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 های دولتیاقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اداری سازمان
 

 2متینه مقدم، 1سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان

 

 نهادهای و ساختارها ترمیم و زداییبحران سازی،مقاوم پی در که است مفهومی مقاومتی اقتصاد -چکیده

 و عقالیی هایمدیریت اعمال و همگانی مشارکت و باور قطعا شود،کهمی مطرح موجود دولتی و اداری

 خوداتکایی برای تالش و هاوابستگی کاهش مقاومتی اقتصاد. است موضوعی چنین الزام و شرط پیش مدبرانه،

 عنوانبه مقاومتی اقتصاد. گیردمی قرار وابسته اقتصاد با تقابل و رویارویی در مقاومتی اقتصاد. است هاسازمان

 شده وضع ایران علیه هاییتحریم که شرایطی در ایران اقتصادی وضعیت تمدیری برای برنامه و راهبرد یک

 فساد کاهش در آن  نقش و مقاومتی اقتصاد هایشاخص بررسی به رو پیش تحقیق. باشدمی مطرح است،

 فساد شدت بین مستقیمی ارتباط و دواندمی ریشه کدر و مات هایمحیط در فساد  که آنجا از و پرداخته اداری

  سوزخانمان پدیده سازمانی شفافیت  برقراری و مقاومتی اقتصاد حاکمیت با لذا دارد وجود شفافیت دانفق و

 بهبود را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق از فقیر قشر برخورداری و قانون حاکمیت و یافته کاهش فساد

 بدیلیبی هایفرصت دولتی یهاسازمان در مقاومتی اقتصاد سازیپیاده و تحقق برای تالش لذا بخشدمی

 منظوربه تحقیق این در .خواهدداشت دنبال به را سازمان کارایی افزایش اقتصادی، وابستگی عدم همچون

-جمع برای و توصیفی رویکرد از دولتی هایسازمان در فساد کاهش و مقاومتی اقتصاد میان ارتباط بررسی

 .است شده استفاده اینترنتی و ایکتابخانه منابع از هاداده وریآ

 اداری اقتصاد دولتی، هایسازمان اداری، فساد مقاومتی، اقتصاد: کلیدی هایواژه
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 مقدمه .1

با ظهور انقالب اسالمی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت 

ی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومت

اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با 

 های دیگرهای نظامی، تهاجمات به عرصهبا پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه. انقالب برخیزد

های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه ها که خصوصاً در سالز این عرصهکشیده شد. یکی ا

  .(1991)باالسا، اقتصادی است

های جدید اقتصادی پردازی و الگوسازی در عرصهبنابراین خود انقالب اسالمی مکلف به نوآوری و نظریه

این مفاهیم اقتصاد  ین الگوهایی است. یکی ازاست. هر کشوری که علم استکبارستیزی را برپاکند، نیازمند چن

این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال . (1831 )علیخانی،ت مقاومتی اس

را معنا و مفهومی از کارآفرینی « اقتصاد مقاومتی»مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقالب  1839

 یبراآمادگی کشور »و « فشار اقتصادی دشمنان»اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل  معرفی و برای نیاز

 (.11/1/39 ،بیانات مقام معظم رهبری) را معرفی نمودند« جهش

ها اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیعبارتی دیگر به 

 (11/5/91بیانات مقام معظم رهبری، )کننده رشد و شکوفایی کشور باشد تعیینتواند های شدید میو خصومت
 

 . مبانی نظری2

 مفهوم اقتصاد مقاومتی -1-2

و  یاسالم نظام یتیو امن یاسیکالن س یهاتاسیاست که هماهنگ با س ینظام اقتصاد کی یاقتصاد مقاومت

 یهاها و توطئهمیتحری ند در برابر ضربات اقتصادتا بتوا ردیشکل بگ یبیمقاومت در برابر اقدامات تخر یبرا

-رشد همه دهد و روند روبه ادامه خود را شرفتینظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پ یگوناگون اقتصاد

دارد.  یبا انسجام مل یکیرابطه نزد یمقاومت حفظ کند. اقتصاد یو جهان یامنطقه ،یجانبه خود را در ابعاد مل

که  یطوراقتصاد منفعل و بسته به کینه  استیو پو فعالی اقتصاد مقاومت کی یواقع یاد مقاومتمنظور از اقتص

خود را حفظ کند  داریپا شرفتیخود، روند پ ریمس ماتینامال کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و

 (.1891 ،ی)عسکر

https://hawzah.net/fa/Article/View/93717/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C#_edn1
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در کشور محفوظ  یشد اقتصادفشار روند روبه ر ندیدر فرا یمعناست که حت نیبه ا یمقاومت مفهوم اقتصاد

 (1891 ف،ی)س ندیبب بیو کمتر آس ابدیآن کاهش  یریپذبیآس بماند و

 

 تعریف اقتصاد مقاومتی -1-2-1

. شودیگرفته م اشتباه« یاضتیر اقتصاد» مو ضوع با نیکه اغلب ا ردیگیاز آنجا نشأت م فیضرورت تعر

و  باشدیاقتصادی م هایکشمکش دفاع در ۀمقول ، ازداستیمقاومت پ یاضاف دیکه از قموضوع چنان نیا

کشور  ایمنطقه  کی هیعل هامیاست برای مقابله با تحر یروش :دارندیاظهار م ایپدی کیو سندگانیچه نوچنان

 یاقتصاد مقاومت در. باشدیکدام برای آن کشور مجاز نمچیکه صادرات و واردات ه یطیشرا شده، در میتحر

روی  میتحر ۀدر استفاده از حرب یقدرت خارج میکنی بررس یعنیهای فشار است؛ قطهن لینخست تحل تیاولو

 بوده که دشمن گانگانیما به ب یوابستگ ۀآنها نقاط ضعف و نشان یطورکلبه دارد؟ تیحساس یچه مسائل

را به  دهایبه قوت، و تهد را هاضعف قیطر نیتا از ا میروی آنها تمرکز کن دیکرده است، که ما با ییشناسا

 (1891 )پژوهنده، میکن لیفرصت تبد

 

  یهدف اقتصاد مقاومتا -1-2-2

 یهاتیظرف است و از ینوع اقتصاد، مردم نیاست. ا یاقتصاد مل یایو اح یبازساز یاقتصاد مقاومت هدف

 ،ییشود )رضایم هم در آن استفاده ایدن یاز دانش فن نکهیضمن ا شود،یمردم و نخبگان در آن استفاده م

و  دهایو تهد یو خارج یداخلی هاها و ضعفکه با توجه به همه قوت یاقتصاد یعنی ی(. اقتصاد مقاومت1891

سنج است و درون و برون را طیو مح دارد برنامه یطیهر شرا یو برا کندیم یوسازیسنار یرونیب یهافرصت

(. چهار راهبرد کنترل، 1892 ،ینیزاده بحرنی)حسد دار یواکنش مناسب راتییتغ یشناسد و برایم یبه خوب

-)خوش ردیمورد توجه قرار گ دیبا یاقتصاد مقاومت ندیفرا در دهایتهد یاثرسازیب تیمهار، کم اثر و در نها

 نیکمتر جادیا با هامیو مقاومت در مقابل تحر یاستفاده از توان داخل یدر اقتصاد مقاومت هدف(. 1891چهره، 

 ای میاعم از تحر یطیکشور، در هر شرا برایی ای اقتصاد مقاومتخامنه اهلل تیحضرت آ ریبحران است. به تعب

 شود که یدهسامان ایبه گونه دیاقتصادی کشور با انیآن است که بن معنای به نیضروری است، و ا میتحرریغ

 (1898، مقام معظم رهبریدر آن اثرگذار نباشد ) یهای جهانتکانه
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 الزامات اقتصاد مقاومتی -1-2-۳

با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در عصر کنونی ، اجرای پدیده اقتصاد مقاومتی نیازمند الزاماتی است. یکی 

یکی  تدوین شده است. 11های اصل سیاست که در مردمی کردن اقتصاد است از الزامات اقتصاد مقاومتی

 ی، میراث شوم صد سالهنفتبه  کاهش وابستگی به نفت است. وابستگیدیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی 

ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده طبق بیانات مقام معظم رهبری . ایران است کشور

ترین حرکت مهم های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگکنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت

تواند این خأل را پر های گوناگونی در کشور وجود دارد که میرفیتایم. ظی اقتصاد انجام دادهرا در زمینه

بیانات ) .که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیمکند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این

 (8/5/91 ،مقام معظم رهبری

 

 رکان اقتصاد مقاومتیا -1-2-۴

 الف: مقاوم بودن اقتصاد

زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و سازی، بحرانمی است که درپی مقاوماقتصاد مقاومتی مفهو

 های عقالیی واعمال مدیریت مشارکت همگانی و شود، که قطعا باور وناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می

های تها و تاکید روی مزیشرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیمدبرانه، پیش

ی ما این است که سعی ی همهوظیفه .(1898)فشاری و پورغفار، تولید داخل و تالش برای خود اتکایی است

کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیرقابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ در اقتصاد 

د مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد بای

  (.1/1/92 بیانات مقام معظم رهبری،) ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کندکه ممکن است در معرض توطئه

 های دولتی و مردمیی ظرفیتب: استفاده از همه

د را مطرح کردیم، خب، خود اقتصا« اقتصاد مقاومتی»بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما 

های اصل ی به مردم است؛ همین سیاستهایش همین تکیهمقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش
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با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما  111

اش پذیریحفوظ بماند، هم آسیبیک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبه رشد اقتصادی در کشور م

کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که 

های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از همیشگی و به شکل

دهند، نظران میکارهائی که صاحبها و راهم از فکرها و اندیشههای دولتی و مردمی است؛ هی ظرفیتهمه

 (2/1/91بیانات مقام معظم رهبری، ) .ها استفاده شوداستفاده کنید، هم از سرمایه

 

 ج: حمایت از تولید ملی

واحدهای کوچک و  ....رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی. 

شان هم خوب است، ل کنید. البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهیمتوسط را فعا

 ،شان این جور استی واحدهای بزرگ ما وضعکارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده

 لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات

 (2/1/91 ،بیانات مقام معظم رهبری)مستقیم دارد 

 

 د: مدیریت منابع ارزی

ی مهمی است؛ واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد. حاال اشاره شد ی منابع ارزی هم مسئلهمسئله

مسئول،  ها از قول یکهای گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در روزنامهبه ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف

                                                             
بخش . ریزی منظم و صحیح استوار است اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه امنظ  1

های  داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک

صورت آهن و مانند اینها است که به پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهبزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، 

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات . مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

خش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق مالکیت در این سه ب. های اقتصادی دولتی و تعاونی استشود که مکمل فعالیت می

باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت 

 .کند تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می. قانونی جمهوری اسالمی است
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جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یکیک

قاطع گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت 

 (2/1/91بیانات مقام معظم رهبری، )دقیق بشود 

 

 مصرف ه: مدیریت

ی یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه

-ی مهمی در کشور است. خب، حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگروی، قضیهاسراف و زیاده

هاست. واقعاً در این هی رساناش بیشتر به عهدهسازیسازی هم الزم است، اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ

های دیگر مسئولیت دارند. باید ی اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاهزمینه، هم صداوسیما در درجه

مند به مفاهیم اسالمی هستیم، اینقدر در اسالم اسراف منع شده، سازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ عالقهفرهنگ

بیانات )اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. فیم! بخش عملیاتیمان اهل اسراو ما متأسفانه در زندگی

فهمد و جامعه را براساس آن یم یخوب ها را بهمؤلفه نوع نیکه ا یاقتصاد یعن(. ی2/1/91مقام معظم رهبری، 

 ییاقتضا نوع مکمل کیتوان گفت یبلکه م ست،ین گانهیبی با اقتصاد اسالم یکند. اقتصاد مقاومتیم تیریمد

 تیضرورت آن دوچندان است )پ میتحر یفعل طیدر شرا گردد ویباز م ما یآن است که به ضرورت زمان فعل

 (2119 ن،یو اال
 

 یاقتصاد مقاومت یالگوها -1-2-۵

 :ارائه داد ریصورت زالگو به 5توان  یم یخصوص اقتصاد مقاومت در

 یاقتصاد مواز -

 به با توجه یهما نطور که انقالب اسالم یعنیاست؛  یتصاد موازاق یالگو یاول از اقتصاد مقاومت یالگو

 ،یسازندگ جهاد ه امداد،تیمانند کم یینهادها سیاقدام به تأس یو عملکرد انقالب هیبا روح ییخود به نهادها ازین

داده و  پروژه را ادامه نیا اهداف انقالب نیتأم یبرا ستیبایم زیمسکن نمود، امروز ن ادیسپاه پاسداران و بن

دارد که در  ازیدر اقتصاد ن یمقاومت یهایو به نهادساز یبه اقتصاد مقاومت یکند؛ چرا که انقالب اسالم لیتکم

 ،یدولت یتوان از حضور همزمان نهادهایم عنوان مثال. بهدیآیبرنم یاقتصاد یرسم یعمل از عهده نهادها

و  یدر عرصه دفاع یحت ایرصه بهداشت و سالمت ع در یخصوص یهاو بنگاه هیریمردم نهاد، خ یهاسازمان
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 یازهایاست که حسب ن نیالگو ا نیا تیمحدود نیترمهم نام برد. البته یغرب افتهیتوسعه  یکشورها یتیامن

 یتصور چیعنوان مثال هبه رایروبرو خواهد بود، ز ینینو یهاپرسش و در عرصه اجرا با یخاص انقالب اسالم

و  یدولت یهاکشور در بخش یمال - یبه عرصه پول یبخشکشور و سامان کی رد یمواز یاز بانک مرکز

به حساب  رمعقولیو غ یاداره نشدن یهاالگو را در زمره مدل نیا توانیباز هم نم اما وجود ندارد، یعموم

 .آورد

  یمیاقتصاد ترم -

و  یریگخلل ،ییزدابیسآ ،یسازمقاوم یاست که در پ یعبارت از اقتصاد یدوم از اقتصاد مقاومت یالگو

کشور برحسب  یادار و ییاجرا یساختارها یسازو مقاوم میاست. ترم یاقتصاد یساختارها و نهادها میترم

 ییهادر دوره زین افتهیتوسعه یکشورها. ستیدور از ذهن ن یزمان و مکان هم امر اتیمختلف و مقتض یازهاین

شوک  2عنوان مثال غرب پس از شدند؛ به یاقتصاد یختارهاسا یسازخود مجبور به مقاوم یاقتصاد خیاز تار

که امروزه با یطورنمود به نینو یهاسوخت ریبا سا یلیفس یهاسوخت ینیگزی، اقدام به جا1938و  1979 ینفت

 (1995 نس،یشود )اینم یدچار شوک نفت زیدالر ن 111 یباال یهامتیق

 یاقتصاد دفاع -

 ما در برابر آن هجمه یو پدافندشناس یآفندشناس ،یشناسمتوجه هجمه ،یسوم از اقتصاد مقاومت یالگو

 شناخته شیشاپیهجمه دشمن را پ یهاوهیکه ابزارها و ش میاافتهیدست  یبه اقتصاد مقاومت یزمان نی. بنابرااست

 مندش است تا آفند یهی. بدمیو اجرا کن نیآنان تدو هیمقاومت خود را عل یو براساس آنها استراتژ میباش

 و اجرا نخواهد شد. یطراح زیشناخته نشود، مقاومت متناسب با آن ن

 قتصاد الگوا -

 یپدافندی و اقدام یمدت سلبکوتاه کردیرو کیتنها  یاست که اساساً اقتصاد مقاومت نیا زیالگو ن نیچهارم

-چشم کردیرو نیا دانستند،یمدت مکوتاه ای یپدافند ایرا  یکه اقتصاد مقاومت یقبل یالگو 8برخالف  ست؛ین

ما  کردیرو نیشود. در ایم شامل اقدام بلندمدت را کیدارد و  رانیا یاسالم یکالن به اقتصاد جمهور یانداز

 ینخست اقتصاد منطقه برساند؛ اقتصاد گاهیجا باشد و هم ما را به یکه هم اسالم میهست یآلدهیاقتصاد ا یدر پ

اساس در  نیباشد. بر ا یتمدن بزرگ اسالم لیساز تشکنهیزم ه وبخش و کارامد بودجهان اسالم الهام یکه برا

متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در  ستیبایمهم الگو م یهامؤلفه از یکی شرفت،یپ یرانیا یاسالم یالگو



 

 9318ماه  خرداد، پنجاهشماره                                                               های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

3 

 

 

 تیشود )سایم یو نوآور یریپذسکیو ر ینیمشتمل بر اقتصاد کارآفری مقاومت مقوله است که اقتصاد نیا

 .(انیتب

 و توسعه قیو تحق ینیقتصاد کارآفرا  -

که نقطه  بخش نیو توسعه است. در ا قیتحق ندیو فرا ینی، مسئله کارآفریالگو از اقتصاد مقاومت نیپنجم

 نیو توسعه و همچن قیو تحق ینوآور شود، اصل بحث مربوط بهیموارد پنجگانه محسوب م نیعطف تمام ا

و توسعه  قیتحق نهیانجام شود تا هم زم یجامع و مدون یزیررنامهب دیبا نهیزم نیاست. در ا یداخل ینیکارآفر

 مورد زیآن ن یکارکرد یهانهیشده و زم لیکار اصالح و تسه نیا یبودجه برا صیتخص ندیفراهم شود و فرا

جذب شوند و  کشور برتر در داخل یشود که متخصصان و استعدادها دهیشیاند یریو هم تداب ردیقرار گ توجه

که  یو تکنولوژ افتهی شیکشور افزا داخل در تیفعال یافراد برا نیتا رغبت ا ردیقرار گ  ارشانیاخت در یامکانات

و  قیتحق ندیفرا تیو با استفاده از تقو داخل طور مرتب در حال به روز شدن است دربه شرفتهیپ یدر کشورها

 توسعه انجام شود.

 

 پیشینه تحقیق:  -1-2-۶

 نیا با .شده است دیاست اگرچه کمتر بر آن تأک دیجد یمفهوم یاقتصاد مقاومت جهان، یاقتصاد اتیدر ادب

 تیفنر" هیو شباهت با آن دارند. نظر یکیذکر نمود که نزد توانیرا م ییهاهیوجود اصطالحات و نظر

1یاقتصاد
م به به دو مفهو یاقتصاد تیدارد که اصطالح فنریم انیب ویگاگلیازجمله آنهاست. بر 2ویگاگلیبر  "

 :رودیکار م

 ،یکننده خارجبیتخر یاقتصاد یهااز شوک عیبهبود سر یاقتصاد برا ییتوانا اول 

 2111 و،یگاگلیها )برشوک نیدر برابر آثار ا یستادگیا یاقتصاد برا ییدوم، توانا( 

. ستین نیرشدآفر ینسبت به اقتصاد مقاومت یدید نیباشد و چنیبسته نم ینظام اقتصاد کی یاقتصاد مقاومت

که چنان بسته اقتصاد منفعل و کینه  استیفعال و پو یاقتصاد مقاومت کی یواقع یمنظور از اقتصاد مقاومت

عنوان وار و بهخالصه .شودیم فیتعر شرفتیحرکت و پ ریو کوشش در مس شرفتیدفع موانع پ یمقاومت برا

 :کرداشاره  ریبه موارد ز توانیم یاقتصاد مقاومت یهابر شاخصه یمطلع

                                                             
1 Economic Resilience 
2 Briguglio 
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 یاز اقتصاد نفت ییرها  -

 یدشمن اقتصاد مقاومت ختهیگسواردات لجام -

 ییجهش در خودکفا  -

 یداخل دیتول انیبن تیتقو  -

 یعلم و فناور دیتول انیبن تیتقو -

 یو تجار یاقتصاد یپلماسید تیتقو  -

 یقی( بر بخش حقیو مال یاقتصاد )بازار پول یاز غالب کردن بخش مجاز زیپره  -

 (1891فر، یدیبرداران )حماجرا و بهره ج،یآموزش، ترو ق،یپنج حلقه تحق نیتعامل ب تیتقو -

دستورکار قرار  در پس از ریاخ یهااند و فقط در سالپرداخته یاقتصاد مقاومت نییبه تب یآثار کم رانیا در

است و  یکماکان ناکاف موجود اتیحال ادب نیراجع به آن نوشته شده است، با ا یمقاالت یگرفتن اقتصاد مقاومت

که به  یگردد. از جمله مقاالت لیتعد و و جرح نییتب یصورت علمو به شتریب یاقتصاد مقاومت هیالزم است نظر

 :اشاره کرد ریتوان به موارد زیاند مموضوع پرداخته نیا

 دگاهیبر د یمبتن نرایا یاسالم یجمهور یاقتصاد مقاومت یشنهادیپ ی( در مقاله الگو1891) فیمراد ساله

شده  جیرا یاقتصاد اتیادب در یمتنوع و متفاوت ریتعاب ی: در موضوع اقتصاد مقاومتسدینویم یمقام معظم رهبر

مقاله به  نیکند. ایم کینزد یمعظم رهبر مقام فی( آن را به تعری)و نه لغو یاصطالح یکه معنا یریاست. تعب

قرار داده است. در  ی( مورد بحث نظریاقتصاد تی)فنر را بوطمر یپرداخته و الگو یاقتصاد تیفنر اتیادب

راستا مورد بحث قرار گرفته و  نیکشورها در ا یرفتار یوهایسنار زیو ن یاقتصاد مل بیتخر سکیادامه، ر

 یجمهور یمقاله مفهوم اقتصاد مقاومت گریشده است. در بخش د انیب یاقتصاد تیچهارگانه فنر یمحورها

 اقتصاد یبرا ییالگو انات،یب نیبر ا یشده و مبتن حیتشر یمقام معظم رهبر اناتیبه ب وجهبات رانیا یاسالم

 یاقتصاد تیو فنر یثبات اقتصاد ،یعدالت اقتصاد ،یرشد اقتصاد یهاشامل مؤلفه رانیا یجمهور یمقاومت

 میجذب و ترم ،یازسیخنث چهارگانه مقابله، یدر ادامه مقاله راهبردها فیدکتر س نیشده است. همچن شنهادیپ

 کرده است. یآنها را معرف قیمصاد و حیغرب را تشر یاقتصاد میمنطبق بر مسئله تحر فیو پخش وتضع

صدد در یرهبر دگاهیبر د دیو ملزومات آن با تاک ی( در مقاله اقتصاد مقاومت1891) یرمعزیم نیحسدیس

دهد  حیتوض منسجم یاهیآن را در قالب نظر است و به دنبال آن است تا یروشن از اقتصاد مقاومت یریارائه تفس
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جانبه حمله همه تیدر وضع اسالم است که یاز نظام اقتصاد یشکل خاص یو معتقد است که اقتصاد مقاومت

که در نظام  کندیم دیتأک یو. دیآیم دیاندازد، پدیرا به خطر م ینظام اسالم انیدشمن که ک یاقتصاد

کالن  یهاتاسیو س یاصول راهبرد در ها و به تبع آنهدف تیلوودر ا رییتغبا  تیوضع نیاسالم در ا یاقتصاد

را  دیکه تهد شودیم یکالن طراح یراهبرد مردم، دولت و یاقتصاد یجهاد بر رفتارها هیروح تیو حاکم

 شود.یم یبه فرصت کرده و باعث رشد جهش لیتبد

در  یجهاد تیرینماد مد ؛یاد مقاومت( در مقاله اقتص1898) یدریح یرکیز یو عل یهزاوئ یدمرتضیس

توسعه  تیدر وضع تحول در جهت یاریبس یهاتالش یبا وقوع انقالب اسالم سندینویم رانیا یاسیاقتصاد س

و  دهیطرح ا یکنون طیشرا در لیدل نیهمراه نبوده است، به هم تیصورت گرفت که با موفق رانیا یافتگین

و در پاسخ به فشار وارد  یاسالم انقالب رهبر یاز سو یجهاد تیریاز مد ییمثابه الگوبه یاقتصاد مقاومت هینظر

 جادیا یبرا یعامل مؤثر تواندیم یاقتصاد مقاومت که معتقدند سندگانیارائه شده است. نو رانیکردن به اقتصاد ا

 باشد. رانیا یاسیدر اقتصاد س یتحول اساس

" یاقتصاد مقاومت یشناسیبر هست یافتیره"نوان تحت ع یا( هم در مقاله1898) دکتر رهبر و همکارانش

 آنها. ندینما یآن را بررس یاسالم دگاهیرا مدنظر قرار داده و تالش دارند از منظر و د یاقتصاد مقاومت موضوع

 دهد.یو فشار م میتحر طیدانند که اجازه رشد را در شرایم یرا اقتصاد یاقتصاد مقاومت

 

  ایران در مقاومتی داقتصاعملیاتی  پیشینه 1-2-۶-1

 ریزیبرنامه به شروع ایران 1913 سال از که شودمی مشاهده ایران در ریزیبرنامه تاریخچه به نگاهی با

. 1911 مالزی و 1918 ترکیه 1912 جنوبی کره 1958 چین مانند کشورهایی از قبل یعنی است نموده توسعه

 به را مختلف اقتصادی نظرات از ایمجموعه بلندمدت راه نقشه داشتن بدون و گذشته سال 71 طول در ایران

 1912 سال از کره چنانکه. است نبوده کشورمان هایقابلیت و هاظرفیت با متناسب حاصله نتایج و گرفته کار

 به دالر میلیارد 118 از را خود سرانه داخلی ناخالص تولید میزان 2111 تا( توسعه ریزیبرنامه فرآیند آغاز)

 1911 از ساله 5 برنامه 9 طی مالزی. ( 1891 کالن، اقتصاد کمیسیون )گزارش است رسانده دالر اردمیلی 21751

 دالر میلیارد 1525 به 215 از 2119 تا 1915از ایران و 2111 سال در دالر میلیارد 3872 به دالر میلیارد 811 از

 عمرانی برنامه اجرای درگیر ما کشور دنمو شروع را خود توسعه برنامه اولین کره کهزمانی در.  است رسانده

 بردندمی سر به ایران در که هاروارد دانشگاه مشاوران گروه توسعه و اقتصادی نظرات درخصوص. بود سوم
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 که) سنتی جامعه که کردیم یقین پیش از بیش ما. »دادند ایران به مشابه هشداری ایکره سازانتصمیم از قبل

 فرآیند در را خود پیچ در پیچ احتماالً و ویژه راه باید دادند ایران به مشابه هشداری( است آن نمونه ایران

 مختص که کرد درمان هایینسخه با توانمی سختی به را جامعه این بیمارهای. کند طی توسعه و پیشرفت

 از تماماً که باشد نیروهایی بر مبتنی باید تغییر مفهوم سنتی جامعه در. است غربی یافتهتوسعه جوامع شرایط

 جهان نیروهای که کردیم پیدا اعتقاد پیش از بیش خود ماموریت طی در ما بجوشند جامعه این خود محیط

 اندک کند تکیه آن بر بتواند موثر طوربه یا سهولت به توسعه حال در جامعه در توسعه ریزیبرنامه که شمولی

 (1831)لئود،  «هستند

 شدمی پیشنهاد پول المللیبین صندوق سوی از توسعه حال در کشورهای اکثر در که ایتوسعه الگوی

 برنامه در «ساختاری تعدیل» عنوان تحت تحمیلی جنگ پایان از پس ایران در که بود نئولیبرال توسعه الگوی

 آن از حاصل نتایج و نمودند حرکت الگو این چارچوب در بیش و کم نیز بعدی هایدولت و شد گنجانده اول

 اگر و یافت رشد خدمات کره و ژاپن برعکس ما کشور در. نبود آمیزموفقیت عدالت با توام رشد ققتح در نیز

 مفهوم گرفتن نظر در عدم دلیل به و بلندمدت تصویر نداشتن دلیل به هادولت گرفت، صورت نیز تولیدی

 ردندک ایجاد پایین آورینف با موارد از بسیاری در زائد و تکراری تولیدی واحدهای یاندازه به رقابت واقعی

 )گزارش باشد بقاء به قادر و حصول قابل آنها همه برای مقیاس صرفه به رسیدن رسد،می نظر به بعید که

 و منسجم متقن، علمی، مدون، راهبرد نداشتن دست در ماحصل وضعیت این. (1891 کالن، اقتصاد کمیسیون

 که گیریممی قرار پرسش این مقابل در لذا. است انکشورم اقتصاد بلندمدت راه نقشه در توسعه کاربردی

 منابع و خدادادی الوصولسهل تجدیدناپذیر منابع محل از عموماً که گذاریسرمایه گزاف هزینه صرف

 است؟ بوده برخوردار علمی منطقی از آیا پذیرفته صورت کشور روزمینی و زیرزمینی

 

 فساد  -1-۳

  فسادکلمه ترمینولوژی یا اصطالح شناسی  1-۳-1

است و بر موضوعات  برخوردار داریفساد از شمول دامنه دةیپد مینیبیموضوع، م نیا رامونیپ یبررس در

 ...و ،یفساد فرهنگ ،یفساد اجتماع ،یاسیفساد س اداری، فساد ،یهمچون: فساد مال کندیصدق م ارییبس
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روی  نیو از ا باشدیم زیدو چ ازمندیاد نوجود آمدن فساست، که به نیو تعدد انواع فساد ا یگونا گون لیدل

 :است امر دو نیاز ا یکیدر هر نمودی که دارد منتسب به 

 .تیجنس ؛یالت سازمانیفرد؛ اداره و تشک ایهمچون جامعه  نه،یظرف و زم  -

 .دانش و معارف اقتصاد؛ و ارتباطات؛ استیو مادة وجودی، همچون فرهنگ و هنر؛ حقوق؛ س هیما -

مادة آن نزد  ای نهیزم تیموضوع و تیبه محور یبستگ ،یعنوان خاص کیهر نوع فساد به  یمعرفحال  نیا با

اعتبار  یدگیدانیگرفتن تجارت فالن کاال، که موجب ز انحصار در مورد در یما دارد، مثل صدق فساد اجتماع

 ی)در اول اختراع و فیمعنوی تأل ایگرفتن حقوق مادی  دهیدر مورد ناد یصدق فساد حقوق ای جامعه گردد؛ و

دو،  ۀنیزم کیاساس ممکن است در  نی(؛ بر اوجودییۀ به عنوان ما یشده است و در دوم دهینام نهیعنوان زمبه

 (1891 )پژوهنده،. تداخل داشته باشند هم عنوان فساد با شتریب ایسه 

 

 مفهوم فساد اداری 1-۳-2

و آن را  دیآیوجود مبه کارکنان فات مکرر و مستمراست در نظام اداری، که در اثر تخل یفساد اداری حالت

است  ییهابی(. فساد اداری منشأ آس1898 تایب ،یی)رضا داردیم مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز ییاز کارا

 ریرا ز آنی اجتماع تیو موقع دیآیبر بدنه، ساختار و هدفمندی سازمان وارد م متخلف روهایین یۀکه از ناح

اداری به لحاظ  فساد .کند تیسرا جامعهی انسان طیبه مح بیآس ۀممکن است دامن زین ی. گاهبردیسؤال م

و...؛ بنا  یحقوق ،یهنری، اخالق ،یفرهنگ ،یاسیس ،یمال: دارد، همچون یهای مختلففساد، گونه یۀتفاوت در ما

( یدولت ای یصوصاداری )خ التیسازمان و تشک تیمحور بخشد،یاداری م خاصۀ آنچه بدان صبغ ن،یبر ا

 است: فساد نوع نیای از مسائل مربوط به اای گذرا به پارهاشاره دیآیدر ادامه م آنچه .است

 

 آفات و تبعات فساد اداری-1-۳-۳

وجود  تیو فقدان شفاف شدت فساد نیب یمیو ارتباط مستق دواندیم شهیمات و کدر ر هایطیفساد در مح

از حقوق اقتصادی،  ریفق قانون و برخورداری قشر تی، برقراری حاکمبا کمک به کاهش فساد تیشفاف .دارد

 (.1839 ری،ی)ضم بخشدیرا بهبود م یو فرهنگ یاجتماع
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که مصادر  ییاما از جا است، گرید کیکه باشد ، مشابه  یفساد در هر شکل و قالب یسوء و تبعات منف آثار

روی در  نیبه همان مصادر در بادی امر دارند، از ا برگشت به اجبار زیکارها ن جیامور مختلفند، و بازخورد و نتا

 (1838سرشت، . )فرخدیآیم انیو اداری سخن به م یدولت قسمت از مصادر نیا

های اداری اغلب در نظام فساد: کندیبرآورد م نیچشمه از مفاسد را چن نیا یاجمال جیرابطه نتا نیدر ا

و مهار و  تیشده و در کشورهای در حال توسعه، اهم شرفتیپو  توسعه جدی به یرسانبیکشورها، موجب آس

آن عبارت است از:  مضار است. از دهیو مردم آنها واضح و آشکار گرد استمدارانیکامالً برای س آن کنترل

. شودیم یاجتماع یعدالتیدر جهت کاهش فقر و ب هاتالش فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن

 ایندهیآ نسبت به یو سرخوردگ دییو باعث ناام شیخو ییها به توانااعتقاد ملت فیتضع بفساد اداری موج

 ینیبشیرا مختل و امکان پ داریپا ۀتوسع معامالت منجر شده، هایمتیق شی. فساد به افزاشودیم ینیبشیقابل پ

 دینما رییشگیپ نده،یدر آ هابیآس دیتشد ضرورت است، تا از کی مبارزه با فساد اداری جه،ی. در نتشودیم

 ( 1898 پور ، فرد و بیتا،)میری

قهری و  امدیعنوان پرا به یانسان جوامع یدفع ای یجیو اضمحالل تدر ینظام اجتماع یفروپاش دیقرآن مج

و  انیشوایپ م،یهالک کن میرا بخواه ارییاهل د چون» :داردیم انیجا که بفساد دانسته آن ریناپذییجزء جدا

عذاب الزم  و در آن زمان رند،یگ شیپ اریتباهکاری و ظلم در آن د راه فسق و میکن امر  را اریآن د متنعمان

 (11/)اسراء میسازیپس آنگاه همه را هالک م شود،یم

 

 هاهیو ما هانهیبسترها، زم -1-۳-۴

آن  توانیو نمباشد  داشته ممکن است وجود یمستعد مختلف هاینهیرابطه زم نیشد در ا ادآورییکه چنان

 ز:عبارتند ا نهایاز ا یکه بعضواحدی منتسب دانست، چنان یۀو درون ما نهیرا به زم

 :جامعه یبستر فرهنگ -

و  دیو اجتماع و عقا افراد ها و هنجارهای حاکم برجامعه، ارزش یدانست که فرهنگ عموم دیبا نخست

و مهمتر از همه  یگرائمصرف یۀروح ،یردگرائف ،یگرائدارند. مادی نهیزم نیباورهای مردم نقش محوری در ا

 یبعض و یوفسکیداستا چه،یاست از ن یجهان آخرت از آن جمله است. نقل معروف و بیبه غ مانیضعف در ا

نداشتن به  مانیا یهر اقدام شدن که: اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است. به نظر نگارنده برای مجاز گرید

بوده، و  ینداشته باشد فاقد کنترل اجتماع ییکه روز جزا ییخدا رایبه خداست، ز نداشتن مانیمعاد، کاراتر از ا
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  صورت در Craig, 2008, P. 2th) معاصر یحی)متأله مس گیکر امیلیبه قول و .است دهیفایب او عیتشر

و  درد پزشک برای کاستن قاتیدانش بشری، تحق شرفتیدانشمند برای پ کمک» :به خدا و معاد مانیا منهای

 ۀنوع بشر، هم تیبهتر شدن وضع برای کانیهای نبرای برقراری صلح در جهان، فداکاری پلماتیرنج، تالش د

کس  چیه یزندگ ن،یکند. بنابراینم جادیا یتفاوت چیافراد ه نیا تالش ان،یاست. در پا چیبه خاطر ه نهایا

 ( 1892)خداپرست، «. داردیی نغا یتیاهم

 :اقتصادی هایهیما -

مردم و  دیقدرت خر کاهش رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و خته،یاقتصادی، تورم افسار گس یثباتیب

است  یهیاقتصادی بروز تخلفات اداری است. بد عوامل نیتردرآمدها در جامعه ازجمله مهم ۀناعادالن عیتوز

و  کفر و سر به ندکیرا مستهلک م مانیا ابدیاست و چنانچه شدت  ازیو ن یتنگدست و عامل مزبور موجب فقر

که فرموده: از دری که فقر وارد  است )ع( یکه منسوب به امام علچنان زندیم ینیهای دناباوری به ارزش

 .رودیم مانیا گریشود، از در د

 :یاسیعوامل س  -

های فشار گروه ،یبازرس وی های نظارتبر آن و بر دستگاه هینفوذ قوة مجر ه،یاستقالل کامل قوة قضائ عدم

برای در امان ماندن  هیجوسازی و غوغاساالری، توص ران،یمد نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداریذی

 یاسیس عوامل مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله یمجازات و باالخره عدم آگاه از متخلف رانیمد

 .کننده تخلفات اداری است لیتسه

 :یعوامل ادرای سازمان -

اداری،  هایدستورالعمل ها ومقرارت و تعدد بخشنامه ن،یقوان یدگیچیکارآمد، پ ریاداری غ التیتشک

در نظام  ییاستخدام و ارتقای افراد، نارسا ۀنیدر زم ضیتبع ساالری و وجودستهیمؤثر، فقدان شاریان غریمد

 ،ییرضا) امر هستند نیاز جمله عوامل مؤثر در ا گریو عوامل متعدد د یابیو ارزش نظارت و نظام هیو تنب قیتشو

1898) 
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 از فساد اداری ییهاگونه -1-۳-۵

 1رشوه -

 ایشود. نفس گرفتن یداده م ای آلوده و فاسد گرفته ۀرابط کی ی( است که طگرید اییاش ای)پول  یوجه رشوه،

 .دانست آن را جوهر فساد دیدادن رشوه، تخلف است و با

 2اختالس  -

که  کندیم دایپ تیاهم اریبسی زمان دهیپد نیدارند؛ ا ینها دسترسمنابع توسط افرادی است که به آ دنیدزد

 یدر راستای منافع عموم دیکه با یاند و از منابعاستخدام شده که در آن ییاز نهادها ،یکارمندان بخش عموم

 یهنگام .ندینمای و مقررات یهای قانونتیتصرف در آن فراتر از محدود ایاقدام به دزدی،  شود، از آنها استفاده

شود و یسرقت نم یشخص ییدارا چیاما ه افتد؛یبه خطر م یمنافع عموم رد،یگیکه اختالس صورت م

 .ستندین برخوردار برای محاکمه یشهروندان، از حقوق قانون

 ۳کالهبرداری -

 نیب ۀکه واسط استی ها و تخصص، توسط مأموران بخش عمومتیاطالعات، واقع فیتحر ای رییتغ

 .باشندیمی شهروندانند و به دنبال کسب منافع شخص و استمدارانیس

 :رییگباج ایاخاذی  -

 .دیتهد ایکار بردن زور، خشونت با به گرید اییدست آوردن پول و اشاست از به عبارت

 :بازی یپارت -

 نیا نکهیبدون توجه به ا ،یدولت منابع عیسازی و توزیخصوص ندیسوءاستفاده از قدرت است که در فرا ینوع

 .رودیکار مبه اند،آوری شدهبع در محل اول چگونه جمعمنا

 :شاوندساالرییخو  -

خود )همسر، برادر، خواهر،  لیفام اداره اقوام و اعضای کی ریآن، مد یاست که ط بازییای از پارتژهیو شکل

 (1891 ،یحسن) دهدیم حیترج گرانیفرزند، عمو و...( را بر د

که با قالب و  یاما به لحاظ نسبت شوند،یمحسوب م یاقتصادی فساد مال یۀشده از زاو ادیموارد  برخی از

 نیبرای تأم یمظاهر فساد هستند و قانون اساس هانیا. شوندیم عمل اداری دارند جزو مفاسد اداری قلمداد ۀنیزم

                                                             
1 Bribery 
2 Embezzlement 
3 Fraud 
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 مشکوک برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی، حق تجسس و تفحص در موارد ای رییجلوگ اقتصادی و تیامن

 قیطر از قیو تحق یدگیدولت را موظف ساخته که با رس ،یقانون اساس 19 اصل .داده است هیرا به قوة قضائ

ها و کاریمسوءاستفاده از مقاطع ه قمار، از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، یهای ناشثروت یقضاء اسالم

را  رمشروعیموارد غ رین فساد و سادائر کردن اماک ،یاصل مباحات های موات ونیفروش زم ،یمعامالت دولت

از آن  تیو حما مشروع تیبر مالک گریو اصراری د دیاصل تأک نیصاحب حق رد کند. در واقع ا به گرفته و

 دیقرار گرفته باشد، با گریید اریدر اخت یکس یدارائ رمشروعیغ ۀلیو وس قیبه هر طر دیگویاصل م نیاست. ا

 (1871 ،یبه صاحب حق بازگردانده شود )مدن

از دو جهت با نظام مقدس  اداری کارامدی فساد یۀبه نظر کردیکه رو میباور نیبر ا یعنوان شهروند اسالمما به

 :در حال چالش است یاسالم

با موارد مشابه خود جزو  سهیمقا برگرفته از متن اسالم ناب، و در رانیا یجمهوری اسالم یقانون اساس .1

که در  میاای در جامعه خود آغاز کردهتوسعه شیپۀ مبنا از سه ده نیجهان است؛ بر ا ۀشرفتیپ نیقوان

کرده است و فساد در هر شکل آن مانع رشد آن خواهد  یرا ط رییگچشم رشد ریو فراگ ایپو یتیوضع

 .بود

 نینظام است؛ از ا نیا یعال موضوع جزو اهداف نیگره خورده، و ا ینظام، با عدالت اجتماع نیروح ا .2

 است. یاجتماع عدالتق در راه تحق یهر شکل آن مانعروی، فساد به 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه. ۳

است.   1یکاربرد اقتصاد شتریبلکه ب ست،یمحض مختص دانشگاه و حوزه ن کیبحث تئور کی یاقتصاد مقاومت

در عمل دارد، نه  شهیر آن یهااست که شاخص یاقتصاد تیواقع کی ست،یشعار ن کی یمقاومت اقتصاد

در  یکرد و حت یمعرف یعلم مجامع به 2یتوان با واژه اقتصاد مقاومتیبه اقتصاد را م دیجد دگاهید نی. احرف

اقتصاد  یهاآن شاخص یابیارز یو برا کرد استفاده 8یمقاومت اداریتوان از واژه اقتصاد یتر، مقیمفهوم دق

و در  یمفهوم اقتصاد کیاست تا  اداریاقتصاد  مفهوم کیواژه  نیا رایو استخراج نمود، ز فیرا تعر اداری

                                                             
1 Applied Economy 
2 Resistive Economy 
3 Administrative Economics 
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باشد تا نه تنها بر  یبر اقتصاد اسالم یعمل و کاربرد بتواند مبتن در باشد کهیم اداریاقتصاد  یهاحلراه یپ

قرار دهد که  یرا در جهت اداری اقتصاد ریبلکه مس دیفائق آ یاسیاقتصاد س در عرصه جادشدهیا یهابحران

با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر  (.1891 ان،یتب تیشده باشد )سا اتخاذ زیم نالز ینگرهندیو آ یآمادگ

توانند خلل مهمی برای کشوری با نمی فساد اداری حاکم بر جامعهسیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که 

که به خدای قدرت جمهوری اسالمی ایران و با این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری 

متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسالمی قادر است با 

این ای از ها و اقدامات الزم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمدهریزی، تالش، تدوین استراتژیبرنامه

بلکه در آن به  شودیمحدود نم یتنها به مباحث اقتصاد یاقتصاد مقاومت .نیز به فرصت تبدیل کند را  هاچالش

و  عدالت اداریها و ثبات شده است. توجه و احترام به حقوق انسان ژهیتوجه و عدالت مانند ییهاهیپا یهابحث

خود  یبه خودهای دولتی در ادارات و سازمان یاقتصاد مقاومت دهیمطرح است. ا آن هم در داریتوسعه پا

-د که نیازمند حمایت مستمر و محکم دولت میسر راه وجود دار یتحقق آن مشکالت یشود و براینم ییاجرا

تحقق به عبارتی دیگر    دهدیقرار م رانیجامعه و اقتصاد ا اریرا در اخت ییهاآن فرصت یریگیپ نیهمچن .باشد

 اخالقی و شورنمبه که  زم است و مردم دارد ال نیجانبه مسئولبه همت همه ازین ها ی در سازماناقتصاد مقاومت

اقتصاد  یالگو یاسالماقتصاد یو برمبنا ابندیکشور توسعه  یاقتصاد یهارساختیزو شود،  داده بها یمل

تالش شود تا اقتصاد و  گردد نییکشور تبهای دولتی سازمان یاقتصاد تیو وضع طیمطابق با شرا یمقاومت

 .کند داینجات پ کنونی تیکشور از وضع

 :رسدبه نظر میضروری  اداری رهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتراهکا

ها بالخص در همه بخشگذاری برای اصالح الگوی مصرف نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست -

گذاری را دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایهاست. مصرف، تولید را جهت میای دولتی هسازمان

تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای نق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که میکنند. رومشخص می

تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقالل اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح 

 .مردم نباشد ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار بهشود. البته باید به گونهتر میکالن

 های دولتی مبنی بر عدم دریافت رشوه ، اخاذیاجرای صحیح و درست منشورنامه اخالقی سازمان -

 کاران و کالهبرداران و....(اجرای سیستم توبیخ شدید برای کارکنان خطاکار )اختالس -
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مبنای های درست و نه برساالری و استخدام برمبنای گزینشبرقراری سیستم و نظام شایسته -

 خویشاوندساالری

 هایسازمان، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با هاکارایی کارمندان سازمانوری در افزایش بهره -

  رقیب

برای تحرک در اقتصاد  های دولتیاز سازمانای های حمایتی پولی و مالی و بیمهسازی سیستمفعال -

 داخلی 

بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق ام قابل پیشتوجه به معضل تورم و برقراری یک نظ -

 های بهینه در این فرآیندآن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاست

ها در روند تامین کاالها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از تبدیل تهدیدها به فرصت -

لی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خودکفایی کامل یا حداقل دهی به عزم مکاالها، شکل

 خوداتکایی در تولید و تامین این اقالم

کشورهای دوست، های سازمانبا برخی از  های دولتیسازمان برقراری ارتباطات خاص اقتصادی -

جاری از یک شریک ای و گسترش شرکای تهای منطقهگسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوکو

 ترعمده به چند شریک کوچک

. ضمن آنکه برای های دولتیدر سازمان یت ایرانیاگیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمشکل -

تقویت اقتصادی ملی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز الزم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای 

 ارهای وارده است. اقتصاد مقاومتی در مقابل فش
 

 :منابع

 .13/1/91روزنامه ملت، مقاومت اقتصادی از رهگذر اقتصاد مقاومتی، مورخه  -
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