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پیامربان الهی و مردمان حق جو، هیچگاه از تالش در جهت عبودیت و 
تقــرب الــی الله و ایجاد جامعه الهی کوتاهی نکرده اند و از مجاهدت 
نایســتاده اند. آنها هرگز به علت ســختی  راه، از هامن ابتدا به عزلت 
پناه نربده اند، پنهان نشده اند و میدان مجاهدت را خالی نگذاشته اند. 
استقامت پس از اعرتاف و شهادت به پروردگاری خداوند )إِنَّ الَّذیَن قالُوا 
َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَقاُموا فاَل َخْوٌف َعلَیِْهْم َو ال ُهْم یَْحزَنُوَن(، رویّه آنها بوده 
است، و پایداری بر راه )َو أَْن لَِو اْستَقاُموا َعَل الطَّریَقِة َلَْسَقیْناُهْم ماًء 
َغَدقا( سبک زیسنت آنها، و متناظر آن که حب الدنیا رأس هر خطیئه ای 
رْبُ ِمَن اْلِیاَمِن ِبَْنزِلَِة الرَّأِْس ِمَن الَْجَسِد(  است، صربشان رأس دینشان )الصَّ

بوده است که بی آن، ایامنشان از دست می رفته است.

بنیانگــذار راحــل جمهوری اســالمی ایران نیز نظامــی با چنین ویژگی 
الهام بخشــی را بــا اتــکال به خداونــد و کمک جمهورـ  کــه عیال الله 
هســتندـ  پایه گــذاری کــرد، و رهرب فرزانــه پس از او نیز بر پایمردی بر 
چنین مرام و روشی، پای فرشد. "اقتصاد مقاومتی" حاصل چنین نگرشی 
اســت، و از ایــن رو در طریــق انبیــاء و صلحــاء، در واقع و باطن نظام 
الهی، پدیده جدیدی نیست. اما واگویی و رازگشایی از آن توسط رهرب 
معظم انقالب اســالمی، برای دوســتان آشــنا و تیزبین مرست بخش، و 
برای بیگانگان بی ســابقه، و برای دشــمنان بهت آور بود؛ در عین حالی 
که در این میان، بســیاری از ناآشــنایان واقعیـ  نه اســمیـ  را نیز هنوز 

در ابهام فرو برده است. 

مجلــه ای کــه پیش رو داریــد، درصدد پرداخنت به این مفهوم نوگفته و 
واقعیت دیرپا اســت. عنوان »اقتصاد مقاومتی« در میانه ســال 1389 
مطرح گردید و سیاســت های کلی آن در اواخر ســال 1392 ابالغ شــد و 
در ابتدای ســال 1393 در حرم رضوی به اجامل تبیین شــد، و در یک 
کارگاه گونه ی آموزشی در اوایل سال 1392 توسط مبتکر آن، با محوریت 
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تحلیــل پدیده هــا و ...( را منتــرش کند و ضمن حفظ 
مؤكد تناســب با مقتضیات بومی اســالمی و انقالبی 
كشور به طور ویژه، باید حاوی تجربه سایر كشورها 
در زمینه های ذی ربط و ترجیحاً به صورت مقایسه ای 

نیز باشد. 

در ایــن شــامره کــه به عنوان پیش شــامره این مجله 
بــه چاپ رســیده اســت، ابتــدا پرتو نــوری از خالل 
رهنمودهــای مقام معظم رهربی ارائه شــده اســت 
که حاوی رهنمودهایی اســرتاتژیک و بنیادین اســت 
که شــالوده هایی اساســی را ترســیم می کنند. پس از 
آن،  مقالــه ای تألیفــی با عنوان "خاســتگاه مبنایی و 
ضابطه درســت آزمایِی برداشت از اقتصاد مقاومتی" 
ارائه شــده اســت که درصدد پرداخنت به این ســؤال 
مبنایی اولیه است که اوالً  خاستگاه و منشأ شکل گیری 
"اقتصــاد مقاومتــی" چه بوده اســت، و ثانیاً مالک و 
محک تشــخیص درســتی برداشــت از این اصطالح 
چیســت. در این مقاله به موضوعی مناقشــه آمیز با 
عنوان »ناهمزیســتی مفــروض )ادعایی( دو مفهوم 
اقتصــاد و مقاومــت«ـ  و نظیــر آن، اقتصــاد و جهاد 
و امثــال آنـ  نیــز رســیدگی می شــود. در مقاله دوم 
بــا عنوان »منظومه سیاســت های کلــی اقتصادی و 
جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی«، از میان 
کل سیاســت های کلی ابالغی از ســوی مقام معظم 
رهربی از ســال 1372 تاکنون )46 سیاســت(، نگرشی 
نظام مند به سیاســت های کلــی اقتصادی نظام )15 
سیاســت( داشــته ایم که ارتباط آنها با یکدیگر و نیز 
جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در این 
میان تشخیص دهیم. مقاله ترجمه اِی »آسیب پذیری 
در عرصه اقتصاد کالن در کشورهای در حال توسعه: 
رویکردها و موضوعات« نیز به توضیح و دسته بندی 
اجاملی مطالعاتی پرداخته اســت که در دنیای غرب 
درصــدد فرموله کــردن، شاخص ســازی و ســنجش 
مقاومــت و آســیب پذیری و ترمیم پذیــری اقتصادی 

بوده اند. 

امیــد کــه این حرکت کوچک اما هدفمند و با انگیزه، 
کمــی از جوانــب موضــوع حیاتــی تحقــق اقتصاد 
مقاومتی در جمهوری اســالمی ایران را روشــن سازد. 
در این مسیر، ارائه بی پروای تذکرات و پیشنهادهای 
خیرخواهانه و اندیشمندانه ی سازنده، موجب امتنان 

خواهد بود. و من الله التوفیق و علیه التکالن.

سیاســت ها بــه تفصیل - متناســب بــا مجال و مقام 
و مقال-معرفی شــد. بنابراین دیگر برای دوســت و 

دشمن و نامرتبط نباید امر ناشناخته ای باشد.

مجلــه »اقتصــاد مقاومتــی بــا رویکــرد مدیریــت 
جهــادی« بــا تأکید بــر امیدبخشــی و در عین حال، 
نقادی خیرخواهانه آینه وار، در چارچوب اسالم ناب 
و قوانیــن کشــور و با تبعیــت کامل از رهربی معظم 

انقالب اسالمی، با اهداف ذیل منترش می شود:

1. نظریه پــردازی، فرهنگ ســازی، معرفی و ترویج و 
گفتامن سازی؛ 

2.  ایجــاد یــک جریان فکری پویا و ســازنده و فضای 
مناسب فکری، علمی و اطالعاتی برای قانون گذاری، 
سیاســت  گذاری، طرح ریــزی، برنامه ریزی، تخصیص 
منابــع و بودجه بنــدی، اجرا، و ارزیابی )رصد و پایش 

و داوری( با رویکردی جهادی؛ 

3. نرش دستاوردها، و ارائه نوآوری ها و خالقیت ها و 
پیشنهادهای اثربخش؛ 

4. ایجاد تعامل فکری و شبکه سازی متفکران،  خربگان، 
اندیشمندان و دلسوزان و خیرخواهان مجرب انقالب 

و نظام اسالمی

5. تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بویژه با 
جهت گیــری از رهنمودهــای مقام معظم رهربی در 

هر مورد.

ایــن مجلــه کلیــه مباحث علمــی و تحلیلی و خربی 
راهربدی تحت پوشــش و همچنین مرتبط با اقتصاد 
مقاومتی و جهادی )اندیشــه، نظام، طرح ها و ...( و 
مقاومــت و پایــداری و جهاد اقتصادی را محور توجه 
خود قرار می دهد. بنابراین، بر اساس شناختی که از 
اقتصاد مقاومتی داشــته ایم و به دســت آمده است، 
کلیــه مباحــث مندرج و مرتبط با پیرشفت اقتصادی، 
عدالــت اقتصــادی، پایــداری )مقاومــت و امنیت و 
تاب آوری( اقتصادی، ترمیم پذیری )انعطاف پذیری و 
بهبودپذیــری و اصالح گــری و ...( و جهاد اقتصادی و 
اقتصاد جهادی و بسیجیـ  که در 1390/7/22 توسط 
مقام معظم رهربی از آن نام برده شدـ  با جهت گیری 
آرمان ها و اهداف اقتصاد و نظام اســالمی در قلمرو 
مطالــب ایــن مجله قــرار دارد. بعالوه، از آنجایی كه  
مجله به عنوان متنی  علمیـ  تحلیلی و حاوی اخبار 
راهــربدی و قابــل اســتناد، دارای جنبه دانش افزایی، 
گفتامن سازی و آموزشی می باشد، باید مطالبی علمی، 
كاربردی، خالصه و گزیده )تألیف،  ترجمه، مصاحبه، 
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پیــام بــه ملت رشیــف ایــران در چهلمین روز ارتحــال امام 
خمینی)ره( در 1368/4/23:

در این مرحله از انقالب، هدف عمده عبارت اســت از ســاخنت 
کشوری منونه که در آن، رفاه ماّدی همراه با عدالت اجتامعی و توأم با 
روحیه و آرمان انقالبی، با برخورداری از ارزشــهای اخالقی اســالم تأمین 
شود. هریک از این چهار رکن اصلی، ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای 

انقالب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.

رفاه ماّدی، به معنای ترویج روحیه ی مرصف گرایی نیســت - که خود، 
یکی از ســوغات های شــوم فرهنگ غرب است - بلکه بدین معنی است 
که کشــور از نظر آبادی و عمران، اســتخراج معادن و اســتفاده از منابع 
طبیعی، تأمین سالمت و بهداشت جامعه، رونق اقتصادی و رواج تولید 
و تجارت، با تکیه بر استعدادهای ذاتی نیروهای انسانی خودی، به حد 
قابل قبول برســد و علم و فرهنگ و تحقیق و تجربه همگانی شــود و 

نشانه های فقر و عقب افتادگی رخت بربندد.

عدالــت اجتامعــی، بدین معنی اســت که فاصلــه ی ژرف میان طبقات 
و برخورداری هــای نابحــق و محرومیت ها از میان برود و مســتضعفان 
و پابرهنــگان کــه همواره مطمنئ تریــن و وفادارترین مدافعان انقالبند، 
احســاس و مشــاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتی جدی و 
صادقانه انجام می گیرد. با قوانین الزم و تأمین امنیت قضایی در کشور، 
بســاط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دســت اندازی به حیطه ی 
مرشوع زندگی مردم جمع شود. همه کس احساس کند که در برابر ظلم 
و تعدی می تواند به ملجأ مطمنئ پناه برد، و همه کس بداند که با کار و 

تالش خود خواهد توانست زندگی مطلوبی فراهم آورد.

روحیه و آرمان انقالبی، بدین معنی اســت که میل به زندگی راحت و 
مرفه، جامعه و مســؤوالن را به سازشــکاری و تســلیم در برابر زورگویی 
قدرتهای جهانی و غفلت از توطئه ی استکبار و بی اعتنایی به پیام جهانی 
انقالب نکشــاند. آن روزی که خدای نخواســته جمهوری اسالمی، رفاه و 

پـرتو نــــور درکالم رهبـــر 
معظــم انقالب اسـالمی

آبادی را هدف عمده ی خویش قرار داده و در این راه 
حارض به چشم پوشــی از آرمانهای انقالبی و جهانی و 
فراموشــی از پیام جهانی انقالب شــود، روز انحطاط و 
زوال همــه ی امیدهــا خواهد بود؛ و خدا چنین روزی 
را ان شــاءاللَّه هرگز نخواهد آورد. بی شک، ملت ایران 
برای دفاع از اســالم عزیز و اســتقالل ملی آماده است 

که همه چیز خود را فدا کند.

برخورداری از ارزشهای اخالقی اسالم بدین معنی است 
که روح فضیلت و پرهیزکاری و وارســتگی و بردباری 
و اجتنــاب از شــهواِت ممنــوع و دوری از حــرص و آز 
و دنیاطلبــی و حق کشــی و نامردمــی و مال انــدوزی 
و روی آوردن بــه خلــوص و پاکــی و پارســایی و دیگر 
خصلت های اخالقی در جامعه رواج یابد و به صورت 

ارزش های اصلی به حساب آید.

بر این چهار ستون اصلی است که جامعه ی رو به رشد 
اســالمی شــکل می گیرد و قوام و اســتحکام می یابد و 
اســتعدادها شــکوفا و رسچشمه های نیکی و بهروزی 
جوشان می شود و جامعه ی اسالمی الگوی جذابی برای 

همه ی ملت ها می گردد.

بیانــات در دیــدار رئیــس و اعضای مجلس 
خربگان رهربی در 1392/6/14:

آنچه ما تصّور می کنیم که وظیفه ی ما اســت، 
وظیفه ی مجموعه ی مســئوالن کشور است، وظیفه ی 
دولت جمهوری اســالمی اســت، این است که این سه 
مؤلّفه ی بزرگ را برای همه ی تصمیم گیری ها و همه ی 

اقدام ها در نظر داشته باشد:
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تلخی است، وجود دارد؛ با تکیه ی به آن واقعیّت های شیرین و تقویت 
آنها، بایستی کوشش کرد برای اینکه واقعیّت های تلخ و نامطلوب زدوده 

بشوند یا کم بشوند.

این سه عنرص را باید در نظر داشت؛ یعنی آرمانها را از نظر دور نداشت، 
راهربدها را نبایستی از نظر دور داشت، البتّه واقعّیت ها را هم باید دید. 
اگر چنانچه واقعیّت ها را نبینیم، راه را درست نخواهیم رفت؛ اّما وجود 
واقعیّت ها هم نبایســتی ما را از راه هایامن منرصف بکند. اگر چنانچه 
وجود یک صخره ای در راه موجب بشود ما از راه برگردیم، خطا کردیم؛ اگر 
وجود این صخره ندیده گرفته بشود و بی محابا انسان برود، باز هم خطا 
کرده؛ اّما اگر چنانچه نگاه کنیم ببینیم در اطراف این صخره چه راه هایی 
را می توان ایجاد کرد، یا خود این صخره را چگونه می توان برداشت، یا 
در او منفذی ایجاد کرد، یا راه موازی ای برای آن پیدا کرد، آن وقت این 
نگاه صحیح به واقعّیت ها است، این هامن کاری است که امام بزرگوار 
ما در فصل اّول این انقالب یعنی در آن ده ســاِل تعیین کننده و بســیار 
حّســاس انجام دادند. امام بزرگوار، در مقابل واقعیّت ها چشــم خود را 
نبست، اّما کوتاه هم نیامد، راهربد را فراموش نکرد. ببینید وضعیّت امام 
را، زندگی امام را، شــعارهای امام را؛ امام بزرگوار هامن کســی اســت که 
در مورد مســئله رژیم صهیونیســتی از هیچ کس تقّیه نکرد؛ اینکه رژیم 
صهیونیستی یک غّده ی رسطانی است و باید از بین برود، این حرف امام 
است. در قبال رشارت های قدرت مستکرب و مداخله گر آمریکا هیچ تقیّه ای 
و مالحظه ای نکرد؛ اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، این حرف امام است. 
اینکه حمله ی جوانان مسلامن و دانشجویان مسلامن به سفارت آمریکا 
و ترصّف ابزارها و مدارک جاسوسی آنها را امام انقالب دّومی دانست که 
شــاید از انقالب اّول مهم تر اســت، این حرف امام است؛ اینها حرف های 
امام اســت، اینها روش های امام اســت. در قضّیه ی جنگ، اینکه فرمود: 
جنگ تا رفع فتنه، این حرف امام اســت؛ دیگران می گفتند جنگ جنگ 
تا پیروزی، امام فرمود جنگ تا رفع فتنه. این ایستادگی ها بود که پایه ی 

این نظام را مستحکم کرد.

آن کسانی که این راه را نشناختند و در کشورهای خودشان جور دیگری 
عمــل کردنــد، برای اینکه دل مســتکربین را به دســت بیاورند از اصول 
خودشــان گذشــتند و شــعارهای اساسی خودشــان را فراموش کردند، 
مالحظه می کنید که به چه روزی افتادند؛ آنها کســانی هســتند که اگر 
چنانچه در مرص شعار مبارزه ی با ارسائیل وجود می داشت، اگر در مقابل 
وعده های آمریکا و عوامل آمریکا کوتاه منی آمدند، این جور معلوم نبود 
بشود، یعنی قطعاً این جور منی شد که دیکتاتور سی ساله ی ذلیل کننده ی 
ملّت مرص از زندان آزاد بشود و آن کسانی که با رأی مردم انتخاب شده 
بودند، احتامل محکومیّت به اعدام درباره ی آنان برود؛ اصالً چنین چیزی 
ممکن نبود پیش بیاید. آن کسانی که در میدان ایستادند در مقابل همین 
منتخبین - ساده دالن - شعار دادند، اگر آن مواضع اصولی می بود، نصف 
آنها یا بیشرت آنها به طرف اینها می آمدند، یعنی کسانی نبودند که مقابله 
کنند، معارضه کنند. از مواضع اصولی وقتی انســان عقب نشــینی کرد، 
این جور خواهد شد. اینها چیزهایی است که به هرحال باید ]رعایت کرد[.

مؤلّفه ی اّول عبارت اســت از آرمان ها و اهداف نظام 
جمهوری اســالمی؛ که این اهــداف و آرمان ها مطلقاً 
نبایســتی از نظر دور بشــود؛ که آرمان نظام جمهوری 
اســالمی را می شــود در جملــه ی کوتــاِه »ایجاد متّدن 
اســالمی« خالصه کرد. متّدن اســالمی یعنی آن فضایی 
که انسان در آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ ماّدی 
می تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال 
او را برای آن غایات خلق کرده اســت برســد؛ زندگی 
خوبی داشته باشد، زندگی عزمّتندی داشته باشد، انسان 
عزیز، انســان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، 
دارای سازندگِی جهان طبیعت؛ متّدن اسالمی یعنی این؛ 
هدف نظام جمهوری اســالمی و آرمان نظام جمهوری 

اسالمی این است.

مؤلّفــه ی دّوم عبــارت اســت از راه هایــی که ما را به 
ایــن اهداف می رســاند؛ راهربدهــای عمومی و کلّی؛ 
این راهربدها را بایستی شناخت، تکیه ی بر اسالمیّت، 
مالحظــه ی ظــامل نبودن و مظلوم نشــدن در تعامالت 
گوناگــون؛ اینکه فرمود:کُونا لِلظّالِِم َخصامً و لِلَمظلُوِم 
َعوناً، این یک وظیفه است، این یک راهربد کلّی است. 
راهــربد تکیــه ی به آراء مردم و آنچه که مردم ســاالری 
را تشــکیل می دهــد و راهربدهایــی از این قبیل؛ اینها 
سیاست های کالن و اساسی و راهربدهای اصلی نظام 
جمهوری اسالمی است برای رسیدن به آن آرمان ها؛ کار 
عمومی، تالش عمومی، ابتکار عمومی، وحدت ملّی، و 

از این قبیل چیزهایی که وجود دارد.

]و سّوم ] واقعّیات، واقعیّات را هم باید دید؛ که من حضور 
مسئوالن نظام و کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان، 
عرض کردم که آنچه ما الزم داریم، آرمان گرایی با نگاه 
به واقعیّت ها اســت. واقعیّت ها را هم باید درســت 
فهمیــد، آنچه که از واقعیّت ها موجب اقتدار اســت، 
آنها را باید شــناخت؛ آنچه از واقعیّت ها که کمبود و 
نقص اســت، آنها را هم باید شــناخت؛ آنچه که مانع 
حرکت اســت، اینها را باید شناخت؛ واقعیّت ها را باید 
درست فهمید. من تعدادی از واقعیّت ها را اسم بردم 
در آنجا که اینها واقعیّتهای شــیرین موجود ما اســت، 
همه اش نباید نقص ها را دید یا ضعف ها را دید. وجود 
فکرهای برجســته، وجود عنارص فّعال و مبتکر، رواج 
معرفت دینی و معنویّت در بین بخش وسیعی از نسل 
جوان، بقاء شعارهای دینی و اسالمی، نفوذ روزافزون 
نظــام جمهــوری اســالمی در منطقــه و در عامل؛ اینها 
واقعیّت هایی اســت که وجود دارد؛ این واقعیّت ها را 
هم باید دید. البتّه واقعیّت های تلخی هم در کنار این، 
مثل همه ی زندگی انســان که مخلوطی از شــیرینی و 
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نباشد؛ در آن صورت فرض مى شود كه ما دشمنى هم 
نداشته باشیم!

ایــن امر اصاًل قابل تصور نیســت. مــا براى جمهورى 
اسالمى تعریفى نداریم كه با نبودن انقالب و یا جدایى 
از آن منطبق باشد و بسازد. باید همه ى تصمیم گیری ها 
براى آینده را بر اساس این تحلیل و مبنا قرار بدهیم.

بیانــات در دیــدار کارگــزاران نظــام در 
:1380/9/21

فراینــد تحّقق هدف هاى اســالمى ، یك فرایند 
طوالىن و البته دشوارى است. به طور نسبى انسان به آن 
اهداف نزدیك مى شود؛ اما تحّقق آن ها، بسیار طوالىن 
است. قدم اّول كه پُرهیجان تر و پُررسوصداتر از همه 
است، ایجاد انقالب  اسالمى است. كار آساىن نبود؛ لیكن 
این آســان ترین است. قدم بعدى، ترتّب نظام  اسالمى 
بر انقالب اسالمى است؛ یعنى ایجاد نظام اسالمى، كه 
گفتیم نظام اسالمى، یعنى هندسه ى عمومى جامعه ، 
اسالمى بشود؛ كه این هم شد. قدم بعدى- كه از این ها 
دشــوارتر است- ایجاد دولت اسالمى است. دولت نه 
بــه معناى هیئت وزیران؛ یعنى مجموعه ى كارگزاران 
حكومت؛ یعنى من و شام. ما باید به معناى واقعى كلمه، 
در درون این نظاِم اسالمى، اسالمى شویم. این مشكل تر 
از مراحل قبل است.  ما مسئوالن باید خود را بسازیم. 
... این مرحله ى سوم است؛ ما اآلن در این مرحله قرار 
گرفته ایم و باید دائم تالش ما این باشد. ... بعد از این 
مرحله، مرحله ى تأللؤ و تشعشع نظام اسالمى است؛ 
یعنى مرحله ى ایجاد كشور اسالمى. اگر این مرحله به 
وجود آمد، آن وقت براى مسلامن هاى عامل، الگو و اسوه 
مى شویم: »لتكونوا شهداء عل الّناس«. اگر توانستیم 
این مرحله را به سالمت طى كنیم- كه از هّمت مردان 
و زنان مؤمن، این چیزها اصاًل بعید نیســت- آن وقت 
مرحله ى بعدى، ایجاد دنیاى اسالم است. ببینید؛ فرایند 
تحّقق نظام اســالمى، همین طور قدم به قدم به نتایج 
نهایى خود نزدیك مى شود. منى شود توقّع داشت كه من 
و شام خود را اصالح نكنیم؛ اما دنیا را اصالح كرده باشیم 
یا كشــور، اســالمى شــود؛ نه. ما باید به خود بپردازیم. 
پس یىك از چیزهایى كه ما الزم داریم، اســتقامت و 
پایدارى اســت. استقامت، یعنى مسیر و جهت گیرى 
را گم نكنیم و مرتب خطاها را اصالح كنیم و از اینكه 

به ما بگویند خطا كرده اید، بدمان نیاید.

 آنچه که ما احســاس می کنیم که برای رفع مشــکالت بایدانجام داد - 
مشــکالت هم مال امروز نیســت، مشکالت همیشه وجود داشته است، 
در همه ی کشــورها هم وجود دارد؛ یعنی اگر کســی تصّور کند که حاال 
در فالن کشــور پیرشفته، یا فالن کشــور اروپایی، یا غربی، یا ثرومتند، یا 
پرجمعیّت، یا کم جمعیّت، مشکالتی وجود ندارد، خطا است؛ مشکالت 
همه جا هســت؛ طبیعت کاِر یک ملّت این اســت که باالخره در کار او 
مشــکالتی وجود دارد، مســئولینش باید آن مشکالت را برطرف بکنند و 
حرکتشان را ادامه بدهند؛ حاال بعضی می خواهند مشکالت را با کمک 
دیگران، با تکیه ی به دیگران، با رشوه دادن به دیگران، با تذلّل در مقابل 
دیگــران حــل کنند؛ بعضی ها هم نه، می خواهند مشــکالت را با نیروی 
خودشان، با توان داخلی خودشان حل کنند - اعتقادمان این است که باید 
به تقویت ساخت درونی نظام اهّمّیت بدهیم؛ این اساس کار است. از 
درون، خودمان را باید تقویت کنیم. تقویت درونی با اندیشه ی کامل، با 
نگاه عاقالنه و خردمندانه چیزی است ممکن؛ چه به وسیله ی پیرشفت 
علمی، چه به وسیله ی ساخت و مدیریّت درست اقتصادی؛ اینها کارهایی 

است که به نظر ما ممکن است.

 خب، امروز شام مالحظه کنید، وقتی روی نفِت ما فشار می آورند، ما دچار 
مشکل می شویم، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که ما تکیه مان 
را به نفــت از بعــد از دوره ی جنــگ و پایان جنگ تا امروز، نتوانســتیم 
کم کنیم، اگر ما تکیه مان را به نفت کم می کردیم، فشــار بر روی نفت 
این قدر برای ما سخت متام منی شد. بنابراین به خودمان بایستی مراجعه 
کنیم، از خودمان بایستی بخواهیم که گره ها را با نیروی اراده حل کنیم.

بیانات در مراسم بیعت فرماندهان سپاه در 1368/4/19:
تا مادامى كه نظام  جمهورى اسالمى  با انقالب  همراه است، نباید 
لحظه یى تصور شــود كه تهدیدى متوجه او نیســت. خدا نكند آن روزى 
بیاید كه جامعه  و انقالب ما، مثل بعىض از كشورهاى به اصطالح انقالىب 
كه رصفاً اسمشان انقالىب است، اما در میدان سیاست هیچ مسئله و مشكل 
انقالىب اى برایشان مطرح نیست و مثل كشورهاى دیگر با همه رابطه و 
همخواىن دارند و چیزى به نام آرمان در نظر آن ها مطرح نیست، باشد. 
خدا نكند كه ما رسنوشتامن به آنجا برسد و جمهورى اسالمى از انقالب 

جدا شود و با او نباشد.

اگر فرض ما این اســت كه جمهورى اســالمى را توأم و آمیخته با انقالب 
اســالمى فهمیدیم و قبول كردیم، پس بایســتى فرض ما بر این باشــد كه 
دشمنى و تهدید براى این انقالب- كه مثل روحى در كالبد این جمهورى 
وجود خواهد داشت- همواره متصور خواهد بود و نیرویى كه از انقالب 
باید دفاع كند، همیشــه الزم اســت. ... ما باید فرض كنیم كه همواره 
دشمن داریم و انقالب تهدید مى شود. منى خواهم بگویم حتامً جنگى 
علیه ما به راه خواهد افتاد؛ شــكل خاىص از تهدید مورد نظرم نیســت؛ 
اما آنچه كه مى توانم در قلبم به آن معتقد باشــم، این اســت كه تهدید 
علیه نظام جمهورى اسالمى كه انقالب را با خود دارد و از او جدا نشده 
است، همیشگى است. فقط یك شق دیگر وجود دارد كه ما آن شقه را رد 
كردیم و آن، این است كه جمهورى اسالمى برقرار باشد، اما دیگر انقالب 
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1. مقدمه 
پیــروزی انقــالب اســالمی در ایران، شــگفت آور بود. تشــکیل 
جمهوری اســالمی برای نخســتین بار در تاریخ، بهت آور بود. و انتظار 
اثــرات منطقــه ای و جهانی این دگرگونی عمیق، برای قدرت های بزرگ 

صنعتی جهان بیم آور بود. 

برنامه ریــزی و اقــدام علیه جمهوری اســالمی ایــران از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی آغاز شــد و تاکنون با متام امکانات به شدیدترین وجه 
ممکــن، تــا تغییــر رژیم و نظام از ســوی آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
و همراهــان آنــان اعامل شــده اســت. بروز جنگ تحمیلــی از جمله 
پدیده هایــی با همراهی بیشــرت کشــورهای مؤثــر در صحنه بین امللل 

علیه جمهوری اسالمی ایران بود. 

در ایــن چنــد دهــه که دهــه ی چهارم آن، دهــه ی پیرشفت و عدالت 
نام گذاری شده است، مقابله با اقدامات دشمن و خنثی کردن آنها به 
روش های مختلف انجام شــده اســت اما اقتصاد کشور هامن گونه که 
در زمــان دفــاع مقدس نیز به صورت نهادینه و مطلوب کاســتی هایی 
در نحوه نگرش به دفاع و دشــمنی دشــمنان و مقابله مورد انتظار در 
آن می توان رساغ گرفت، هنوز مفهوم مقاومت و رضورت و جایگاه و 
نحوه ی آن را در خود نهادینه و اعامل نکرده است، و به عبارتی، ساختار 
و جلوه ی مقاومتی به خود نگرفته است. اگرچه نخستین هدف برنامه 
اول توسعه جمهوری اسالمی ایران در میان اهداف دهگانه كلی برنامه 
اول توسعه اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، كه 

خاستـگاه مبنـایی و ضابطه 
 درست  آزمـاییِ بـرداشت از

اقتصــــــاد مقاومتی
حسین دّری نوگورانی
 استادیار دانشگاه جامع
 امام حسین؟ع؟
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در ترکیب اصطالحی »اقتصاد مقاومتی« چیست؟

• ب��ر اس��اس این نگرش ک��ه اقتصاد، مفهومی 
اثبا ت گرایانه )تحققی(1 دارد، آیا در کنار یکدیگر قرار 
دادن واژه هــای »اقتصــاد« و »مقاومت« ـ  که حاوی 
مفهومی هنجاری و ارزشی استـ  ، ترکیب ناسازگاری 

را ایجاد منی کند؟

2.ابتکار طرح اقتصاد مقاومتی در جمهوری 
اسالمی ایران

اگرچــه مبنا و محتوای »اقتصاد مقاومتی« به 
نوعی پس از پیروزی انقالب اسالمی و بویژه در دوران 
دفاع مقدس، در رهنمودها و جهت دهی های رهربی 
انقالب و نظام اسالمیـ  اعم از امام راحل قدس الله 
نفســه الزکیه و مقام معظم رهربی مدظله العالیـ  
قابل دریابی اســت2، اما برای نخســتین بار، در نیمه 
ســال 1389، واژه ی »اقتصاد مقاومتی« توســط مقام 
معظــم رهــربی مطــرح گردید، و در مــرداد 1391 با 
یــادآوری نام گذاری ســال های اخیر که بر محورهای 
اقتصادی متمرکز شــده  اســت، شــعارهای سال های 
اخیــر در جهــت ایجاد یك »منظومه اقتصادی« برای 
سامان دهی حركت عمومی كشور در عرصه اقتصادی 
قلمــداد شــد. بــه بیان مقام معظم رهــربی،  یكی از 
راه های عبور از مقطع حساس و رسنوشت ساز كنونی، 
جدی گرفنت اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصاد مقاومتی 
یك شــعار نیســت بلكه واقعیتی است كه می بایست 
محقــق شــود؛ ]1391/5/8[ بویــژه آن که در دوران 
معارص، اقتصاد هر کشــوری به عنوان یکی از ارکان 
اقتدار آن به حســاب می آید3، و در ســالیان اخیر نیز 
مترکز دشــمن بر هدف قرار دادن اقتصاد کشــور قرار 

گرفته است:
•  وض��ع نامس��اعد اقتصادى م��ى تواند براى 
كشــور یك تهدید جّدى محســوب شــود و دشمن از 
این استفاده مى كند.  ]1380/4/10[

•  به هیچ قیمتى اجازه ندهیم اینها در اقتصاد 
مــا، در فرهنــگ ما، در سیاســت ما، در رسنوشــت و 
مقــدرات مــا دخالت كنند؛ این احتیــاج دارد به این 
كه استحكام دروىن و داخل پیدا كنیم. این استحكام 
دروىن، یــى از پایه هــاى مهمــش »اقتصاد« اســت. 
]1390/5/26[  

•  سیاست استكبارى، زمین زدن ملت ایران و 
نظام جمهورى اسالمى از راه اقتصاد است. تحریم ها 
گرچه بهانه اش مســئله ى انرژى هســته اى است، اما 
دروغ میگویند؛ عامل طرح مسئله ى تحریم ها، انرژى 

بــا فاصلــه اندكی پس از آتش بــس جنگ تحمیلی به 
اجرا درآمد، »بازســازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین 
نیازهــای رضوری آن بــر مبنای اهداف دفاعی تعیین 
شــده« ذکر شــد، اما در برنامه دوم توسعه، »تقویت 
بنیه دفاعی کشور« در بند یازدهم سیاست های کلی 
کیفی منت برنامه قرار گرفت. در دوران دفاع مقدس، 
از جمله، ســاخنت پناهگاه در ساختامن های جمعی، 
الزامی شد اما پس از مدتی، به فراموشی سپرده شد. 
در هیچ برنامه توسعه ای در کشور، از تهدید دشمن 
بــه عنــوان یک مالحظه قابل توجــه، حتی ذکری به 
میان نیامد، و در گزارش های رســمی اقتصادی کشور 
در دوران جنــگ تحمیلــی، وجود و اســتمرار جنگ، 
چنــدان بــه مخاطب منعکس منی شــود در حالی که 
مهمرتیــن مســئله در ایــن دوران، دفاع مقدس بوده 
اســت. در آموزش دوره های دانشــگاهِی اقتصاد در 
متامــی ســطوح، به طور معمول ســخنی از تهدید و 
مقاومــت و امنیــت و قــدرت ملی به میان منی آید و 
این مفاهیم، مفاهیمی خارج از حوزه اقتصاد و عمالً 

بیگانه با قلمرو تحلیل اقتصادی قلمداد می شوند. 

آنچه گفته شد، با توجه به واقعیات ملی و بین املللی و 
روند تحوالت در دنیای واقعی، به شدت نگران کننده 
اســت. اگرچه پیوند جنگ هــا و امنیت با اقتصاد در 
هزاره های پیشین نیز قابل ردیابی است، اما بویژه در 
قرن بیستم، با بروز جنگ های جهانی، جنگ خود را 
بــه وضعیــت جاری اقتصادی تحمیل کرده، و اقتصاد 
نقشــی بی بدیــل در جنگ ایفا منوده اســت. دوران 
جنگ رسد، دوران پیوند مســتحکم اقتصاد و امنیت 
اســت و پس از آن، نگرش اســرتاتژیک به اقتصاد و 
تحلیل هــای اقتصاد امنیــت ملی و امنیت اقتصادی، 
 در فضای تحلیل و پژوهش و آموزش اقتصادی رواج 

چشمگیر یافته اند.

طرح »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم رهربی 
و ابالغ سیاســت های کلی آن در بهمن 1392، نقطه 
امیدی در لحاظ کردن و تحلیل و کاربرد عملی امنیت 
و مقاومت و جهاد و امثال آنها در اقتصاد کشور است؛ 
موضوعی که غفلت در آن، رسانجام به بی توجهی به 

بقای نظام و انقالب اسالمی می انجامد.

در منت پیش رو، درصدد هستیم به سؤاالتی از جمله 
سؤاالت اساسی ذیل پاسخ مستدل دهیم: 

• ضابط��ه و معی��ار معت��ر شناس��ایی اقتصاد 
مقاومتی کدام است؟ 

• بر اساس این معیار معتر،  مفهوم »اقتصاد« 

در آموزش دوره های 
دانشگاهِی اقتصاد در متامی 

سطوح، به طور معمول 
سخنی از تهدید و مقاومت 

و امنیت و قدرت ملی به 
میان منی آید و این مفاهیم، 

مفاهیمی خارج از حوزه 
اقتصاد و عمالً بیگانه با 
قلمرو تحلیل اقتصادی 

قلمداد می شوند. 

1.  Positivistic
2. به ترصیح ایشان در 1391/5/3،«ما 

چند سال پیش اقتصاد مقاومتى را مطرح 
كردیم.«

3. رشد اقتصادى كشور، مایه ى اقتدار یك 
كشور است. با رشد تولید، یك كشور در 

دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بین امللل پیدا 
میكند. ]1391/5/3[
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دشمن بر اقتصاد كشور متمركز شده است و بر همین 
اســاس، شــعارهای ســال های اخیر همچون اصالح 
الگــوی مرصف، همت مضاعفـ   كار مضاعف، جهاد 
اقتصادی و تولید ملی و حامیت از كار و رسمایه ایرانی 
به عنوان حلقه هایی برای ایجاد یك منظومه اقتصادی 
مطرح شد تا حركت عمومی كشور در عرصه اقتصادی 
]1391/5/3[ ساماندهی شود.  

3. برخــی رویکردهای مبنایی در نگرش به 
اقتصاد مقاومتی

از ابتــدای طرح اصطالح »اقتصاد مقاومتی«، 
رویکردهای مختلفی در عرصه این مفهوم ارائه گردید، 
و در آینده نیز با وجود ابالغ سیاست های کلی، بویژه 
در مراکز علمی و در میان اندیشــمندان و همچنین 
دست اندرکاران سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا، 
برداشت ها و رویکردهای مختلف و متفاوت دور از 
ذهــن نخواهد بــود. در یک جمع بندی، رویکردهای 
اساســی در این عرصه در ســطح کالن را می توان به 

صورت ذیل برشمرد:

•  در رویکرد اول، اقتصاد مقاومتی یک الگوی 
اقتصادی اســت که در تاریخ اقتصادی کشــورها نیز 
ســابقه ای طوالنی دارد. این اقتصاد، اقتصادی اســت 
کــه در رویارویــی با تکانه ها )شــوک ها(ی داخلی و 
خارجــی از جملــه تکانه های مالی که در ســال های 
اخیــر نیــز فراوان روی داده اند، مقاوم می باشــد و با 
انعطاف پذیری و تدابیر خنثی ساز، تکانه ها را رفع یا 
از آنها عبور می کند. در این رویکرد، اقدامات دشمن 
نیــز می تواند بــه عنوان تکانه خارجی در نظر گرفته 
شــود و به هامن صورت تحلیل و چاره جویی گردد. 
بالیای طبیعی نیز در زمره تکانه های خارجی هستند. 

•  در رویکرد بعدی، اقتصاد مقاومتی به عنوان 
مجموعــه ای از برنامه ها و سیاســت های اضطراری 
برای رویارویی با فشــار و جنگ و تحریم اقتصادی 
دشمن در وضعیت اقتصادی کنونی معرفی می شود. 
)هامننــد  »برنامــه ی رشایط  نوین  اقتصادی  كشــور« 
)66ـ1365( در زمــان دفــاع مقدس(. در این رویکرد، 
اقتصاد مقاومتی مشــتمل بــر مجموعه ای از تدابیر 
اضطــراری و عمالً در حــد یک برنامه اقتصادی گذرا 
در نظر گرفته می شود. این برنامه اقتصادی می تواند 

ریاضتی و غیر آن باشد.

•  در رویک��رد س��وم، اقتصــاد مقاومتــی یک 
نظــام اقتصــادی ویژه ی ماندگار اســت که به عنوان 
یکــی از نظامــات کشــور، دارای ویژگی مقاومت در 

هســته اى نیست. شــاید یادتان هست، تحریم هاى 
عمــده اى كه رسآغاز تحریم هاى این كشــور بود، آن 
وقتى بود كه اصالً نامى از مسئله ى هسته اى در این 
]1390/5/26[ كشور نبود.  

•  یك مس��ئله ى دیگر هم این اس��ت كه امروز 
دشــمنان نظام اســالمى و دشمنان ملت ایران از ابزار 
اقتصادى دارند علیه ما استفاده می كنند، كه منونه اش 
همین تحریم هایى است كه گفته شد.  ]1390/6/6[

•  كش��ور م��ا به اقتصاد ق��وى و پایدار احتیاج 
دارد. من از سه سال یا چهار سال قبل، در سخرناىن هاى 
عمومــى و بــزرگ، بــه ملتــامن، بــه عزیزامنــان، به 
جوانامنان، به مســئوالمنان تذكر دادم و گفتم بدانید 
توطئه ى دشــمن، امروز متوجه به اقتصاد ماســت. 
] 1391/2/10[  

•  از چند س��ال قبل مش��خص بود كه طراحی 
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خواهد بود. البته به ترصیح رهرب معظم انقالب »هیچ 
نظر کارشناســی که مخالف با نظر رهربی باشــد به 
]1391/5/16[ معنای مخالفت با والیت نیست«.  

از دیدگاه مقام معظم رهربی:
•  »هم��ه ى تئورى ه��اى اینه��ا در زمین��ه ى 
اقتصاد كه حاال وضع اقتصادى شان را دارید مشاهده 
می كنیــد در زمینه ى سیاســت اداره ى ســیاىس آنها، 
مدیریــت ســیاىس آنهــا اینجــور دارد در این منطقه 
به گل مى نشــیند. بعد از این همه كارى كه در این 
منطقه كردند و نفوذى كه پیدا كردند حضور سیاىس 
و اقتدار سیاىس آنها اینجور دارد نابود می شود. اینها 
نشان می دهد كه تئورى پردازى هاى غرىب در زمینه ى 
سیاست در زمینه ى اقتصاد تئورى هاى ناقص و عقیم 
و ىب خاصیتى اســت ما را بیشــرت تشــویق می كند كه 
برویم به درون خودمان مراجعه كنیم و فكر اسالمى 
]1390/6/2[ و اندیشه ى اسالمى را پیدا كنیم«.  

•  »مدل سازى و الگوسازى، كار خود شامست؛ 
یعنى كار نخبگان ماســت. در تحقیقات دانشــگاهى 
بایــد دنبالــش برونــد، بحث كننــد و در نهایت مدل 
پیرشفت را براى ایران اســالمى، براى این جغرافیا، با 
این تاریخ، با این ملت، با این امكانات، با این آرمانها 
ترســیم و تعیین كنند و بر اســاس او، حركت عمومى 
كشور به سوى پیرشفت در بخش هاى مختلف شكل 
بگیرد. ... این طلسم كه كىس تصور كند كه پیرشفت 
كشــور باید لزوماً با الگوهاى غرىب انجام بگیرد، این 
وضعیت كامالً خطرناىك براى كشــور است. الگوهاى 
غرىب با رشائط خودشــان، با مباىن ذهنى خودشــان، با 
اصول خودشان شكل پیدا كرده؛ بعالوه ناموفق بوده. 
بنــده به طور قاطع ایــن را میگویم: الگوى پیرشفت 
غرىب، یك الگوى ناموفق اســت. درســت است كه به 
قدرت رســیده اند، به ثروت رسیده اند؛ اما برشیت را 
دچار فاجعه كرده اند.... ما باید پیرشفت را با الگوى 
اســالمى - ایراىن پیدا كنیم. این براى ما حیاىت اســت. 
چرا میگوئیم اسالمى و چرا می گوئیم ایراىن؟ اسالمى 
بــه خاطــر اینكه بر مباىن نظرى و فلســفى اســالم و 
مباىن انسان شناختى اسالم استوار است. چرا میگوئیم 
ایــراىن؟ چــون فكــر و ابتكار ایراىن، این را به دســت 
آورده؛ اســالم در اختیار ملت ها  ى دیگر هم بود. این 
ملت ما بوده است كه توانسته است یا می تواند این 
الگو را تهیه و فراهم كند. پس الگوى اســالمى ایراىن 
اســت. البته كشــورهاى دیگر هم از آن، بدون تردید 
استفاده خواهند كرد؛ همچناىن كه تا امروز هم ملت 
ما و كشور ما براى بسیارى از كشورها در بسیارى از 

برابر دشمن است اما لزوماً در ارتباط مستقیم با کل 
نظام کشور در نظر گرفته منی شود. )رصفاً از دیدگاه 
اقتصادی، و ســایر ابعاد و نظامات کشــور به صورتی 

جداگانه نگریسته و با آنها برخورد می شود(.  

•  رویک��رد چه��ارم، رویکرد نگرش به اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک نظام اقتصادی ماندگار  است 
کــه در درون خــود و به صورتی نهادینه، مقاومت را 
لحــاظ کــرده و اگرچه با رویدادهای اقتضایی، برخی 
ســناریوهای آن فعــال و یا مســکوت می گردند، اما 
مقاومــت در برابر دشــمن، در ایــن اقتصاد هامنند 
کل نظــام حاکــم، جایگاه تعریف شــده ای دارد که با 
 کل نظــام حاکــم بر کشــور نیز در ارتباط مســتقیم 

قرار می گیرد. 

اگرچه در میان برخی از ابعاد هر یک از این رویکردها 
نوعی تداخل و هم پوشی نیز قابل مشاهده است، اما 
رویکردهای چهارگانه ی برشمرده شده، دارای مبانی 
بعضــاً متفــاوت و از ایــن رو، دارای نتیجه گیری های 
علمــی و اجرایــی مختلفــی نیــز هســتند. گزینش 
رویکرد صحیح، نیازمند اســتفاده از ضابطه و محک 
درســت آزمایی منطقــی  اســت. در مباحــث آینده، 

درصدد ارائه این ضابطه خواهیم بود.

4. برخی بیانات و سند روش شناسانه ی مقام 
معظم رهربی 

در رویکردهــای اول و دوم پیش گفته، اقتصاد 
مقاومتــی در حقیقــت مفهوم جدیــدی در بر ندارد 
بلکه اساساً فقط تعبیر جدیدی از مفاهیم گذشته در 
ادبیات علمی اقتصادی است که البته به طور متعارف، 
ویژگی هــای بومــی نیز در آن لحــاظ می گردد. برای 
ارزیابی درستی هر یک از رویکردهای یادشده، باید 
ضابطه درستی آزمایی منطقی را محک قرار دهیم. به 
روشنی، طرح کننده ی یک ایده، بهرتین مرجع رشح و 
تفسیر و معرفی آن ایده است، و مقام معظم رهربی 
بــه عنــوان طرح کننده ی )مبتکــر( اصطالح »اقتصاد 
مقاومتــی« مرجع معرفی کلی آن قلمداد می گردند. 
در این میان، حتی اگر این ابتکار با مشاوره معتمدان 
ایشــان انجام شــده باشد، از آنجایی که مطرح کننده 
و رشح دهنــده ی تفصیلــی مفهــوم آن، مقام معظم 
رهربی بوده اند، و از نوع برداشت مشاورانی که پس 
از پیشــنهاد اولیه، مورد اســتناد قرار نگرفته اند و در 
حاشــیه معرفی رهرب معظم قرار گرفته اند، ســخنی 
مســتند به میان نیامده اســت، مالک درستی آزمایی 
برداشــت از این اصطالح، رهنمودهای شخص ایشان 

طرح »اقتصاد مقاومتی« 
از سوی مقام معظم رهربی 

و ابالغ سیاست های کلی 
آن در بهمن 1392، نقطه 

امیدی در لحاظ کردن 
و تحلیل و کاربرد عملی 

امنیت و مقاومت و جهاد و 
 امثال آنها در اقتصاد

کشور است. 
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غرض آلودى است كه دارد انجام می گیرد. حركتى كه 
در مقابــل یــك چنین جهتگیرى خصامنه وجود دارد، 
]1390/5/26[ یى از رشائط اصل جهاد است«.  

•  »پس جهاد اقتصادى براى این است. یعنى 
بایستى ان شاءاللَّه یك مجاهدت، یك حركت هدفمند 
و هوشمندانه و با توكل به خداى متعال و با اعتامد 
به حامیت الهى انجام بگیرد«.   ]1390/6/6[

•  »جه��ت دوم��ى كه در مفهــوم جهاد حتامً 
بایستى مالحظه بشود، استمرار و همه جانبگى است، 
هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودن است. اینجور 
تحرىك اســمش جهاد اســت. بنابراین، جهاد اقتصادى 
یعنى حركت مستمِر همه جانبه ى هدفداِر ملت ایران 
بــا نیــت خنثى كردن و عقیم كردن تالش خصم آلود و 
]1390/5/26[ غرض آلود دشمن«.  

•  »ایجاد فرهنگ كار و تالش للَّه. ش��ا حتّى 
رس یك كالس، یك معلم هم كه باشــید، می توانید در 
این جهاد اقتصادى ســهیم باشــید؛ این فرهنگ را به 
این جوان، به این نیروى انساىِن فردا تعلیم می دهید؛ 
این می شود جهاد اقتصادى. در هر بخىش كه باشید، 
می توانید در این جهاد سهیم باشید«. ]1391/7/24[

در حوزه اقتصاد نیز با تعمد به جای واژه »توسعه«، از 
اصطالح »پیرشفت« استفاده می کنند تا با مشابه سازی 
تقلیدی، به اقتباس مطلق از مفاهیم دیگران نپردازیم 
و اقتضائات و مالحظات بومی )اســالمیـ  ایرانی( را 

حتی در واژه پردازی در نظر بگیریم:

•  »ما وقتی می گوئیم پیرشفت، نباید توسعه ی 
به مفهوم رائج غربی تداعی بشــود. امروز توســعه، 
در اصطالحات سیاســی و جهانی و بین املللی حرف 
رائجی است. ممکن است پیرشفتی که ما می گوئیم، 
با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده 
میشود، وجوه مشرتکی داشته باشد - که حتامً دارد - 
اما در نظام واژگانی ما، کلمه ی پیرشفت معنای خاص 
خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی 
امروز غرب، نبایستی اشتباه بشود.«  ]1388/2/27[

در نگرش ایشــان، اقتصاد کشــور بایــد با معیارهای 
اقتصاد اســالمی ســنجیده شــود. به همین دلیل، در 
معرفــی معیارهــای مورد توجه برای طراحی روش ها 
و تجویز نسخه های اقتصادی کشور، پایه های اساسی 

اقتصاد اسالمی مالک قرار می گیرند:

•  »ما وقتى به صورت كالن به زمینه ى اقتصاد 
اســالمى نگاه مى كنیم، دو تا پایه ى اصل مشــاهده 

چیزها الگو قرار گرفته، اینجا هم یقیناً این الگو مورد 
تقلید و متابعت بسیارى از ملت ها  واقع خواهد شد«. 
]1386/2/25[  

•  »در یك روایتى هس��ت كه: » الِْعلُْم یَْهِتُف 
ِبالَْعَمــِل فَــِإْن أََجابَــُه َو إاِلَّ ارْتََحــَل َعْنُه4«؛ یعنى حّتى 
دانــش، مرهــون كار اســت. در ایــن روایتـ  كه یك 
بیان منادین و سمبلیك استـ  می فرماید: دانش، كار 
را صدا می زند؛ اگر كار پاســخ داد، دانش می ماند و 
توســعه پیدا می كند؛ اگر كار پاســخ نداد، دانش هم 
می رود. ببینید چه بیان زیباىئ اســت. یعنى پیدایش 
دانش، پایدارى دانش، پیرشفت دانش، وابســته ى به 
كار است. اینها منطق است، اینها مبناى فكرى است؛ 
]1391/2/10[ اسالم اینجورى است«. 

•  »البته اینها باید ترجمه ى عملیاىت بشود؛ این 
مباىن باید در اجرا، در برنامه ریزى، خودش را نشــان 
بدهد؛ كه خب، تالش ها ى زیادى شده، كارهاى زیادى 
]1391/2/10[ شده، بیشرت از آن هم باید بشود«.  

مقــام معظــم رهربی در تبییــن مفاهیم مختلفی که 
خود ارائه می کنند، از فرهنگ اسالمی بهره می برند. 
از جملــه در معرفــی جهــاد اقتصــادی، از فرهنگ و 

اصطالحات اسالمی استفاده کرده اند:

•  »جهــاد اقتصــادى، رصفاً تــالش اقتصادى 
نیســت. جهاد یك باِر معناىئ ویژه اى دارد. هر تالىش 
را منی شــود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویاروىئ 
با دشــمن، مفروض اســت. انسان یك تالىش می كند، 
دشمنى در مقابل او نیست؛ این جهاد نیست. اما یك 
وقت شــام می خواهید یك تالىش را انجام دهید، كه 
بخصوص یك دشــمنى ســینه به سینه ى شام ایستاده 
اســت؛ این می شــود جهاد. ممكن است یك وقت این 
جهاد به شــكل قتال باشــد، ممكن اســت جهاد ماىل 
باشــد، ممكن اســت جهاد علمى باشد، ممكن است 
جهاد فنى باشــد؛ همه ى اینها جهاد اســت؛ انواع و 
اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهیم در ادبیاِت 
امــروز مــا براى »جهاد« معادىل پیدا كنیم، می شــود 
»مبارزه«. جهاد اقتصادى، یعنى مبارزه ى اقتصادى«. 
]1391/7/24[  

•  »جهاد یعنى چه؟ هر تحرىك اس��مش جهاد 
نیست. تحرىك با خصوصیاىت اسمش جهاد است. یى 
از خصوصیــات ایــن تحرك كه اســمش جهاد اســت، 
این اســت كه انســان بداند این در مقابل دشــمن 
اســت؛ یعنى بداند در مقابل یك حركِت خصامنه و 

رویکرد چهارم، رویکرد 
نگرش به اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک نظام اقتصادی 
ماندگار  است که در درون 
خود و به صورتی نهادینه، 
مقاومت را لحاظ کرده 
و اگرچه با رویدادهای 
اقتضایی، برخی سناریوهای 
آن فعال و یا مسکوت 
می گردند، اما مقاومت در 
برابر دشمن، در این اقتصاد 
هامنند کل نظام حاکم، 
جایگاه تعریف شده ای 
دارد که با کل نظام حاکم 
بر کشور نیز در ارتباط 
مستقیم قرار می گیرد. 

4.َعْن أَِبی َعبِْد اللَِّه )ع( قَاَل: الِْعلُْم َمْقُروٌن 
إىَِل الَْعَمِل فََمْن َعلَِم َعِمَل َو َمْن َعِمَل 
َعلَِم َو الِْعلُْم یَْهِتُف ِبالَْعَمِل فَِإْن أََجابَُه َو 
إاِلَّ ارْتََحَل َعْنُه. )امام صادق )ع(: علم، 
پیوسته به عمل است. این است كه هر 
كس بداند به كار برخیزد. علم فریاد 
مى زند كه عمل كنید، اگر صاحب علم 
بدان پاسخ نداد، از او دور مى شود )چنان 
كه گویا علمى ندارد(.(



خاستـگاه مبنـایی و ضابطه درست آزمـایِی بـرداشت از اقتصــــــاد مقاومتی

مجلۀ علمی -تحلیلی با اخباری راهربدی

سال اّول، پیش شامره، خرداد 1393 
13

مقاومتی اســت؛ كه نســبت به آرمان قبل كه گفتیم، 
یك آرمان ُخرد اســت. با اینكه خود اقتصاد مقاومتى 
چیز مهمى است، اما در واقع در ذیل آن آرمان قبل 
تعریف می شــود. ســالمت در جامعه، صنعت برتر، 
كشــاورزى برتر، تجارت پررونــق، علم پیرشو، اینها 
همه اش جزو آرمان ها است. نفوذ فرهنگى در جهان، 
نفوذ ســیاىس در جهان و در منظومه ى سیاىس سلطه 
در عامل، اینها همه اش جزو آرمان ها است. رسیدن به 
عدالت اجتامعی، جزو آرمان ها است. بنابراین وقتى 
می گوئیم آرمان، ذهن ما به یك امر غیر قابل تعریِف 
دور از دســرتىس نرود؛ آرمان یعنى اینها، اینها همه 
آرمانهاینــد؛ البته در درجات مختلف. ... مجموعه ى 
این خواسته ها و هدف ها، منظومه ى آرماىن اسالم را 
تشكیل می دهد«.  ]1392/5/6[

•  ایران اسالمی با استعدادهای رسشار معنوی و 
مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت های 
گسرتده و مهم تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی 
متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیرشفت، اگر 
از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اســالمی كه هامن اقتصاد مقاومتی است، 
پیروی كند نه تنها بر همه  مشــكالت اقتصادی فائق 
می آید و دشــمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی 
متــام عیــار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی كرده، 
به شكســت و عقب نشــینی وا می دارد، بلكه خواهد 
توانست در جهانی كه مخاطرات و بی اطمینانی های 
ناشــی از تحوالت خارج از اختیار، مانند بحران های 

مى كنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نســخه ى 
اقتصــادى كــه این دو پایه را بتواند تأمین كند، معترب 
اســت. هر نســخه اى هر چه هم مســتند به منابع 
عل الظاهــر دینــى باشــد و نتواند ایــن دو را تأمین 
كند، اســالمى نیســت. یى از آن دو پایه عبارت است 
از »افزایش ثروت مىل«. كشــور اســالمى باید كشور 
ثرومتندى باشد؛ كشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند 
با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف واالى 
خــودش را در ســطح بین امللــل پیش بربد. پایه دوم، 
»توزیع عادالنه و رفع محرومیت در درون جامعه ى 
اســالمى« اســت. این دو تا باید تأمین بشود. و اوىل، 
]1385/11/30 [ رشط دومى است«. 

در روش شناسی مقام معظم رهربی، اقتصاد مقاومتی، 
در زمره آرمان های اســالمی، و در شناســایی اقتصاد 
مقاومتی در منت سند سیاست های کلیـ  که بر قوانین 
عــادی حاکم اســت5ـ  ، اقتصــاد مقاومتی برآمده از 

فرهنگ انقالبی و اسالمی معرفی می شود:

•  آرمان هاى نظام اســالمى - كه در حقیقت 
آرمان هاى اســالمى است - یك منظومه اى است، یك 
مجموعه اى اســت، مراتب مختلفى هم دارد؛ بعىض 
از اینهــا اهداف غاىئ تر و نهاىئ ترند، بعىض ها اهداف 
كوتاه مدتنــد، اما جزو آرمانهایند؛ همه ى اینها را باید 
دنبــال كرد. مثالً فــرض بفرمائید جامعه ى عادالنه و 
عــادل و پیرشفتــه و معنــوى - با ایــن خصوصیات - 
خب، یك آرمان است؛ جزو آرمان هاى درجه ى یك و 
جزو برترین آرمانها است. ... یك آرمان دیگر، اقتصاد 

5. »مطلب ششم ]از الزامات و انتظارات 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی]، رفع موانع 
است. ... قوانین مزاحم را باید برداشت؛ 
این کار را مجلس می تواند انجام بدهد؛ 
واال ما حاال قوانینی داریم، ]اگر[ باز یک 
قانونی روی آن قانون وضع بکنیم، قابل 

تفسیر و مشکل تراشی است؛ باید مالحظه 
کرد، دقت کرد، قوانین مزاحم را پیدا کرد 
- موانع حقوقی و قضائی هم وجود دارد؛ 

اینها را باید شناسایی کرد و برداشت.
]1392/12/20[  

اين طلسم كه كىس تصور 
كند كه پيرشفت كشور بايد 

لزوماً با الگوهاى غرىب انجام 
بگريد، اين وضعيت كامالً 

خطرناىك براى كشور است.
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بــا توجــه به همین آگاهی، با رویکرد مبنایی، باید به 
اقتصاد نیز در چارچوب فرهنگ اســالمی بنگریم  و 
شــالوده نظری اقتصاد مقاومتی را از این نقطه نظر 

مورد بررسی قرار دهیم.

اقتصاد در تعریف رایج عبارت است از »کاربرد منابع 
کمیاب برای دســتیابی به خواست های جایگزین6«.
]Henderson and Quandt,1[ بــر ایــن اســاس، 
اقتصــاد علــم انتخــاب و تخصیــص منابــع قلمداد 
می شــود. منابع، همه امکانات طبیعی )زمین، مواد 
طبیعی و ...( و انســانی و پولی و امثال آنها را شــامل 
می شوند. بنابراین، برای آگاهی از دیدگاه اسالمی در 
باره اقتصاد، باید از جمله، به نگرش فرهنگ اسالمی 
بــه اموال و امکانات مــادی و غیرمادی تحت اختیار 
و برخــورد آدمــی با آنها بپردازیم. بر اســاس فرهنگ 
اسالمی، برخی گزاره های مبنایی در اقتصاد به صورت 

ذیل قابل ردیابی هستند7 :

•  قوام )برپایی( زندگی برش بر اموال است: »َو 
ــَفهاَء أَْموالَكُُم الَّتی َجَعَل اللَُّه لَُكْم ِقیاما«.  ال تُؤْتُوا السُّ
]النساء 5[  

•  تالش و کسب روزی بسیار مورد تأکید است: 
وا ِفــی اْلَرِْض َو ابَْتُغوا  ــالُة فَانْترَِشُ »فَــِإذا قُِضیَــِت الصَّ
 ِمــْن َفْضــِل اللَِّه َو اذْكُُروا اللََّه كَثیــراً لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن«. 

]الجمعة10[  

•  مال، از آِن خدای متعال اس��ت: »َو آتُوُهْم 
] النور  33[ ِمْن ماِل اللَِّه الَّذی آتاكُْم«. 

•  در نتیج��ه،  اموال، امانت و عاریه هس��تند: 
]الحدید 7[ »أَنِْفُقوا ِمامَّ َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَفیَن فیِه«.  

•  و ب��ه تب��عِ امانت و عاریت��ی بودن، باید در 
تــرصف در امــوال، رشوط و محدودیت هــای الهــی 
)مالــک اصلــی( رعایت گردند: »كُلُــوا ِمْن طَیِّباِت ما 
]طه 81[ َرزَقْناكُْم َو ال تَطَْغْوا فیهِ «.  

•  در نتیج��ه، ام��وال نباید به نااهل ها و افراد 
َفهاَء أَْموالَُكُم«  ناشایست8 واگذار گردند:«َو ال تُْؤتُوا السُّ
]النساء 5[  

و همچنیــن از جملــه نبایــد حبس )کنز( و انحصار  و 
ارساف و تبذیر و اتالف شوند:

ــَة َو ال  َهــَب َو الِْفضَّ •  »َو الَّذی��َن یَكِْنــُزوَن الذَّ
ُْهْم ِبَعــذاٍب أَلیٍم«  ـِه َفَبرشرِّ  یُْنِفُقونَهــا فــی  َســبیِل اللَـّ
]التوبة 34[  

•  »م��ا أَف��اَء اللَُّه َعىل  رَُس��ولِِه ِم��ْن أَْهِل الُْقرى  

مالــی، اقتصــادی، سیاســی و ... در آن رو به افزایش 
اســت، با حفظ دســتاوردهای كشــور در زمینه های 
مختلف و تداوم پیرشفت و تحقق آرمان ها و اصول 
قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد 
متكــی بــه دانش و فناوری، عدالــت بنیان، درون زا 
و برون گــرا، پویــا و پیرشو را محقق ســازد و الگوئی 
الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد. 
]سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیـ  1392/11/30[

5. واکاوی رکن »اقتصاد«ی اقتصاد مقاومتی 
از دیدگاه فرهنگ اسالمی

اصطــالح »اقتصــاد مقاومتــی« از دو رکــن 
اساســی »اقتصاد« و »مقاومت« تشــکیل شده است 
کــه مقاومــت، وصف اقتصاد )مقاوم بودن به عنوان 

توصیفی برای اقتصاد( می باشد:
•  »ما باید هر کدام نقش خودمان را بشناسیم 
و آن را ایفاء کنیم. یکی از بخش های ما، اقتصاد است 
و خاصیــت اقتصــاد در یک چنیــن رشائطی، اقتصاد 
مقاومتی اســت؛ یعنی اقتصادی که همراه باشــد با 
مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن«. 
]1391/5/8[  

•  »در اقتص��اد مقاومتی، یک رکن اساس��ی و 
مهم، مقاوم بودن اقتصاد اســت. اقتصاد باید مقاوم 
باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در 
معرض توطئه ی دشــمن قرار بگیرد، مقاومت کند«. 
]1392/1/1[  

از این رو، برای بررسی اقتصاد مقاومتی با محک و از 
دیدگاه فرهنگ اســالمی، ابتدا مروری مبنایی )مبنای 

اسالمی( بر »اقتصاد«، رضورت می یابد. 

1-5. نگرش مبنایی و برخی جهت گیری های 
اساسی اقتصاد در فرهنگ اسالمی

اســالم دینــی جامــع و یکپارچه و منســجم و 
فراگیــر اســت، که به همه ابعــاد زندگی برشیـ  اعم 
از فــردی و اجتامعــیـ  در همــه دوران ها برای همه 
مناطق و زن و مرد و کوچک و بزرگ و حتی مسلامن و 
غیرمسلامن  برنامه دارد . اقتصاد نیز یکی از قلمروهای 
مهم زندگی آدمی اســت که به تبع آنچه گفته شــد، 
مورد توجه خاص اســالم اســت، و فرهنگ اسالمی از 
دیدگاه های مختلف به آن پرداخته و مبانی و اهداف 
و تکالیف و وظایف و حقوق مربوط به آن را ترصیح 
منوده و در اجرا، بر اساس مقتضیات زمان و مکان و 
مســتحدثات و رضورت ها و مصلحت های حکومتی 
و ... عرصه اختیارات راهگشــا را روشــن منوده است. 

6. »علم« اقتصاد نیز متضمن »بررسی« 
این امر است.
7. در این قسمت، بنا بر اختصار در بیشرت 
موارد فقط به ذکر یک آیه در هر مورد 
بسنده شده است. برای تفصیل از جمله 
ر.ک. ]حکیمی، ج4، باب 11[

8. مطابق احکام فقهی، سفیهان اهلیت 
)شایستگی( مالکیت و ترصف در اموال 
را ندارند.

جهاد اقتصادى، رصفاً تالش 
اقتصادى نيست. جهاد يك 
باِر معناىئ ويژه اى دارد. 
هر تالىش را منی شود گفت 
جهاد. در جهاد، حضور و 
 روياروىئ با دشمن، 
مفروض است. 
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در نگرش اسالمی، عالوه بر آن که اقتصاد عامل قوام 
زندگی است، یاری کننده ی دین نیز می باشد: »اَل تََدْع 
طَلََب الرِّزْق  ِمْن ِحلِِّه فَِإنَُّه َعْوٌن لََك َعَل ِدیِنَك َو اْعِقْل 
َراِحلَتَــَك َو تَــوَكَّل« ]مجلســی، ج68 ، 137[ و یکی از 
عنارص اصلی قدرت – حتی در برخی موارد، عاملی در 
جهت قدرت معنوی - است: »قَاَل أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن)ع( 
لِلَْحَسِن )ع(  اَل تَلُْم إِنَْساناً یَطْلُُب قُوتَُه فََمْن َعِدَم قُوتَُه 
كَُثَ َخطَایَاُه یَا بَُنیَّ الَْفِقیُر َحِقیٌر اَل یُْســَمُع كَاَلُمُه َو اَل 
ونَُه كَاِذباً َو  یُْعــرَُف َمَقاُمُه لَْو كَاَن الَْفِقیُر َصاِدقاً یَُســمُّ
ونَُه َجاِهاًل یَا بَُنیَّ َمِن ابْتُلَِی ِبالَْفْقِر  لَْو كَاَن زَاِهداً یَُسمُّ
ْعِف ِفی یَِقیِنِه َو النُّْقَصاِن ِفی  ابْتُلَِی ِبأَْربَعِ ِخَصاٍل ِبالضَّ
ـِة ِفی ِدیِنِه َو ِقلَِّة الَْحیَاِء ِفی َوْجِهِه فََنُعوُذ  َعْقلِــِه َو الرِّقَـّ
]مجلسی،ج69،48[ ِباللَِّه ِمَن الَْفْقِر«.  

          بعــالوه، کل کــامل – نــه رصفــاً کــامل دینی - در 
»دین فهمی«و »صرب بر ناگواری« و »اندازه نگه داری 
در زندگی«  قلمداد شــده اســت: »الَْكاَمُل  كُلُّ الَْكاَمِل 
ــرْبُ َعَل النَّائِبَــِة َو تَْقِدیُر  یــِن10 َو الصَّ ــهُ  ِفــی الدِّ التََّفقُّ
الَْمِعیَشــِة«. ]کلینــی،ج1،32[ دین فهمــی متضمن 
قاعده منــدی اندیشــه و رفتــار و رابطه اســت. صرب 
متضمن پایداری و استواری در زندگی و فعالیت های 
قاعده مند است. و تقدیر معیشت، اقتصاد زندگی را 
در بر دارد. البته »اندازه نگه داری در زندگی« شــامل 
رعایت کفاف در اقتصاد بدون زیادی و کم و ارساف 
و سخت گیری )تقتیر: خّست ورزیدن( است. در آیه 
قرآن این امر به خوبی منایانده شده است: »َو الَّذیَن 
إِذا أَنَْفُقوا لَْم یرُْسِفُوا َو لَْم یَْقرُتُوا َو كاَن بَیَْن ذلَِك قَواما«.
]الفرقان 67[  

•  ب��ا تدبی��ر می ت��وان ب��ا وج��ود محدودیت 
امکانــات و منابــع، بــا عــزت و اقتــدار زندگی کرد: 
»ُحْســُن التَّْدِبیِر َمَع الَْكَفاِف أَكَْفى لََك ِمَن الَْكِثیِر َمَع 
اْلرِْسَاِف« ]مجلســی، ج 74، 216[ و »ُحْســُن التَّْدِبیِر 
یُْنِمــی قَلِیــَل الْــاَمِل َو ُســوُء التَّْدِبیِر یُْفِنــی كَِثیرَه«ُ. 

]متیمی آمدی، 354[   

•  در فعالیت اقتصادی باید جسور و خطرپذیر 
و خستگی ناپذیر بود: »التَّاِجُر الَْجبَاُن َمْحُروٌم َو التَّاِجُر 
ـاَك َو  الَْجُســوُر َمــْرُزوٌق«. ]نــوری، ج 13، 294] و »إِیَـّ
َجَر فَِإنََّك إِْن كَِسلَْت لَْم تَْعَمْل َو إِْن َضِجرَْت  الَْكَسَل َو الضَّ
]85  ، ]کلینی، ج5   .» لَْم تُْعِط الَْحقَّ

عالوه بر آنچه گفته شــد، در فرهنگ اســالمی، اگرچه 
رحمــت و نــور و لطف بــر خلقت حاکمیت دارد اما 
زندگی یک آوردگاه11 پیچیده، و مجالی برای آزمایش 
و ســازندگی و آمادگــی، و بــه عبارتــی، عرصه جهاد 

فَلِلَِّه َو لِلرَُّســوِل َو لِِذی الُْقْرىب  َو الْیَتامى  َو الَْمســاكیِن 
ــبیِل كَْی ال یَكُوَن ُدولًَة بَیَْن اْلَْغِنیاِء ِمْنُكْم«  َو ابِْن السَّ
]الحرش 7[  

ـُه ال یُِحــبُّ الُْمرْسِفیــَن«  •  »َو ال تُْسُِفــوا إِنَـّ
]النعام 141[  

یاطیِن َو كاَن  ریَن كانُوا إِْخواَن الشَّ •  »إِنَّ الُْمَبذرِّ
]الرساء27[ یْطاُن لَِربِِّه كَُفوراً«   الشَّ

•  »َو إِذا تََولَّ َس��عى  ِفی اْلَرِْض لِیُْفِس��َد فیها َو یُْهلَِك 
الَْحرَْث َو النَّْسَل َو اللَُّه ال یُِحبُّ الَْفساَد«. ]البقرة 205[

•  و بای��د حق��وق را در اموال رعایت منود:«َو 
]املعارج 24[ الَّذیَن فی  أَْموالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم«.  

رعایت عدالت9 در فعالیت اقتصادی، یک اصل است:

•  »َو الَّذیَن إِذا أَنَْفُقوا لَْم یُْسِفُوا َو لَْم یَْقُتُوا َو 
]الفرقان 67[ كاَن بَْیَن ذلَِك َقواماً«  

•  »َو أَْوُفوا الْكَْیَل إِذا كِلْتُْم َو زِنُوا ِبالِْقْســطاِس 
]الرساء 35[ الُْمْسَتقیِم ذلَِك َخیٌْر َو أَْحَسُن تَأْویالً«  

•  نگرش وسیع اسالمی، فعالیت ها را فراتر از 
دوران کوتاه زندگی دنیوی می بیند، و دوره فعالیت را 
با مالحظه هر دو دوره دنیوی و اخروی لحاظ می کند 
ن كاََن یُِریُد  )نگرش اخروی حتی به امور دنیوی(: »مَّ
لَْنا لَُه ِفیَها َما نََشاُء لَِمن نُِّریُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه  الَْعاِجلََة َعجَّ
ْدُحوًرا)18( َو َمْن أََراَد االَِْخرََة  َجَهنََّم یَْصلَئَها َمْذُموًما مَّ
َو َســَعى  لَهَا َســْعیََها َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَك كَاَن َســْعیُُهم 
ِدُّ َهؤاَُلِء َو َهؤاَُلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك  َو َما  ْشُكوًرا)19( كالًُّ منُّ مَّ
لَْنا بَْعَضُهْم  ظُوًرا)20( انظُْر كَیَْف فَضَّ كاََن َعطَاُء َربَِّك مَحْ
َعلَ  بَْعٍض  َو للاَلَِْخرَُة أَكْرَبُ َدرََجاٍت َو أَكْرَبُ تَْفِضیاًل«)21(.
  ]الرساء 18-21[

در چنین اقتصادی، برخی جهت گیری های اساســی، 
مبنای سیاســت ها و اقدامات اقتصادی خواهند بود. 
از جمله، در فرهنگ اسالمی، بر تندرستی و امنیت و 
بی نیازی و قناعت و همراهان مناسب به عنوان پنج 
عنرص یک زندگی گوارا ترصیح شده است: »َخْمٌس َمْن 
ُة َو اْلَْمُن َو الَْغَناُء  حَّ لَــْم یَُكــْن لَُه لَْم یَتََهنَّأْ ِبالَعیِْش الصِّ
َو الَْقَناَعُة َو اْلَنِیُس الُْمَواِفُق«. ]مجلسی، ج 66،390[

در ایــن میان، قناعــت هامنند یک منبع پایان ناپذیر 
عمــل می کند: »الَْقَناَعُة َماٌل اَل یَْنَفُد«. ]رشیف رضی، 
قصــار 57[ و اصــوالً بی نیــازی و دارا بودن، با قناعت 
تحقــق می یابــد: »الَْغِنیُّ َمــِن اْســتَْغَنى ِبالَْقَناَعِة«.

 
  ]متیمی آمدی، 392[

9. البته عدالت در مفهوم وسیع 
خود، عالوه بر مفهومی که به معنای 
»رعایت حقوق افراد و عطا کردن به 
هر ذی حقی، حق او را« )در مقابل 

ظلم به دیگران( می باشد، به معنای 
»موزون بودن«؛ و »نفی هر گونه 

تبعیض«؛ و »رعایت استحقاق ها« نیز 
می باشد )در این باره از جمله ر.ک. 

]مطهری، 1357، 59[(. اصل واحد در 
واژه  »عدل« عبارت است از بینابیِن افراط 

و تفریط بودن به گونه ای که زیادی 
و کمبودی در آن نباشد. به مناسبت 
این اصل، بر »اقتصاد«، »مساوات«، 

»قسط«، »استواء« و »استقامت« نیز به 
مناسبت و با مالحظه قید مربوط، اطالق 

می شود. ]مصطفوی، ج 8 ،55[ حرضت 
علی )ع( فرمودند: »الَْعْدُل یََضُع اْلُُموَر 

َمَواِضَعَها«]رشیف رضی، ح429[بنابراین، 
تخصیص غیربهینه نیز پیامد رفتار خالف 

عدالت است.
10. مقصود از تفقه در دین )در آیه 122 

سوره توبه( فهمیدن همه معارف دینى از 
اصول و فروع آن است، نه خصوص احكام 
عمل، كه فعال در لسان علامى دین كلمه 

فقه اصطالح در آن شده، به دلیل اینكه 
مى فرماید:« َو لِیُْنِذُروا قَْوَمُهْم: و قوم خود 
را انذار كنند«، و معلوم است كه انذار با 
بیان فقه اصطالحى، یعنى با گفنت مسائل 

عمل صورت منى گیرد، بلكه احتیاج به 
بیان اصول عقاید دارد. ]طباطبایی،ج9، 

]550
یْطاُن َعْنها  11.  البقرة 36: فَأَزَلَُّهاَم الشَّ
فَأَْخرََجُهام ِمامَّ كانا فیِه َو قُلَْنا اْهِبطُوا 
بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َو لَُكْم ِفی اْلَرِْض 

ُمْستََقرٌّ َو َمتاٌع إىِل  حیٍن )پس شیطان آن دو 
را از )جهت( آن درخت لغزانید، و آنها را 

از آنچه در آن بودند )از كرامت و نعمت( 
بیرون كرد و ما گفتیم: )از این مكان و 

منزلت، همراه شیطان( فرود آیید در حاىل 
كه براى همیشه دشمن یكدیگرید و براى 
شام در روى زمین قرارگاه و برخورداریى 

)معین( تا زماىن محدود خواهد بود. 
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اللَُّه الُْمجاِهدیَن ِبأَْموالِِهْم َو أَنُْفِســِهْم َعَل الْقاِعدیَن 
َل اللَُّه الُْمجاِهدیَن  َدرََجًة َو كُالًّ َوَعَد اللَُّه الُْحْسنى  َو فَضَّ
]النساء 95 [  َعَل الْقاِعدیَن أَْجراً َعظیامً«.  

بعالوه، بنا به روایات، تنگدستی )در صحنه اقتصاد( 
ســخت تر از کشته شــدن14، و انفاق کننده و کسی که 
برای تأمین زندگی خانواده اش به گونه ای حالل تالش 
می کند، به منزله )شــبیه( مجاهد15 معرفی شده اند: 
»أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن )ع( :  أَنِْفُقوا ِمامَّ َرزَقَُكُم اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ 
فَِإنَّ الُْمْنِفَق ِبَْنزِلَِة الُْمَجاِهِد ِفی َسِبیِل اللَِّه«]مجلسی، 
ــاِدِق )ع((:  الَْكادُّ َعَل ِعیَالِِه ِمْن  ج2،93] و »)َعــِن الصَّ
]کلینی،ج5، 88[ َحاَلٍل كَالُْمَجاِهِد ِفی َسِبیِل اللَّه«. 

همچنین کسی که در دفاع از مال خود16 کشته شود، 
شهید قلمداد شده است17: »قَاَل رَُسوُل اللَِّه )ص(: َمْن 
قُِتــَل ُدوَن َمالِِه فَُهَو َشــِهیٌد َو قَاَل لَــْو كُْنُت أَنَا لرََتَكُْت 
الْــاَمَل َو لَــْم أُقَاتِْل«. ]ابن بابویــه،ج4،95[18، و زیان 
رساندن ماىل و اخالل كردن در معیشت مردم همچون 
كشنت ناجوامنردانه )ترور: كشنت غافلگیرانه، با فریب 
دادن(، تلقی شده است19: »أىََت إىَِل أَِبی َعبِْد اللَِّه )ع( 
رَُجٌل فََقاَل لَُه یَا ابَْن رَُسوِل اللَِّه َرأَیُْت ِفی َمَناِمی كَأَنِّی 
َخارٌِج ِمْن َمِدیَنِة الُْكوفَِة ِفی َمْوِضعٍ أَْعرِفُُه َو كَأَنَّ َشبَحاً 
ِمْن َخَشــٍب أَْو رَُجاًل َمْنُحوتاً ِمْن َخَشــٍب َعَل فَرٍَس ِمْن 
َخَشــٍب یُلَوُِّح ِبَســیِْفِه َو أَنَا أَُشاِهُدُه فَِزعاً َمْرُعوباً فََقاَل 
لَُه ع أَنَْت رَُجٌل تُِریُد اْغِتیَاَل رَُجٍل ِفی َمِعیَشــِتِه فَاتَِّق 
]کلینی، ج8، 293[ اللََّه الَِّذی َخلََقَك ثُمَّ یُِمیتَُك«. 

اگــر مفهــوم »این هامنــی«20 در نگــرش بــه زندگی 
انســانی و اقتصاد به عنوان آوردگاه واقعی و فراگیر 
و همیشــگی را مورد توجه قرار دهیم، و آنچه گفته 
شد را منحرص به زندگی و رفتار فردی در نظر نگیریم، 
و در زندگی جمعی و در ســطح ملی نیز از آنها ایده 
بگیریــم، می تــوان چنین اســتنباط کــرد که جامعه 
اســالمی نیــز کــه فرد فرد آن بایــد خود را موظف به 
رعایت موارد یادشــده بدانند، بــا فعالیت اقتصادی 
خود هامنند میدان جهاد در راه خدا برخورد می کند 
و البته اخالق و رحمت اســالمی را در این قلمرو به 
دقــت مراعات می کند، چــرا که »جهاد« مبارزه ای با 

ویژگی های اخالقی است. 

در چنین فضایی، که اقتصاد به ابزاری برای مبارزه - 
برای مسلامن و غیرمسلامن -  و جهاد - برای مسلامنان 
- تبدیل شده است، باید مستقل باشیم و تا حد امکان 
از هــر گونــه گرایش و احتیاج به دشــمنان با جدیت 
پرهیز مناییم؛ چرا که عزت )حالتى كه مانع شکســت 
انســان می شــود( فقط در ید قدرت الهی است: »َمْن 

درونــی )جهــاد اکرب( و بیرونی )جهاد اصغر( اســت. 
انــزال حدیــد که دارای ســختی – و تأثیر - شــدیدی 
است، در کنار انزال کتاب و میزان برای اقامه قسط، 
مؤیدی دیگر بر این است که زندگی به ناچار صحنه 
درگیری می شود و منازعه در آن، اجتناب ناپذیر است، 
بــه گونــه ای که حتی اگر هابیلیان با ترس از خداوند، 
دست به خشونت بلند نکنند، قابیلیاِن متامیت خواه 
خونریزی را انجام خواهند داد. در فرهنگ اســالمی، 
حتــی در به ظاهر درون گرایانه ترین فعالیت )مناز(، 
محراب عبادت به عنوان منادی از جنگ با شیطان و 

نفس اّماره معرفی شده است.

در پرتــو ایــن نگرش حاکم – کــه واقعیت موجود را 
می منایانــد نــه آنچه باید باشــد - ، صحنه اقتصاد نیز 
دارای ویژگی هایی خاص است. صحنه اقتصاد، صحنه 
منازعــه ی اجتناب ناپذیــر، و عــالوه بر جنگ و دفاع 
اقتصادی، قلمرو معمول اقتصاد و باطن فعالیت های 
اقتصادی نیز آوردگاهی تعیین کننده قلمداد می شود. 
از یک سو، تالش و حتی جهاد در راه خدا نوعی تجارت 
قلمداد می شود: »إِنَّ الَّذیَن یَتْلُوَن كِتاَب اللَِّه َو أَقاُموا 
الَة َو أَنَْفُقوا ِمامَّ َرزَقْناُهْم رِسًّا َو َعالنِیًَة یَرُْجوَن تِجارًَة  الصَّ
لَْن تَُبوَر » ]فاطر29[ و »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم 
َعــل  تِجارٍَة تُْنجیُكْم ِمــْن َعذاٍب أَلیٍم. تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َو 
رَُسولِِه َو تُجَاِهُدوَن ىِف َسِبیِل اللَِّه ِبأَْمَوالِكمُ ْ َو أَنُفِسُكْم  
َذالِكمُ ْ َخیْرٌ لَّكمُ ْ إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن«، ]الصف10 و 11[ 
و » إِنَّ اللََّه اْشرَتى  ِمَن الُْمْؤِمنیَن أَنُْفَسُهْم َو أَْموالَُهْم ِبأَنَّ 
لَُهُم الَْجنََّة یُقاتِلُوَن فی  َســبیِل اللَِّه فَیَْقتُلُوَن َو یُْقتَلُوَن 
ا ِفی التَّْوراِة َو اْلِنْجیِل َو الُْقرْآِن َو َمْن  َوْعــداً َعلَیْــِه َحقًّ
وا ِبَبْیِعكُُم الَّذی بایَْعتُْم  أَْوىف  ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْســتَبْرِشُ
]التوبة111[ ِبِه َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظیُم«  

و از سوی دیگر، ربا خواری – که به ظاهر فقط امری 
اقتصادی اســت - اعــالن جنگ با خداوند و پیامربش 
قلمداد می شود12: »َأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنواْ اتَُّقواْ اللََّه َو َذُرواْ 
ْؤِمِنیــَن. فَِإْن لَْم تَْفَعلُوا  بَواْ إِن كُنتُم مُّ َمــا بَِقــَى ِمَن الرِّ
فَأَْذنُوا ِبَحرٍْب ِمَن اللَِّه َو رَُسولِِه َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس 
أَْموالُِكْم ال تَظْلُِموَن َو ال تُظْلَُموَن«.]البقرة 278 و 279[

در آیــات قــرآن، جهاد فقط بــه جهاد با جان محدود 
منی شــود بلکه جهاد با مال – که می تواند در قلمرو 
دفاع و جهاد اقتصادی نیز قرار داده شود – نیز بارها 
بــه همــراه جهاد بــا جان و در همه مــوارد، پیش از 
)متقــدم بــر( آن آورده شــده اســت13. از جمله: »ال 
ِر َو  َ یَْســتَِوی الْقاِعــُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنیــَن َغیُْر أُولِی الرضَّ
َل  الُْمجاِهُدوَن فی  َسبیِل اللَِّه ِبأَْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم فَضَّ

12.  ظاهراً چنین تعبیری در باره هیچ امر 
دیگری در قرآن به کار نرفته است.
13. البته جان انسان ها نزد خداوند 
ارزش بیشرتی دارد. شاید به همین دلیل، 
خداوند جان مؤمنین را مقدم بر اموال 
آنها می پذیرد.

14.  »قَاَل النَِّبیُّ )ص(  الَْفْقُر أََشدُّ ِمَن 
الَْقتْلِ «.]مجلسی، ج2،329 [ شاید بتوان 
نتیجه گرفت که جنگ اقتصادی نیز از 
جنگ نظامی سخت تر است.
15.  از نظر ادبی، در تشبیه، یک وجه 
شبه کافی است. در نتیجه، تشبیه منفق و 
کاسب حالل به مجاهد، به معنای یکسان 
بودن آنها نیست؛ اگرچه در ویژ گی ای 
از قبیل تالش در راه خدا و امتثال امر او  
شباهت دارند.  به گفته عالمه طباطبایی: 
كلمه« جهاد« به معناى بذل جهد و 
كوشش در دفع دشمن است و بیشرت 
بر مدافعه به جنگ اطالق مى شود و 
لیكن گاهى به طور مجاز توسعه داده 
مى شود به طورى كه شامل دفع هر 
چیزى كه ممكن است رشى به آدمى 
برساند مى شود. مانند شیطان كه آدمى 
را گمراه مى سازد و نفس اماره كه آن 
نیز آدمى را به بدیها امر مى كند و امثال 
اینها. در نتیجه جهاد شامل مخالفت 
با شیطان در وسوسه هایش و مخالفت 
با نفس در خواسته هایش مى شود كه 
رسول خدا )ص( این قسم جهاد را« 
جهاد اكرب« نامید و ظاهراً مراد از جهاد 
در آیه مورد بحث )الحج 78( معناى 
اعم از آن و از این باشد و همه را شامل 
شود مخصوصا وقتى مى بینیم كه آن را 
مقید به قید )در راه خدا( كرده به خوىب 
این عمومیت را مى فهمیم چون این آیه 
جهاد را متعلق كرده بر كارى كه در راه 
خدا انجام شود پس جهاد اعم است. 
]طباطبایى،ج14،582[
16.  در چنین مواردی، روشن است که ابتدا 
بایــد مالیــت مال و مالکیت فردـ  و جامعه 
ـ بر آن )َمالِِه(، مجاز شمرده شده باشد.

17. البته گفته شده است که این روایت 
دال بر این است که مقتول، اجر شهیدـ  
نه حکم شهید در احکام فقهیـ  را دارد. 
18. شاید یکی از دالیل این تنظیر، عمل 
مدافع از مال به قاعده ی »ال تَظْلُِموَن 
َو ال تُظْلَُموَن« ]البقرة 279[، و کشته 
شدن مظلومانه باشد. برای درک مفهوم 
این روایت باید به روایات دیگری نیز 
توجه شود. از جمله: »ُحرَْمُة َمالِ  الُْمْسلِمِ  
كَُحرَْمِة َدِمِه«] مجلسی، ج 29، 407 [ 
»الِْجَهاُد َمَع إَِماٍم َعاِدٍل َو َمْن قَاتََل فَُقِتَل 
ُدوَن َمالِهِ  َو رَْحلِهِ  َو نَْفِسِه فَُهَو َشِهیٌد«] 
مجلسی، ج 10، 364[؛ و »َمْن قُِتَل  ُدوَن 
َمظْلَِمِتِه فَُهَو َشِهیٌد« ]کلینی، ج 5،52[
19. ر.ک. ]حکیمی، ج4، 428[
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دیگری است که عبارتند از: 
1. عدالت محوری؛
2. مدیریت صالح؛

 3. مجاهدت؛ 
4. پویایی رو به جلو؛

 5. عزت مندی؛
 و 6. عاقبت اندیشی.

»عدالت محوری« که میانه بودن و میانه رفتار کردن 
)میانگــی( و بجــا بــودن را در بــر دارد، ضد تبعیض 
و ارساف و تبذیــر و افســاد و اتــالف می باشــد، و 
ســالمت اقتصــادی را تضمیــن می کنــد. »مدیریت 
صالــح«، انــدازه نگه داشــنت )تقدیــر(، و اهل بودن 
)شایســتگی( متصدیان و دســت اندرکاران را تأمین 
می کنــد. »مجاهــدت«21، »زایــل کننــده ی موانع« 
)دشمن ســتیز( بــودن و پرتالش و بهــره ور )کارآمد و 
اثربخش22( بودن اقتصاد را شامل می شــود. »پویایی 
رو بــه جلــو«، رو به پیرشفت بــودن اقتصاد، جریان 
داشنت امکانات )ضد کنز و انحصار(، و فرصت سازی را 
در بر دارد، و البته از فساد نیز پیش گیری می کند زیرا 
ایستایی، میراننده و فسادآفرین است. »عزت مندی«، 
متضمن قناعت مداری و کرامت گرایی و اســتقالل و 
اســتغناء می باشــد. و رسانجام، »عاقبت اندیشی« به 
نگــرش اخــروی به اقتصاد )باطن نگری نه ظاهربینی 
و ســطحی نگری( و توجــه بــه محدودیــت منابع و 
فرصت هــا بــاز می گردد. آنچه گفته شــد، در منودار 

)1( ترسیم شده است.

2-5- جمع بندی مبنایی: این هامنی زندگی، 
اقتصاد و جهاد در نگرش اسالمی

بــا در نظــر گرفنت زندگی به عنوان یک صحنه 
اقتصاد )تجارت و داد و ســتد به معنای وســیع آن( 
و در هــامن حــال، در نظــر گرفنت اقتصــاد به عنوان 
قلمروی یک زندگی انســانی که صحنه آوردگاه هایی 
واقعی و متضمن جهاد می باشد، به نوعی »این هامنی 
بیــن زندگــی، اقتصــاد و جهــاد« در نگرش اســالمی 
دســت می یابیم. از یک ســو، زندگی جز با بهینه یابی 
و بهینه سازی )رفتار بجا و میانه بدون افراط و تفریط( 
و کاربرد منابع برای دستیابی به اهداف )خواست ها( 
سامان منی یابد. از سوی دیگر، این بهینگی تخصیصی 
و کاربردی که به »اقتصاد« مصطلح شــده اســت، با 
ویژگی های خاص خود، نوعی جهاد است، و بعالوه، 
جهــاد نیز تجارتی ویژه )بــا مالحظه ی توأمان دنیا و 
آخرت و سود و زیان مادی و معنوی( قلمداد می شود. 
در ایــن صورت، برخالف نگرشــی کــه با پیش فرضی 

ـِه الِْعزَُّة َجمیعاً إِلَیِْه یَْصَعُد الَْكلُِم  كاَن یُریــُد الِْعزََّة فَلِلَـّ
الِــُح یَرْفَُعُه َو الَّذیــَن یَْمُكُروَن  الطَّیِّــُب َو الَْعَمــُل الصَّ
ــیِّئاِت لَُهْم َعذاٌب َشــدیٌد َو َمْكُر أُولِئَك ُهَو یَبُوُر« ،  السَّ
و راهی برای تسلط کافرین بر مؤمنین واقعی یافت 
منی شــود: »َو لَْن یَْجَعَل اللَُّه لِلْكاِفریَن َعَل الُْمْؤِمنیَن 
]النساء 141[ َسبیالً« . 

در ســوره فتــح، َمثَــل حرضت رســول اکــرم )ص( و 
همراهــان ایشــان به نقــل از انجیل، هامنند زراعتی 
قلمداد شــده اســت که رسانجام بر ســاقه های خود 
می ایســتد )منادی از اســتقالل( و زارعان )اهل فن و 
ٌد رَُّســوُل اللَِّه  مَّ خربگان( را شــگفت زده می کند: »محَُّ
اِر رَُحاَمُء بَیْنَهُْم  تَرَئُهْم  اُء َعَل الُْكفَّ َو الَِّذیَن َمَعُه أَِشــدَّ
َن اللَِّه َو رِْضَوانًا  ِسیاَمُهْم  ًدا یَبْتَُغوَن فَْضاًل مِّ ُركًَّعا ُسجَّ
ــُجوِد َذالَِك َمثَلُُهْم ىِف التَّْورَئِة   ْن أَثَِر السُّ ىِف ُوُجوِهِهم مِّ
َو َمثَلُُهْم ىِف ااْلنِجیِل كََزْرٍع أَْخَرَج َشطَُْه فََاَزرَُه فَاْستَْغلََظ 
اَر  ُم الُْكفَّ فَاْســتََوى  َعلَ  ُسوِقِه یُْعِجُب الزُّرَّاَع لِیَِغیَظ بِهِ
ْغِفرًَة  الَِحاِت ِمنْهُم مَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذیَن َءاَمُنواْ َو َعِملُواْ الصَّ
]الفتح 29[ َو أَْجرًا َعِظیاَم.«  

کرامــت نفــس و دوری از پســتی و خــواری و حفظ 
آزادگی و عزمتندی یک اصل اســالمی فراگیر اســت: 
»أَكْرِمْ  نَْفَســَك  َعْن كُلِّ َدنِیٍَّة َو إِْن َســاقَتَْك  إىَِل الرََّغائِِب 
فَِإنََّك لَْن تَْعتَاَض ِبَا تَبُْذُل ِمْن نَْفِسَك ِعَوضاً َو اَل تَُكْن َعبَْد 
َغیْرَِك َو قَْد َجَعلََك اللَُّه ُحرّاً«.  ]رشیف رضی، نامه 31[

در روایات متعدد، وابستگی به نااهالن، تقبیح شده 
اســت، و بی نیازی از مردم ناشایســت، که هر دو به 
عزت می انجامند، امری پســندیده به شــامر می رود: 
»قَــاَل ِبَحرْضَتِِه رَُجــٌل اللَُّهمَّ أَْغِنِنی َعْن َخلِْقَك  فََقاَل ع 
َا النَّاُس ِبالنَّاِس َو لَِكْن قُِل اللَُّهمَّ أَْغِنِنی  لَیْــَس َهَكــَذا إمِنَّ
َعْن رِشَاِر َخلِْقَك«. ]مجلسی،ج75،135[ و »ِعزُّ الُْمْؤِمِن 
ِغَنــاُه َعِن النَّاِس«. ]مجلســی، ج72،109[؛ چرا که از 
جملــه پیامدهای درخواســت از مردم ناشایســت و 
نیازمندی به آنها، دچار شدن به ذلت و عادت کردن 
بــه این رویّه و آزمندی اســت که خــود، فقر واقعی 
است: »طَلَُب الَْحَوائِِج إىَِل النَّاِس اْسِتاَلٌب  لِلِْعزِّ َو َمْذَهبٌَة 
لِلَْحیَــاِء َو الْیَــأُْس ِمامَّ ِفی أَیِْدی النَّاِس  ِعزٌّ لِلُْمْؤِمن  ِفی 
«. ]کلینی،ج2، 148[ ِدیِنهِ  َو الطََّمُع ُهَو الَْفْقُر الَْحارِضُ

در جمع بندی نهایی، اقتصاد در نگرش اســالمی، بر 
محوِر »اصل بودِن مالکیِت فراگیر و بدون اســتثناء 
الهی« شکل  می گیرد. به عبارت دیگر، این اصل باید 
بر همه ی اصول و جهت گیری ها و ویژگی های اقتصاد 
حاکم باشــد. باور به این مالکیت و رفتار بر اســاس 
این باور، متضمن عنارص محوری )شــکل دهنده ی( 

20.  منظور از این هامنی، در نظر گرفنت 
زندگی به عنوان یک صحنه اقتصاد 

)تجارت و داد و ستد به معنای وسیع آن( 
و در هامن حال، در نظر گرفنت اقتصاد به 

عنوان قلمروی یک زندگی انسانی است 
که صحنه آوردگاه هایی واقعی و مستلزم 

جهاد می باشد.
21. »جهاد« به معنای »قدرت خود را به 
کار انداخنت و تالش توأم با رنج و سختی 

و زحمت«، و به عبارتی، به معنای »خود 
را به زحمت انداخنت« است كه البته در 

نگرش ژرف، متضمن حرج  تلقی منیشود. 
»مجاهده« به معناى به كار بردن آخرین 
حد توان در انجام تکلیف )مالی و بدنی 

و ...( و دفع دشمن و اِعالی کلمه حق 
است . با این مفهوم، روحیه ى جهادى 

یعنى كار کردن براى خدا، با جدیت و به 
صورت خستگی ناپذیر؛ نه فقط به عنوان 

اسقاط تكلیف. در این باره از جمله ر.ک. 
]دری، 1391[

22. کارآمدی و اثربخشی نیز به نفی 
ارساف و تبذیر مربوط می شود.
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اثبات گرایانــه، بیــن اقتصــاد و ایــن امــور به ظاهر 
غیراقتصادی )جهاد و مقاومت و ...( تنافر برداشــت 
می کنــد، در فرهنــگ اســالمی و انقالبــی، ترکیبات 
»اقتصــاد جهــادی« و »جهاد اقتصــادی« و »اقتصاد 
مقاومتــی« و »مقاومــت اقتصــادی« و امثــال آنها، 
ترکیبات مســامحه آمیز با درون مایه هایی ناســازگار 
نیستند؛ بلکه بارز کردن ویژگی های درونی هر یک از 
این مفاهیم، با برجسته کردن وصف هایی به هم تافته 

می باشند.

در پایان این قسمت، روایتی را مرور می کنیم که در 
آن، بــه هــر دو موضوع »اقتصــاد« و »مقاومت« به 
نوعی اشــاره شــده است، از امام صادق )ع( در پاسخ 
ســؤال عاّمر ســاباطى )آیا عبادت با امام مســترت در 
دولت باطل افضل است یا عبادت در ظهور و دولت 

حّق به همراه امام ظاهر؟( نقل است: 

»... ُحُقوِقُكــْم ِفــی أَیِْدی الظَّلََمِة قَــْد َمَنُعوكُْم َذلَِك َو 
رْبِ  نْیَا َو طَلَِب  الَْمَعاِش َمَع الصَّ اْضطَرُّوكُــْم إىَِل َحرِْث الدُّ
َعَل ِدیِنُكْم َو ِعبَاَدتُِكْم َو طَاَعِة إَِماِمُكْم َو الَْخْوِف َمَع 
َعُدوِّكُــْم فَِبَذلِــَك َضاَعَف اللَُّه َعزَّ َو َجــلَّ لَُكُم اْلَْعاَمَل 
]کلینی،  ج 1، 334[  فََهِنیئاً لَُكم«23. 

در ایــن روایــت، مفهوم اقتصــاد مقاومتی در عبارت 
رْبِ » درج شــده  نْیَا َو طَلَِب  الَْمَعاِش َمَع الصَّ »َحرِْث الدُّ
اســت؛ زیرا در رشایط موجود که ســلطه نااهل ها در 
بسیاری از مناطق جهان حاکم است، از »فعالیت زیاد و 
طلب معاش در عین  صرب )مقاومت(« اجتنابی نیست.
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مى كند و آن بر شام گوارا باد.
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منودار 1
  عنارص قوام بخشی اقتصاد
پذیرفته شده در نگرش اسالمی
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1. مقدمه
با اســتناد به بند یکم اصل یکصد و دهم قانون اساســی، تعیین 
سیاســت های کلی نظام پس از مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، بر عهده رهربی نظام است. بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت 
به عنوان بازوی مشورتی رهربی در تدوین و تعیین سیاست های کلی 
نظــام عمــل می کند. تعیین چارچوب سیاســت های اجرایی و برقراری 
انضباط کلی نظام از یک ســو و گره گشــایی و پویایی بخشــی از ســوی 
دیگر، از جمله مزیت های سیاســت های کلی اســت. از این سیاست ها 
به عنوان راهربد و نقشــه راه اقتصاد کشــور در جهت نیل به  وضعیت 

آرمانیـ  سند چشم انداز بیست سالهـ  نیز می توان نام برد.

مروری بر عناوین و متون سیاست های اقتصادی ای که تاکنون از سوی 
مقــام معظم رهربی ابالغ شــده اند نشــان می دهد کــه هر یک از این 
سیاست ها، به محورهای کلیدی اقتصاد کشور اشاره دارند. "استقالل، 
عدالت محوری، مبارزه با فســاد، پیرشفت و رشــد ثروت و تولید ملی، 
و فعالیت جهادی" از جمله مهم ترین کلیدواژه های مطرح در ادبیات 
گفتامنی مقام معظم رهربی در عرصه اقتصاد بوده است که برجستگی 
آنها در این سیاســت ها نیز منایان اســت. بر این اســاس، گامنه  علمی بر 
وجود پیوندی نظام مند در میان سیاست های کلی اقتصادی داللت دارد. 
در منت سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز ترصیح شده است که 
این سیاست های کلی، در ادامه و تكمیل سیاست های گذشته، خصوصاً 
سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی، و با چنین نگاهی تدوین شده 
و راهربد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است.

هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل مؤلفه های شاخص سیاست های کلی 
اقتصادی و در پی آن،  دستیابی به ارتباطی نظام مند و منطقی هامنند 
یک منظومه اقتصادی در میان این سیاست ها بوده است1. دستیابی به 
مؤلفه های اساسی چنین ارتباط نظام مندی، راه را برای تعیین شاخص های 
اساسی اقتصاد مورد نظر مقام معظم رهربیـ  که اقتصاد مقاومتی جلوه  ی 

 منظومه  سیاست  های  کلی 
 اقتصادی وجایگاه  سیاست  های  کلی

اقتصــــــاد مقـاومتی
رضا علیزاده قره باغ

کارشناس ارشد علوم اقتصادی و محقق 
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

1. مقام معظم رهربی واژه "منظومه" را برای 
شعارهای سال مطرح کرده اند: "از چند 
سال قبل مشخص بود كه طراحی دشمن بر 
اقتصاد كشور متمركز شده است و بر همین 
اساس شعارهای سال های اخیر همچون 
اصالح الگوی مرصف، همت مضاعف 
ـ  كار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید 
ملی و حامیت از كار و رسمایه ایرانی به 
عنوان حلقه هایی برای ایجاد یك منظومه 
اقتصادی مطرح شد تا حركت عمومی 
كشور در عرصه اقتصادی ساماندهی شود". 
]1391/5/3[  
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1.تعیین اهداف و خط مشــی کلی و سیاســتگذاری 
کشور با مشورت مجمع تشخیص مصلحت

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

در واقع، سپردن این اختیار به رهربی، شناسایی رسمی 
و قانونی عرفی بود که از چند ســال قبل از بازنگری، 
نضج گرفته بود، و طی آن، امام خمینی )ره( مواردی 
را با عنوان سیاســت نظام اعالم و ابالغ می کردند، و 
بــه لحــاظ قانونی نیز "فرمان" یا حکم حکومتی ولی 

فقیه شناخته می شد.

بنا بر تبرصه ماده )1( "مقررات نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران" که در 
تاریخ 1384/6/20 به تأیید مقام معظم رهربی رسیده 
است، "سیاست های کلی نظام سیاست هایی است که 
از سوی مقام معظم رهربی به موجب بند )1( از اصل 
یکصد و دهم قانون اساسی تعیین می شود". ]بهادری 
و همکاران،10[ این سیاست ها با این هدف تصویب 
می شوند که نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی 
آنهــا را در نظــر گیرند و بر اســاس آنها تصمیم گیری 

منایند. ]بهادری و همکاران،4-5[

در کنار سیاســت های کلی، در آبان ســال 1382 سند 
چشــم انداز بیســت ســاله ی جمهوری اسالمی ایران 
)تــا ســال 1404( به عنوان ســندی کــه به فرموده ی 
مقــام معظم رهربی، "برنامــه ی بلندمدت کلی عام" 
می باشــد ]1386/4/9[، و پــس از قانــون اساســی 
هیچ ســندی )ســند حاکمیتی( به اهمیت آن وجود 
نــدارد ]1388/6/18[، به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام ابالغ شــد تــا "مبنای سیاســت های كلی چهار 
برنامه ی پنجساله ی آینده" باشد. این سند، نقشه راه 
]1389/6/8[ و برنامه کالن ]1386/6/4[ بیست  ساله، 
و معیار ســنجش جهت گیری هــای برنامه ای و کاری 
دولت  ]1388/6/18[ قلمداد شــد. از این رو، اگرچه 
ســند مزبور متنی با انشــای یک سیاست کلی نیست 
اما خود به عنوان چشــم اندازی نســبتاً بلندمدت، بر 

تدوین سیاست های کلی حاکم است.

از زمــان تأســیس مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
تاكنون، 46 سیاســت های کلی در موضوعات متعدد 
اجتامعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی از ســوی 
مقام معظم رهربی ابالغ شده است که در این میان، 
ســهم سیاســت های کلی اقتصادی )15 سیاست  کلی 
اقتصادی( بیشــرت از ســایر حوزه ها اســت. فهرست 
کلیه سیاست های کلی ابالغ شده به ترتیب سال های 

تصویب در جدول )1( ذکر شده است. 

بارزی از آن به حساب می آیدـ  هموار خواهد کرد، و 
چگونگی شکل گیری و ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی 

را نیز ترسیم خواهد منود.

2.نگرشی کلی به سیاست های کلی اقتصادی
در بیشرت نظام های سیاسی جهان، می توان مفهومی 
مشــابه با سیاســت های کلی نظام مشــاهده کرد. از 
ایــن رو، برخــی کشــورها در قانون اساســی خود به 
مسئله سیاست های کلی پرداخته اند. در برخی دیگر 
از کشورها نیز با وجود عدم ترصیح به سیاست های 
کلی در منت قانون اساســی، در عمل به سیاســت های 
کلی پرداخته شده است. بجز قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، از 176 قانون اساسی بررسی شده، 97 
مورد به تعیین سیاســت های کلی اشــاره کرده و 80 
مورد آن را مســکوت گذاشــته اند. بدین ترتیب، 44 
درصد از قوانین اساسی فاقد مفهومی رصیح در این 
خصوص هستند و بقیه، دارای حداقل یک بند درباره 
]آقایی،1[ تعیین سیاست های کلی هستند. 

نه در قانون اساسی مرشوطه )مصوب 1324 قمری(، 
نه در متمم قانون اساســی مرشوطه )مصوب 1325 
قمری( و نه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
قبــل از بازنگــری )مصوب 1358(، مقوله ای با عنوان 
"سیاســت های کلی نظام" یا عناوین مشــابه وجود 
نداشــته اســت. در عمل، امام خمینی )ره( در برهه 
هــای تاریخــی مختلف، به بیان سیاســت های نظام 
می پرداختنــد. به عنوان منونــه، در 24 آذرماه 1361 
ایشــان فرمان هشــت ماده ای ای را در خصوص لزوم 
اسالمی شدن نظام قضایی کشور صادر کردند. بعالوه، 
یکی از بارزترین منونه چنین سیاست هایی در 11 مهر 
ماه 1367 با عنوان  "سیاست های کلی نظام اسالمی 
در دوران بازســازی کشــور" از ســوی امام خطاب به 

ملت ایران اعالم شد. 

"تعییــن سیاســت های کلی نظام" بــه لحاظ قانونی، 
مفهوم جدیدی اســت که در ســال 1368 وارد حقوق 
اساسی ایران شد و پیش از آن، در هیچ منت قانونی ای 
به آن اشــاره نشــده بود. چنین مفهومی، در شــورای 
بازنگــری قانــون اساســی مطرح گردید. در جلســه 
هفدهــم )یازدهــم خــرداد مــاه 1368( این شــورا، 
کمسیون شامره 1 که بررسی مسائل مربوط به رهربی 
را بر عهده داشــت، گزارش خود را ارائه کرد. بخشــی 
از اصل پیشــنهادی یکصد و دهم قانون اساســی که 
در ارتباط با اختیارات رهربی بود به رشح ذیل است:

استقالل، عدالت محوری، 
مبارزه با فساد، پیرشفت و 
رشد ثروت و تولید ملی، و 
فعالیت جهادی" از جمله 

مهم ترین کلیدواژه های 
مطرح در ادبیات گفتامنی 

مقام معظم رهربی در 
عرصه اقتصاد بوده است.
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مصوبات سال 1372

1- سیاست های کلی برنامه پنجساله دوم توسعه )مصوب 1372/8/18(

مصوبات سال 1377

 2-  سیاست های كلی نظام در بخش شبكه های اطالع رسانی رایانه ای. )مصوب 1377/7/11(

3- سیاست های كلی نظام در بخش انرژی. )مصوب 1377/7/11(

4- سیاست های  كلی نظام در بخش  امنیت  اقتصادی. )مصوب 1377/10/23(

مصوبات سال 1378

5- سیاست های  كلی  برنامه  پنجساله سوم  توسعه. )مصوب 1378/2/12(

6- سیاست های  كلی نظام  در بخش  منابع  طبیعی. )مصوب 1378/3/2-  ابالغی 1379/11/3(

7- سیاست های  كلی  نظام  در بخش  منابع  آب. )مصوب 1378/5/9- ابالغی 1379/11/3(

8- سیاست های  كلی  نظام  در بخش  معدن. )مصوب 1378/7/17- ابالغی 1379/11/3(

9- سیاست های  كلی  نظام  در بخش  اقوام  و مذاهب. )مصوب 1378/11/2(

مصوبات سال 1379

10- سیاست های  كلی نظام در بخش  حمل  و نقل. )مصوب1379/2/3- ابالغی 1379/11/3(

11- سیاست های  كلی نظام در بخش  امنیت  قضایی. )مصوب 1379/8/28- ابالغی1381/7/28(

12- سیاست های  كلی نظام در بخش  مشاركت  اجتامعی. )مصوب 1379/11/8( 

مصوبات سال 1380

 13- سیاست های كلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه )داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و 
اقتصادی(. )مصوب 1380/10/8(

مصوبات سال 1381

14- سیاست های كلی نظام در بخش شهرسازی.)مصوب 1381/7/27 - ابالغی 1389/11/29(

15- سیاست های كلی نظام در بخش مسكن.)مصوب 1381/9/2- ابالغی 1389/11/29(

مصوبات سال 1382

16- سیاست های كلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی. )مصوب 1382/2/6(

17- چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی. )مصوب1382/7/26- ابالغی 
)1382/8/13

18- سیاست های كلی برنامه پنجساله چهارم توسعه. )مصوب 1382/8/10- ابالغی 1382/9/11(

19- سیاست های كلی نظام در خصوص تشویق رسمایه گذاری. )مصوب 1382/9/8- ابالغی 1389/11/29(

مصوبات سال 1383

20- سیاست های كلی نظام برای رشد و توسعه فناوری.)مصوب 1383/1/22(

21- سیاست های كلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. )مصوب 1383/9/21- 
ابالغی 1384/3/1(

22- سیاست های كلی نظام در بخش مالی.)مصوب 1383/2/12(

23- سیاست های كلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی كشور در بخش آموزش عالی و مراكز 
تحقیقاتی. )مصوب 1383/12/15(

جدول 1
فهرست سیاست های کلی نظام
به تفکیک سال تصویب / ابالغ 
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مصوبات سال 1384

 24- سیاست های كلی نظام برای پیشگیری و كاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمرتقبه. 
)مصوب 1384/2/3- ابالغی 1384/6/25(

 25- سیاست های كلی نظام در بخش كشاورزی.)مصوب 1384/4/11- ابالغی 1391/9/29(

 26- سیاست های كلی نظام در بخش صنعت.)مصوب 1384/5/22- ابالغی 1391/9/29(

 27- سیاست های كلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی .)مصوب 1384/11/15(

 28- سیاست های كلی نظام برای حفظ شان و استقالل قضات. )مصوب 1384/12/27(.

مصوبات سال 1385

29- سیاست های كلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران)مصوب 
1385/2/16- ابالغی - 1389/11/29(.

30- سیاست های کلی بند )ج( اصل چهل و چهار قانون اساسی )مصوب 1385/4/12(

31-  سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر )مصوب1385/7/12- ابالغی 1385/9/5(

مصوبات سال 1386

32- سیاست های كلی مدیریت و نظام اداری )مصوب 1386/2/15- ابالغی 1389/1/14(

33- سیاست های كلی پدافندغیرعامل كشور )مصوب 1386/6/31- ابالغی 1389/11/29(

مصوبات سال 1387

34- سیاست های كلی برنامه پنجساله پنجم توسعه )مصوب1387/10/21(

مصوبات سال 1388

35- سیاست های كلی پنجساله قضایی )ابالغی 1388/9/2(

مصوبات سال 1389

36-  سیاست های کلی نظام اداری )مصوب 1389/1/14(

37- سیاست های کلی اصالح الگوی مرصف )مصوب1389/4/14(  

38-  سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات )ابالغی 1389/11/29(

مصوبات سال 1390

 39-  سیاست های کلی نظام در اشتغال)ابالغی 1390/4/28(

40-  سیاست های کلی آمایش رسزمین )ابالغی 1390/9/21(

41-  سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی )ابالغی 1391/9/29(

مصوبات سال 1391

 42- سیاست های کلی تولید ملی، حامیت از کار و رسمایه ایرانی )ابالغی 1391/11/24(

مصوبات سال 1392

43-  سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور )ابالغی 1392/2/5 (

44- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )ابالغی - 1392/11/30(

مصوبات سال 1393

45-  سیاست های کلی سالمت )ابالغی 1393/1/18(

46- سیاست های کلی جمعیت )ابالغی 1393/2/30(

 منبع: وب سایت رسمی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام
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و از بررسی ادبیات ظهور منی کند. 

محورهای کلیدی در این اســرتاتژی، کدها )قضایا(7، 
مفاهیــم8، و مقوله هــا )مؤلفه ها(9 اعــم از اصلی و 
فرعی هســتند. این اســرتاتژی، داده هــای حاصل از 
منابــع اطالعاتی را بــه مجموعه ای از کدها، کدهای 
مشــرتک را بــه مقولــه و آنگاه مقوله هــا را به نوعی 

تئوری تبدیل می کند. 

رویه های عمده اســرتاتژی مفهوم ســازی بنیادی به 
رشح ذیل هستند:

- کدگــذاری بــاز10: نام گــذاری مفاهیمــی که بیانگر 
رویدادهــای قطعــی و دیگــر منونه هــای پدیده ها 

هستند.

- کدگــذاری محــوری11: رویه هایی که از طریق آنها، 
داده ها در فرایندی مستمر با هم مقایسه می شوند تا 
پیوند بعد از کدگذاری باز بین مقوله ها مشخص شود.

- کدگذاری انتخابی )گزینش شده(12: به فرایند انتخاب 
مقولــه محوری، پیوند نظام مند آن با دیگر مقوله ها، 
ارزش گذاری روابط آنها و درج مقوله هایی که نیاز به 

تأیید و توسعه بیشرتی دارند، اشاره می کند.

بر اســاس این رویه ها، در این اســرتاتژی ابتدا ســؤال 
پژوهــش مطــرح می شــود و آنــگاه برای پاســخ به 
این ســؤال، داده هــای اطالعاتی گــردآوری و تحلیل 
می گردند. داده هایی که از منبع اطالعاتی )مصاحبه، 
بررسی اسناد و مدارک و ...( به دست می آید در قالب 
جدول هایی سیر تکاملی خود را طی می کنند. بنابراین، 
ابتدا نکات کلیدی داده ها احصا و برای هر نکته یک 
کد معین می شــود و ســپس با مقایسه کدها، چند کد 
که اشــاره به یک جنبه مشــرتک پدیده مورد بررسی را 
دارند، عنوان یک "مفهوم" به خود می گیرند. آنگاه چند 
مفهــوم یــک مقوله و چند مقوله در قالب یک تئوری 
متجلی می گردد. برای تحکیم تئوری حاصل، تفاوت ها 
و شــباهت های آن بــا پژوهش هــای دیگــر در قالب 
بررسی ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در 
صورتی که پژوهش های بیشــرتی اجزای آن تئوری را 
تأیید کنند، تئوری از استحکام بیشرتی برخوردار است.  
]دانایی فــرد، 59-57[ 13 فراینــد مفهوم ســازی تئوری 

بنیادی در منودار ذیل ترسیم شده است:

سیاست های کلی اقتصادی ابالغ شده به ترتیب تاریخ 
ابالغ عبارتند از:

سیاســت های کلــی برنامــه پنجســاله دوم توســعه، 
سیاســت های کلــی بخش انرژی، سیاســت های کلی 
امنیت اقتصادی، سیاســت های کلی برنامه پنجساله 
سوم توسعه، سیاست های کلی برنامه پنجساله چهارم 
توســعه، سیاســت های كلی نظام در بخش تشــویق 
رسمایه گذاری، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
سیاســت های كلی نظام در بخش مالی، سیاست های 
كلی نظام در بخش صنعت، سیاست های کلی برنامه 
پنجساله پنجم توسعه، سیاست های کلی اصالح الگوی 
مرصف، سیاســت های کلی اشتغال، سیاست های کلی 
تولید ملی، حامیت از کار و رسمایه ایرانی، سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی جمعیت.

هامن گونه که در گذشته نیز اشاره شد، سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در راستای تکمیل سیاست های 
کلی اقتصادی گذشته و با هدف نیل به اهداف سند 
چشــم انداز ابالغ شده اند. در این مقاله، برای کشف 
مؤلفه های اساسی و روابط متقابل بین سیاست های 
کلی اقتصادی و همچنین جایگاه سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در این میان، از فرایند روش  تحلیل 

داده بنیاد استفاده شده است.

3. الگوســازی مفهومــی بــر اســاس روش 
مفهوم سازی تئوری بنیادی

گالزر و اشرتاوس2 در سال 1967 برای نخستین 
بار، رویکرد یا اسرتاتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی3 را 
به جامعه علمی معرفی کردند. هدف این اســرتاتژی، 
پررنگ کردن رویکرد استقرایی4 در پژوهش بود؛ زیرا 
در پــی ایجــاد تئوری از طریــق داده های جمع آوری 
شده بود، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و آنگاه 
آزمون تئوری تدوین شــده که در مجامع دانشــگاهی 
و سازمان ها و رشکت ها رویکرد غالب است. در حال 
حارض، در رویکرد قیاسی5، پژوهشگران پس از بررسی 
ادبیات پژوهش، چارچوب مفهومی6 را تدوین می کنند 
و با اســتفاده از ابزارهایی نظیر پرسشــنامه، مصاحبه 
و مشــاهده، آن مــدل یــا تئوری را مــورد آزمون قرار 
می دهند. اما در اسرتاتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی، 
مدل به طور مستقیم از بطن داده ها استخراج می شود 

 منودار1
 فرآیند مفهوم سازی
تئوری بنیادی

2. Glaser and Strauss
3. )Grounded Theory(
این روش در فارسی، با عناوین دیگری نظیر 
"داده بنیاد" و "رویش نظریه" و "نظریه 

زمینه ای" نیز نامیده شده است.
4. Inductive Approach
5. Deductive Approach
6. Conceptual Framework
7. Codes
8. Concepts
9. Categories
10. Open Coding
11. Axial Coding
12.  Selective Coding
13. البته در منت منبع مورد استفاده، اسامی 
معرفی کننــدگان روش مــورد بحــث، 
"گالرس و اســرتاوس" )تلفــظ غیرآملانی( 

ذکر شده است.

سند چشم انداز بیست 
ساله ی جمهوری اسالمی 
ایران برنامه ی بلندمدت 
کلی عام می باشد، و پس از 
قانون اساسی هیچ سندی 
)سند حاکمیتی( به اهمیت 
آن وجود ندارد.

مقوله سازی مفهوم سازی گرد آوری داده ها تعیین موضوع
ارائه مدل 

مفهومی یا نظریه

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری

کدگذاری
بـــاز
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4. الگوی مفهومی سیاست های کلی اقتصادی نظام
برای ترسیم منظومه سیاست های کلی و جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از فرایند مفهوم سازی 

تئوری بنیادی به صورت پیش گفته تا مرحله مقوله سازی استفاده شده است. 

1ـ4ـ جمع آوری داده های سیاست های کلی اقتصادی نظام
     در مرحله نخست، کلیدواژه های اساسی سیاست های کلی اقتصادی نظام به عنوان داده های اصلی 

تحقیق شناسایی شده اند. جدول های 2 تا 16، این کلیدواژه ها را نشان می دهند. 

برقراری عدالت اجتامعی بهبود تأمین اجتامعی اهمیت دادن به صادرات بهبود امنیت عمومی

تقسیم بهینه منابع رفع نیازهای اساسی اهمیت دادن به ارزش های 
انقالبی اهمیت دادن به فرهنگ

اهمیت دادن به مالیات 
ستانی حداقل نیازهای دفاعی اهمیت دادن به آموزش  افزایش تولید داخلی

همگانی

توجه به وضعیت مناطق 
محروم و روستاها کاهش تضییع منابع اهمیت دادن به كشاورزی اهمیت دادن به بهداشت 

و درمان

امحاء استقراض داخلی مشاركت عاّمه مردم اهمیت دادن به  کاالهای 
اساسی 

اهمیت دادن به آموزش 
عالی

بهبود اشتغال اهمیت دادن به امنیت ملی کاهش واردات اجناس 
مرصفی حفظ محیط زیست

تسهیل دریافت اعتبار اهمیت دادن به ارزش های 
اسالمی اهمیت دادن به تربیت  بهبود كیفیت فرآورده ها

بدنی 

توسعه فضاهای آموزشی و 
فرهنگی

اهمیت دادن به سنت 
قرض الحسنه

اهمیت دادن به صادرات 
غیرنفتی جلوگیری از ارساف

مقابله با درآمدهای 
بادآورده  افزایش خوداتكایی اقتصاد بهبود وضعیت نظام اداری ترویج مدیریت سامل

اهمیت دادن به استعدادها 
و اولویت های منطقه ای بهبود بنیه دفاعی كشور مقابله با رشوه خواری اهمیت دادن به 

رسمایه گذاری 

كاهش شدت انرژیاهمیت دادن به نیروی انسانیاهمیت دادن به اكتشاف نفت و گاز

افزایش فرآورده های نفت و گاز و صدور دانش تولید صیانت شدة نفت
پرتوشیمی

رعایت مسائل زیست محیطیجذب منابع مالیافزایش ظرفیت تولید گاز

تولید نفت با دید موقعیت منطقه ای ارتقاء فن آوری
تنوع در منابع انرژی كشورو جغرافیایی کشور

بهبود فن آوری و دانش هسته ایبهینه سازی مرصفتحقیقات بنیادی و توسعه ای

اولویت انرژی های آبیانرژی های تجدیدپذیرکسب فن آوری انرژی های نو

شفافیت مقرراترونق اقتصادیاهمیت دادن به ارزش افزوده

هامهنگی مقرراتبرقراری عدالت اقتصادیاهمیت دادن به رسمایه گذاری

فعالیت عادالنه اقتصادیاهمیت دادن به  امر مالیاتاهمیت دادن به كارآفرینی

دسرتسی به اطالعاتسازگاری مقرراتامنیت رسمایه گذاری

مشاركت آزادانة اشخاصثبات مقرراتبهبود رفاه عمومی

 جدول 2
کلیدواژه های اقتصادی  برنامه 

پنجساله دوم توسعه

 جدول 3
کلیدواژه های اقتصادی  سیاست های 

کلی انرژی و نفت و گاز

جدول 4ـ  کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی امنیت اقتصادی
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اهمیت دادن به امنیت اهمیت دادن به كشاورزیبرقراری عدالت اجتامعی
مبارزه با فسادغذایی

 استقرار نظام جامع تأمین 
اجتامعی

اهمیت دادن به صنایع 
تبدیلی

اهمیت دادن به  تولید 
اهمیت دادن به روحیه كاركاالهای اساسی

ارتقای كارگاه های متوسط مقابله با تورم
بهبود نظام بازرسی و نظارتافزایش تولید داخلیو كوچك

بهبود وضعیت گروه های 
بازدهی اقتصادیاهمیت كشاورزیرفع انحصارمتوسط و كم درآمد

اهمیت دادن به 
اهمیت دادن به شفایت اطالعاترسمایه گذاری

رسمایه گذاری مولد
برقراری تعادل های منطقه ای 

در کشور

اهمیت دادن به بخش های بهبود اشتغال
حفاظت محیط زیستاصالح نظام پولیتعاونی و خصوصی

اهمیت دادن به نیروی برقراری امنیت رسمایه گذاریاصالح نظام مالیاتی
ثبات در سیاست خارجیانسانی

اهمیت دادن به تولید در 
بهبود همکاری منطقه ای و اصالح نظام اداریافزایش صادرات غیرنفتیکشور

بین املللی

مقابله با افزون خواهیافزایش كاراییکاهش وابستگی به نفتبهبود معیشت روستاییان

اهمیت دادن به مزیت افزایش كارآفرینی
برقراری امنیت عمومیپرهیز از ارسافجغرافیایی مناطق

استقرار روحیة تعاون و جلوگیری از مفاسد اجتامعیتخصیص بهینه منابع
انجام آمایش رسزمینمشاركت عمومی

برقراری عدالت 
اجتامعى

اهمیت دادن به 
اشتغال مولد

اهمیت دادن به 
همکاری منطقه اى و 

بین املللی

اهمیت دادن به 
رسمایة  انساىن

 بهبود نظام قیمت 
گذاری

اهمیت دادن به امر 
اهمیت دادن به برقراری انضباط ماىلآموزش

رسمایه گذارى خارجى
اهمیت دادن به 

بهبود مزیت نسبىفناورى نوین

اهمیت دادن به 
مسئله سالمت

برقراری تعادل هاى 
منطقه اى

اهمیت دادن به 
فناورى پیرشفته

رشد بهره ورى عوامل 
برقراری ثبات اقتصادیتولید

اهمیت دادن به  کاهش مصارف دولتی
مسئله زیست محیطى

گسرتش بازارهاى 
صادراىت

اهمیت دادن به 
كارآفرینى

اهمیت دادن به 
اقتصاد رقابتی

رفع محرومیت افزایش درآمد رسانه
روستایى

رشد پرشتاب و مداوم 
اقتصادى

اهمیت دادن به 
ارتقاء بازار رسمایهامنیت غذایى

اهمیت دادن به قطع وابستگی به نفتمبارزه با فساد
تجارت جهاىن

خود کفایی کاالهای 
اساىس

اصالح ساختار بانکى و 
بیمه اى

استقرار نظام جامع 
اهمیت دادن به رشد علمى و فناورىتأمین اجتامعى

اهمیت دادن به مهار تورمدرآمدهاى مالیاىت
شفافیت اقتصادی

اهمیت دادن به برقراری ثبات سیاىساصالح نظام ادارى
رقابت پذیرى

برقراری عدالت 
اقتصادی

اهمیت دادن به 
فناوری هاى نوین

اهمیت دادن به بهبود كارآیى
رسمایه گذارى

اهمیت دادن به 
صادرات غیرنفتى

اهمیت دادن به 
مبارزه با فساد ادارىبخش هاى خصوىص

اهمیت دادن به بخش تخصیص بهینه منابعاستقرار تنوع اقتصادیبهبود نظام بازرىس
تعاوىن

اهمیت دادن به 
مشارکت عمومى

اهمیت دادن به 
امنیت عمومى

اهمیت دادن به 
اقتصاد دانش بنیان

اهمیت دادن به 
اقتصاد مولد

استقرار مدیریت سامل 
 در اقتصاد

 جدول 5
 کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی برنامه 
پنجساله سوم

 جدول 6
 کلیدواژه های اقتصادی  
 سیاست های کلی برنامه 
پنجساله چهارم توسعه
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شفافیت درآمدها بهبود نظام مدیریتیاهمیت دادن به مالكیت معنوی

بهبود پس انداز ملیبهبود رقابت اقتصادیاهمیت دادن به بخش خصوصی

ورود به بازارهای بین املللیکاهش انحصارات اقتصادیاهمیت دادن به تعاونی

بهبود اشتغالافزایش خالقیتاستقرار ثبات اقتصادی

اهمیت دادن به بهره وری اقتصادیبهبود نوآوری در اقتصادافزایش بهره وری

اهمیت دادن به رسمایه گذاری خارجیاهمیت دادن به نظام مالیاتیکاهش هزینه های مبادله

ارتقای مدیریتیاهمیت دادن به امر رسمایه گذاریانجام اصالحات ساختاری

اهمیت دادن به امر تجارت جهانیبهبود اشتغالاستقرار عدالت اجتامعی

اهمیت دادن به رسمایه انسانیکاهش اندازه دولتبهبود کارایی

کاهش انحصارات اقتصادی افزایش پس انداز در کشورافزایش بهره وری اقتصادی

توسعه استاندارد های ملیاهمیت دادن به اشتغال مولد افزایش رقابت پذیری در اقتصاد

اهمیت دادن به امر رقابت پذیری در اهمیت دادن به امر فنی و حرفه ایاهمیت دادن به بخش خصوصی
اقتصاد

اهمیت دادن به مالكیت عمومیاطالع رسانی جامع و عادالنهاهمیت دادن به بخش تعاونی

اهمیت دادن به تولید ملی و قطع 
اهمیت دادن به رقابت در اقتصاداهمیت دادن به بودجه ریزی عملیاتیوابستگی به نفت

افزایش خالقیت در اقتصاد افزایش توانایی نظارت در اقتصادافزایش درآمد مالیاتی

 بهبود ساختار سازمانی بانك هاکاهش اندازه دولتاصالح نظام مالیاتی

كاهش هزینه هاافزایش كارایی اقتصادیبرقراری عدالت مالیاتی

اهمیت دادن به اشتغالاصالح بازار مالیاهمیت دادن به شفافیت در اقتصاد

اهمیت دادن به مالیات بر ارزش 
توجه به استانداردهای جهانیاهمیت دادن به رسمایه گذاریافزوده

افزایش امنیت اقتصادیاهمیت دادن به بخش خصوصیاهمیت دادن به ارزش افزوده

اهمیت دادن به دانایی محوری در 
اهمیت دادن به فضای كسب و كارکاهش انحصارات اقتصادیاقتصاد

اهمیت دادن به تعادل منطقه ای در افزایش بهره وریاهمیت دادن به منزلت كار
کشور

اهمیت دادن به كیفیت در اقتصاداهمیت دادن به فناوری در اقتصاداهمیت دادن به تالش و همت

اهمیت دادن به صنایع دستی وصنایع اهمیت دادن به مزیت های نسبیاهمیت دادن به كارآفرینی
كوچك و متوسط

اهمیت دادن به گردشگریاهمیت دادن به رسمایه گذاریافزایش رقابت پذیری در اقتصاد

 جدول 7
کلیدواژه های اقتصادی  

سیاست های کلی تشویق 
رسمایه گذاری

 جدول 8
کلیدواژه های اقتصادی  

سیاست های کلی اصل 44

 جدول 9
کلیدواژه های اقتصادی  

سیاست های کلی بخش مالی

 جدول 10
کلیدواژه های اقتصادی  

سیاست های کلی بخش صنعت
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طراحی نقشه جامع 
اهمیت دادن به صندوق رشد مستمر و پرشتابعلمى كشور

توسعه مل
همكارى با كشورهاى 

منطقه
اهمیت دادن به امر 

بیمه  در اقتصاد

اهمیت دادن به دانش و اصالح نظام ادارى
فناورى هاى نو

قطع وابستگى دولت به 
اهمیت دادن به توسعه انساىننفت و گاز

روستاییان

اهمیت دادن به رسمایه افزایش كارآیى
گذارى

 اصالح ساختار نظام 
بانى

اهمیت دادن به امر 
اصالح نظام قیمت گذارىاشتغال

اهمیت دادن به پس مبارزه با فساد ادارى
انداز در اقتصاد

اهمیت دادن به 
بازارهاى ماىل

اهمیت دادن به 
بهداشت

اهمیت دادن به تجارت 
بین امللل

اهمیت دادن به بازرىس 
اهمیت دادن به بازار افزایش بهره ورىو نظارت

اهمیت دادن به تأمین اهمیت دادن به آموزشرقابتى
اجتامعى

اهمیت دادن به فضاى تخصیص بهینه منابع
كسب و كار

اهمیت دادن به کاالی 
اساىس

اهمیت دادن به بودجه 
ریزى عملیاىت

اهمیت دادن به بیمه 
درماىن

اهمیت دادن به امنیت 
اهمیت دادن به رسمایه ثبات محیط اقتصادغذایی در کشور

بهبود عدالت اجتامعىگذارى گاز و نفت
اهمیت دادن به اقشار 

متوسط و كم درآمد 
جامعه

اهمیت دادن به محیط 
اهمیت دادن به معادن شفافیت اطالعاتزیست

مشرتك
اهمیت دادن به قرش كم 

درآمد جامعه
اهمیت دادن به امر 

تعاون در اقتصاد

كاهش خطرپذیرى هاى 
كالن اقتصادى

اهمیت دادن به 
اصالح نظام مالیاىتصادرات فن آوری باال

اهمیت دادن به 
بازارهای منطقه اى و 

بین امللل
برقراری امنیت اجتامعى

 استقرار نظام استاندارد 
مل

حفظ ذخایر راهربدى 
ارزى

اهمیت دادن به 
  هدفمندی یارانه

اهمیت دادن به حمل و نقل عمومیاهمیت دادن به آموزش عمومیافزایش بهره وری اقتصادی

اهمیت دادن به انرژی های تجدید اهمیت دادن به آموزش های تخصصیافزایش کارآمدی در اقتصاد
پذیر و نوین

بهبود استانداردها در اقتصادافزایش رصفه جویی در اقتصادافزایش مسوولیت پذیری در اقتصاد

اهمیت دادن به انضباط در عملکرد 
اهمیت دادن به بودجه ریزی عملیاتیکاهش مرصف انرژیاقتصادی دولت

تخصیص بهینه منابعکاهش شاخص شدت انرژیبهینه سازی مرصف

اهمیت دادن به نیروی انسانی اهمیت دادن به فرهنگ کار
ارتباط با سازمان ها منطقه ای و جهانیمتخصص

افزایش بهره وریاهمیت دادن به فناوری نوینارتقای تولید

اهمیت دادن به رسمایه گذاریاهمیت دادن به اقتصاد دانش بنیانارتقای کارآفرینی

اهمیت دادن به اشتغال مولد بهبود محیط کسب و کارارتقای تولیدات داخلی

اهمیت دادن به تجاری سازی در بهبود اشتغالاهمیت دادن به آموزش نیروی کار
اقتصاد

اهمیت دادن به بخش های خصوصی اهمیت دادن به امر تبلیغ در اقتصاد
نیل به اشتغال پایدارو تعاونی

اهمیت دادن به شفاف سازی افزایش بهره  وری نیروی کارثبات ارزش پول ملّیافزایش رقابت در اقتصاد
اقتصادی

اهمیت دادن به  امر بیمهاهمیت دادن به امر اشتغالبهبود فضای کسب و کارارتقای بهره  وری عوامل تولید

اهمیت دادن به بخش های ارتقای کیفیت تولید
تعاونی و خصوصی

اهمیت دادن به  بازارهای 
اهمیت دادن به منابع مالیمنطقه ای و جهانی

انضباط مالی و بودجه ای تجاری سازی فناوری
دولت

اهمیت دادن به رسمایه های 
انسانی

اهمیت دادن به کار و رسمایه 
ایرانی

 جدول 11
کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی  برنامه 
پنجساله پنجم توسعه

 جدول 12
کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی اصالح 
الگوی مرصف

 جدول 13
کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی اشتغال

 جدول 14
 کلیدواژه های اقتصادی
  سیاست های کلی تولید ملی
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اهمیت دادن به اقتصاد 
دانش بنیان

افزایش بنگاه های کوچک و 
متوسط

اهمیت دادن به مدیریت 
منابع

اهمیت دادن به تحقیق و 
توسعه

اهمیت دادن به محصوالت 
راهربدی

ارزش گذاشنت به نهادهای 
عمومِی غیردولتی

اهمیت دادن به تأمین 
اهمیت دادن به بازار رسمایهاجتامعی

اهمیت دادن به بخش تولیداهمیت دادن به امر مالیاتبرقراری ثبات اقتصادیمدیریت منابع ارزی

اهمیت دادن به امر رسمایه ارتقای کارآفرینی
اهمیت دادن به سیاست های اصالح نظام توزیع کاالهاگذاری

تشویقی

اهمیت دادن به 
اقتصادی بومی

استقرار نظام ملی 
نوآوری

اهمیت دادن به 
صادرات کاالها

اهمیت دادن به 
سازمان های منطقه ای

قطع وابستگی بودجه 
به نفت

مقابله با رضبه پذیری گسرتش مشوق هارشد بهره وریجنگ اقتصادی
شفاف سازی اقتصاد درآمد

 اهمیت دادن به اقتصاد 
اهمیت دادن به تسهیل مقرراتتقویت عوامل تولیدعدالت بنیان

سامل سازی اقتصادمشرتیان راهربدی

اهمیت دادن به اقتصاد 
اهمیت دادن به بخش توامنندسازی نیروی کاردانش بنیان

ترانزیت
تنوع در روش های 

فروش
رفع زمینه های فسادزای 

اقتصادی

اهمیت دادن به درون زایی اقتصاد
رقابت پذیری 

اهمیت دادن به رسمایه 
گذاری خارجی

اهمیت دادن به بخش 
ترویج فرهنگ جهادیخصوصی در فروش

اهمیت دادن به رقابت برون گرایی اقتصاد
بین مناطق و استان ها

اهمیت دادن به تولید 
ملی

اهمیت دادن به 
صادرات گاز

اهمیت دادن به تولید 
ثروت

اهمیت دادن به پویایی اقتصاد
هدفمند سازی یارانه ها

اهمیت دادن به نیازهای 
صادراتی

اهمیت دادن به 
صادرات برق

اهمیت دادن به اشتغال 
مولد

اهمیت دادن به کاهش شدت انرژیاقتصادی پیرشو
بازارهای جدید

اهمیت دادن به 
صادرات پرتوشیمی

اعطای نشان اقتصاد 
مقاومتی

اهمیت دادن به اصل 44 
قانون اساسی

اهمیت دادن به عدالت 
اجتامعی

ارتباط نزدیک  با 
کشورهای منطقه

اهمیت دادن به 
صادرات فرآورده های 

نفتی

گفتامن سازی اقتصاد 
مقاومتی

اهمیت دادن به مبادالت سهم بری عادالنه عوامل حامسه  اقتصادی
تهاتری

اهمیت دادن به ذخایر 
راهربدی نفت وگاز

اهمیت دادن به توان 
آفندی

اهمیت دادن به بخش اهمیت دادن به خالقیترشد پویایی اقتصاد
اهمیت دادن به تولید تسهیل مبادالتدرمان

نفت و گاز

اهمیت دادن به تجربه رویکردی جهادی
در کار

اهمیت دادن به ذخایر 
راهربدی

گسرتش پایدار سهم ایران 
در بازارهای هدف

اهمیت دادن به میادین 
مشرتک

اهمیت دادن به مهارت انعطاف پذیری اقتصاد
در کار

افزایش کمی و کیفی 
تولید

اهمیت دادن به مناطق 
آزاد

اهمیت دادن به ارزش 
افزوده در اقتصاد

اهمیت دادن به آموزش فرصت سازی اقتصاد
اهمیت دادن به مناطق مدیریت مرصفنیروی کار

اقتصادی مولدویژه اقتصادی

 افزایش تولید داخلی 
انتقال فناوری های اصالح الگوی مرصف نهاده ها

پیرشفته
برداشت صیانتی از 

منابع
اهمیت دادن به 
رسمایه های انسانی

اهمیت دادن به تولید 
کاهش هزینه های افزایش قدرت مقاومتمرصف کاالهای داخلیکاالهای اساسی

عمومی
اهمیت دادن به 

کارآفرینی

مشارکت آحاد جامعه در کاهش اندازه دولتکاهش آسیب پذیریرقابت پذیری در تولیدکاهش وابستگی
اقتصاد

تنوع در مبادی تأمین 
 ارتباط نزدیک با تقویت نظام مالیکاالهای وارداتی

نظارت مطلوب دولتیهمسایگان
اهمیت دادن به نقش 

طبقات کم درآمد و 
متوسط

اولویت تولید محصوالت 
اهمیت دادن به  ثبات در اقتصاد ملیو خدمات راهربدی

دیپلامسی در اقتصاد
افزایش درآمدهای 

مالیاتی
  اهمیت دادن به نقشه 

جامع علمی

 جدول 15
کلیدواژه های اقتصادی  

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
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ارتباط با سازمان های تقویت بخش واقعی استقرار امنیت غذا
بین املللی

اهمیت دادن به جایگاه 
واقعی صندوق توسعه 

ملی

اهمیت دادن به پوشش 
استاندارد کاالها

 برنامه ریزی برای مقابله 
با تحریم

مدیریت مخاطرات 
اصالح نظام قیمت گذاریاصالح نظام توزیعاقتصادی

2ـ4ـ کدگذاری داده های سیاست های کلی اقتصادی
1ـ2ـ4ـ مرحله كدگذاری باز

     با توجه به وجود کلیدواژه های )داده های( مشرتک فراوان در متون سیاست های کلی اقتصادی نظام، 
نخستین مرحله کدگذاری )شناسه گذاری( با عنوان كدگذاری باز انجام گردیده و متام کلیدواژه های جدول های 

چهارده گانه، در قالب 76 مفهوم متامیز به صورت مندرج در جدول )16( گردآوری و گنجانیده شده اند.

بهبود فضای کسب و کار ارتقاء امید به زندگیکاهش هزینه های زندگی

تشویق رسمایه گذاریحفظ محیط زیستتربیت نیروی کارآمد

بهبود سیستم بیمه درمانی برای بانوان 
تشویق رسمایه گذاری خارجیافزایش کارآفرینیباردار

تسهیالت بانکی برای مادران در دوران 
توسعه انسانیافزایش آموزش های فنی و حرفه ایبارداری

تغذیه ساملتقویت نظام تأمین اجتامعیاشتغال مولد

2ـ2ـ4ـ مرحله كدگذاری محوری
در مرحله بعدی، با کدگذاری محوری، 76 مفهوم شناســایی شــده مرحله قبل، با توجه به چارچوب و 

تعریف اقتصادی مشخص، به 14 مقوله مندرج در جدول )17( تبدیل گردیده اند.
سه

نـا
ش

مفهـــــــو م

سه
نـا

ش

مفهـــــــوم

N1درونزایی اقتصادN39اصالح الگوی مرصف

N2اقتصاد مولدN40برداشت صیانتی از منابع نفتی و گازی

N3تولید ثروتN41هدفمندسازی یارانه ها

N4مرصف کاالهای داخلی N42کاهش مصارف دولتی

N5فرهنگ جهادی کارN43افزایش پس انداز

N6انقالبی و ارزشی بودن نیروی کارN44بهبود استانداردها

N7مقابله با تحریم اقتصادیN45شفاف سازی اقتصادی

N8)مدیریت مخاطرات اقتصادی)تاب آوری اقتصادN46مبارزه با فساد

N9مبادالت تهاتریN47سالمت اداری

N10توان آفندیN48شفافیت درآمدها

N11مقاوم بودن اقتصادN49ثبات در اقتصاد ملی

N12نظام تأمین اجتامعیN50ثبات در تصمیم سازی اقتصادی دولت

N13اهمیت دادن به اقشار متوسط و ضعیف جامعهN51امنیت ملی و عمومی و اجتامعى

N14اصالح نظام توزیعN52امنیت رسمایه گذاری

 جدول 16
کلیدواژه های اقتصادی  
سیاست های کلی جمعیت

 جدول 17
 مفاهیم  سیاست های
 کلی اقتصادی
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سه
نـا

ش

مفهـــــــو م

سه
نـا

ش

مفهـــــــوم

N15فعالیت عادالنه اقتصادیR53ثبات در سیاست خارجی

N16رسیدگی به امور روستائیانN54رسمایه گذاری خارجی

N17برونگرایی اقتصادN55بهبود دیپلامسی

N18تسهیل مقررات و مشوق های صادراتیN56اهمیت دادن به مناطق ویژه اقتصادی

N19صادرات نفت و گاز و فرآورده های آنN57مناطق آزاد

N20دسرتسی به بازارهای جدیدN58 ارتباط با همسایگان و سازمان های منطقه ای و
بین املللی

N21یافنت مشرتیان راهربدیN59بودجه ریزی عملیاتی

N22 گسرتش پایدار سهم صادراتی ایران در بازارهای
اصالح نظام بازرسیN60هدف

N23مشارکت آحاد مردم در اقتصادN61اصالح نظام قیمت گذاری

N24رقابت پذیری اقتصادN62تکیه بودجه بر درآمد مالیاتی

N25ورود بخش خصوصی در فروش نفت و گازN63کاهش اندازه دولت

N26کاراییN64ارتقاء بازار رسمایه

N27اقتصاد دانش بنیانN65کاهش شدت انرژی

N28رسمایه انسانیN66استفاده بهینه از منابع

N29خالقیتN67برداشت صیانتی از منابع

N30نقشه جامع علمیN68تنوع در منابع انرژی كشور

N31تقویت عوامل تولیدN69کسب فن آوری انرژی های نو

N32ارتقای مدیریتیN70اهمیت دادن به اشتغال مولد

N33استقرار نظام ملی نوآوریN71تسهیل دریافت اعتبار

N34قطع وابستگی به نفتN72كارگاه های متوسط و كوچك

N35خودکفایی در تولید کاالهای اساسیN73ارتقای فنی و حرفه ای

N36حفظ ذخایر راهربدی نفت و گازN74کارآفرینی

N37تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتیN75مالكیت عمومی

N38تنوع اقتصادیN76بهبود محیط كسب و كار

مقــــولهمفاهیم مطرح درمرحله کدگذاری بازشنـــاسه

N1+…+ N4
درونزایی اقتصاد + اقتصادی مولد +  تولید ثروت + مرصف کاالهای داخلی

تقویت تولید 
درون زای ملی

N5+...+ N11
فرهنگ جهادی کار+ انقالبی و ارزشی بودن نیروی کار+ مقابله با تحریم اقتصادی + 
مدیریت مخاطرات اقتصادی)تاب آوری اقتصاد(+ افزایش توان آفندی + مقاوم بودن 

اقتصاد

جهاد و مقاومت 
اقتصادی

N12+…+ N16 بهبود نظام تأمین اجتامعی+اهمیت دادن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه + اصالح نظام
توزیع+ فعالیت عادالنه اقتصادی+ رسیدگی به امور روستائیان

برقراری عدالت 
اجتامعی اقتصادی

 جدول 18
 14 مقوله سیاست های

کلی اقتصادی
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مقــــولهمفاهیم مطرح درمرحله کدگذاری بازشنـــاسه

N17+…+ N22
برونگرایی اقتصاد+ تسهیل مقررات و مشوق های صادراتی+ صادرات نفت و گاز و فرآورده های 
آن+ دسرتسی به بازارهای جدید+یافنت مشرتیان راهربدی+ گسرتش پایدار سهم صادراتی ایران 

در بازارهای هدف
صادرات محوری

N23+…+ N25 مشارکت آحاد مردم در اقتصاد+ رقابت پذیری اقتصاد+ ورود بخش خصوصی در فروش نفت
مردمی کردن اقتصادو گاز

N26+…+ N33
بهبود کارایی+ اقتصادی دانش بنیان+ اهمیت دادن به رسمایه انسانی+ اهمیت دادن به 
خالقیت+ اهمیت دادن به نقشه جامع علمی+ تقویت عوامل تولید + ارتقای مدیریتی+ 

استقرار نظام ملی نوآوری

ارتقاء بهره وری 
خالقانه دانش بنیان

N34+…+ N38 قطع وابستگی به نفت+ خودکفایی در تولید کاالهای اساسی+ +حفظ ذخایر راهربدی نفت و
استقالل اقتصادیگاز+ تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی+ تنوع اقتصادی

N39+…+ N44 اصالح الگوی مرصف+ برداشت صیانتی از منابع نفتی و گازی+ هدفمندسازی یارانه+ کاهش
مصارف دولتی+ افزایش پس انداز + بهبود استانداردها

مدیریت بهینه 
مرصف

N45+…+ N48
سالمت اقتصادیشفاف سازی اقتصادی +  مبارزه با فساد + سالمت اداری+ شفافیت درآمدها

N49+…+ N53 ثبات در اقتصاد ملی+ ثبات در تصمیم سازی اقتصادی دولت+ امنیت ملی و عمومی و 
اجتامعى، امنیت رسمایه گذاری+ ثبات در سیاست خارجی

امنیت پایدار و ثبات 
اقتصادی

N54+…+ N58
اهمیت دادن به رسمایه گذاری خارجی + اهمیت دادن به دیپلامسی در اقتصاد + اهمیت دادن 
به مناطق ویژه اقتصادی + اهمیت دادن به مناطق آزاد + ارتباط با همسایگان و سازمان های 

منطقه ای و بین املللی

تعامل سازنده 
جهانی

N59+…+ N64 اهمیت دادن به بودجه ریزی عملیاتی+ اصالح نظام بازرسی+ اصالح نظام قیمت گذاری+ تکیه
حکمرانی بهینهبودجه بر درآمد مالیاتی + کاهش اندازه دولت+ ارتقاء بازار رسمایه

N65+…+ N69 کاهش شدت انرژی+ استفاده بهینه از منابع + برداشت صیانتی از منابع+ تنوع در منابع انرژی
پایداری توسعهكشور+ کسب فن آوری انرژی های نو

N70+…+ N76
اهمیت دادن به اشتغال مولد+ تسهیل دریافت اعتبار+ اهمیت دادن به كارگاه های متوسط 

و كوچك + ارتقای فنی و حرفه ای+ ارتقای کارآفرینی+ ارتقای مالكیت عمومی + بهبود محیط 
كسب و كار

بهبود اشتغال 
عمومی عوامل تولید

5ـ شناســایی عنارص اصلی منظومه سیاســت های کلی اقتصادی نظام، و جایگاه سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی 

     ردیابی مقوله های چهارده گانه مذکور در متون هر یک از سیاست های کلی اقتصادی، جدول )19( 
را نتیجه داده است که در حقیقت، عنارص )اجزاء( اصلی منظومه سیاست های کلی اقتصادی نظام را در خود 
دارد. مروری بر مندرجات این جدول نشــان می دهد که کلیه 14 مقوله به دســت آمده، در منت سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی مندرج اســت. چنین نتیجه ای، جامعیت نســبی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و 
همچنین جایگاه آن را در میان سایر سیاست های کلی اقتصادی نظام نشان می دهد. شایان ذکر است که در 

جدول )19(، مقوله ها بر اساس فراوانِی بیشرت مرتب شده اند. 

1-خالصه و نتیجه گیری 
تا به حال، 46 سیاســت  کلی نظام با موضوعات متعدد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی از ســوی 
مقام معظم رهربی ابالغ شده است که در این میان، نقش سیاست های کلی اقتصادی پررنگ تر است. در سالیان 
اخیر نیز سیاست های کلی با موضوعات اقتصادی با ارتباط معنی داری با یکدیگر ابالغ شده اند. در این مطالعه، 
با الهام گرفنت از روش مفهوم سازی تئوری بنیادی به عنوان روش تحقیق، ابتدا کلیدواژه های اقتصادی هر یک 
از سیاســت های کلی اقتصادی اســتخراج گردید. آنگاه در مرحله بعدی، این کلید واژه های شناســه گذاری شده، 
با در نظر گرفنت مشرتکات، با کدگذاری باز، به 76 مفهوم اقتصادی بازگشت داده شدند و خالصه گردیدند. در 
سومین مرحله، با کدگذاری محوری و تجمیع مفاهیم یادشده، این 76 مفهوم به 14 مقوله اقتصادی تبدیل شدند. 

نتیجه کلی تحقیق حارض نشــان می دهد که همه 14 مقوله اقتصادی تعریف شــده در بدنه ی زنجیرمانند و 
مرتبط سیاست های کلی اقتصادی، در منت سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مندرج هستند. به عبارت دیگر، 
هر یک از سیاست های کلی اقتصادی نظام به نوعی با یکدیگر ارتباطی معنی دار دارند و ارکان اصلی آنها به 

نوعی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مندرج هستند. 

 جدول 18
 14 مقوله سیاست های
کلی اقتصادی

کلیه 14 مقوله به دست 
آمده، در منت سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی 
مندرج است. چنین 
نتیجه ای، جامعیت نسبی 
سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و همچنین 
جایگاه آن را در میان سایر 
سیاست های کلی اقتصادی 
نظام نشان می دهد. 
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 جدول 19
 تکرار 14 مقوله تعریف شده
 در مرحله کدگذاری محوری

در 15 سیاست کلی اقتصادی
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1. مقدمه
در کشــورهای در حــال توســعه، رویکــرد واحــدی برای درک 
آسیب پذیری اقتصاد کالن در زمینه بحران های مالی و اقتصادی وجود 
نــدارد. در ادبیــات علمی، چارچوب های مفهومی بســیاری پیشــنهاد 
شــده اند امــا دو رویکرد بــر رویکردهای دیگر غلبه دارند. نخســتین 
رویکرد، آســیب پذیری اقتصاد کالن را فقط در زمینه بحران های مالی 
مــورد توجــه قــرار می دهد. مطالعات خاصی این موضوع را بررســی 
می کنند که آسیب پذیری اقتصاد کالن چگونه در عدم تعادل های بخش 
مالی کشورهای در حال توسعه انعکاس می یابد. چنین عدم تعادل هایی 
می تواننــد به بحران های مالــی داخلی نظیر بحران های پولی، بدهی، 
و بانکی شتاب ببخشند و این امر، به رشد اقتصادی یک کشور صدمه 
می زنــد.] در ترجمه تلخیص شــده، منابــع درون متنی اصل مقاله ذکر 
نگردیده اند.[مطالعات دیگر، بر این موضوع مترکز یافته اند که چگونه 
ویژگی های بخش مالی و جریانات رسمایه بین املللی می توانند موجب 

بحران های مالی شوند. 

از ســوی دیگــر، برخــی رویکردها این موضوع را بررســی می کنند که 
آسیب پذیری اقتصاد کالن چگونه به وسیله رشایط خاص و ساختاری ای 
کــه اقتصادهــا را در معرض تکانه های اقتصادی یا مالی قرار می دهند، 
تعییــن می گــردد. اگــر اقتصــادی دارای ظرفیت هایی محــدود برای 
رویارویی با چنین تکانه هایی باشــد، این امکان وجود دارد که رشــد 
اقتصادی به طور شدیدتری تحت تأثیر قرار بگیرد. از این رو، بر اساس 
این نگرش، در معرض تکانه بودن1 و ترمیم پذیری2 یک اقتصاد در قبال 

تکانه ها، آسیب پذیری اقتصاد کالن را تعیین می کنند. 

تکانه هــای مالــی و اقتصادی جهانــی، بیش از پیش فراوانی یافته اند، و 
اثرات منفی آنها بر رشد، نابرابری و فقر در کشورهای در حال توسعه به 
خوبی مستند شده اند. از آنجایی که چنین بحران هایی امکان از بین بردن 

 آسیب  پذیری
  در عرصۀ اقتصاد کالن
 درکشورهای در حال توسعه:
رویکــــردهــا و مــوضوعات

Seth, Anuradha; and Amr Ragab )2012(. 
Macroeconomic Vulnerability in Developing 
Countries: Approaches and Issues. Working 
Paper No. 94. Poverty Group, Bureau for 
Development Policy, United Nations Develop-
ment Programme, UNDP.

1. Economy’s Exposure to shocks
2. Resilience
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مطالعاتــی دیگر از ایــن گروه، ویژگی های جریانات 
رسمایــه بین املللــی را مــورد توجه قــرار داده اند، و 
بعضــاً منشــأ بحران های مالــی را در ماهیت ادواری 
)چرخشی(7 جریانات مالی که پیامدهایی برای بخش 
واقعی اقتصاد دارد، جستجو می کنند. از این دیدگاه، 
فراز و نشیب های مالی منجر به ناپایداری )بی ثباتی( 

تولید8 می شوند.

مطالعاتی دیگر، ناپایداری جریانات رسمایه بین املللی 
و پیامدهای آن برای بخش واقعی اقتصاد را عمیق تر 
بررســی و عــالوه بر ثبات بخش هــای پولی و مالی، 
ثبــات بخــش واقعی )تولید( را نیــز مورد توجه قرار 
داده اند. به گفته اوکامپو9 در سال 2008، در دهه های 
اخیر عمدتاً به تبع بی حفاظ بودن بخش های واقعی 
اقتصادهــا در قبــال بازارهــای مالی، آســیب پذیری 
اقتصاد کالن کشورهای در حال توسعه افزایش یافته 
است.این بی حفاظی فزاینده، ترکیب رسمایه )منابع، 
بهره و ساختار رسرسید10 رسمایه( را به سوی تعهدات 
)بدهی هــای(11 خارجی کوتاه مدت با بهره باال تغییر 
داده اســت که موجب آســیب پذیر شــدن فعالیت 
اقتصــادی در برابــر تغییرات نرخ های بهره، نرخ های 

ارز و متایالت رسمایه گذاران شده است.

بعــالوه، بی حفــاظ بــودن بخش خصوصــی در قبال 
بازارهــای مالــی خارجــی، و همچنیــن داخلــی، در 
کوتاه مدت و میان مدت اشــکاالتی ایجاد می کند، زیرا 
بی حفــاظ شــدن بنگاه های اقتصــادی در برابر فراز و 
نشــیب های مالی، ناپایداری رشد اقتصادی را افزایش 
می دهد. این امر، در بلندمدت نیز زیان بار است زیرا 
موجب کاهش رسمایه گذاری در نوآوری می شود که در 
نتیجه، رسمایه گذاری الزم در زیرساخت ها برای افزایش 
نرخ رشد بلندمدت صورت منی گیرد. به اعتقاد اکامپو، 
بی حفــاظ بودن فزاینده ی بخــش خصوصی در برابر 
بحران های مالی، به سیاست هایی نظیر آزادسازی بازار 
رسمایه و  مالی داخلی، ادواری مدار بودن12 سیاســت 
مالــی و پولی، آزادســازی تجــاری و کاهش یارانه های 
صادراتــی باز می گــردد. او مخاطرات ناپایداری تولید 
که ناشی از بی حفاظ بودن در برابر جریانات بازارهای 

مالی و مالیه بین امللل است را مهم قلمداد می کند.

بنا بر مطالعه ی یادشــده، برای کاهش آســیب پذیری 
اقتصاد کالن باید ترکیبی از سیاســت های ضدادواری 
)ضدچرخــه ای( پولــی و مالــی، مقــررات تنظیمی 
احتیاطــی13، و تدابیــری جهــت عمق بخشــیدن به 
بازارهــای مالــی داخلی و دخالت  در امور ارزی را به 

دســتاوردهای بلندمدت توسعه را دارند، حفاظت از 
خود در برابر چنین صدمات و عقب گردهایی الزامی تر 

شده، و رضورتی جهانی یافته است. 

بــاره  در  کالن  اقتصــاد  دیدگاه هــای   .2
آسیب پذیری

در علــم اقتصاد مفهوم آســیب پذیری3 از دو 
دیدگاه مورد توجه قرار گرفته اســت. در حالی که از 
منظر خرد، اثر تکانه ها بر رفاه خانوارهای منفرد مورد 
توجــه قرار می گیرد، منظر کالن بر تأثیر این تکانه ها 

بر رشد اقتصادی متمرکز می شود.

1ـ2ـ جریان هــای رسمایه، بازارهای مالی و 
آسیب پذیری اقتصادی کالن

بســیاری از مطالعات آسیب پذیری اقتصادی 
کالن، بــر تأثیــر عدم تعادل های اقتصاد کالن بر ایجاد 
بحــران متمرکــز شــده اند. هر چــه بی تعادلی های 
اقتصادی کالن شــدیدتر باشــند، ایــن امکان که یک 
بحران مالی رخ دهد، بیشــرت اســت. آســیب پذیری 
اقتصاد کالن ناشی از رشایط و سیاست های اقتصادی 
داخلی نظیر استقراض بیش از حد برای استفاده های 
غیرمولد، بخش مالی شــکننده4، یا سیســتم نرخ ارز 

انعطاف ناپذیر می باشد. 

مطالعات متعددی از این گروه، بر ایجاد شاخص های 
آســیب پذیری اقتصــادی کالنــی متمرکــز هســتند 
کــه می تواننــد به عنوان نشــانه ایـ  "یک سیســتم 
هشــدار )اعــالم خطــر(5"ـ  از بحران های مالی عمل 
کنند. به  عنوان منونه، چنین سیســتم های هشــداری 
شاخص هایی را شامل می شوند که با رشد و بی ثباتی 
اعتبار داخلی6، نرخ های ارز مؤثر واقعی، عرضه پولی 
مرتبــط بــا ذخایــر خارجی، و در برخــی موارد، تورم 

مرتبط هستند. 

با وجود این، از آنجایی که چنین بحران های مالی ای 
می تواننــد شــکل های مختلفــی به خــود بگیرند و 
پدیده هایی پیچیده هســتند، سیســتم های هشدار 
عمدتــاً بــه تشــخیص بحران های نقدینگــی )پولی( 
محــدود شــده اند. منونه ای از چنین  شــاخص هایی 
عبارتند از شــاخص آســیب پذیری اقتصاد کالن ســال 
1998 صنــدوق بین املللــی پول )MVI( و شــاخص 
آســیب پذیری اقتصاد کالن ســال 1999 بانک جهانی 
) IMV( که در خصوص گروهی از کشورهای آمریکای 
التین آزمون شدند. با توجه به محدودیت شاخص های 
مزبور، سیاست های پیشنهادی بر اساس آنها نیز دارای 

نارسایی خواهند بود.

3. Vulnerability
4. Fragile Financial Sector

5. Early Warning System
6. Domestic Credit 
7. Cyclical Nature

8. Output Volatility
9. J. A. Ocampo

10. Maturity Structure
11. Liabilities

12. Pro-cyclicality
13. Prudential Regulations

در علم اقتصاد مفهوم 
آسیب پذیری  از دو دیدگاه 

مورد توجه قرار گرفته 
است. در حالی که از منظر 

خرد، اثر تکانه ها بر رفاه 
خانوارهای منفرد مورد 

توجه قرار می گیرد، منظر 
 کالن بر تأثیر این تکانه ها

  بررشد اقتصادی 
متمرکز می شود.
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2ـ2ـ بی حفاظ بودن، ترمیم پذیری و آسیب پذیری اقتصاد کالن
مترکز مطالعات در این گروه اساساً بر شناسایی رشایط ساختاری 
و کانال های انتقال تکانه های اقتصادی و مالی به یک اقتصاد اســت. 
بــه طــور منونــه، بی حفاظ بــودن در برابر چنین تکانه هایــی، اثراتی 
منفی بر رشــد اقتصادی دارند. بنابراین، آســیب پذیری اقتصاد کالن در 
این مطالعات، در قالب آســیب پذیری رشــد اقتصادی در برابر چنین 

تکانه هایی بیان می شود.

مفهوم آسیب پذیری اقتصاد کالن برای نخستین بار به وسیله بریگاگلیو17 
در زمینه کشورهای جزیره ای در حال توسعه کوچک )SIDS( مطرح شد 
اما پس از آن، به چارچوب مفهومی ای تبدیل شد که برای همه کشورها 
کاربرد داشــته باشــد. کشــورهای جزیره ای در حال توسعه کوچک، به 
علت موقعیت جغرافیایی دورافتاده و انزوا )جزیره بودن(18، به طور 
ویژه مستعد آسیب پذیری اقتصاد کالن قلمداد شدند. از این رو، ایجاد 
یک ضابطه برای تخصیص کمک های اقتصادی برای رفع نیازهای عاجل 
این مناطق، در دستور کار قرار گرفت. نخستین شاخص دراین جهت، 
شاخص آسیب پذیری اقتصادیEVI( 19(، سه ویژگی ساختاری ای را در 
بر می گیرد که این کشورها را به طور ویژه در برابر تکانه های اقتصادی 
و مالی خارجی آسیب پذیر می کند: اندازه کوچک ]که با بی حفاظ بودن 
آنها در برابر رشایط اقتصادی خارجی انعکاس می یابد.[، جزیره ای بودن 

)انزوا( و دورافتادگی، و مستعد )در معرض( بالیای طبیعی بودن. 

تعدیل هــای بعــدی در شــاخص آســیب پذیری اقتصــادی، به عوامل 
ساختاری دیگری نظیر تجارت بین امللل، امتیاز بیشرتی دادند، در حالی 
که مستعد بالیای طبیعی بودن و اندازه کشور، از شاخص مزبور کنار 

گذاشته شدند. 

در ســال 1997، شــاخص آســیب پذیری اقتصادی پنج ویژگی ساختاری 
یــک اقتصــاد را کــه آن را در معرض بحــران قرار می دهد، در بر گرفت 
و کانال هــای انتقــال، بویــژه در عرصه تجارت و مالیه، در آن به صورت 

ذیل مالحظه شدند:

• باز بودن اقتصاد؛  • مترکز صادرات؛    • در حاشیه بودن20؛

• وابستگی به واردات اسرتاتژیک؛ و    •وابستگی به منابع مالی خارجی.

شاخص مزبور برای ارزیابی 111 کشور، شامل 30 کشور جزیره ای در 
حال توســعه کوچک، مورد اســتفاده قرار گرفت، و نتایج تأیید کردند 
که در میان کشــورهای در حال توســعه، کشــورهای جزیره ای در حال 
توســعه کوچک به طور ویژه ای در برابر بحران ها آســیب پذیر هستند. 
در ســال 2003، در یک کار تکمیلی، وابســتگی به منابع مالی خارجی 
به عنوان یک عامل تعیین کننده ی ساختاری آسیب پذیری اقتصاد کالن 
از شاخص کنار گذاشته شد. بار دیگر، برآوردها برای 117 کشور شامل 
19 کشور جزیره ای در حال توسعه کوچک، تأیید کردند که  کشورهای 
جزیره ای در حال توســعه کوچک نســبت به ســایر کشورهای در حال 

توسعه، آسیب پذیرتر هستند.

چارچوب مفهومی یادشده، مفهوم مکمل و مهمی با عنوان "ترمیم پذیری" 

اجرا درآورد، و همچنین  سیاســت هایی برای تنظیم 
جریانات رسمایه اتخاذ منود. 

مفهــوم  برآمده انــد  اخیرتــر درصــدد  مطالعــات 
"آســیب پذیری" و "ترمیم پذیــری" را بــه کار برنــد تا 
مخاطرات و منافع مرتبط با ادغام )به هم پیوسنت( مالی 
بین املللی را تبیین کنند. در مطالعه  اسپرات و برنینی14 
 )The VulRes Index( در ســال 2010، شــاخصی
معرفی شــد تا ترمیم پذیری و آســیب پذیری اقتصادی 
را اندازه گیری کند و همچنین پنج کانال انتقالی ارائه 
گردیدنــد کــه اقتصادها از طریق آنهــا در نظام مالی 
جهانی ادغام می شوند. در این مطالعه، شاخص فرعی 
آســیب پذیری وجود رشایط مرتبط با پیامدهای منفی 
)حساسیت ها / رضبه پذیری ها15( و  همچنین فقدان 
رشایــط مرتبط با پیامدهــای منفعت زا )ظرفیت های 
انطباقی( برای هر یک از کانال های مزبور را اندازه گیری 
می کند. از ســوی دیگر، شــاخص فرعی ترمیم پذیری، 
وجود رشایط مناسب و فقدان رشایط منفی مرتبط با 

ادغام در بازارهای مالی را نشان می دهد.

بنا بر مطالعات انجام شــده، این فرض مبنایِی بیشــرت 
ادبیــات علمی که "اگــر اطالعات دقیق و بهنگامی در 
باره امور بنیادین بازار برای عوامل بازار فراهم شــود، 
آنها ثبات و تعادل را به بازار باز می گردانند و از بحران 
جلوگیری می کنند"، مورد تأمل قرار گرفته است. بعالوه، 
بــر اســاس این مطالعات، دلیلــی وجود ندارد که فرض 
کنیم که ثبات کالن اقتصادی می تواند بدون اثرات منفی 
قابل توجهی بر رشد و فقر به دست آید. در این میان، 
برخی مطالعات خودتنظیمی16 بودن بازارها را مفروض 
منی گیرند. تأکید این مطالعات بر برجسته کردن موضوع 
بی ثباتی "ذاتی" جریانات رسمایه بین املللی و خاطرنشان 
کردن این امر می باشد که چگونه این جریانات بی ثبات 
می توانند برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 

ناپایداری ایجاد کنند.

منظــر دوم مطالعــه در باره آســیب پذیری اقتصادی 
کالن، گســرتده تر می باشــد و هر دوی بحران اقتصادی 
و بحران مالی را مورد توجه قرار می دهد. ادغام رسیع 
اقتصادهای در حال توســعه در تجارت بین املللی، به 
همراه وابســتگی فزاینده ی آنها به صادرات و فراوانی 
فزاینده تکانه های قیمت های کاالها و تکانه های مرتبط 
با تجارت، ایجاب می کند که هر چارچوب جامعی برای 
مطالعه آسیب پذیری اقتصاد کالن کشورهای در حال 

توسعه، بیانگر وجود تکانه های اقتصادی باشد.

14. S. Spratt & M. 
Bernini
15. Sensitivities
16. Self-regulating
17. L. Briguglio
18. Insularity
19. Economic Vulner-
ability Index
20. Peripherality
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تعادلی اســت که بازار به ســوی آن ســوق می یابد. 
امــا هیــچ پیش فرضی در این خصــوص وجود ندارد 
کــه بازارهــای کارآمد یا عملکرد اقتصاد کالن باثبات، 
اقتصــاد را به روند رشــد خــود  در پیش از بحران باز 
می گرداند. برعکس، در واکنش نســبت به تکانه ها، 
اقتصــاد بــه تعادلی پیرامون یک روند رشــد پایین تر 
خواهــد رســید، بویژه اگــر این تکانه هــا بازگردنده 

)بازگشتی و متناوب( باشند.

بعــالوه، تأکیــد اندکی بر تدابیر سیاســتی مورد نیاز 
برای ایجــاد ترمیم پذیری نظام مند بلندمدت صورت 
گرفته است. ایجاد ترمیم پذیری در بلندمدت نیازمند 
سیاســت هایی اســت که بی حفاظ بودن اقتصاد در 
برابــر تکانه ها را کاهــش دهند و بعالوه، تدابیری را 
می طلبد که فراوانی و شــدت تکانه های اقتصادی و 

مالی آغازین را نیز بکاهند.

شــاخص آســیب پذیری اقتصــادی تنهــا شــاخص 
آســیب پذیری اقتصــاد کالن نیســت. در مطالعــه ی 
گسرتده تر ارتباط بین عملکرد اقتصادی کالن و بالیای 
طبیعــی، باریتو24 در ســال 2008 شــاخص متفاوتی 
از آســیب پذیری اقتصــاد کالن در برابــر تکانه هــای 
اقتصــادی و مالــی ارائه کــرد. او این فرضیه را آزمون 
کرد که اقتصادهایی که با شدت بیشرتی تحت تأثیر 
بالیــای طبیعــی قــرار گرفته اند، به مقدار بیشــرتی 

مستعد تکانه های اقتصادی و مالی هستند.

اثر ناگوار بالیای طبیعی بر رشد اقتصادی، با تخریب 
موجــودی رسمایه یــک اقتصاد، که پایــه ی فعالیت 
اقتصادی اســت، انتقال می یابد. با تخریب موجودی 
فیزیکی رسمایه، تکانه ها بهره وری را کاهش می دهند 
و از ایــن رو، یــک انتقال دامئی خط ســیر بلندمدت 
رشد رو به پایین به وجود می آید. به بیان دیگر، بالیا 
بــا تخریب موجودی های رسمایه فیزیکی، طبیعی و 
انسانی مورد استفاده در تولید، کشور را از خط سیر 
رشــد خود خارج می کنند و به طور دامئی رشــد آن 
را کاهــش می دهنــد. در این رویکــرد، اثر اقتصادی 
بالیای طبیعی با نسبت زیان های اقتصادی به تشکیل 

رسمایه خالص اندازه گیری می شود. 

در رویکــرد اخیــر، اگرچه از شــاخص آســیب پذیری 
اقتصاد کالن اقتباس شــده اســت اما شاخصی جدید 
با عنوان شــاخص آســیب پذیری جهانی )GVI( ارائه 
شــده اســت. در حالی که در شــاخص آسیب پذیری 
اقتصــاد کالن عمدتــاً بر عوامل تعیین کننده ی مرتبط 
با تجارت بین املللـ  نظیر وابستگی صادراتی و مترکز 

را نیــز در بــر گرفــت. در حالــی که آســیب پذیری اقتصــادی کالن، در 
"جنبه هــای ذاتــی و دامئی یا شــبه دامئی" یک اقتصــاد بروز می یافت 
کــه در برابــر تکانه های اقتصادی بی حفاظ بود، ترمیم پذیری به عنوان 
"توان یک کشور در جهت تحمل )ایستادگی و تاب آوردن در برابر( یا 
چیرگی بر آسیب پذیری ذاتی به عنوان نتیجه برخی سیاست های آگاهانه 
)سنجیده(21" تعریف شد. در حالی که بی حفاظ بودن، مخاطره اثرات 
منفی ناشــی از تکانه ها را افزایش می دهد، ترمیم پذیری آن را کاهش 
می دهد. اگر آســیب پذیری اقتصاد کالن ناشــی از ویژگی های ذاتی و 
ســاختاری اقتصاد به گونه ای باشــد که نتواند با سیاســت گذاری تحت 
تأثیــر قــرار بگیرد، ترمیم پذیری به عنوان اقدامات سیاســتی ای قلمداد 
می شود که یک اقتصاد را قادر می سازد از عهده ی اثرات تکانه ها برآید.

تأکیــد بــر ترمیم پذیری از ایــن جهت اهمیت دارد که توضیح می دهد 
که چرا برخی کشورهایی که دچار درجات باالیی از بی حفاظ بودن در 
برابر تکانه های خارجی هســتند، هنوز به گونه ای مدیریت می شــوند 
که به سطوح چشمگیر توسعه اقتصادی دست یابند. به عنوان منونه، 
ســنگاپور به رغم آســیب پذیری "ذاتی" اش، توانسته است ترمیم پذیری 

را از طریق سیاست های اقتصادی مناسب بپروراند.

توســعه یافته ترین نسخه چارچوب یادشــده، در سال 2009 ارائه گردید. 
هامن گونه که در منودار )1( مشاهده می شود، دراین نسخه تکامل یافته، 

چهار عامل به عنوان عوامل حیاتی ترمیم پذیری تعریف شدند:
• ثب��ات اقتص��ادی کالن،  زیرا اقتصادی ب��ا تورم و بیکاری پایین 
می توانــد اثــر ناگوار تکانه را بدون زیان های قابل توجه رفاهی تحمل 
کنــد. بعــالوه، یــک موقعیت مالی ســامل22  به دولت هــا این امکان را 
می دهد که برای خنثی سازی یا از عهده ی تکانه ها برآمدن، هزینه های 

خود را افزایش دهد.

•  کارآیی بازار در سطح اقتصاد خرد، زیرا بازارهایی که بتوانند 
پس از یک تکانه خارجی به رسعت به ســوی تعادل ســوق یابند، تأثیر 

منفی کمرتی را متحمل می شوند.

•  حکمران��ی خ��وب23، بویــژه وقتی با حاکمیت قانون و امنیت 
حقوق مالکیت ارتباط می یابد، زیرا بدون چنین ساز و کارهایی بحران ها 

می توانند به سادگی موجب آشفتگی اقتصادی و اجتامعی شوند.

• توسعه اجتاعی، زیرا این امر امکان عملکرد مؤثر یک اقتصاد 
را فراهم، و امکان ناآرامی داخلی در نتیجه یک بحران را محدود می کند.

بــا ترصیــح ترمیم پذیــری در الگــوی تکمیلــی، بریگاگلیــو چارچوب 
آسیب پذیری اقتصاد کالن را به گونه ای گسرتش داد که نه تنها عواملی 
را نشان دهد که اقتصاد را در برابر تکانه های اقتصادی و مالی بی حفاظ 
می کنند، بلکه نشــان دهنده ی سیاســت هایی باشــد که می توانند به 
کشــورها کمــک کنند تا از عهده چنیــن تکانه هایی برآیند یا تأثیر آنها 
را تحمــل کننــد. اما وجود دو شــاخص"کارآیی بازار در اقتصاد خرد" و 
"ثبات اقتصادی کالن" به عنوان شــاخص های اساســی ترمیم پذیری در 
مدل اخیر، نشــان می دهد که در این رویکرد نیز فرض مبنایی، وجود 

21. Deliberate Policy
22. Healthy Fiscal Position

23. Good Governance
24. F. Baritto
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دیدگاه باریتو در باره ترمیم پذیری، با بافت بالیای طبیعی شکل گرفته 
اســت. از آنجایــی کــه بالیای طبیعی با نابود کــردن موجودی فیزیکی 
رسمایه، رشــد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند، ترمیم پذیری یک 
اقتصاد به وسیله توان یک کشور در بسیج کردن منابع مالی در دسرتس 
برای دوباره پر کردن موجودی رسمایه اش تعیین می شود. در حساب های 
ملــی، نــرخ پس انداز خالص )هر دوی پس انــداز خصوصی و پس انداز 
عمومــی( به عنوان شــاخصی از ترمیم پذیری اســتفاده می شــود زیرا 
پس انداز حداکث منابع در دسرتس برای رسمایه گذاری را نشان می دهد.

این مطالعه از این نیز فراتر می رود و وجود ارتباط بین این شــاخص 
ترمیم پذیــری و شــاخص ترمیم پذیــری اقتصــادی )ERI( که توســط 
بریگاگلیو ارائه شده است را بررسی می کند. نتایج، همبستگی باالیی 
بین این دو شاخص ترمیم پذیری نشان می دهند. این همبستگی به این 
حقیقت باز می گردد که هر دوی این شــاخص ها، همبســتگی قوی ای 
با تولید ناخالص داخلی رسانه نیز دارند. به عبارت دیگر، کشــورهایی 
بــا تولیــد ناخالــص داخلــی رسانه باال، به علت نــرخ پس انداز باالتر و 
"حکمرانی خوب، مدیریت مناسب اقتصاد کالن، کارآیی بازار و انسجام 
اجتامعی"ـ  یعنی ابعادی از ترمیم پذیری که در شــاخص ترمیم پذیری 

اقتصادی در نظر گرفته شده اندـ  ، ترمیم پذیرتر هستند.

مطالعات دیگر در باره آسیب پذیری اقتصادی کالن، بیشرت بر "بی ثباتی 
رشد" به عنوان شاخصی از یک آسیب پذیری اقتصادی در برابر تکانه ها 
متمرکز شــده  اند. این امر یک عزیمت قابل توجه در روش شناســی از 
مطالعات اولیه ای اســت که به برخی از آنها اشــاره شــد. با بررســی این 
موضوع که چگونه بحران های مستمر اقتصادی و مالی، بی ثباتی رشد و 
رشــد اقتصادی بلندمدت را تحت تأثیر قرار می دهند، این مطالعات به 
تعریفی پویا از آسیب پذیری اقتصاد کالنـ  "این مخاطره که رشد اقتصادی 
به روشنی و مداوم با تکانه ها کاهش  یابد )یا این مخاطره که نرخ متوسط 

رشد بلندمدت به وسیله تکانه ها کاهش یابد(" ـ  روی آوردند. 

به نوشته گیومون25 در سال 2010، برخالف بالیای طبیعی که معموالً 
تکانه هایی یک زمانی هســتند، تکانه های اقتصادی می توانند مســتمر 
باشــند. بعــالوه، تکانه های اقتصــادی می توانند "دو جانبی" )نه فقط 
در یــک جانــب( باشــند و حــرکات باال و پایین، بــا ادوار رونق و رکود 

صادراتیـ  تأکید شــده اســت، شــاخص آسیب پذیری 
جهانی فراتر رفته و هامن گونه که جدول )1( نشــان 
می دهــد، عوامل تعیین کننــده ی دیگری را نیز در بر 
گرفته اســت. بعالوه، با گســرتش تعــداد ویژگی های 
ساختاری و افزایش کانال های انتقالی که آسیب پذیری 
اقتصاد کالن را تعیین می کنند، شاخص اخیر بحث را 

گسرتده تر کرده است. 

شــاخص آســیب پذیری جهانــی، نــرخ فقر و ســهم 
کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی را بــه عنوان 
شــاخص های مهم آســیب پذیری اقتصاد کالن در بر 
می گیرد. در رابطه با پیوند بین آسیب پذیری و فقر این 
فرضیه ارائه شده است که یک کشور با نسبت باالی 
جمعیت فقیر می تواند از نظر اقتصادی آسیب پذیرتر 
از کشــوری باشد که از نسبت پایین تر جمعیت فقیر 
برخــوردار اســت. همچنین اقتصادی که وابســتگی 
بیشــرتی بر بخش های اولیه نظیر کشــاورزی دارد، با 
توجــه بــه بی ثباتی بهای کاالها، دچار مخاطره باالتر 

در برابر تکانه های خارجی است. 

شاخص آسیب پذیری جهانی، دارایی های ذخیره خارجی 
ـ بر حسب ماه های وارداتـ  را نیز با این استدالل در 
بر دارد که اگر کشــوری ذخایر خارجی بیشــرتی داشته 

باشد، از اثرات تکانه ها کمرت زیان می بیند.

برآورد مقدار زیان های اقتصادی بالیای طبیعی 180 
کشــور در دوره 1970 تــا 2006، از نظــر آماری هیچ 
رابطــه معنی داری را بین زیان های اقتصادی ناشــی 
از بالیای طبیعی و شاخص آسیب پذیری اقتصادی یا 
شــاخص آســیب پذیری جهانی نشان نداده است. به 
عبارت دیگر، کشــورهایی که عملکرد اقتصادی کالن 
آنها بیشرت تحت تأثیر بالیای طبیعی قرار گرفته است، 
لزومــاً در برابر تکانه هــای اقتصادی و مالی خارجی 

مستعدتر )بیشرت در معرض ( نبوده اند.

آسیب پذیریترمیم پذیری

 توان از عهده برآمدن
که اقتصاد را قادر می سازد استقامت بورزد یا 

از تکانه های زیانبار عبور کند )بپرد(. 

قرار گرفنت در معرض تکانه های خارجی 
ناشی از ویژگی های ذاتی )درونی( اقتصاد

 مخاطره
تاثیرپذیری زیانبار از 

تکانه های خارجی

پرورش یافته تحت سیاست یا حکمرانی، 
و مقید بودن به آن:

• حکمرانی خوب
• مدیریت مناسب اقتصاد کالن

• کارآیی بازار
• همبستگی اجتاعی

ذاتی و دامئی بودن و مقید بودن به 
سیاست یا حکمرانی نبودن:

• بازبودن اقتصاد
• مترکز صادراتی

• وابستگی به واردات استاتژیک  منودار 1
آسیب پذیری و ترمیم پذیری

25. P. Guillaumont
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این کشــورها نیز مانند کشــورهای جزیره ای در حال 
توسعه کوچک، بسیار در معرض تکانه های اقتصادی 

خارجی و بالیای طبیعی بودند.

کمیته سیاســتگذاری توسعه ســازمان مل )CDP( در 
سال 2001 یک شاخص آسیب پذیری اقتصادی را برگزید 
که شکل گیری آن به سال 1998 باز می گشت، و آنگاه 

آن را در سال 2011 مطابق جدول )2( تکمیل کرد.

این نســخه ی  شــاخص آســیب پذیری اقتصادی از دو 
عنرص تشــکیل شــده اســت که هر دو، وزن یکسان 
دارنــد: یک شــاخص بی حفــاظ بــودن28 که رشایط 
ســاختاری را لحــاظ می کند، و یک شــاخص تکانه29 
که متضمن بی ثباتی های مرتبط با تکانه های طبیعی 
و تکانه هــای مرتبــط بــا تجارت اســت. بــه عبارت 
دیگر، این نســخه ی شــاخص آسیب پذیری اقتصادی، 
دربرگیرنــده ی شــاخص های آســیب پذیری در برابر 
تکانه هــای اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و بالیای 

طبیعی است.

3.خالصه
در کشورهای در حال توسعه، رویکرد واحدی 
بــرای درک آســیب پذیری اقتصــاد کالن در زمینــه 
بحران های مالی و اقتصادی وجود ندارد. در ادبیات 
علمــی، چارچوب های مفهومی بســیاری پیشــنهاد 
شــده اند امــا دو رویکرد بــر رویکردهای دیگر غلبه 
دارند. نخســتین رویکرد، آســیب پذیری اقتصاد کالن 
را فقــط در زمینــه بحران هــای مالی مورد توجه قرار 
می دهــد. امــا منظر دوم هر دوی بحــران اقتصادی 
و بحــران مالــی را مــورد توجه قــرار می دهد. مترکز 
مطالعــات در این گروه اساســاً بر شناســایی رشایط 
ســاختاری و کانال های انتقال تکانه های اقتصادی و 

مالی به یک اقتصاد است.

در علــم اقتصــاد مفهوم آســیب پذیری  از دو دیدگاه 
مــورد توجــه قرار گرفته اســت. در حالی که از منظر 

فعالیت هــای اقتصــادی بروز کننــد. در نتیجه، تکانه هــای اقتصادی 
بی ثباتی و ناپایداری رشد را افزایش می دهند. 

از نظر تجربی، ناپایداری رشــد با نرخ متوســط رشــد پایین تر همبسته 
اســت. برخی کانال های انتقال، بی ثباتی رشــد را با نرخ های متوســط 
رشد پایین تر مرتبط می سازند. این مطالعه "بی ثباتی های اولیه"26 ایـ  
نظیر بی ثباتی درآمدهای صادراتی، رابطه مبادله و بی ثباتی سیاسیـ  را 
معرفی می کند که رشد را از طریق بی ثباتی های میانی27 نظیر قیمت ها، 

بهره وری و رسمایه گذاری تحت تأثیر قرار می دهند. 

بر اساس این دیدگاه، آسیب پذیری اقتصاد کالن با سه عامل تعیین می شود:
• تکانه ها و بی ثباتی متعاقب رشد؛

• بی حفاظ بودن در برابر تکانه ها )در معرض تکانه ها بودن(؛
• ترمیم پذی��ری ی��ا ظرفیت های از عهده برآمدن یک کش��ور در 

رویارویی با اثرات تکانه ها.

کمــک کلیــدی ایــن چارچوب، مترکز آن بر خــود تکانه به عنوان عامل 
تعیین کننده اولیه آســیب پذیری اقتصاد کالن می باشــد. از آنجایی که 
تکانه ها مســتمر و به طور فزاینده ای رو به افزایش هســتند، احتامل 
افزایــش بی ثباتی رشــد وجود دارد. چنیــن بی ثباتی ای، با کاهش نرخ 
متوســط رسمایه گذاری و کاهش بهره وری، رشــد اقتصادی را محدود 
می کنــد. از ایــن رو، بــه گفته گیومون خود تکانه هــا عامل مهمی در 

تعیین آسیب پذیری اقتصاد کالن هستند.

جنبــه مهــم دیگر این چارچوب، متایزی اســت که بین "آســیب پذیری 
ساختاری" )عواملی که مستقل از متایل سیاسی یک کشور هستند نظیر 
اندازه جمعیت و دورافتادگی( و "آســیب پذیری ناشــی از سیاست ها" 
که می تواند تحت تأثیر متایل سیاسی قرار گیردـ  نظیر تنوع صادراتی 

ـ قائل شده است. 

هامن گونه که قبالً نیز اشاره شد، بسیاری از مطالعات در باره آسیب پذیری 
اقتصــادی کالن، بــا اهتامم به موقعیت خاص کشــورهای جزیره ای در 
حال توســعه کوچک صورت گرفتند. بعالوه، نســخه های مختلف یک 
شاخص آسیب پذیری اقتصاد کالنـ  نظیر شاخص آسیب پذیری اقتصادی 
ـ شــکل گرفتند تا آســیب پذیری خاص این کشــورها را منایان سازند. در 
مطالعات بعدی، چنین شــاخص هایی به عنوان بخشــی از معیارهای 
شناسایی کشورهایی با کمرتین توسعه یافتگی نیز استفاده شدند زیرا 

 جدول 1
 شاخص آسیب پذیری جهانی

)GVI(

شاخص هاقلمرو

تجارت

مترکز صادرات کاالهای تجاری

مترکز بازار صادرات 

خالص واردات غذایی

نسبت کشاورزی به تولید ناخالص داخلیساختار تولید

نسبت ذخایر به وارداتذخایر

نسبت فقرفقر

26. Primary Instabilities
27. Intermediate 

 Instabilities
28. Exposure Index

29. Shock Index
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خرد، اثر تکانه ها بر رفاه خانوارهای منفرد مورد توجه 
قــرار می گیــرد، منظر کالن بر تأثیر ایــن تکانه ها بر 
رشد اقتصادی متمرکز می شود. بسیاری از مطالعات 
آسیب پذیری اقتصادی کالن، بر تأثیر عدم تعادل های 
اقتصــاد کالن بــر ایجــاد بحــران متمرکز شــده اند. 
مطالعات متعددی از این گروه، ایجاد شــاخص های 
آســیب پذیری اقتصــادی کالنــی را مــورد توجه قرار 
داده اند که می توانند به عنوان نشانه ایـ  "یک سیستم 
هشــدار )اعــالم خطــر( "ـ  از بحران های مالی عمل 
کننــد. مطالعاتی دیگر، ناپایــداری جریانات رسمایه 
بین املللــی و پیامدهای آن برای بخش واقعی اقتصاد 
را عمیق تر بررســی و عالوه بر ثبات بخش های پولی 
و مالی، ثبات بخش واقعی )تولید( را نیز مورد توجه 
قــرار داده اند. مطالعات اخیرتــر درصدد برآمده اند 
مفهوم "آسیب پذیری" و "ترمیم پذیری" را به کار برند 
تا مخاطرات و منافع مرتبط با ادغام )به هم پیوسنت( 

مالی بین املللی را تبیین کنند.

مفهوم آســیب پذیری اقتصاد کالن برای نخســتین بار 
به وســیله بریگاگلیو  در زمینه کشــورهای جزیره ای 
در حــال توســعه کوچک مطرح شــد امــا پس از آن، 
بــه چارچــوب مفهومی ای تبدیل شــد که برای همه 
کشــورها کاربرد داشته باشد. در سال 1997، شاخص 
آســیب پذیری اقتصــادی پنج ویژگی ســاختاری یک 
اقتصــاد را کــه آن را در معــرض بحران قرار می دهد، 
در بــر گرفــت و کانال هــای انتقــال، بویژه در عرصه 
تجارت و مالیه، در آن به صورت ذیل مالحظه شدند:

•  باز بودن اقتصاد؛

• مترکز صادرات؛

• در حاشیه بودن ؛

• وابستگی به واردات استاتژیک؛ و

• وابستگی به منابع مالی خارجی.

چارچوب مفهومی یادشــده، مفهوم مکمل و مهمی 
بــا عنــوان "ترمیم پذیــری" را نیــز در بــر گرفت. اگر 
آســیب پذیری اقتصاد کالن ناشی از ویژگی های ذاتی 
و ســاختاری اقتصــاد به گونه ای باشــد کــه نتواند با 
سیاســت گذاری تحت تأثیر قرار بگیرد، ترمیم پذیری 
به عنوان اقدامات سیاستی ای قلمداد می شود که یک 
اقتصاد را قادر می سازد از عهده ی اثرات تکانه ها برآید.

توســعه یافته ترین نســخه چارچوب یادشده، در سال 
2009 ارائه گردید. دراین نسخه تکامل یافته، چهار عامل 

به عنوان عوامل حیاتی ترمیم پذیری تعریف شدند:

•  ثبات اقتصادی کالن؛  
•  کارآیی بازار در سطح اقتصاد خرد؛ 

•  حکمرانی خوب؛ و
•  توسعه اجتاعی.

کمیته سیاستگذاری توسعه سازمان ملل  در سال 2011 
با تکمیل شاخص برگزیده خود در سال های گذشته، 
شــاخص کامل تری در زمینه آســیب پذیری اقتصادی 
ارائه کرد. این نسخه ، از دو عنرص تشکیل شده است 
که هر دو، وزن یکسان دارند: یک شاخص بی حفاظ 
بــودن  کــه رشایط ســاختاری را لحاظ می کند، و یک 
شــاخص تکانــه  که متضمــن بی ثباتی های مرتبط با 
تکانه های طبیعی و تکانه های مرتبط با تجارت است. 
به عبارت دیگر، این نســخه ی شــاخص آسیب پذیری 
اقتصادی، دربرگیرنده ی شاخص های آسیب پذیری در 
برابــر تکانه های اقتصــادی، تغییرات آب و هوایی و 

بالیای طبیعی است.

 جدول 2
شاخص آسیب پذیری  اقتصادی 
 کمیتۀ سیاست گذاری توسعه

)وزن های متناسب در پرانتز درجه 
شده است.(

متغیرهاشاخص فرعیعنارص

شاخص بی حفاظ بودن 
)1/2(

اندازه جمعیت )1/8(شاخص فرعی اندازه )1/8(

شاخص فرعی موقعیت 
دوردستی )1/8()1/8(

شاخص فرعی ساختار 
اقتصادی )1/8(

مترکز صادرات کاالهای تجاری )1/16(

سهم کشاورزی، جنگلداری، و ماهیگیری در کل تولید ناخالص 
داخلی )1/16(

شاخص فرعی محیط 
سهم جمعیت در مناطق ساحلی کم ارتفاع )1/8(زیست )1/8(

شاخص تکانه )1/2(

شاخص فرعی تکانه تجاری 
بی ثباتی صادرات کاالها و خدمات )1/4()1/4(

شاخص فرعی تکانه طبیعی 
)1/4(

قربانیان بالیای طبیعی )1/8(

بی ثباتی تولید کشاورزی )1/8(

تأکید بر ترمیم پذیری از 
این جهت اهمیت دارد که 
توضیح می دهد که چرا 
برخی کشورهایی که دچار 
درجات باالیی از بی حفاظ 
بودن در برابر تکانه های 
خارجی هستند، هنوز به 
گونه ای مدیریت می شوند 
که به سطوح چشمگیر 
 توسعه اقتصادی

 دست یابند. 


