بردهـا و   يي جامع و كامل بـراي تبيـين راه  نما راهاطالعات و مطالب آن  كه اينضمن  جلد).
است تـا   كردهنويسنده تالش  در اين جهت،). 8(ص  كمك به تحقق اقتصاد مقاومتي است

را  كارهـايي  راهو  كنـد  مديريتي و اقتصادي مباحثي را مطرح و ديني و ارزشيهاي  با نگرش
گونه تحليل يـا  بر كتاب حاكم است و اثر فاقد هراي  طابهكه ساختار خ جا آن ازاما دهد، ارائه 

هـاي   يك از مكتـب  هيچسمت  بهگيري  جهت استناد علمي است، اين امر محقق نشده است.
سـمت   بـه گيري  جهتشده،  گفتهموارد  به باتوجهولي  ،خورد نميچشم  بهاقتصادي در كتاب 

  .شود دريافت مياسالمي بيش از ساير مكاتب اقتصادي در آن هاي   نظريه
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 بررسي تحليلي كتاب 4.4
در ايـن قسـمت،    مقدار كافي انجام نگرفتـه،  به اقتصادي هاي تحليل كتاب اين كه در جا آن از

  شود.  مي  اجمال بررسي بهراكز معتبر آماري هاي م محتواي آن با استفاده از داده بخشي از
اول مديريت و  ةحلق .شده شامل شش حلقه است معرفيمدل مديريتي اقتصاد مقاومتي 

اقتصـاد مقـاومتي را در   هـاي   رهبري نام دارد و مواردي چون تهيه و تدوين اهداف و برنامه
اسـتاني آن نيـز تهيـه و    هـاي   حـال اجراسـت و بـرش    دراكنـون   هـم اين حلقه  گيرد. مي  بر

هاي  بخش زيراز  نظر دارد. مدايران را كاهش وابستگي اقتصادي  دوم ةحلق شده است.  تنظيم
داخلـي و  هـاي   گـذاري  سـرمايه به جذب  مورد اول، شود. اين حلقه به چند مورد اشاره مي

گذاري خـارجي مسـتقيم وارده بـه     سرمايهبررسي نسبت ميزان خالص  خارجي اشاره دارد.
بـا   1396م/  2017تـا   ش1374م/  1995 ةدورتوليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران طـي  

  :1دهد جهاني نشان مي هاي بانك استفاده از داده

  
  هاي تجاري نسبت ميزان خالص  هاي واقعي و چرخه داده روند .1 نمودار

  گذاري خارجي مستقيم وارده به توليد ناخالص داخلي سرمايه
  هاي بانك جهاني منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از داده

بنـابراين، سـهم    روند اين نسبت نزولي است و بين صفر تا يك درصد قرار دارد. )الف
  ؛گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي ايران ناچيز است سرمايهنسبت خالص 

  درصد بوده است. 1بررسي اين سهم بيش از  موردسال  23سال از  پنجفقط در  )ب
دارد كـه   نيـاز  گذاري مستقيم خـارجي  اقتصاد ايران به حجم عظيمي از سرمايه بنابراين،

ولـي  ، ارمغان آورد به ،يكي از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي منزلة به، را بتواند رشد اقتصادي
نامناسـب ايـران در    ةرتبـ و  2كـار  و كسـب هاي اقتصادي، فضـاي نـامطلوب    وجود تحريم با

 ، نيل بـه چنـين هـدفي دشـوار اسـت.     )corruptions perception index( شاخص درك فساد
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اين شرايط  كه الزم است ،است عمل تا نظريه از ؛مقاومتي اقتصادكه عنوان كتاب  آن علت به
  .شودررسي ب تر بيش

هـا در   آنولي بايد عملكرد ، شود مي اشاره بنيان دانشهاي  به حمايت از شركت ادامه، در
در  بنيـان  دانـش هـاي   شـركت هاي  يكي از خروجي براي نمونه، اقتصاد مقاومتي تبيين شود.

سـهم   طبـق آمارهـاي بانـك جهـاني،    بر كند. مي صادرات كاالهاي با فناوري برتر نمود پيدا
 ةدورصادرات صنعتي كاالهاي با فناوري متوسط و برتر از كل صادرات صنعتي ايران طـي  

 ديگر، بيان به درصد بوده است. 26 طور ميانگين به ش 1394م/  2015تا  ش 1381م/  2002
  اند. بودهمذكور كاالهايي با فناوري پايين  ةدورصنعتي ايران طي  درصد از صادرات 74

دوم  ةحلقـ در  ة اين كتابنويسندحمايت از توليدات داخلي و ملي از مواردي است كه 
  :دكردر اين خصوص بايد به دو نكته توجه  .است ورزيده تأكيدبه آن 

مبناي استراتژي رشد نـامتوازن   بربايست  مي ابتدادرحمايت از توليدات داخلي ) الف
   پيونـدهاي پيشـين   ازطريـق  سـپس،  هـايي خـاص انجـام پـذيرد.     بخـش  درخصوصو 
)forward linkage( پسين پيوندهاي و )backward linkage( هاي  آمده در بخش وجود به، رشد

  ؛يابد مي ها انتقال بخشرو) به ساير  (پيش منتخب
 تأكيد موردرو و كل اقتصاد  پيشهاي  تعيين بخشبايست در  مي وابستگي به واردات )ب

  قرار گيرد.
بـا اسـتفاده از نتـايج جـدول      شـود.  مـي  ستانده استفاده ـ از جدول داده پاسخ، منظور به
در اقتصـاد   1منـدرج در جـدول   هاي  مركز آمار ايران، بخشش  1390 3سال ةستاند  ـ  داده

 روند.  نظر توليد پيش ازايران 

  رو در اقتصاد ايران پيشهاي  بخش .1 جدول
 كشاورزي

 ساخت محصوالت غذايي
 حاصل از پااليش نفتهاي  وردهافرساخت 

 شيمياييهاي  وردهافرساخت 
 ساخت محصوالت الستيكي و پالستيكي

 موتوري ةنقليساخت وسايل 
 ساخت آهن و فوالد

 و توزيع برق ،توليد، انتقال
 و نصب محصوالت فلزي ،ساخت، تعمير
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 محصوالت كاني غيرفلزي ساخت
 فروشي فروشي و خرده هعمدخدمات 

 نقل زميني و حملخدمات 

  ش 1390سال  ةستاند ـ منبع: محاسبات پژوهش براساس جدول داده

 منظـور  به بنابراين، روند. بخش در اقتصاد ايران پيش دوازدهگرفته  انجامطبق محاسبات بر
هـاي فـوق در    بايسـت بخـش   مـي  اقتصـادي، راستاي رشد  درحمايت از توليدات داخلي و 

  اولويت قرار گيرند.
ابزار اپتيكـي و تجهيـزات پزشـكي، انـواع     هاي  وابستگي به واردات، بخش درخصوص

ن وابستگي را به توليدات خارج از تري بيشنقل هوايي  و حملخدمات  آالت، پوشاك، ماشين
صـورت   بـه  ،م 2017تا  2002 ةدورطبق آمار بانك جهاني طي بر برآن، عالوه 4.كشور دارند

ـ واردات  ازطريق درصد از توليد ناخالص داخلي 22ميانگين،  در ايـن   5.شـده اسـت  مين أت
ها طي يك رونـد زمـاني ارزش    بخشمواردي نظير واردات  كه شود مي نهاد پيش ،خصوص

نقل هـوايي،   و حملنظير خدمات ، هايي كه وابستگي زيادي به واردات دارند زيربخش توليد
  .و بررسي شود دقت واكاوي به) 1 (جدول رو اقتصاد ايران هاي پيش بخش زيرليد در تو

گرچـه بررسـي ايـن     نظر واقـع شـده اسـت.    مددرآمدها  ةعادالندر همين حلقه، توزيع 
 خانوارها نيـز بررسـي شـود.   هاي  بايست نوع درآمدها و هزينه مند است، مي شاخص ارزش

م/  2017تـا   ش 1384م/  2005 ةدورروند ضريب جيني در اقتصاد ايران را طـي   2 نمودار
ايـن ضـريب در سـال     كـه  درحـالي ، شود مي شاهدهكه م گونه همان دهد. مي نشانش  1396
 روند صعودي داشته است. مجدداً كاهش يافته بود، ش بسيار 1390م/  2011

  
 ضريب جيني در ايران هاي تجاري هاي واقعي و چرخه داده . روند2 نمودار

  هاي بانك مركزي منبع: محاسبات پژوهش با استفاده از داده
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 .دكر خانوارها را بررسيهاي  ا و هزينهبر ضريب جيني، بايد درآمده عالوه ديگر، ازسوي
ش  1396خـانوار در منـاطق شـهري ايـران در سـال       ةبودجـ طبق گزارش نتايج بررسي بر

تومان و  3660629خانوار شهري در ايران  ةماهانخالص متوسط درآمد نا (جديدترين آمار)،
ميـزان   ديگـر،  بيـان  بـه  6.تومان بـوده اسـت   3510904خانوار  ةماهانناخالص  ةهزينمتوسط 

تومان بوده است كـه رقمـي    149725، ش 1396خانوارها در سال  ةماهانانداز  متوسط پس
 ةمحاسـب مختلـف و  هـاي   توان بـه تحليـل رونـد طـي سـال      مي در اين جهت، ناچيز است.

  اندازها به قيمت ثابت پرداخت. پس
 اسـت.  شـده توجه  سد اقتصادي مفا چنين همبازارهاي مالي و  ةتوسع به سوم، ةحلق در

بازارهـاي مـالي و گسـترش ارتبـاط آن بـا بخـش        ةتوسـع  طبق آمارهاي بانـك جهـاني،  بر
نحـو مطلـوب    بـه شده  دايجاولي بايد از ظرفيت  7.خصوصي در اقتصاد ايران رخ داده است

مـالي موجـب اشـتغال و رشـد      ةتوسـع بايد مشخص شود كه آيا ايـن   براي مثال، .بهره برد
وضعيت ايران ازنظر شاخص درك فساد  ،مفاسد اقتصادي درخصوص. اقتصادي شده است

 ر رشد اقتصادي دارد.دمناسب نيست و اين عامل اثر منفي 
بسـتر مناسـب بـراي    آوردن  فـراهم ر و كشوهاي ارتباطي  شبكه ةتوسعچهارم،  ةحلقدر 

هاي كشور  هاي راه شبكه ةتوسع نظر قرار گرفته است. مد 44 سازي و تحقق اصل خصوصي
داراي رونـد صـعودي    ،زيربنايي حائز اهميت است و در سطح كل در ايران يبخش منزلة به

 درسـبي منـاطق   هاي ن مزيت به باتوجهدر كتب اقتصاد مقاومتي  كه رود ولي انتظار مي، است
بـراي   هاي موجود در اين زمينه با ذكر مصاديق اشاره شـود.  كاستي ارزيابي اقتصادي و بيانِ

دو  نقـل محصـوالت فـوالدي،    و حمـل  علـت  بـه ، اصفهان ـ آهن اهواز راهاحداث خط  مثال،
نقل مواد پتروشيمي و مواد وارداتي از  و حمل علت ، بهدورودـ  انديمشك آهنِ راه كردن خطه
  بحث قرار گيرد. موردتواند  جمله موارد مهمي است كه مي از ،امام بندر

 سـازي بـه قيمـت ثابـت     سازمان خصوصـي  ازسويشده  انجامهاي  ارزش كل واگذاري
مشـخص   اي ته اسـت و از قاعـده  روند نزولي داشـ ش  1395 -  1387 ةدورطي  ش 1390
گرفتـه   صورتهاي  واگذاريش  1392و  1388هاي  در سال كه درحالي است.  نكرده  پيروي

ش   1396تا  1393هاي  اين رقم در سال .هزار ميليارد ريال بوده است 250 و 350به ترتيب 
سـهم بخـش خصوصـي واقعـي از      بـرآن،  عالوه 8.هزار ميليارد ريال بوده است 50تر از  كم

، ش 1395 – 1383 ةدورسـازي طـي    سـازمان خصوصـي   ةشد انجامهاي  مجموع واگذاري
سهام عـدالت بـوده اسـت.    و  ها شامل رد ديون دولت واگذاري ةبقيبوده است و درصد 19

 انجام پذيرد. تري بيشهاي  است واكاوي  شده، الزم آشكاراين حقايق  به باتوجه
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چـون   بـه مـواردي هـم    ،در ايـن بخـش   محوري بحث شده است. مردم پنجم، ةحلقدر 
به توليد داخلي اشاره  گذاري و كمك كار و سرمايه و كسبفضاي مناسب براي  آوردن فراهم
جهـان  كـار در   و كسـب شـاخص   نظـر  ازجايگـاه ايـران    كه ذكر شـد،  گونه همان است.  شده

 ،هاي اقتصادي و سياسي نظير فساد گذاري نيز تابع شاخص شاخص سرمايه است.  نامناسب
  توان آن را افزايش داد. دستوري نميصورت  به و تحريم است و ،كار و كسب

مطرح شـده اسـت. طبـق آمارهـاي بانـك       ارتباطات و تعامالت جهاني ششم، ةحلقدر 
 تـا ش  1381م/  2002ة دور طـي  خارجي به توليد ناخـالص داخلـي   جهاني، روند تجارت

دليل تخصص در توليد  بهكه اكثر اقتصاددانان  حالي در نزولي بوده است. ش 1396م/  2017
اثر  ،داشته باشند راه هم بهكه فناوري خارجي اي  هو واسط ،اي كاالها، واردات كاالهاي سرمايه

  ).1391 (سيدشكري و ميرباقري كنند مي  بر رشد اقتصادي مثبت ارزيابي بودن تجاري را باز
  

  گيري . نتيجه5
ويـژه در   بـه  ،هـا  سـازي سياسـت   نهاي ابالغي اقتصاد مقاومتي بر گفتمـا  سياست 21بند 

هـاي تحقـق بنـد فـوق،      دارد. از روش تأكيـد  ،اي آموزشي و رسـانه و  هاي علمي محيط
هـاي   كـه بتـوان پـژوهش    اي گونه . بهاستحوزه شده در اين  چاپبررسي و واكاوي آثار 

هاي اقتصاد مقاومتي را باز شناخت. يكـي از آثـار    اجراي سياست منظور بهتحليلي مفيد 
نـام دارد. بررسـي شـكلي     عمل تا نظريه از ؛مقاومتي اقتصاد حوزهرسيده در اين  چاپ به

دنبال بيان مفهوم نظري اقتصـاد مقـاومتي و اقـداماتي     بهدهد كه نويسنده  كتاب نشان مي
طرح روي جلد،  نحو مطلوب اجرا شود. بههاي ابالغي  سياست شود  مياست كه موجب 

 نكـردن  رعايـت  سعي بر انتقـال مفهـوم آن دارد.   اقتصاد مقاومتي، ةمؤلفبر شش  تأكيدبا 
تنـوع در ارجـاع منـابع موجـب شـده       و رنگ كتاب، خاكستريتيترهاي  ،زة قلم متناندا

ويـرايش   كـه  اينضمن  آرايي اثر كاسته شود. نگاري و صفحه حروفاست كه از كيفيت 
. اسـت  ، ضروريمناسب از عالمات و درج نام انگليسينا ةاستفاد به باتوجه ،مجدد كتاب
در آن بسيار اي  طابهشعاري و احساسي و خولي جمالت ، روان استتاحدي متن كتاب 

صـورت   بـه  تحليل و تفسير است و صـرفاً نداشتن است. كاستي بزرگ كتاب  رفته كار به
هـاي   وجـود نگـرش   بـرآن،  عـالوه مختلف بيان شده است. هاي  تيتروار مطالب در حوزه

كار وسيع شـود و  گسترة شده است كه موجب مديريتي و اقتصادي در كتاب و  اسالمي
آمارهاي نامرتبط  برآن، عالوه. كردنحو مطلوب و شايسته مطالب را بيان  بهنتيجه نتوان  در
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با موضوع و بدون تفسير موجب شده است كه از توان و كيفيـت علمـي كتـاب كاسـته     
شـمار   بـه هاي كتاب  از كتب روز دنيا در تفسيرها يكي ديگر از ضعف نگرفتن بهرهشود. 
اقتصاد مقاومتي و اقتصاد  ةزمين  دراي  اطالعات كلي و پراكنده نهايت، اين اثر در رود. مي

از  يگيـري منسـجم   و نتوانسته اسـت نتيجـه  ندارد تحليل اقتصادي  و كند مي ايران ارائه
  درمرجـع مناسـبي    توان گفت كه كتاب حاضـر  ميبنابراين،  .كندشده ارائه  درجمباحث 

  .رود نميشمار  بهاقتصاد مقاومتي حوزة تحليل  ةزمين
 

  ها نوشت پي
 

هاي  چرخه و خط سبز است هاي واقعي داده ةنشان خط آبي روند، نشانةخط قرمز  ،1 در نمودار .1
) Hodrick - Presscott( پرسكاتـ  محاسبات با استفاده از فيلتر هودريك دهد. تجاري را نشان مي
 انجام پذيرفته است.

بررسـي   كشـور مـورد   190ن ميـا  ايـران در  ة، رتبـ 2018سـال   طبق گـزارش بانـك جهـاني در   بر .2
  است. بوده   124

كه  جا آن منتشر شده است. از 1396مركز آمار ايران در اسفند ش  1390سال  ةستاند ـ جدول داده .3
هاي موجود در جـدول متقـارن    برخي از بخش ةاي و ارزش افزود مقادير ستانده مصرف واسطه

ابتـدا بـا اسـتفاده از جـداول     درهاي ملي داراي اخـتالف بـود،    حساب بخشي) با 99شده ( منتشر
ـ  منزلـة  د و بـه شـ بخشي اقتصـاد ايـران تهيـه     110مصرف و عرضه، جدول متقارن  آمـاري   ةپاي

 .شد  استفاده

نمونه، نسـبت   رايب انجام شده است.ش  1390سال  ةستاند ـ . محاسبات با استفاده از جدول داده4
درصـد و بخـش پوشـاك     253بخش ابزار اپتيكي و تجهيزات پزشكي  ةارزش واردات به ستاند

  درصد است. 163
  است. انجام شده  imports of goods and services (% of GDP) از شاخصاستفاده  . محاسبات با5

حسـب   هاي بانك مركـزي بـر   اند. داده . محاسبات اين بخش را نويسندگان مقاله انجام داده6
حسـب تومـان    صـورت ماهانـه و بـر    منظور درك بهتر، مقـادير بـه   به ريال و ساالنه است.

  اند. شده  درج
ـ 7 و  domestic credit provided by financial sector (% of GDP)نمونـه رونـد دو شـاخص     راي. ب

domestic credit to private sector by banks (% of GDP) .در اقتصاد ايران صعودي بوده است  
8. www.ipo.ir 
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 نامه كتاب
 .<https://www.cbi.ir>، زماني اقتصاديهاي  بانك اطالعات سري ،)1397( بانك مركزي

ــروز ( ــاومت اقتصــاد ،)1395داوودي، في ــنظر از ؛يمق ــا هي ــل ت ــران: ،عم ــاد دانشــگاهي واحــد   ته جه
 اميركبير.  صنعتي

 ،كتــاب جهــان ،»تعيــين حــروف و انتخــاب قطــع كتــابراه و رســم « ،)1380اخالقــي، محمــد ( ســيد
 .134  و  133  ش

اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصاد غيرنفتـي  «، )1391السادات ميرباقري ( عاطفهشكري، خشايار و  سيد
  .194، ش 6 ، سياقتصاد علوم ةنام ، فصل»كشورهاي عضو اوپك

  ني. : نشرتهران غالمرضا آزاد،، ترجمة توسعه اقتصاد ،)1391( و ديگران ، مالكومگيليس
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