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 تحليل آكادميك از رفتار گذشته اقتصاد ایران لف(ا

 انقلاب قبل ازدوران رابطه غیرعلمي در  مثابهبه عنوان قطب توسعهبه« توزیع» . قرارگرفتن9

 قرار گرفتن ،حکومت پهلوی یا  کر بندی از رفتار اقتصاااا ی جمعتوان از آن به عنوان آنچه می

رژیم سلطنتی،  رآمد حاصل از افزایش قیمت  اسات  یهنی «ایران قطب توساهه  ر» به عنوان« توزیع»

 و تزریق  لارهای نفتی  ر سیستم  ولتی و ا اری با ساواز یک ؛را  ر بخش توزیع به کار گرفت نفت

ی صنهترا ارتقاء  ا  و از سوی  یگر، کالاهای  آنان قدرت خرید ،تغییر  ر الگوی  رآمد کارکنان  ولت

باازار را برای اخ  نمایندگی کالاهای خارجی و فرو   را وار  کشاااور کر  و امریکاایی و اروپاایی

ورت بو  که مصرف انبوه برای قشرهایی از مر م، برای اولین بار اقساایی آنها تشویق نمو   به این ص

 رآمد حاصل از صا رات    راین  وره، گر یدبه عنوان یک فرهنگ، وار  جامهه   ر ایران تجربه شد و

این  و اگر فهالیتی هم  ر های توسهه اختصاص نیافتزیرساخت گ اری  ر امر تولید وسرمایهنفت به 

به وار  کر ن برخی صنایع )مانند صنهت خو ور( به کشور  ر حد مونتاژ محدو   ،شد یده می عرصه

قرار   ر اقتصا  کشور« قطب توسهه»به عنوان « تولید»ها بو  که عملاً  ر نتیجه این سیاست  شاده بو 

ورت ؛ یهنی اقتصا  به صبو « توزیع» نها ینه شد  ر ایران «قطب توساهه»به عنوان  آنچهنگرفت بلکه 

 مند به ایران وار  شد ارگونه و غیرقاعدهبیم

توزیع به عنوان قطب توسااهه  ر  وران پهلوی، متناسااب با  محوریتالبته باید توجه  اشاات که 

هنی ؛ ینمو یبقاتی را بر ملت تحمیل می عملاً فاصله وبو   « اریاقتصاا  سارمایه  ر الگوهای  رآمد»

بو ند و مصارف این کالاها به صورت یبقاتی انجام اکثریت مر م فاقد قدرت خرید کالاهای صانهتی 

ا هرو، قیمتاز این شد و ل ا حجم وار ات کالاهای صنهتی با حجم صا رات نفت، تناسب  اشت ومی

  بر این اسا ، ثبات نسبی  ر نرخ ارز )هر  ارای ثبات نسبی بو « مکانیزم عرضه و تقاضا»بر اساا  

فاصااله یبقاتی  ر الگوی »نها ینه شاادن فرهنگ  ز انقلاب را باید به تومان(  ر قبل ا 7تا  6 لار مقابل 

ا حاصل از منابع نفتی ب« الگوی توزیع  رآمد »توازن     یهنیتحلیل کر « رآمد و الگوی مصرف عمومی

  «المللالگوی تولید  نظام اقتصا  بین»

« فقر نیاز ضروری و تعریف» در عنوان قطب توسعه، به دلیل تغییربه« توزیع» تداوم نقش. 2

 بر مبنای شعار عدالت انقلابي، در دولت دفاع مقدس

با آغاز نهضت امام خمینی و ارتقاء ظرفیت ملت ایران و ایجا  حساسیت عمومی نسبت به مظالم 

ز نی  ر میان مر م ایران شکل گرفت و توسط آن ابرمر  الهی، شجاعتی مثال  ساتگاه کفر و اساتکبار

ملت ایران تحت زعامت حضارت امام توانست ساختارهای سیاسی یاغوت را فروبااشد و با تکیه بر 
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قدرت الهی و تئوری پیروزی خون بر شامشایر، قطب جدیدی از قدرت را  ر جهان ساایاست ایجا  

 ر برابر مظالم  1«شجاعت و گستاخی انقلابی »ی هنوی و روحیهت قدرت مکند  همین تمسک به مها لا

نیز توانست  ر مقابل اتحا   و بلوک شرق و غرب برای شکست ایران  ر جنگ  بو  که  ر ا امه مسیر

کر ، های مدرن نظامی اسااتفا ه میتحمیلی بایسااتد و ماشااین جنگی صاادام را که از برترین  کترین

ماند های سیاسی محصور نمین است که چنین واقهیت قدرتمندی فقط  ر عرصهگیر کند  روشازمین

های فرهنگی و اقتصا ی نیز و هنگامی که به اخلاق و وجدان یک ملت تبدیل شاو ،  ر سااایر عرصه

و جریان یافته و آثار خو  را  ر عدم پ یر  ظلم و تحقیر نشااان خواهد  ا   اما کارشااناساای موجو  

بینی کر ه و با آن گونه که نتوانساات  ر عرصااه ساایاساای، این قدرت الهی را پیشنهماعلوم متداول، 

 های فرهنگی و اقتصا ی نیز ناتوان است  مقابله کند، از ملاحظه آثار آن  ر عرصه

ر میان  « انقلابی و شجاعت و شور گستاخی»به عبارت  یگر با پیروزی نهضت اسلامی، نوعی از 

لامی اساااکه نظام انقلابیکر   همچنانسرپیچی می «الگوی مصرف یبقاتی» از عموم مر م پدید آمد که

عدم مشااارکت  ر تولید  به  لیل پ یر  که انسااان را به خایر فقدان ساارمایه و یاپ یرفت و نمینمی

حروم  اند، مصانهتی و افزایش سو ، تحقیر کند و به این  لیل او را از امکاناتی که ضروری میکالای 

و به حق مصاارف  گ اشااتندنیز بر این امر صااحه می که رهبران نظامخصااوصااا با توجه به ایننماید  

تحقیر انسان  ر مقابل سرمایه و قواعد رشد  و مساوی برای آحا  مر م از صدر تا ذیل نظام قائل بو ند

خن س نشیناننشینان بر کل کاخ انساتند و صاریحاً از ترجیی یک موی کوخآن را بر خلاف مکتب می

 گفتند  می

برخلاف )های ارزشاای موجب شااد تا  ولت شااهید رجایی و مهند  موسااوی گیریاین جهت

به عنوان  را کالاهای صااانهتی خرید  ناتوانایی عموم مر م  ر ،( اریالگوی مصااارف  نظام سااارمایه

 دباعث شااای انجام  هند که عملا های گسااتر هتلا  نمایند و برای رفع آن،های بارز فقر تلقی نمونه

  رات مر م به شدت افزایش پیدا کندشکل  یگری از مصرف انبوه  ر جامهه ایران تجربه شو  و انتظا

ت و شاجاع» ،هااین سایاساتزیرا  تغییر پیدا کر   ر کشاور « و نیاز ضاروری تهریف فقر»،  ر نتیجه

صه بو  ا به عر را اا که با شکستن ساختارهای سیاسی یاغوت  ر مر م ایجا  شده« گستاخی انقلابی

                                                      
گیری هتج ی اول، باید  ر  رجههستیم  یالماسی انقلابی و اسلامی قایل ی انقلابی و اسلامی، بهاگر ما برای جامهه»  مقام مهظم رهبری: 1

یریها و گبر تصمیم و منطق عقل و نیز حاکمیت و قدرتهای بزرگ تهدیدهای  شمنان  ر مقابل گستاخي و شجاعتاسالامی حف  شو  و 

راز اقتدار یک ملّت هم همین اسات که جوانانش، افرا  فهّالش،  ر میدانها  لیر وار  بشوند، »  11/5/66« .قرار بگیر  ، مور  توجهحرکات

های اها  ر عرصهی موار  بشوند، نترسند  نه اینکه حتماً باید مر ان ما شهید بشوند؛ نه،  نبال این نیستیم؛  نبال این هستیم که همه اخگست

 «.مان را ساار کنیم، قدرت این را  اشته باشیم که ایستا گی کنیم؛ این مهم استگوناگون و  شاوار، قدرت این را  اشاته باشایم که ساینه

6/11/77  
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کدام از فشااارهای منتقل کر  و توان و جسااارت روحی  مر می که زیر بار هی « مصاارف اقتصااا ی»

 1خاص از مصرف ترکیب گر ید  یبو ند، با این نحوهها نرفتهسیاسی و نظامی و اقتصا ی ابرقدرت

ل مظالم نظام گرچه این سییاسیت از دسیتاوردهای ب رن انقلاب اسلامي برای  عد عدالت در مقاب

ما ا، بود و موجبات محبت و اعتماد بین مردم و نظام را فراهم کرد )مانند شییفاط طبقاتي  داریسییرمایه

های نتوانساته بو  الگوی تولید جدیدی را که متناسب با انگیزه« عدالت  ر مصارف»تهریف جدید از 

ا  منطقه شور  ر مقابل اقتصارزی کاز این رو توازن  انقلابی و ضدیبقاتی باشد، تئوریزه و تهریف کند 

الملل  چار اختلال شاد و قدرت پول ملّی شدیداً کاهش یافت  این روند تا پایان  ولت مهند  و بین

 به تومان بو ، 11 ر حدو   1161که  ر سال  موسوی ا امه یافت به نحوی که قیمت  لار  ر بازار آزا 

 د  رسی تومان  ر پایان  ولت  فاع مقد  111حدو  

 غیّر سودمت»با « متغیّر کار»ین ب به دلیل تنازععنوان قطب توسعه، به« توزیع» . تداوم نقش3

 لت سازندگيدر دو«  داریالگوی تولید سرمایه» با« گستاخي انقلابي»)چالش  «سرمایه

نگ و با آغاز  ولت سااازندگی، تغییر جهتی اساااساای  ر رویکر  مدیریت اقتصااا  بهد از پایان ج

 الاسلام و المسلمینشناسی غربی با محوریت  ولت مرحوم حجتاز کارشاناسی شرقی به کار کشاور

خواهانه نظام به ا بیات جدید های عدالتکه  ر نتیجه آن، آرمان هاشاامی رفساانجانی تحقق پ یرفت

 اری بر شئونات نظام حاکم اقتصاا  غربی ترجمه شاد و مها لات و الگوهای رفتاری  اقتصاا  سرمایه

به جهت « ایجا  محیط تحریک و تحریص از یریق وار ات کالاهای جدید و متنوع» باا یاد  لا ا گر

ها و بالتبع  ستمز  کارگران فنی و ،  ساتمز  مدیران و متخصاصاین شارکتایجا  انگیز  اقتصاا ی

 اور ر بیرا به گر     «تولید»تغییر یافت تا انگیز  اقتصا ی  حاصل از آن، گر ونه  نیز کارگران سا ه

  اری، تهیین نرخ   ر همین راساتا و  ر رویکر  اقتصااا  سرمایهو آن را به قطب توساهه تبدیل نماید

است، یهنی  ر ا اره یک کارخانه،  ائماً این مهم  مندقاعده ستمز  کارگران  ر بخش تولید نیز یک امر 

ر  «  ر تکنولوژی و    تحوّلت، آلاکارگر، موا  اولیه، ماشااین»های گیر  که هزینهمور  کنترل قرار می

ا گر   پید« به صرفه بو ن تولید»همه این عوامل به نفع رشاد سرمایه و تا  چارچوب خاصای باشاد

                                                      
ا کاهش شدید  ر الگوی  رآمد 1واگ اری زمین و ارائه برخی مصالی ساختمان با قیمت  ولتی به مر م  ا1ملکر هایی مانند    ر واقع ع1

های از واج های جوان بر اسا   فترچهبه زوجا واگ اری لوازم خانگی صنهتی 1ان هزار توم 7هزار تومان به حدو  71از  ؛مسؤولین نظام

ا رساندن انواع امکانات صنهتی از قبیل 5ا وار ات کالاهای اساسی و توزیع آن میان مر م بر اسا  قیمت ارز  ولتی و    4قیمت  ولتی به 

الگوهای اقتصاااا  »ی و   ، عملاً قدرت خرید مر م از جا ه، برق، آب و    به بسااایاری از نقاح محروم کشاااور از یریق جها  ساااازندگ

ای مستقیم هسوبسید سوتغییر جهت  ا  و بر اسا  منطق انقلاب، از یک« الگوی  رآمدی یک نظام انقلابی»به « انقلاب اری قبل از سرمایه

انی ا های عمریرحنقاح کشور بر مبنای شهار عدالت ااا و نه توجیه اقتصا ی  شد و از سوی  یگر، رسیدگی به اقصیبه مر م پر اخت می

 گرفت انجام می
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 پس  ر ساهامداران و نرخ ساو  تسهیلات بانکی تضمین شو   یپر اخت نرخ ساو  سارمایهکنند و 

را  ر یک واحد تولیدی « نرخ کالا»و  «نرخ ابزار»، «نرخ کار»است که « سو  سرمایه»اقتصا  خُر ، این 

 «نشر اسکنا  یچهار بازار  موثر بر مها له»  همین امر  ر اقتصاا  کلان نیز جریان  ار  و کندمی مهیّن

 شو  سازماندهی می« پول  ر زمان افزایی  ائم»بر مبنای 

ی هاگیریجهت همچنینو  ر کار(متغیانقلابی  جاری  ر نیروی انسانی ) و شجاعت گساتاخی اما 

د، فشر ناز عدالت پای می« توسهه»بر همه امور و ضارورت تبهیت « عدالت»رهبران نظام که بر تقدم 

به و مشاغل کس ند  ل او حاکمیت آن بر چهار بازار را نا یرفت« متغیر سرمایه»و تحقیر  ر مقابل  تسلیم

بدون  (شاادندنفر تخمین ز ه میمیلیون  6 ر حدو   1176که  ر سااال )فرما آزا  و کارگران خویش

ته، از یافیاک حزب و اتحاا یاه و رفتار ساااازمانی بلکه بر مبنای یک اخلاق انقلابی  تهمیم تبهیات از

 برای خرید ز ند وهد، سااارباز میپ یر  کار به نرخی که توانمندی  خرید کالاهای جدید را به او ند

شد، افزایش نرخ  ستمز  خو  را به بازار تحمیل میکه مداوماً  ر بازار ارائه  کالاهای جدید و متنوعی

 ستمز ها  ر واحدهای  این امر بلافاصله بر ،مداوم  ساتمز   ر میان مشاغل آزا با افزایش  کر ند می

بدون افزایش  ساااتمز ،  دنتواننمی گ ار  و واحدهای تولیدیاثر میها تولیادی و کارگران کارخانه

ناد  لا ا مدیران برای حف  حیات کارخانه، این افزایش را بر قیمت نیروی کاار خو  را نگهاداری کن

اها و البته گرانی کالتضمین شو   « سو  سرمایه»شده برای تا میزان مهین کنندشاده کالا اعمال میتمام

گر   افزایش  ستمز  کارگران، موجب فشار کارمندان بر  ولت و مطالبات آنها برای افزایش حقوق می

های خو  را بدون مصارف و هزینه شاو  به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند وناچار می و  ولت نیز

نزاع  ائم  ، موجبگفتهپیش روندمجموعه  1که  رآمدی تولیدی از آن پشتیبانی نماید، افزایش  هد آن

اتوانی آن ن ی کالای  اخلی وشدهافزایش همیشگی قیمت تمام و بالتبع «متغیر کار و متغیر سرمایه»بین 

و  و شااو عدم امنیت ساارمایه  ر بخش تولید می قیمت یا باکیفیتبا کالاهای خارجی  ارزان  ر رقابت

   کشاندالملل به شکست مینظام تولید کشور را  ر برابر نظام تولید منطقه و بین

کفه  نتر کر ناچار به ساانگین ،تقاضااا گویی به، نظام برای افزایش عرضااه و پاساا  ر این میان

 ولت را مجبور کر  تا با چند  شااد که این روند،و تولید می  ر مقابل صااا رات و مصاارف وار ات

و  ر نهایت ها بار از   نرخی کر ن قیمات ارز،  ر نظاام باازار  خالت کند و به کنترل نسااابی قیمت

 451 ر حدو   تومان تحویل گرفته بو ، آن را با قیمتی 111 ولت ساااازندگی که  لار با نرخ آزا  را 

 تومان به  ولت بهدی تحویل  ا   

                                                      
روی آور  که خو  زمینه تهمیم تخلف  ر  ستگاه ا اری « هاخو گر انی وزراتخانه»ها به سازندگی برای جبران این هزینهالبته  ولت   1

 کشور شد 
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تغیر م»و « متغیر کار»عنوان قطب توسعه به دلیل ادامه ن اع بین به« توزیع» . تداوم نقش0

 و ال امات آن در  ذط «جانبههمه یتوسعه» رغم اتخاذ استراتژی؛ علي«سرمایه

 در دولت اصلا ات «عدالت اقتصادی»

ا امه یافت اما استفا ه از رویکر  اقتصا  غربی از منزلت ا بیات  فوق  ر  ولت اصلاحات نیز روند

 توجه به ابها  مبدل شد و« جانبههمه یتوسهه»های توسهه سوم و چهارم به رویکر  توسهه  ر برنامه

ه چهارم نامبر این اسا  بو  که بر نیز  ر  ستور کار  ولت قرار گرفت « سایاسای و فرهنگی  توسهه»

تدوین و ارائه گر یدکه نتیجه قهری آن، موکول کر ن تحقق ای گونهتوسااهه از یرف کارشااناسااان به

های توصیه شده برنامه گرچه  ر  ولت  وم  آقای خاتمی،های  ور ست بو   ی به زمانعدالت اجتماع

م  ر چهارچوب اقتصا  به کشورهای  ر حال توسهه از جمله ایران برای ساماندهی رفتار اقتصا ی مر 

لملل و ورو  به ابیشتر اقتصا  جمهوری اسلامی به اقتصا  منطقه و اقتصا  بین وابساتگی)یهنی جهانی 

آغاز گر ید اما این  1161سازی نرخ ارز از سال به شادت پیگیری شاد و یکسان (تقسایم کار جهانی

 بقاتیی و مصرف الگوی  رآمد»قابله با رفتار اقتصا ی مر م  ر م بست رسید  زیراها عملاً به بنتلا 

های مربوح به یافت و به همین  لیل هی  یک از برنامهچنان تداوم میهم«  اریاقتصاااا  سااارمایه  ر

، نتوانست پ یر  عمومی را به  ست «سازی و توسهه سیاسیخصاوصی»اقتصاا  جدید  ر راساتای 

  به عنوان قطب توسهه  ر ایران ا امه  ا« توزیع»ز و نظام تولید به روند گ شته خو   ر تبهیت ا بیاور 

تومانی تحویل گرفته بو ، آن را با قیمتی  ر حدو   451و  ولت اصااالاحات که  ولت را با نرخ  لار 

 تومان به  ولت بهد تحویل  ا    711

عنوان قطب توسعه به دلیل تداوم ن اع بین متغیرهای اقتصاد به« توزیع». تداوم نقش 5   

عدالت « تئوری ه نشدن»ها و از طریق تعمیم رفاه و طرح هدفمندی یارانهکلان 

 اقتصادی در دولت نهم و دهم

تر کر ن شهارهای انقلاب و ارزشهای با روی کار آمدن  ولت نهم و تغییر جهت به سوی پر رنگ

ه می بهای اقتصااا ی نظام جمهوری اسلانظام جمهوری اسالامی، بار  یگر سایاسات مکتبی و انقلابی 

 لار و  151سااوق  ا ه شااد  با افزایش قیمت نفت تا مرز  ساامت عدالت و تهمیم رفاه برای همگان

  ر  ساااتور کار  ولت قرار« عموم مر متوساااهه خدمات به » برای ریزیتقویت ذخایر ارزی، برنامه

 یها توجه به مساتضاهفین و بازنشستگان، توسهه صنهت و اشتغال براگرفت  از جمله این سایاسات

ن مهر و    است که از رویکر های مسک دمات  رمانی،های محروم، بیمه روساتایی، توساهه خاساتان

همچنین تلا  پرحجمی صورت گرفت تا ظرفیت   گرفتخواهانه  ولت نهم و  هم نشأت میعدالت

ین ا از ها  البته این تلا شاهرها، به شهرهای متوسط و کوچک تهمیم پیدا کندموجو  از رفاه  ر کلان
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نشدن  عدالت شاد، بسایار ارزشامند بو  اما به علت تئوریزهبا هدف بساط عدالت انجام می جهت که

بی، مصرف و تقاضای ملی به شدت افزایش یافت و بالتبع و عدم توجه به ترکیب آن با رفاه غر1انقلابی

 و شااد حف « افزایی توسااط بخش تولیدثروت»چنان به جای هم ،تجارت سااو آوری بخش توزیع و

نشاااده باقی ماند و به نحو تئوریزه« شاااهار عدالت»های قبلی گسااتر  یافت   ر واقع همانند  ولت

  های مکتبی را یراحی کندگستاخی انقلابی و آرمانشجاعت و نتوانست الگوی تولید  متناسب با 

ساااابقه و آثار آن بر توازن ارزی را  ر نظر نگرفت اما های شااادید و بیتوان تحریمگرچه نمی 

ثبات نساابی  ها از سااوی  یگر،سااو و یرح هدفمندی یارانهروندهای فوق مبنی بر تهمیم رفاه از یک

به بیش از تومان  711با افزایش نرخ  لار آزا  از  تبدیل کر ؛ یهنی «هاانفجار قیمت»باه  را هااقیمات

ت قدر شاادیدتری مواجه نمو  و های ساایاساای و فرهنگی و اقتصااا یچالشنظام را با  تومان، 1111

   کاهش یافتنیز  های نقدیخرید مر م را به یک سوم تنزل  ا  به نحوی که اثر پر اخت یارانه

اقتصاد  کردنرغم تلاش برای هماهنگبه عنوان قطب توسعه علي« توزیع». تداوم نقش 9

  یازدهم و دوازدهمملي با اقتصاد جهاني در دولت 

منطق »به مثابه « جانبها بیات توساااهه پایدار و همه»باا آغاز به کار  ولت تدبیر و امید بار  یگر 

وندی اقتصاااا  ملی با یپ ر  ساااتور کار  ولت قرار گرفت و هماهنگی و هم« علمی  ا اره و حکمرانی

کر ن برای رقابتی« وار ات ساارمایه و تکنولوژی خارجی»شااد که الملل پیگیری اقتصااا  منطقه و بین

و  ستیابی به ارز  افزو ه و رشد و اشتغال پایدار، شریان حیاتی آن محسوب  ملی و صاا رات تولید

 خور ن  بخشهای جهانی  سرمایه و تکنولوژی و گرهشاو  و  ر نتیجه، رابطه عمیق و وثیق با قطبمی

یابد  البته روشن بو  که این شریان حیاتی ی بزرگ خارجی ضرورت میهاخصوصی  اخلی با شرکت

المللی قطع شاااده و ل ا م اکره و مدیریت اختلافات با ایالات متحده  ر موضاااوع های بینباا تحریم

ای به عنوان شااهار اصاالی  ولت  ر انتخابات و پس از آن مور  توجه قرار گرفت و بر الزامات  هسااته

 ر عرصه سیاست خارجی و  اخلی و حتی امور فرهنگی تأکید شد تا به « جانبهمهتوساهه پایدار و ه»

این صاورت، شرایط سیاسی و فرهنگی نیز بر محور  رونق اقتصا ی و چرخش گر ونه تولید مهندسی 

                                                      
واهد نخاگر عدالت از عقلانیت و مهنویت جدا شد،  یگر عدالتی که شما  نبالش هستید، نخواهد بو ؛ اصلاً عدالت »  مقام مهظم رهبری: 1

کار گرفته نشااو ، انسااان به گمراهی و اشااتباه  چار خایر این اساات که اگر عقل و خر   ر تشااخیص مصااا یق عدالت بهعقلانیت بهو   ب

دیدار اعضای هیئت  «.بیندکه نیست؛ و چیزهایی را هم که عدالت است، گاهی نمیکند چیزهایی عدالت است،  ر حالیشاو ؛ خیال میمی

اگر مهنویت با عدالت همراه نباشد،    یکی هم اینکه  ر عدالت، هم عقلانیت بایستی مور  توجه باشد، هم مهنویت » 8/6/8384؛ نهم دولت

و  ی سیاسیزنند، اما چون مهنویت و آن نگاه مهنوی نیسات، بیشتر جنبهها حرف عدالت را میشاو  یک شاهار توخالی  خیلیعدالت می

دیدار اعضای هیئت « .شو اگر عقلانیت  ر عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خو   تبدیل می یت عقلانکند   وم، شکلی پیدا می

  86/6/8388دهم؛  دولت
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های مختلف تلا  شااد منابع کشااور به ساامت بخش توزیع، که با إعمال ساایاسااتگر    همچنان

جیه اقتصاا ی و    اختصاص نیابد و با کنترل تقاضا، نرخ بالای تورم کاهش های عمرانی  فاقد تویرح

و همراهی افکار عمومی   سااوهای  شاامنان  ر تطویل م اکرات از یکپیدا کند  اما به  لیل کارشااکنی

وها ای از سوی  یگر، این گفتگملت ایران با استراتژی نظام مبنی بر حف  عزت ملی  ر م اکرات هسته

های مسااتمر  شمنان از مفا  شادن برجام نیز تخلفساال به یول انجامید و پس از اجراییحدو   و 

 ، های  فاعی و حقوق بشر و سیاست ها و یرح مسائلی مانندهای روزافزون آنخواهیقرار ا  و زیا ه

مهظم مقام  ینبخشی به برجام را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و  ر مقابل نیز استقامت پولا عینیت

مر م و موشکی نظام و حمایت عمومی  )حمایت از محور مقاومت( ایمنطقههای رهبری بر سایاست

از این راه نورانی، امریکا را اااا که به تکرار تجربه برجام  ر  یگر موضوعات  مور  اختلاف امید بسته 

ه  اشت تا عملًا ب ایران به یک کشور عا ی مأیو  کر  و نظام استکبار را بر آن شدنبو  اااا از تبدیل

تحریم ایران از سرمایه و تکنولوژی جهانی ا امه  هد و سیاست  ولت  ر هدایت اقتصا  و تولید ملی 

 به سمت اقتصا  جهانی را به شکست بکشاند 

 ر همین راسااتا و با آغاز  ولت  واز هم و ناامیدی از وار ات تکنولوژی و ساارمایه خارجی و 

عمومی برای رونق اقتصا ی،  ولت تلا  کر  تا با حرکت به سوی ضارورت پاسخگویی به مطالبات 

محقق شو ( تغییری  ر وضع  71ساازی نرخ ارز )که قرار بو   ر ساال کاهش ساو  بانکی و یکساان

موجو   تولید و صاا رات ملی ایجا  کند  اما کارشاناسای موجو  همانند چهل سااال گ شته ناتوان از 

ل ا عموم مر م با جرأت روحی بالای خو  حضوری و ایران بو  لابی انقملاحظه رفتار اقتصاا ی  ملت 

و کالاهایی )از قبیل زمین، مسااکن، یلا، سااکه،  ازار تجارت و توزیع پیدا کر ندقدرتمند و موثر  ر ب

ای کالاهای سرمایهشاوند، به ارز، اتومبیل و   ( را که مهمولاً  ر جهان از سان  مصارفی محساوب می

بتوانند با گر   اموال خو   ر این بازارها، از یک سااو کاهش قدرت خرید خو  را به تا  تبدیل کر ه

ا به ی مصرف رفاهی رحداقل برسانند و از سوی  یگر، هزینه لازم برای تأمین انتظارات انقلابی و الگو

است سیین  ر حالی بو  که کارشاناسای موجو ، ابتدائاً با افزایش نرخ  لار اااا که با ا  سات بیاورند 

و با  آمیز  اشاااتاااااا برخور ی اهمالنرخی کر ن ارز تناساااب  اشااات بر تک اعلامی  ولت مبنی

گرفتاه، رسااایدن آن به نقطه تها لی  ر حدو  قیمت پنا هزار تومان یبیهی هاای صاااورتبینیپیش

ی بین انسات ولی  ر ا امه با هجوم تقاضاا به سمت ارز به  لیل گستاخی انقلابی مر م، قدرت پیشمی

اقتصاا  انان، به نگرانی تبدیل گر ید و باعث شد تا مسئولین، تلایم بازار ارز را به  لایل غیراقتصا ی 

 4111 هند و از کنترل بازار  م بزنند و سااااس با اتکا به منابع ارزی  قابل توجه و اعلام قیمت حواله 

ای متوقف کنند و پاسخگوی حجم هتوانند تقاضا را  ر نقطتومان برای  لار، گمان کنند که بالاخره می

دهد که آثار رفتار انقلابي مردم در عرصه خورده نشان مياما همه این تدابیر شیفسیتآن باشاند  
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نتیجه این جهل و نا انی   1اقتصیاد کشیور برای کارشناسي موجود، قابل مشاهده و محاسبه نیست.

آور  و  ولت تدبیر و امید که  لار یمداوم، کاهش مجد  ارز  پول ملی و قدرت خرید مر م را  ر پ

 11111های نز یک گر رقمتومان از  ولت قبل تحویل گرفته بو ، نظاره 1111را باا نرخی  ر حادو  

های پس از انقلاب با شااکساات  ر توازن ارزی مواجه تومان  ر بازار آزا  شااد و همانند تمامی  ولت

ا و مصارف و تداوم رکو  خصااوصًا  ر بازار های  ولت برای کنترل تفاضاسایاسات ر واقع  گر ید 

عمومی و گستر  سریع  فرمایان روبرو شاد و خو  را  ر نارضایتیتوزیع، با مقاومت مر م و خویش

ی کمین به بیش از چهل شااهر نشااان  ا ؛ گرچه مر م با مشاااهده 76و آذرماه  76ماه اعتراضااات  ی

 یلبان جدا کر ند  و  را از آشوب شمن، نجابت انقلابی به خرج  ا ند و سریهاً صف خ

 

 «عدالت»بر اساس شعار « اقتصاد مقاومتی»كردنِ تئوریزهارائه راهکار: ب( 

دستیابي به درک آکادمیک از هجمه دشمن به اقتصاد جمهوری اسلامي، زمینه ضروری  .9

 در عرصه اقتصادی ام اسلاميشدن نظو قوی «اقتصاد مقاومتي»برای تحقق 

هار شبا  اقتصا ی جمهوری اسلامی و ترکیب آنر برای مهندسی رفتا «رفاه جهانی مبنا قرار  ا ن »

 ر زندگی مر م، ارمغانی جز ساقوح نظام مالی کشور و شکست مداوم کشور  ر « عدالت اقتصاا ی»

                                                      
بو ه و هسااات که به عنوان علت تورم و گرانی توساااط « نقدینگی»ها، این مقوله  ر تمام  وران هم  ر این  وران و هم   البته1

 هد متغیرهای مهمی از وضهیت اقتصا ی  تحلیل نیز اشتباه بزرگ  یگری است که نشان می شاو ، اما ایناقتصاا  انان مهرفی می

« گ اریرمایهس»گونه نبو  که رغبتی عمومی به یک کشور انقلابی، از چشم کارشناسان اقتصا  متداول پوشیده مانده است  زیرا این

ها گ اری  ر بانکشااو  بلکه جامهه از نظر روانی از ساارمایه وجو  نداشااته باشااد و رابطه این  و از یکدیگر قطع« اندازپس»و 

کر  و مر م به  لیل بالابو ن سااو های بانکی و با توجه به عدم امنیت  ر بخش تولید  اخلی، حتی با فرو  خانه و اسااتقبال می

ه نمو ند و یا بالی کشور کمک میمندی از ساو های بالا عملاً به سایساتم ماموال خو  و تبدیل آن به ساار ه  ر بانکها برای بهره

های زندگی مبا رت علت  ساااترسااای آساااان مر م به ساااو های زو ر   ر بخش توزیع، همگان به تجارت برای تأمین هزینه

بو  زیرا نقدینگی و اثرات مربوح به آن،  ر « ابطال نقدینگی»خو   لیل  یگری بر « های هفتگیتورم»کر ناد  علاوه بر آن که می

 گر   و به صورتی نیست که  ر مدت چند روز و چند هفته، خو  را نشان  هد آشکار می یول زمان

از قرار گرفتن  ر مسند قطب توسهه به « توزیع»که حتی اگر فرض شو  که بهد از یک جراحی بزرگ اقتصا ی، تر اینمهم 

م نقدینگی را به سوی تولید سرازیر کند، باز ه به عنوان قطب توسهه قرار گیر  و  ولت موفق شو  تا« تولید»زیر کشایده شو  و 

شادن الگوی مصاارف یبقاتی و تقاضاای همه ملت نساابت به همه کالاها و فقدان وجو  سااقفی برای انتظارات به  لیل شاکسااته

ماندن عمومی، میزان تقاضااا از عرضااه همواره پیشاای خواهد گرفت و تبهات حتمی خو  از قبیل گرانی کالاها  ر  اخل و عقب

 شدن کفه مصرف( و شکست  ر توازن ارزی را به همراه خواهد  اشت  شدن کفه تولید( از وار ات )سنگینصا رات )سبک
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توان تهریف رفاه را بر  ر واقع نمی توازن ارزی و پ یر  بدترین بحران اقتصاااا ی برای نظام ندار  

ونقل، ا  زندگی  ر مسااکن، خوراک، پوشاااک، حملروز سااطی جدیدی از ابهر مبنای مدرنیته )که ه

و ساااس آن را بین  کند( پ یرفتصااا ر می به جهان خدمات شااهری، ورز ، تفریی و    را تولید و

آور  ماشین تولید توقف و روزافزون  ر  نیای مدرن، رهزیرا رفاه  بدون ؛تمامی یبقات مر م تهمیم  ا 

چرخد و ملتی که نمی طبقاتي و الگوی مصییرط طبقاتيبدون الگوی درآمد های آن اساات که چرخ

مندی همگانی و ضدیبقاتی از مواهب آن باشد، از به  نبال بهره ،بدون پ یر  قواعد  این ماشین تولید

اند اشتهنگاه  « تولید»تر از خو  را همواره پایین« مصرف»ها ا که با پ یر  فاصله یبقاتی،  یگر ملت

ر برابر سرعت ماشین تولید آنها شکست خواهد خور  و آثار این شکست را ااا عقب خواهد افتا  و  

ضاارورت بر  علم اقتصااا  متداول های توصایهرو، مداوم ارز  پول ملی خواهد  ید  از این  ر کاهش

ه ؛ این  ر حالی است کاسلامی را باید برای حل این چالش تفسیر کر  بر اشتن از شهار عدالت سات

توان از آن  ست های  ینی و نظام مر می است و نمیته از فرهنگ انبیا و ارز شاهار عدالت برخاسا

و حتی اگر چنین خطای فاحشاای صااورت گیر ، مر م ایران ابداً چنین تصاامیمی را نخواهند  کشااید

 پ یرفت 

را  التشهار عدباید   ر اولین قدم برای مقابله با جنگ اقتصا ی و مهندسی اقتصا  مقاومتی، پس

ری گیرفاه و جهت» ؛ یهنیرا به آن مقید نمو  «روزافزونرفاه » کشیدن از آن،به جای  ست و حف  کر 

البته این مهم به مهنای ریاضاات اقتصااا ی نیساات بلکه به مهنای آن  را بر مبنای عدالت تغییر  ا  « آن

فاه مصاارف  متناسااب با ر»با « شااهار مقد  عدالت»سااو باید به ترکیب نابهنجار  اساات که از یک

ای ریزی کر  و از ساااوی  یگر باید رابطهرا پی« محوررفاه  عدالت»پاایاان بخشااایاد و « روزافزون

تهریف کر  و بر این اسااا ، الگوی تولید جدیدی را « تولید»و « های انقلابیانگیزه»شااده بین تئوریزه

ه ک ساااتارار گرفتهقرهبر و مر می  ر برابر رویکر  مها لات متداول اقتصااا ی،  زیرا ریزی نمو  پی

د   ر واقع یک  رگیری ایدئولوژیک  ر بخش اقتصااا  نکنمیمبنای حرکت کشااور را عدالت مهرفی 

ی ه)به عنوان یک گمان «حسینیه اندیشه»اقتصا ی  کشور جریان  ار  و به همین  لیل است که مباحث 

د و به انقلابیون کمک کن تواندمی متناسااب با گفتمان انقلاب اساالامی که محتمنل آن کاملاً قوی اساات(

ای شو  نیروهخلأ تئوریک آنان را  ر این  رگیری بریرف نماید و الا فقدان عمق تخصصی باعث می

 های مهمی از  ست برو  شوند و فرصت و انفهال پیچیده مجبور به سکوتعلمی و انقلابی  ر امور 

عموم و ارز  اموال آنها مور   باید  انسااات که  ر جنگ اقتصاااا ی، مر م و قدرت خریدپس 

و  شاامن نیز با جنگ  از آنجا که جمهوری اساالامی یک نظام مر می اسااتو  اسااتهجمه قرار گرفته

چیز  ، بیش از هراقتصا ی به  نبال به ستوه  رآور ن مر م و جداکر ن این پشتوانه بزرگ از نظام است

کر  و پیش از هر کار  یگری، مر م را از  قابله شااامن و آثار آن را  ر زندگی مر م م هجمهبا باایاد 
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 نبنابرای  کشور، یک مشفل مالي و ارزی است اولویت اسیاسي لذا بمباران اقتصاا ی نجات  ا  و

 انتقال باید قبل از هر چیز، مرزهای اقتصاااا ی را که مور  هجمه برای یراحی  وران گا ار و مرحله

الا، الگوی تولید ک»رساد  شمن از پایگاه به نظر می  اند به  رساتی شاناساایی کر رفته شامن قرار گ

ذا لور شده است  به اقتصاا  جمهوری اسالامی حمله« و رفاه الگوی تولید ثروت و الگوی تولید ل ت

با اقتصییاد کشییور، این  جهان های ب رنهای موجود از قطع ارتباط بانکبرخلاط برخي نگراني

 ه شبکه مالی  نظاممالی و ارزی  ر جهان مراکزی مهاجم بزیرا نها های  ؛اتعاق یک امر مبارک اسیت

های متداول، گونه که با پیروزی انقلاب اساالامی و برخلاف  کترینجمهوری اساالامی هسااتند؛ همان

اعاتی های امنیتی و ایلهایی مانند ناتو و روابط امنیتی ایران با سرویسارتباح نظامی کشاور با سازمان

ظامی و های نقطع شد و زمینه برای  فاع از کشور  ر برابر تویئه و منطقه ئیلامریکا و انگلیس و اسرا

 امنیتی  شمن و استقلال  ر این عرصه فراهم شد  

 ر چند سال اخیر برای رسد همین واقهیات است که موجب شده تا مقام مهظم رهبری به نظر می

ته قرائت الب که  هند؛ پیشنها ی حیاتی را پیشنها « متیاقتصا  مقاو»رفت از این چالش، مهندسای برون

گی کند  ل ا روزمرنه تنها به بیراهه رفته بلکه عملاً آن را تأویل و تحریف می از آن کارشاناسی  موجو 

یا « عدم آگاهی مسااؤولین به روابط اقتصااا  علمی»اقتصااا  جمهوری اساالامی به عللی مانند  ر ا اره 

راگیر و فسا  ف»و یا « های نسبیها و مزیتاختن فرصتنشن»ا و ی« سستی و کوتاهی  ر تدبیر مدیران»

ت عل ،«مهندسااای علمی اقتصاااا »با « فرهنگ مقاومت انقلابی»گر  ، بلکه چالش بین باز نمی «کلان

و تجربه موفق  ست و این چالش، زمانی از بین خواهد رفت که فرهنگ مقاومتاین روزمرگی اساسی 

متداول، تئوریزه شده و با شکستن مها لات  اقتصا  « امنیتی و نظامی سیاسی، » آن  ر شکستن مها لات

 منتهی شو  « مهندسی اقتصا  مقاومتی»به   اریسرمایه

عدالت »بیه « روزاف ونرفیاه »بر مبنیای قیید زدن  « اقتصییاد مقیاومتي»کردن  تئوری ه .2

 مدتکوتاهها در رفت از چالش؛ تنها راه برون«اقتصادی

 مصرفن مها لات اقتصاا ی، باید به این مهم توجه کر  که سه سطی از الگوی رای خروج از ایب

عنوان مثال، ، الگوی مصاارف صاانفی و الگوی مصاارف عمومی  بهنظاموجو   ار : الگوی مصاارف 

 های ویژه  رهای صادا و سایما  ر سراسر کشور یا آزمایشگاههای پیچیده برای پخش برنامه ساتگاه

کند و ل ا از بر اری میگیر  بلکه نظام از آن بهرهعموم و اصااناف قرار نمی  هها مور  اسااتفا انشااگاه

گونه که صندلی  ندانازشکی و ابزار گیر   همانجای می« نظامالگوی مصارف »هایی اسات که  ر کالا

شو  و عموم مر م به خرید و فرو  لازم برای جراحی  ندان تنها توساط  ندانازشاکان خریداری می

الگوی مصاارف »ی شااو  که  ر  سااتهکنند و به همین  لیل، از کالاهایی محسااوب میرت نمیآن مبا 
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 رامیک، کابینت، سل، فر ، اتومبیبرنا )مانند نان، قرار  ار   اما کالاهایی که توسط عموم مر م« صنفی

 آیند به حساب می« الگوی مصرف عمومی»شو ، جزئی از مصرف می و   (

 التزاید که وار  الگویساابک زندگی غربی و رفاه  ائم تکنیک  ر بر این اسااا ، هر سااطحی از 

   یهنی اگر شااومی دیریتم «آن به سااطی بالاتر یارتقا» شااو  امامصاارف عمومی شااده، حف  می

از شبکه برق و گ مبلمان، پوشاک،از لوازم خانگی، تحقیقات جدید و تکنولوژی نوین، نسال جدیدی 

های نالرات و آب و فاضاالاب، زیباسااازی شااهری، الگوی مسااکن، الگوی حمل و نقل و ترمیو مخاب

را به بازار جهان ارائه کر ، چنین محصاولاتی وار  کشور نخواهد شد و  و   زمینی و هوایی و  ریایی 

 ی اهای مربوح به آنها ممانهت به عمل خواهد آمد تا جریان تکامل ماز تبلیغات و برگزاری نمایشگاه

این یک واکنش  تمي و ضروری برای کشوری  ر زندگی مر م و الگوی مصرف آنان متوقف شو   

خدمات ی ارائههای سنگیني را به کالاهای اساسي و است که دچار جنگ اقتصادی شده و یارانه

شدن  سطی جدید از رفاه  ر البته به صاورت یبیهی، عمومی اختصیا  داده اسیت. به مردم دولتي

بنر اسات و ل ا این سایاست، بر زندگی فهلی  عموم مر م فشار خاصی ایجا  مر م، امری زمان زندگی

 های استقلال فرهنگی و استقلال اقتصا ی را نیز باید پ یرفتهزینهالبته باید توجه  اشت که  کند نمی

ست مهنا نی بدان   پس سیاست فوقبساته شدها به زندگی متداول  ر  نیا واتوان  ر این عرصاهو نمی

شده کنار گ اشته شو   بلکه با حف  سطی « الگوی مصرف عمومی»که ساطی موجو  از رفاه که وار  

سوی ارتقاء آن و تبهیت از  نیا  ر علوم و تحقیقات و موجو  رفاه برای عموم  ر کشور، از حرکت به

 1 شو تکنولوژی جدید جلوگیری می

شاااو  زیرا کالاها و ها اعمال نمیمحدو یتاین « نظاام و حااکمیاتالگوی مصااارف »اماا  ر 

هاای مور  نیاز نظام، ابزار مدیریت کشاااور اسااات و  ر  وران گ ار باید اقتدار نظام را با تکنولوژی

های مربویه )همانند توان موشاکی، هوافضا، رسانه و   ( حف   ساتیابی به آخرین کالاها و تکنولوژی

ک از یکدام ر  که هات  قیقی نیاز است تا مشخص شو نیز به مطال« الگوی مصارف صانفی»کر    ر 

یک از آنها نیازهای اصااناف باید متناسااب با توقف  ر الگوی مصاارف عمومی حرکت کر  و  ر کدام

 اقدام نمو   حاکمیتیباید متناسب با توسهه  ر الگوی مصرف 

ا ب بتولید جدید متناس و طرا ي الگوی« داریالگوی تولید سیرمایه»خروج از سیلطه  .3

 های انقلابي و مذهبي ملت ایران در گام دومانگی ه

 فشاااراز وضااع موجو  و نجات کشااور از گام اول برای خروج »فقط اتخاذ این ساایاساات،  البته

                                                      
 ازی است س، نیازمند گفتمانسیاستو  ستوری محقق نخواهد شد، بلکه بخش زیا ی از تحقق این  سلبیخور های ربا صرف باین سیاست   البته 1
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 هاعمق بخشید و به الزامات آن  ر سایر بخش آن را باید که است «جانبهی پایدار و همها بیات توسهه

، اسااتراتژی صنهت بنیان،های  انششاارکت از قبیل اساتراتژی تولید علم، های کلان نظامو سایاسات

سااازی  سااطی فهلی از باید به بومی  ر این راسااتا  و    عمل نمو  های عمرانی، جمهیت، رسااانهیرح

پر اخت و به جای تلا  برای تولید انبوه بر اساااا   هاای موجو   ر کشاااورکاالااهاا و تکنولوژی

و رفاهی، تولید برای تأمین نیاز عموم بر اسا  عدالت را  ر  ستور کار قرار اساتاندار های صا راتی 

 ، بهاین بخشکر  و با تساالط علمی بر   ا  و بازار  اخل را نساابت به سااطی موجو  از رفاه اشااباع

 ر  ی برترتکنولوژجریان نائل شد تا  برای  ستیابی به سطی موجو  رفاه( )قطع نیاز به خارج اساتقلال

 و بالتبع تورم کاهش اً کاهش پیدا کندو احسااا  نیاز به آن تدریج متوقف شااو کاملاً  مومیزندگی ع

پیدا کند و ارز  پول ملی افزایش یابد و امنیت اقتصا ی برای رفع نیازهای متداول مر م تأمین گر    

 هایی که  ر این راه صااارفهنگامی که رابطه مصااارف عموم با تکنولوژی برتر قطع شاااو  و بو جه

شاد،  ر جهت تغییر بافت صا رات و وار ات مصروف گر   تا نیازهای عموم به سطی موجو  از می

« خرمشهر اقتصا ی»توان گفت که تازه می ریق اشباع بازار  اخل فراهم گر     ر این صورت،رفاه از ی

موم ع از  شاامن باز پس گرفته شااده و با کنترل تورم و حف  ارز  پول ملی، امنیت اقتصااا ی برای

 مر م تأمین شده و نظام  ر جنگ اقتصا ی توانسته  ر موضع قدرت قرار بگیر  

کررا گونه که مبه قطب توسااهه حرکت کر   البته همان« تولید» ر گام  وم باید به ساامت تبدیل  

ی  اری و اختلاف یبقاتی است  ر جامهه انقلابگفته شد الگوی تولید موجو  که مبتنی بر نظام سرمایه

ران به پ یر  نرسایده و نخواهد رسید و ل ا باید الگوی تولید جدیدی را برای  وران گ ار یراحی ای

خواهد گاه رونق نهای  ینی و انقلابی  ملت سازگار باشد و الا تولید  ر این کشور هی کر  که با انگیزه

یراحی  تکنولوژی ویافت   ر این راساتا باید با عزم نخبگانی به ساوی تغییر  ر اساتراتژی صنهت و 

های حرکت کر  و به تجزیه تکنولوژی «ساااا ه، باا وام و مکانیکی» الگوی تولیاد مبنی بر تکنولوژی 

کرامت  صرفه به نفع»به « صارفه به نفع سرمایه»جویی  ر مقیا  تولید از متمرکز اقدام کر  تا صارفه

مت های سا ه گرچه  ر ابتدا قییاتخاذ این سیاست به این علت است که تکنولوژتغییر کند  « انساانی

های مختلف، قدرت خرید مر م را ها  ر بخش هند اما تداوم این ساایاسااتشااده را افزایش میتمام

 ساااازی وساااا ه از یریق زیرا  1کند مندی عموم از کالاها را فراهم می هاد و امکان بهرهافزایش می

                                                      
های ساانگین نیازمند اساات، ارتقاء آنها به سااطی گ اریها که به ساارمایهعنوان نمونه، علاوه بر ساااخت و نگهداری فرو گاهبه  1

ها  ولتی و ضرورت توجیه اقتصا ی یرح آور احتیاج  ار  اما کمبو  بو جههای سرساماساتاندار های جدید جهانی نیز به بو جه

مندی از فرو گاه یا استفا ه از سطی جدید استاندار های ا بسیاری از منایق کشور  ر بهرهشو  تبرای بخش خصاوصی، باعث می

ی نظام اسلامی، تمامی مر م باید از سطی رفاه خواهانهفرو گاهی محروم شوند  این  ر حالی است که بر اسا  شهارهای عدالت

هایی ولوژی سطی بالا و متمرکز  ر این زمینه ا که توسط شرکتعنوان نمونه، اگر به جای تبهیت از تکنیکسان برخور ار شوند  به

های اهتوان تهدا  فرو گگیر  ا تکنولوژی فرو گاه و هواپیما تجزیه شده و سا ه شو ، میهمانند بویینگ و    مور  استفا ه قرار می
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توان سطی موجو  از نیاز و ارضاء می گ اریهای تحقیق و سرمایهو کاهش هزینه ی تکنولوژیتجزیه

ی ایران شااده، به سااراساار کشااور تهمیم  ا  و تمامی اقشااار و یبقات و منایق ما ی که وار  جامهه

 مند نمو   بهره «سا ه، با وام و مکانیکی»مختلف را از امکانات و کالاهای 

این  نیز توسط« هاهدایت قیمت»و  باید به بخش  ولتی سار ه شو  «صنایع ما ر» ر همین راستا 

هنای مهای  ولتی نیست بلکه بهها و ارگانخانهمهنای وزراتاما بخش  ولتی به بخش صاورت پ یر 

مروزه و ا اخلاق و فرهنگی است که با کمترین هزینه و بیشترین راندمان،  فاع مقد  را مدیریت کر 

   ر رسااانی، حضور فهالی  ارند)مانند سایل(  ر صاحنه خدمت و حوا ث یبیهی ها ر تمامی بحران

ها شده، باید اقتصا  ملی را براسا  واقع اگر کشاور  چار هجمه و جنگ اقتصا ی از سوی ابرقدرت

الگوی »فرهنگ  فاع مقد  سامان  ا   پس واگ اری صنایع ما ر و تکنولوژی برتر به بخش  ولتی با 

های انقلابی و جها ی و  ینی آنان، راندمان را بنر ار نیسااات بلکه انگیزهنه تنها هزینه « رآماد انقلاابی

لاف بر خ سار ه شو  که« وقف»افزایش خواهد  ا    ر همین راساتا، تکنولوژی متوسط باید به بخش 

 ر آن امری شارعی اسات و زمینه را برای حضور « تفکیک مدیریت از مالکیت»های موجو ، شارکت

 ،«تغالاش»گیری  امر با عهده و کندهای  ینی  ر اقتصا  و پرور  اخلاقی  نیروی انسانی فراهم مییزهانگ

 «یبخش خصوص»نیز به برای ارتقاء رفاه ما ی  گر   و تکنولوژی خُر می« هاتهاونی»جایگزین بخش 

المال و هنی بیتکند؛ یالمال تغییر میگیری تسااهیلات و بیتشااو   بر همین اسااا ، جهتسااار ه می

گیر  شو  و تسهیلات و اعتبارات به بخش وقف تهلّق میانفال به بخش  ولتی و صنایع ما ر تزریق می

ر این ب جای استفا ه از تسهیلات باید با تکیه به ثروت خو  به فهالیت بار از  به 1«بخش خصوصی»و 

ی هابه انگیزه ثروت افزایی، اسااا  اساات که مهندساای نظام اقتصااا  جمهوری اساالامی برای تولید و

از راه و رساام  با یراحی الگوی جدیدی از  رآمد و اشااتغال، و م هبی متکی خواهد شاادانقلابی و 

الملل و تقسیییم کار اقتصییاد از اقتصییاد بین فاصااله خواهد گرفت و« های ما یانگیز »مها لات 

  جهاني مستقل خواهد شد.

شاد و امنیت اقتصا ی مر م و نیازهای عمومی فراهم  هنگامی که رویکر  جدید اقتصاا ی تثبیت

مندان که گیر   ل ا ثروتبا تکیه بر تکنولوژی سا ه و با وام شکل می نیز« صا رات کشور»گشت، آنگاه 

به خرید محصولات لوکس و مبتنی بر تکنولوژی برتر تمایل  ارند، رغبتی نسبت به کالاهای صا راتی 

                                                      
افر ی ساخت هواپیمایی که تهدا  محدو ی مسسطی کشور را از میزان کنونی به چند برابر آن افزایش  ا  زیرا  ستیابی به تکنولوژ

شو ، مربوح به تکنولوژی جا کند، ساخت و پرهزینه نیست و ارقام نجومی که امروزه  ر صنهت هوایی جهانی صرف میرا جابه

 جایی صدها مسافر یراحی شده است  پیچیده و متمرکزی است که برای تولید هواپیما با قابلیت جابه

که کر ن اقتصا  ) ر این جزوه، مهنای آن براسا  ا بیات تخصصی علم اقتصا  است که به مهنای مر می« خصوصیبخش »  منظور از 1

 هاست ها و کارتلهای بزرگ و تراستمور  تأکید رهبران انقلاب است( نیست؛ بلکه منظور، شرکت
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ا مستضهفین منطقه و جهان آن را مناسب زندگی خو  خواهند یافت و ایران نخواهند  اشات بلکه تنه

 اند و از گرسنگیی خو   رماندهاز آن استقبال خواهند کر    ر واقع کسانی که  ر تأمین نیازهای اولیه

بندی، یراحی صاانهتی و سااایر اسااتاندار های اند، توجهی به بسااته ر مهرض خطر مرگ قرار گرفته

ندارند بلکه به  نبال کالاهای ارزان هستند و این خصوصیت را  ر کالاهای صا راتی  جهانی تولید کالا

حقق یهنی پس از ت چرا که  ر تولید آنها از تکنولوژی سا ه و با وام استفا ه شده است  ؛یابندایران می

ی  قاسااتقلال اقتصااا ی  ر  اخل نوبت به تهامل اقتصااا  ملی با خارج از مرزها بر اسااا  مهنای حقی

ور صد»بر اسا   خواهد رسید و روابط اقتصا ی نظام اسلامی با کشورهای خارجی« پیوست فرهنگی»

  1شکل خواهد گرفت « شهار عدالت اقتصا ی

شییود و برخلاط پس ورود بیه جنیگ اقتصییادی با نظام جهاني، موجب ان وای ایران نمي

بلکه با تداوم مقاومت  سییتهای باطل، به معنای کشیییدن دیواری ب رن بر دور کشییور نیگمان

اقتصاااا ی و انتظارات پایین ما ی، زندگی  ر ایران کاملاً ارزان خواهد شاااد و مهاجرین زیا ی را به 

 یعلاوه بر این، بخش بزرگی از جمهیت جهان که بر اثر روابط ناعا لانه سوی خو  ج ب خواهد کر  

اند، مشتاقانه با جمهوری اسلامی ارتباح برقرار خواهند  اری، یهم محرومیت را چشایدهنظام سارمایه

 مند شوند  ی اقتصا  و کالاهای ارزان بهرهی آن  ر عرصهکر  تا از رفتار عا لانه و منصفانه

 «یهای اقتصا  شرقی و غرباز سیستممستضهفین عالم  نجات» برر بیانات حضرت امام رو  از این

چرا که استقلال  ر مهندسی یک زندگی جدید و استفا ه از مبانی الهی  ر آن، برای عموم  1تاکید شده

ها به مهنای ارتجاع به پس این سیاست بشاریت جاذبه  ار  و موجب صادور آن به  نیا خواهد شاد 

نیساات بلکه حقیقت آن، خروج از تکامل ما ی غربی بر مبنای  نیاپرسااتی و قرارگرفتن ملت  گ شااته

 ر جا ه پیشرفت و تکامل الهی است ایران  

                                                      
ها قبل عقب  هی الگوی تولید به سامت کالاهای ساا ه و با وام و مکانیکی، کشور و ملت را به  ههجهت»  ممکن اسات تصاور شاو  1

مشابه چنین سؤالی  ر مور  قیام حضرت امام و مدیریت الهی ایشان نیز مطرح بو  و انقلاب اسلامی اما باید توجه  اشت که « خواهند راند

گرفت  با این حال، المللی مور  اشکال و سؤال قرار میی بینسایاسای  ر جهان و وضاهیت متداول قدرت  ر عرصه مرتّباً برمبنای عرف

جای تئوری قدرت ما ی، بر تئوری خلافت الهی تکیه کر  و  کترین حضااارت امام روال مهمول کساااب قدرت  ر  نیا را نا یرفت و به

این رفتار قرآنی پس از سه  هه به جهان اسلام صا ر شد و با ایجا  امید  ر مسلمین  سایاسای و امنیتی و  فاعی غرب را به چالش کشاید 

 دّ، بیداری اسلامی را پدید آور  های وابسته و مستببرای ایستا گی  ر برابر حاکمیت

صا  یستم ناصحیی اقتبه عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کر ن س این»   حضرت امام خمینی:1

ها را ارائه  هند و جهان مستضهفین و مسلمین های سازنده و  ربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنهحاکم بر جهان اسالام، یرحها و برنامه

ا  بیمار با اقتص های اقتصا ی آن و مقابلهرا از تنگنا و فقر مهیشات به  رآورند  البته پیا ه کر ن مقاصاد اسالام  ر جهان و خصوصاً برنامه

 اری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بهد از سرمایه

 (141، ص11)صحیفه امام؛ ج   « استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد
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 های پیشنهادی برای اقتصاد مقاومتيسیاست بندی: اهمّجمع .0

ست که ا های کلان پیشنها یالبته توضیحات م کور  ر این نوشتار، تنها نمایی اجمالی از سیاست

بررساای سااه تئوری تولید قدرت، ثروت، ایلاع  ر ساابک »و « گفتمان انقلاب اساالامی» ر  و کتاب 

های کلان پیشنها ی نقد و بررسای سایاست»های و  ر جزوه« زندگی غربی و سابک زندگی اسالامی

جم نا ی برای برنامه پهای کلان پیشنهسیاست»، «برنامه پنجم توسهه؛ مصوب  ولت و مجمع تشخیص

لان های کهای کلان پیشنها ی برنامه ششم توسهه و یرح سیاستد و بررسای سایاساتنق»، «توساهه

ازی  سااتبیین نخبگانی از مبانی، اهداف و نظام»، «ایجا  قرارگاه علمی اقتصااا  مقاومتی»، «پیشاانها ی

و  «رانیا  ر ارزی توازن کنترل عدم علت یاقتصا  عدالت و یما  رفاه نیب چالش»، «اقتصاا  مقاومتی

اشاره  هاو  ر ا امه، به برخی عناوین این سیاست ر این زمینه بیان شده  «حساینیه اندیشه»ساایر آثار 

 شو : می

 در گام اول:

ی رفاه  توساااهه»بر اساااا  تهریف جدید از « باافت وار ات و صاااا رات»تغییر جهات  ر   1

 هب ایران  ر نظام موازنه ارزی؛برای کاهش فشار اقتصا  جهانی بر اقتصا  مر می « محورعدالت

ها، مساجد، مصلی»از یریق « عمومی، تخصصی، آکا میک»سازی  ر سه سطی موازات گفتمان

 برای تبیین جنگ اقتصا ی« نها  رهبری

رغم ضرورت علی« الگوی مصرف عمومی»توقف اساتفا ه از ساطی  بهدی تکنولوژی برتر  ر   1

الگوی »و تدبیر  ر « الگوی مصااارف حاکمیتی»  ساااتیابی به بالاترین ساااطی تکنولوژی برای

 «مصرف صنفی

خل های  ا هی نقدینگی به سمت تولید نیازمندیاسا  جهتهای مالی نظام برتغییر سایاست  1

 کشور برای ارتقاء ظرفیت عرضه کالاهای اساسی و توقف تورم و حف  قدرت خرید مر م

شااهرها به شااهرهای کوچک و نهای جمهیتی کشااور از تمرکز جمهیت  ر کلاتغییر ساایاساات  4

  ا ن به بخش کشاورزی نسبت به صنهت و خدماتروستاها با اولویت

 به شهرها و روستاها  شهرهایتخت و کلاناز پا یعمران یهاجهت یرح ییرتغ   5

ی  سااطی فهلی سااازیبوم یبرا یانبن انش یهاشاارکت یو پژوهشاا یجهت  ر نظام علم ییرتغ  6

  یو عموم یصنف ی،مصرف  ولت ی ر الگو یدجد ییراتمتناسب با تغ تکنولوژی

  حرکت به سااویو  یتوسااهه جهان یها ر نگاه به قطب یجهت حاکم بر اقتصااا  غرب ییرتغ  7

  ییخو کفا یها براو منابع به استان یاراتاخت یواگ ار
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 در گام دوم:

گ اری خارجی  ر مهندساای بخش تولید از تغییر  ر اساتراتژی صاانهت و اسااتقلال از ساارمایه  1

از تکنولوژی برتر به سااامت تکنولوژی « افزایی بخش تولیدثروت»یریق تغییر جهت  ر مدل 

   های  کترانامهبا عزم ملی  ر نخبگان و هدایت پایان «متوسط و سا ه و با وام»

به عنوان « وقف»های توسهه گ اری  اخلی  ر بخش تهاونی با انگیزهآغاز سااماندهی سارمایه  1

 متکفل بخش اشتغال

اهتماام باه افزایش نقش بخش  ولتی باا تهریف جدید از آن )الگوی  رآمد انقلابی و زاهدانه   1

ت مدیران( با واگ اری مدیریت صانایع ما ر به آن و کاهش ساهم بخش خصوصی  ر سرنوش

 اقتصا  نظام

متناسب با  «یتجار یبازارها ین،سارزم یشآما ی،کیزیف یهایرسااختز»جهت حاکم بر  ییرتغ  4

 یدجد یکر رو

 یاتژاستر» یتکشور  ر مقابل محور یاسیسا یای ر بافت جغراف ییرتغ یمبنا ؛«یمحورعدالت»  5

  یغرب یبر اسا  سبک زندگ« صنهت

انها و به است یتختاز پا یبا شاکستن تمرکز  ر رسانه مل یافکار عموم یتجهت  ر هدا ییرتغ   6

  و خدمات ی، مالیامور اقتصا  یتبا محور

   وره گ ار ی ر بخش اقتصا  برا «یپول یاتمال» ه جایب« یکار یاتمال» یرح  7

ا با ههای ما ی و تشااویق به خو کفایی اسااتانها از مرکز برای تأمین نیازمندیاسااتقلال اسااتان  6

 های مُهینکمک استان

 

 مدت بعدی:های بلنداهداط گام

های  ینی برای توساهه خیرات، به مثابه پشاتوانه جدید برای پول ملی از یریق توسهه انگیز   1

به عنوان جایگزینی برای تولید ناخالص ملی و فاصاااله گرفتن از « اوقاف»اشاااتغال  ر بخش 

 توازن ارزی  ر مقابل  لار  

 یمهرح ی( و ساااختارهایدی)ارتبایات تول یمهکر ی(، ساااختارهاید)تول یمهعظ یساااختارها   1

 یبخش وقف  ر اقتصا  اسلام ی )انفاق(، سه رکن اساس

تأمین  برای« عدالت اقتصا ی»های وار اتی و صا راتی کشور بر مبنای صدور تغییر  ر سیاست  1

 های امت اسلامی و تغییر  ر رفتار اقتصا ی امت اسلامی نیازمندی

به سااوی پیچیدگی  ر نیازهای « جریان نیاز و ارضاااء»یر جهت  ر آغاز حرکت به سااوی تغی  4

  اسلامینوین  تمدنگیری تکنولوژی جدید و پیدایش مهنوی به عنوان بستر شکل


