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مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت ،به گونهای که در اواخر قرن بیست و در قرن بیست و یکم
قدرت کشورها بر اساس میزان توسعهیافتگی بهویژه توسعه اقتصادی تعریف میشود .از این رو تالشهایی برای
ارائه الگوهای توسعه در جوامع مختلف شکل گرفت که نتیجه آن طرح نظریاتی در اینن زمیننه بنود .اینن
نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی مطلوب توسعه هیچگاه متوقنف نشنده اسنت و همچننان ادامنه دارد.
دیدگاه های اولیه مبتنی بر توسعه خطی بود اما مکاتب بعدی آن را رد کردند و بر الگوی توسعه بومی تأکید
داشتند .ایران نیز پس از انقالب اسالمی سعی کرد تا الگوی پیشرفت و توسعه بهویژه در حوزه اقتصادی خود را
تدوین کند و نهایتاً در سال  91الگوی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد .سؤالی که در
پژوهش حاضر مطرح میشود این است که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از
نظریههای توسعهای است که قبالً مطرح شدهاند؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به سنجش گذاشته میشود
که هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است ،اما درواقع ترکیبی از
نظریههای نوسازی و وابستگی است که پیشتر ارائه شده است؛ از این رو نمیتوان آن را یک الگوی جدید
دانست ،اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد .این پژوهش در چارچوب الگوهای توسعه بررسی میشود .روش
تحقیق در این پژوهش ،مقایسهای و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهای و اینترنتی است.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،توسعه ،نوسازی ،وابستگی.
] [ Downloaded from ejip.ir on 2022-06-25

96

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

 .1مقدمه
مسئله توسعه بهویژه توسعه اقتصادی همواره مورد توجه دولتمردان و اقتصاددانان بوده استت .از ایتن
رو شاهد ارائه نظریه های مختلفی برای رسیدن به وضعیت توسعه هستیم ،ازجملته نظریتا نوستازی،
توسعه نیافتگی شامل مکتب ساختاری و وابستتگی ،نظریتا پساتوستعه و غیتره .در ایتران نیت مستئله
توسعه از حدود یک قرن پیش مطرح شد ،اما تا دهۀ اخیر اجماعی بر ستر متد توستعه اقتصتاد ملتی
وجود نداشت و به همین دلیل وضعیت اقتصادی و رفاهی مناسبی شکل نگرفت .با مطرح شدن مسئله
هسته ای ایران به عنوان یک مسئله سیاسی در عرصۀ بین الملل رویکردهای متفاوتی نسبت به ایتران از
سوی قدر های ب رگ در پیش گرفته شد که مهم ترین رویکرد آن ها تحریم های چندجانبه بود .بتا
شد یافتن تحریم ها اقتصاددانان ایرانی سعی کردند یک مد بومی برای خروج از وضعیت موجود
ارائه دهند؛ چراکه در شرایط کنونی جهان شاید بتوان گفت اقتصاد مهم ترین مؤلفه قدر محستو
می شود .این مد بومی که در سا  1392توسط رهبری مطرح و توسط اقتصاددانان تبیتین شتد متد
اقتصاد مقاومتی است .هرچند دولتمردان سعی کردند با پیاده سازی متد هتای غربتی ستط نستبی از
رفاه را ایجاد کنند ،اما بحران هایی نی شکل گرفت .از این رو ضترور معرفتی یتک الگتوی بتومی
بیش از پیش احساس میشد .سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح میشود این استت کته آیتا الگتوی
اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از نظریه های توسعه ای استت کته قتب ا تئتوری ه
شدهاند؟ در پاسخ به این ستؤا فرضتیه ذیتل بته ستنجش گذاشتته متیشتود :هرچنتد الگتوی اقتصتاد
مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است ،اما درواقع ترکیبی از نظریههای نوسازی
و وابستگی است که پیش تر ارائه شده است .از این رو نمیتوان آن را یک الگوی جدید دانست ،اما
به هر شکل ماهیت مستقلی دارد .در این پژوهش ابتدا الگوهتای توستعه بته عنتوان چتارچو نظتری
تبیین می شود .سپس الگوی اقتصاد مقاومتی را بررسی خواهیم کرد و درنهایت بته مقایسته الگوهتای

 .2ادبیات پژوهش
حیدر مستخدمین حسین در مقاله ختود تحتت عنتوان «مقدمته ای بتر آستیب شناستی اقتصتاد ایتران بتا
راهبردی بر اقتصاد مقتاومتی» معتقتد استت کته از قترن  16تتا  21بتر استاس ستاختارهای فرهنگتی و
تولیدی کشورها مکاتب اقتصادی متفاوتی شکل گرفت که هیچ یک نتوانسته اند یک برنامه راهبردی
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و مسائل اقتصادی ارائه دهند و طرح اقتصاد مقتاومتی را در همتین راستتا

تحلیل میکند .به اعتقاد وی مد اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید توستعه استت کته اگتر درستت
اجرا شود قطعاا می تواند اقتصاد ملی را از سردرگمی نجا دهتد و اقتصتاد کشتور را هتد دار کنتد
(مستخدمین حیدری.)1395 ،
مصطفی قربانی در تحلیل خود تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه» اشاره متیکنتد
که اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تقویت ظرفیت های درونی اقتصاد کشور است و در عین حا  ،به دور از
ان واگرایی است .وی معتقد است که اقتصاد مقاومتی دارای یک ساحت نظری در میتان نظریتههتای
توسعه است و می تواند به معنای گشودن راهی جدید در میان نظریه های توسعه باشد؛ یعنی به عنتوان
حد وسط ایدۀ جهانی شدن و وابستتگی قترار گیترد .درواقتع بته اعتقتاد وی اقتصتاد مقتاومتی ضتمن
پذیرش مؤلفه هایی از جریان های اصلی توسعه در برخی از مؤلفه ها با آن ها تقابل دارد و به هر جهت
میتوان اقتصاد مقاومتی را الگویی در میان این دو سنت دانست (قربانی.)1396 ،
وحید بهرامی و مصطفی شوشتری در مقاله خود تحت عنوان «الگوی دستیابی به توسعه با نگاه به
دو مکتب نوسازی و وابستگی معتقدند که میتوان از رهیافت این الگوی نوسازی و وابستگی به یک
الگوی توسعه سیاسی -اقتصادی بومی رسید و ایجتاد یتک دولتت توستعه گترا کته فهتم مشتترکی از
اهدا

توسعه در میان نخبگان فکری و اب اری وجتود دارد ،متی توانتد راهحلتی بترای بترونرفتت از

وضعیت کنون باشد (بهرامی و شوشتری.)1393 ،
علیرضا سمیعی اصفهانی و فاطمته حبیبتی نیت در مقالته ختود تحتت عنتوان «نظریته پساتوستعه و
الگوی اقتصاد مقاومتی در جمهوری اس می ایران؛ رویکردی مقایسه ای» اشاره می کنند که نظریتا
ک سیک و مدرن توسعه در برآوردن نیازهای راستین بشری ناکام بودهاند .بته همتین دلیتل نظریتا
پساتوسعه مطرح شده اند .آن ها پس از مقایسه دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و نظریا پساتوسعه به این
نتیجه می رسند که اگرچه این دو رویکرد در برختی جهتت گیتری هتا ،ماننتد طترد و نفتی بستیاری از
زیست محیطی و اخ قی آن ها و نی تأکید بر توسعه بومی ،محلی ،اخ ق توستعه و  ...ستنخیت هتایی
دارند؛ اما از منظر شالوده های هستیشناسی ،معرفت شناسی ،روششناسی و غایتشناسی تفاو هتای
بنیادینی با یکدیگر دارند (سمیعی اصفهانی و حبیبی.)1394 ،
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به طور کلی باید گفت که عمده مباحث مطرح شده درباره اقتصاد مقاومتی به تبیتین مؤلفته هتای
آن و چگونگی تحقق آن در بخشهای مختلف سیستم کشور پرداخته است و هیچیتک از آنهتا بته
طور مج ا این الگو را با نظریا نوسازی و توسعه نیافتگی به طور جدی مقایسه نکرده استت .در ایتن
پژوهش با توضی مؤلفه های نظریتا نوستازی و توستعه نیتافتگی بته مقایسته و بیتان تشتابها آن بتا
الگوی اقتصاد مقاومتی پرداخته میشود.
 .3چارچوب نظری :الگوهای توسعه
این واقعیت که در نوشتههای اولیه علم اقتصاد ،تناسب قابل م حظهای میان اقتصتاد و توستعه و علتم
اقتصاد به معنای عام وجود داشت ،به ویژه در بستر بررسی ماهیت «مفهوم توسعه» جالب توجه استت.
از قدیم االیام توجه به مسائل مربوط به توسعه ،یکی از ژر ترین انگی ه ها بترای پیگیتری اقتصتاد در
معنای عام آن بوده است و به هنگام تحقیق درباره ج ئیا مربوط به مفهوم توسعه ،این شالوده کمی
اقتصاد توسعه را باید به ذهن ستپرد (ستن .)1386 ،توستعه اقتصتادی فراینتدی استت کته در طتی آن
شالوده های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می شود ،به طوری که حاصتل چنتین دگرگتونی و
تحولی در درجه او کاهش نابرابریهای اقتصادی و تغییراتی در زمینههای تولید ،توزیع و الگوهتای
مصر

جامعه خواهد بود .امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچو تئوری ختال

اقتصتادی متورد

توجه نیست؛ بلکه بنا به گفته «میتردا » ،رشتد و توستعه اقتصتادی یتک مستئله اجتمتاعی -سیاستی و
فرهنگی است .البته بین رشد و توسعه اقتصادی ،تفاو وجود دارد .رشد اقتصادی صرفاا بیتان کننتده
اف ایش تولید یا درآمد سرانه ملی در یک جامعته و بیشتتر متکتی بته ارقتام کمتی استت؛ امتا توستعه
اقتصادی فرایند پیچیدهتری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوال اقتصادی ن دیکتتر استت تتا
مفهوم رشد اقتصادی (بهرامی و شوشتری .)1393 ،مهم ترین بحث قترن بیستت و یکتم بحتث توستعه
است که شناخت ابعاد آن در جوامع صنعتی و جهان ستوم از اهمیتت بستیاری برختوردار استت کته
شکل گیری چند نظر عمده در حوزه توسعه اقتصادی بوده استت کته بته طتور خ صته بته دو نظریته
نوسازی و توسعهنیافتگی اشاره میشود:
نظریه نوسازی :این مکتب محصو سه رویداد مهم تاریخی شتامل ظهتور ایتاال متحتده امریکتا بته
عنوان یک ابرقدر  ،گسترش جنبش جهانی کمونیسم و تج یه امپراتوری های استعماری استت کته
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منجر به ظهور کشورهای زیادی در جهان سوم شد .این کشورها به دنبتا الگوهتای توستعه بودنتد و
کشورهای غربی برای جلوگیری از گسترش کمونیسم آن ها را به الگوی خود یعنی نوسازی ترغیتب
کردند .نوسازی دو موج داشت ،در موج او بر اصولی چون مرحله به مرحله بودن ،تجتانس آفرینتی،
اروپایی شدن یا آمریکایی شتدن ،غیرقابتل بازگشتت و توقتف ناپتذیری ،تتدریجی و تکتاملی بتودن،
حرکت از سنت به نوگرایی و درونزا بودن نوسازی تأکید میکردند (سو .)1393 ،اما از دهته  80در
تعریف توسعه و نوسازی دگرگونی و بازاندیشیهایی به وجود آمد که مبتنی بر ده نکته زیر است:
 .1برای نوسازی توده های مردمی به جتای نخبگتان در کتانون توجته هستتند .درواقتع جنتبش هتای
اجتماعی خودانگیخته و رهبران فرهمند کارگ اران اصلی نوسازیاند؛
 .2نوسازی فرایندی تحمیلی از سوی نخبگان محسو نمی شود ،بلکه بازتا آرمتان خودانگیختته
جامعه است که با نمایش ثرو  ،پیشرفت و توسعه غر از طریق رسانهها همراه است؛
 .3بته جتتای تأکیتد بتتر نیروهتتای ذاتتی و درونتتی نوستازی ،نقتتش عوامتتل ختارجی ازجملتته تعتتاد
ژئوپلیتیکی ،دسترسی به اقتصاد و حمایت مالی خارجی ،باز بودن بازارهای جهانی و  ...را مورد
توجه قرار میدهد؛
 .4به جای تأکید بر ایده «جوامع مرجع» یعنی ایاال متحده ،ادعا می شود که ممکن استت الگتوی
مذکور برای سایر کشورها مناسب نباشد و در عوض کانونهای متحرک تجدد شکل بگیرند؛
 .5به جای روند یکنواخت نوسازی ،تصویری متنوعتر پیشنهاد میشود .چون در حوزههای مختلف
زندگی اجتماعی ،نوسازی دارای شتا  ،آهنگ و مراحل مختلفی است .درنتیجه ،ناهمزمانی در
ت شهای نوسازی به وفور اتفاق میافتد؛
 .6چهره کمتر خوش بینانه نی از نوسازی ترسیم می شود که از اراده گرایی عامیانته و ستاده انگارانته
برخی نظریههای اولیه فاصله میگیرد و بر ممنوعیتها ،موانتع ،اصتطکاکهتا و حتتی فروپاشتی
نوسازی تأکید میشود؛
بسیاری میشود؛ زیرا اینها را پیششرط خی اقتصادی میدانند؛
 .8به جای تقابل با سنتگرایی که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد ،سعی میکنند با کشتف
سنن نوسازی در سنتهای مختلف از آنها در جهت تجدد بهرهبرداری کنند؛
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 .9تغییر چهره جوامع پساکمونیسم در اثر تحمیل دستاوردهای صنعتی شتدن و شهرنشتینی .درواقتع
در اینجا مطرح میشود که تغییترا و نوستازی چگونته بایتد صتور گیترد؟ بته سترعت یتا بته
تدری ؟ که هنوز توافقی بر سر آن وجود ندارد؛
 .10کشورهای جهان سوم سعی میکنند الگوهای جوامع توسعهیافته را در کشور خود پیتاده کننتد،
این در حالی است که خود جوامع نمونه آنها را طرد میکنند (تومیکا.)1382 ،
به طور کلی باید گفت که در مطالعا نوسازی با تحلیل های پیچیده و چندجانبه به دنبتا ارائته
راه های متفاو دستیابی به توسعه با توجه به عوامل داخلی و خارجی است که البته ایتن رویکترد بتا
توجه به آنچه بیان شد بیشتتر در متوج دوم نوستازی مشتهود استت .متوج دوم نوستازی بتا توجته بته
انتقاداتی که از سوی موج او وابستگی بر آن وارد شد تعتدی تی در ختود ایجتاد کترد .بته عبتار
دیگر مؤلفه هایی از وابستگی را پذیرفت و برخی از اصو خود را تغییر داد ،مانند نفی الگوی توستعه
خطی و اعتقاد به تنوع مسیرهای توسعه ،بهره برداری از ستنت در راستتای توستعه ،تنتوع کتانونهتای
تجدد و  ...که به آنها اشاره شد .این تغییر رهیافت توسعه را به واقعیت ن دیکتر کرد.
نظریه وابستگی :نظریا توسعهنیافتگی موقعیت کشورهای جهان سوم بتهویتژه از لحتا اقتصتادی را
محصو نظام اقتصادی -اجتماعی غر می داند و در این راستا شاهد پیدایش بازار جهانی و اقتصتاد
جهانی و ایجاد کشورهای وابسته و نیمهوابسته هستیم .ایتن نظریته عوامتل درونتی را متتأثر از عوامتل
خارجی میدانند و درواقع معتقدند نظام سرمایهداری به گونهای عمل میکند که باعث عدم توسعه و
اخت

در اقتصاد کشورهای جهان سوم میشود (باران و همکاران .)1354 ،این نظریه اگر بخشتی از

رویکرد نئومارکسیستی نباشد ،ولی با آن نقاط مشتترک فتراوان دارد و از آن تتأثیر بستیاری پذیرفتته
است .تعریف وابستگی در نظر دوسانتوس وضعیتی است که در آن اقتصاد گروه خاصی از کشتورها
به اقتصاد کشورهای دیگر پیوند میخورد .رابطه وابستگی در نظام جهانی از آنجا حاصل میشود که
برخی از کشورها با ظرفیت های خودشان و مبتنی بر قابلیت درونی شان توسعه متی یابنتد ،حتا آنکته
اخیر مثبت باشد و بالعکس می تواند مانع توسعه آن ها شود (صنعتی .)1395 ،این نظریه نیت شتامل دو
موج می شود .در موج او به اصولی مانند عام بتودن ،وضتعیت ختارجی تحمیتل شتده ،انتقتا متازاد
اقتصادی از کشورهای جهان سوم به سمت کشتورهای سترمایه داری غتر  ،قطتببنتدی در اقتصتاد
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جهانی ،ناسازگاری وابستگی و توسعه ،الگوی توسعه بومی یا خوداتکتایی را بتر پایته منتابع ختودی،
قطع ارتباط با مرک  ،عدم اجازه نخبگان به قطع ارتباط با مرک  ،رفاه دهقانان روستانشتین ،بیکتاران و
محرومان توجه دارند (ساعی .)1394 ،اما این نظریه نیت دچتار اصت حاتی شتد کته مهتم تترین آن هتا
عبارتند از:
 .1روش تحقیق خود را بر الگوی ساختی -تاریخی قرار میدهند و بر وضعیت خاص وابستگی هتر
کشور تأکید میکنند که میتواند منجر به توسعه پویا شود؛
 .2تأکید بر مؤلفه های درونی سیستم در ایجاد توستعه ماننتد مبتارزه طبقتا و همکتاری دولتت بتا
سرمایههای محلی و بینالمللی؛
 .3وابستگی را غالباا پدیدهای اجتماعی -سیاسی میدانند نه اقتصادی؛
 .4وابستگی و توسعه قابلیت هم یستتی دارنتد ،یعنتی توستعه مقتارن بتا وابستتگی (توستعه وابستته)
امکانپذیر است.
اما هر دو موج وابستگی بر توسعه جهان سوم ،سط تحلیتل ملتی ،وابستتگی مرکت  -پیرامتون و
مضر بودن وابستگی در مسیر توسعه تأکید داشتند (سو.)1393 ،
این دیدگاه نی سعی می کند با اص حاتی ،دیدگاه پیچیده ای از توسعه را ارائه دهد و به واقعیتت
جهان سوم ن دیک شود .درواقع دو دیدگاه نوسازی و توسعه نیافتگی سعی می کنند با پذیرفتن برخی
از اصو یکدیگر راهکار واقع بینانه ای را برای توسعه جهان سوم ارائه دهنتد و بایتد گفتت کته متوج
دوم هر دو دیدگاه توان بیشتری برای تبیین و تفسیر مسائل و مشتک

جهتان ستوم و ارائته راهکتار

دارند ،به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان یکی از این دو دیدگاه و یا تلفیقتی از آن هتا بتر
اساس وضعیت خاص هر کشور پیاده شده است .ایران نی با توجه به وضعیت اقتصادی و ویژگیهای
فرهنگی -اجتماعی همواره سعی کرده که الگویی بومی تدوین کند که در حوزه اقتصادی بتا تلفیتق
اصو موج دوم رهیافتهای نوسازی و وابستگی به الگوی اقتصاد مقاومتی دست یافته است.

باید برای غلبه بر شرایط نامناسب اقتصادی یک مدیریت و رهبتری قتوی اقتصتادی ایجتاد شتود کته
بتواند در مقابل چالش ها از خود انعطا پذیری نشتان دهتد و از فرصتتهتای در حتا تغییتر نهایتت
بهره برداری را انجام دهد .برای رسیدن به این اهدا

باید بتوان در خود آمادگی کامل برای پذیرش
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مخاطرا اقتصادی همراه با انعطا

الزم در مقابل آن ها ایجاد کرد .اگر چنین آمادگی ایجاد شتود،

آنگاه توان سازگاری با آسیب هایی که ناشی از بحران اقتصادی است ایجاد می شود و این سازگاری
باعث متی شتود کته آستیب هتایی کته متداوم اقتصتاد را تهدیتد متی کنتد ،از پتیش پتا برداشتته شتود
(آقامحمدی .)1391 ،بنابراین می توان گفت اقتصاد مقاومتی اقتصادی استت کته فعالیتت هتای اصتلی
اقتصادی آن در زمینه تولید و تجار به مهار های خود متکی بوده ،در تعامتل بتا ختارج هوشتمند
عمل کرده و امکان تغییر سریع و خودکار بدون اخت

جدی در بازار در مقابل فشار ها و ضربههتای

تحمیلی بیرونی از سوی کشورهای متخاصتم و غیرهمستو را داشتته و پیشترفت و شتکوفایی ختود را
استمرار ببخشد .اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی استت کته ضتمن مقتاومستازی و تقویتت
اقتصاد ملی در برابر تهدید ها ،توان تحریمشکنی با رویکرد عقب راندن نظام ستلطه را داشتته باشتد و
در عین حا پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،درون زا و برونگرا باشد (قوامی .)1391 ،اما دستیابی به اقتصاد
مقاومتی شرایط و ال اماتی دارد که به دلیل شباهت های ساختاری جهتان ستوم تقریبتاا در اکثتر آن هتا
قابلیت اجرا دارد .شهرنشینی بدون ضابطه ،تولید ناخال

ملی اندک ،محصور بودن به صادرا مواد

اولیه ،بدهی های ک ن ،ضعف در رقابت صنعتی ،فقدان صنایع متادر ،نهادهتای اجتمتاعی ،سیاستی و
اقتصادی توسعه نیافته ،مشتک

مربتوط بته انتقتا قتدر  ،نظتام مالیتاتی ،تقستیم ناعادالنته ثترو ،

فرهنگ اقتصادی ،نوسان در تعریف منافع ملی و  ...از مقوله های جهتان ستومی هستتند (ستریع القلتم،
 .)1393مهم ترین مشخصه اقتصادی این کشورها وجتود ویژگتی هتای دوگانته در زنتدگی اقتصتادی
آن هاست ،به گونه ای که بخشی از حیا اقتصادی آن ها با اقتصاد جهانی همراه شده است اما بخش
اعظم اقتصادشان هنوز اقتصاد سنتی است (ساعی .)1392 ،مؤلفههای اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
 .1مردمی کردن اقتصاد :مردمی کردن اقتصاد به معنای مشارکت مردم در اقتصاد نیستت ،بلکته بته
معنای تکیه به مردم در فعالیت های اقتصادی و به معنای آن استت کته متردم نقتش اصتلی را در
فعالیت های اقتصادی داشته باشند .این امر باعث می شود که از تمتام استتعداد هتا و ظرفیتتهتای
(میرمع ی.)1391 ،
 .2توانمندسازی بخش خصوصی :تجربه کشورهایی که موفق به کوچکستازی بختش تشتکی تی
دولت های خود شده اند ،نشان می دهد که این کشورها به نتتای بستیار ارزنتده ای ازنظتر اجترای
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باکیفیت کارهای ک ن خود دست یافته اند .به نظر می رستد نقتش پررنتگ دولتت نیت در اداره
کارها میبایست کاهش یابد و به جای آن ،روند نظار بر کارها و هدایت امور توستط دولتت
توسعه یابد .دولت به عنوان ارکان اجرایی و تصمیم ساز که اب ارهای الزم اقتصادی را در اختیار
دارد ،می تواند حرکا کیفی تری را در تمام عرصه ها از خود نشتان دهتد (فشتاری و پورغفتار،
.)1393
 .3کاهش وابستگی به نفت :وابستگی اقتصاد کشور به یتک محصتو ازجملته نفتت موجتب وارد
شدن تکانه های شدید در فراز و نشیب بازار به اقتصاد آن کشور می شتود .کتاهش وابستتگی بته
نفت از دو طریق ممکن است :کاهش تولید نفت و تبدیل نفت .یعنی بترای کتاهش صتادرا و
جلوگیری از مواجهه با مشکل نفت به فروش نرفته ،یا باید تولید نفت کاهش یابد یا اینکه تولیتد
نفت به می ان فعلی یا بیشتر از آن ادامه یابد .چنانچه بنا باشد تولید نفت ادامه یابد و همچنتین آن
نفت به فروش نرود و صادر نشود ،بدیهی است که باید به فرآورده های نفتی تبدیل شود و یا در
داخل به مصر

برسد و یا به صور فرآورده صادر شود (کریمی .)1391 ،بته طتور کلتی ایتن

روش در مورد کشورهای تکمحصولی صدق میکند.
 .4توسعه شرکتهای دانشبنیان :این مؤلفه یکی از ضرور های جامعه در تحقق سیاستت اقتصتاد
مقاومتی است .شرکت ها و مؤسسا دانش بنیتان شترکت یتا مؤسسته خصوصتی هستتند کته بته
منظور هم اف ایی علم و ثرو  ،توسعه اقتصادی دانشمحتور ،تحقتق اهتدا

علمتی و اقتصتادی

شامل گستترش و کتاربرد اختتراع و نتوآوری و تجتاری ستازی نتتای تحقیتق و توستعه تشتکیل
شده اند .منظور از تولید ثرو از دانش در شرکت های دانش بنیان این است که ایتن شترکت هتا
بتوانند با تولید محصوال علمی ،ارزش اف وده آن ها را هم اف ایش دهند تا در دنیای رقتابتی از
استاندارد الزم برخوردار باشند و مطلوبیت ختود را بترای مشتتریان حفت کننتد .امتروزه دانتش
مهم ترین دارایی یک کشور استت و سترمایه هتای فکتری و ابت ار توستعه و پیشترفت محستو
 .5حمایت از تولید ملی :در شرایط اقتصاد مقاومتی مهم ترین وظیفه مصر کنندگان این است کته
با خرید اجناس داخلی از واحدهای تولیدی حمایت کنند .البته تولیدکننتدگان نیت بایتد بته ایتن
مسئله توجه داشته باشند که در اقتصاد مقتاومتی آنتان نیت وظتایفی از جملته افت ایش کیفیتت و
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کاهش قیمت تمام شده محصوال نهایی را بته عهتده دارنتد و قطعتاا تولیتدا داخلتی نبایتد بته
نحوی باشد که منجر به ضرر و زیان مصر کنندگان شود و قطعاا تولیدکنندگان نباید از شرایط
اقتصاد مقاومتی و اف ایش خرید محصوال داخلی از سوی مصر کنندگان سوءاستفاده کترده
و کیفیت و یا خدما پس از فروش کاالهای تولید داخل را کاهش دهند؛ زیرا چنین اقتداماتی
قطعاا حرکت در راستای اهدا

اقتصاد مقاومتی را با موانع روبرو می کند و در نهایت مشتک

آن دامنگیر خود تولیدکنندگان میشود (دانشمند و همکاران.)1391 ،
 .6مبارزه با سوداگری و مفاسد اقتصادی :از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی مقابلته بتا ستوداگری و
فساد است .منظور از سوداگری فعالیت های غیرمولدی است که از ت طما و نوسان های بتازار
سوءاستفاده نموده و بهره مندیهایی را نصیب برختی افتراد متی گردانتد .عتدم تقتارن اط عتاتی
رانت های مختلف اعتباری ،انحصاری و  ...منشأ بروز این گونه رفتتار استت کته موجتب آستیب
دیدن بخش مولد میشود و در اقتصاد نوسانهای شدید و حبا های قیمتی بته وجتود متیآیتد.
چنین اقتصادی در مواجهه بتا کمتترین فشتار ختارجی کمتترین پایتداری و مقاومتت را داشتته و
به سرعت مت شی میشود .فساد نی طیفی از اعمتا خت

قتوانین بترای کستب ستود شخصتی

است که در سط ک ن موجب ناکارآمدی سیستم و کاهش سرمایه گذاری میشود (نریمانی و
عسکری.)1391 ،
 .7مدیریت مصر  :یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مدیریت مصر
است که یکی از علل اساسی اسرا

و زیاده روی در مصر

استت .واقعیتت ایتن

و همچنین تمایل مردم به مصتر

کاالهای خارجی ،پایین بتودن کیفیتت محصتوال و کاالهتای داخلتی استت و ایتن مستئله در
بلندمد باعث سلب اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالهای داخلی شده است .بنابراین با توجه به
ویژگی شرکتهای دانشبنیان در استفاده از دانش برای بهینه کردن کیفیت محصوال داخلی،
به همراه اقداما فرهنگی ،می توان موجب ترغیب مردم به مصر

کاالهای داخلی گردیتد .بته

کاهش می یابد و از سوی دیگر ،با ارتقای کیفیت محصوال داخلی ،زمینه رقابت این کاالها با
کاالهای مشابه در بازارهای خارجی فراهم میگردد (غفارپور و پورحاتمی.)1394 ،
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 .8بهترهوری :بهتترهوری بتته عنتتوان نتتر تولیتتد کاالهتا تعریتتف شتتده استتت و ابت اری استتت بتترای
اندازهگیری درک اینکه چگونه یک کشور منابع در اختیار خود را به کاالهتا و ختدما متورد
نیاز تبدیل می کند .در این تعریف؛ کارایی عبتار استت از میت ان تولیتد کاالهتا و ختدما بتا
استفاده از منابع در اختیار که تابع فرایندهای تبدیل عوامل تولید به محصوال استت .اثربخشتی
نی به می ان تطابق اهدا

جامعه با تولیدا را اندازهگیری متیکنتد .اهتدا

نحوه تجمیع آن ها به منظور دستیابی به اهدا

هریتک از افتراد و

جامعه نی تابع نهادهای حاکم بر آن جامعه است.

بنابراین بهرهوری (کارایی  +اثربخشی) هر اقتصاد تابع نوع نهادهای (رسمی و غیررسمی) جامعه
مورد مطالعه است (فت اللهی و فریادی.)1394 ،
 .9مدیریت منابع ارزی :یکی از مسائلی که استق

اقتصتادی را تضتعیف و وابستتگی اقتصتادی را

تشدید می کند ،نیاز به ارز خارجی است .بنتابراین بایتد نیتاز بته ارز ختارجی کتاهش پیتدا کنتد
(کاهش واردا ) و در تحصیل و تخصی

آن بهترین مدیریت به کار رود (میرمع ی.)1391 ،

 .10تنوع درآمدهای صتادراتی کشتور :کشتورهای بتا وابستتگی شتدید بته صتادرا یتک یتا چنتد
محصتو  ،در چرخته باطتل عقتبمانتدگی گرفتتار آمتدهانتد .ایتن مطلتب در متورد کشتتورهای
صادرکننده منتابع معتدنی و بته خصتوص نفتت ختام از اهمیتت ویتژه ای برختوردار استت؛ زیترا
نوسانا شدید قیمتی این محصوال  ،درآمدهای ارزی این کشورها را بتهشتد دچتار نوستان
می کند .در چنین شرایطی ،در مواقع کاهش درآمدهای ارزی جامعه برای حف سط مصرفش
ناگ یر به دریافت وام و کمک های خارجی است که باعث وابستگی شتدید شتده و در اقتصتاد
ایجاد اخ

می کند .از سوی دیگر نوسانا اقتصادی مانع رشد باثبا خواهد شد؛ زیرا تجربته

نشان داده که اف ایش درآمدهای صادراتی در زمان رونق ،کاهش درآمتدها در زمتان رکتود را
جبران نمی کند .به طور کلی اگر یک کشتور بازارهتای خریتد متنتوع بتین المللتی داشتته باشتد،
قدر چانه زنی بیشتری در مقابل تولیدکنندگان داشته و ریسک آسیب وارد شتدن بته استتق
 .11فعا کردن دیپلماسی اقتصادی :یکی از اساسی ترین کارهتای الزم در اقتصتاد مقتاومتی در بعتد
جهانی و منطقهای ،فراهم آوردن ساختارها و سازوکارهایی است که کشور را از زورگوییهای
سیستم حاکم بر جهان و نهادهای در خدمت آنها در امان نگته دارد .اتختاذ سیاستت گستترش
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پیمان های دوجانبه با کشورهای همراه و همسو را می توان جایگ ین پیوستن به پیمان های جهانی
نمود .باید در معام

تجاری خود با جهان خارج هر چه سریع تر به سمت استفاده از پو هتای

کشورهای دو طر

حرکت کرد .این سیاست به تدری میتوانتد محوریتت دالر را در اقتصتاد

دنیا با تهدیدی مواجه سازد و در عین حا آسیب پذیری اقتصتاد ملتی از نوستانا نتر دالر را
مهار کند (عیسوی .)1391 ،بنابراین باید هرچه بیشتر در ایجاد پیونتدهای راهبتردی اقتصتادی بتا
سایر کشورها در سایه تعامل سازنده ت ش کرد.
 .12حف وحد و انسجام ملی :وحد و انستجام ملتی بت رگتترین سترمایه اجتمتاعی استت کته
حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را تسریع میکنتد .اختت

و تفرقته در ایتن راه باعتث

هدر رفتن نیروها و سرمایهها و از دست دادن فرصتها میشود .از این رو حف وحد یکی از
مهمترین سیاستهای ک ن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است (میرمع ی.)1391 ،
 .13بومی سازی فناوری :فنتاوری شتامل مهتار هتا ،دانتش و روش ستاخت ،استتفاده و انجتام دادن
کارهای مفید است .راه حلی که توسط بعضی از کار شناسان پیشنهاد میشود ،تقلید بجا ،بهموقتع
و عاق نه از روشهای فنی کشورهای پیشرفته است .از این طریق میتتوان کاالهتای ضتروری و
صادراتی را تولید کرد و به م یت نسبی در یک یا چنتد کتاال رستید و درواقتع از فنتاوریهتایی
استفاده کنند که با محیط داخل سازگارترند (سیدشکری و کاویانی.)1391 ،
 .14درون زا بودن :اقتصاد مقاومتی درون زاست؛ یعنی از د ظرفیت های ختود کشتور و ختود متردم
می جوشد .اقتصاد مقاومتی درون گرا نیست؛ یعنی بدان معنا نیست که ظرفیت های خارجی را در
نظر نگیرید و تنها به ظرفیتهای داخل متکی باشد .اقتصاد مقاومتی برونگراست و به سایر نقاط
جهان توجه دارد و با آنها تعامل میکند و با سایر قدر های اقتصادی با قدر مواجه میشود.
الگوی مذکور ضمن تأکید بر نقش عوامل خارجی در ایجاد توستعه بیشتتر بتر عوامتل داخلتی و
ظرفیتهای داخلی توجه دارد و معتقد به اص ح سیستمهای کشور در حوزه اقتصادی -فرهنگی است.
است .اقتصاد مقاومتی مدلی است که در تمام شرایط  -عادی و بحرانی  -کاربرد دارد و باعث ثبا و
شکوفایی اقتصادی میشود اما مقاومت اقتصادی مدلی است که در شرایط بحرانی قابل استفاده است.
بنابراین نباید این دو را یکی دانست و اقتصاد مقاومتی را در مقاومت اقتصادی تقلیل داد .از سوی دیگر
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خود میرسد؛ اما الگوی مقاومت اقتصادی

یک پروژه است و برای دوره کوتاهمدتی و در شرایط خاصی به کار میرود.
 .5اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه
الف) اقتصاد مقاومتی و نوسازی موج دوم

در جامعه ایران درباره توسعه دو دیدگاه وجود دارد:
 .1توسعه درون زا :به مجموعه نهادها و ستازمانهتایی اطت ق متیشتود کته از بطتن جامعته و
الیه های زیرین و نهادهای آن آغاز می شود و کم کتم و بتا بسترستازی بته الیتههتای بتاالتر
رسو میکند و به تدری تغییرا

مورد نظر را به وجود میآورد.

 .2توسعه برونزا توسعهای است که از باال به پائین است و به دنبا شرایطی است که مؤلفههای
توسعه را از جوامع صنعتی و پیشرو اخذ نموده و به کشورهای در حا توستعه ت ریتق کنتد
(لطیفی .)1388 ،اما در دهه اخیر رویکردهایی در حوزههای مختلف شکل گرفته است که به
هر دو دیدگاه توجه دارد و به عنوان نگاهی بینابین مقبو واقع شده است که اقتصاد مقاومتی
حوزه اقتصادی آن است .اقتصاد مقاومتی یتک راهبترد اقتصتادی استت کته اوالا بته معنتای
مقاومت اقتصادی ،اقتصاد بسته و درونگرا و اقتصاد ریاضتی نیست .ثانیاا ،یک راهبرد مقطعی
و کوتاهمد نیست ،بلکه راهبردی ک ن و بلندمد است که قرار است اقتصاد کشور بر آن
تکیه کند .ثالثاا ،این راهبرد مقاومسازی به معنی انفعالی و کوتاهمد اقتصاد نی نیست .از این
رو این مفهوم دو جنبه کاهش آسیبپتذیری و افت ایش تتا آوری استت (ستیفلو.)1393 ،
درواقع در اقتصاد مقاومتی به طور جدی بر توان داخلی و مردمی کردن اقتصاد تأکید شتده
است که الزمه آن تکیه و اعتماد به بخش خصوصی است و هتد

آن بازستازی و احیتای

اقتصاد داخلی است (دهقانپورو دیگران .)1394 ،مکتب نوسازی نی بر مؤلفههایی نظیر مردمی
بودن ،خصوصیسازی ،نقش نیروهتای داخلتی در کنتار عوامتل ختارجی در توستعه ،تنتوع
رو نکاتی که بین رهیافت نوسازی و الگوی اقتصاد مقاومتی مشترکند عبارتند از :تأکیتد بتر
تولید ،اقتصاد و اجتماع ،اهمیت نقش مردم در توسعه ،نقتش نهادهتای اجتمتاعی در تستریع
توسعه ،تنوع کاالها و بازارهای صادراتی ،توجه به عوامتل ختارجی ،کتانون هتای متحترک
تجدد ،پروسه بودن توسعه و بهرهبرداری از سنتها در راستای توسعه.
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ب) اقتصاد مقاومتی و وابستگی موج دوم

اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است که با استفاده حتداکثری از پتانستیلهتای ختود متیتوانتد در شترایط
مختلف همانند تحریم ،بروز بحران های اقتصادی ،جنگ ،خشک سالی و  ...از پویایی الزم برخوردار
باشد .این اقتصاد می تواند در تأمین نیازهای اساسی جامعه خودکفا باشد و می ان وابستگی خود را بته
حداقل برساند .ال اما این الگو شامل کاهش وابستگی بته یتک محصتو  ،مردمتی کتردن اقتصتاد،
مدیریت مصر  ،استتفاده از تولیتد داخلتی ،استتفاده حتداکثری از زمتان ،منتابع و امکانتا و نهایتتاا
حرکت بر اساس برنامه در مد زمان طوالنی است .الگوی اقتصاد مقاومتی اهدافی را دنبا میکنتد
که عبارتند از :تولیدگرایی ،رشد مداوم اقتصادی ،عدالت اقتصادی ،خودکفایی و استق

اقتصادی،

کسب رفاه عمومی ،اص ح الگوی مصر  ،حف ثبا اقتصادی ،کتاهش وابستتگی بته درآمتدهای
نفتی ،حف منابع طبیعی ،استفاده بهینه از منابع موجود (بهرهوری) ،دستیابی به همکاریهای اقتصادی
بتتینالملل تی ،اف ت ایش صتتادرا  ،کتتاهش واردا  ،پیتتدا کتتردن نخبگتتان و استتتفاده از دانتتش آنهتتا
(اسماعیلی خوشمردان .)1395 ،از سوی دیگتر بتر استاس دیتدگاه نظریتهپتردازان وابستتگی ،توستعه
فرایندی است که فتار از استتعمار و استتثمار در حتالی کته ستط زنتدگی جامعته را بتاال متی بترد،
تفاو ها را نی کاهش می دهد؛ تفاو بین گروه های اجتماعی ،بین افراد ،بتین زن و مترد ،بتین کتار
فکری و کار یدی ،بین شما شهر و جنو شهر ،بین شهر و روستا و غیره؛ فرایندی است که نه تنهتا
می کوشد سط تخص

را باال ببرد ،بلکه امکان آن را نی برای همه فراهم متیکنتد .درآمتد سترانه،

تولید سرانه و بهره دهی کار را باال می برد ،اما نه به قیمت یک تقسیم کار و بسیار تخصصی که تتوده
انبوه مردم را در وضع بد سابق نگه دارد .آموزش و بهداشت همگتانی و قابتل دستترس بایتد طتوری
پیشرفت کند که بتواند بازده کل جامعه را باال ببرد .رشد اقتصادی مطلو است ،اما اولویت با توزیع
مجدد و عادالنه ثرو ها و درآمدها ،با رفع نیازهای اساسی اکثریت مردم و بتا مبتارزه بتا فقتر مطلتق
جامعه است .اگر در مقاطعی بین انتخا یکی از این دو گری ی نباشد ،این رشد است که باید به نفع
مقاومتی نی عبارتند از :تأکید بر تولید ،فرهنتگ ،اقتصتاد و اجتمتاع ،توجته بته چهتار بعتد فرهنگتی،
اقتصادی ،اجتماعی و انسانی توسعه ،اهمیت نقش مردم در توسعه ،نقش نهادهای اجتماعی در تسریع
توسعه ،توجه به الگوهای بومی توستعه ،اهمیتت ستاختارها و ظرفیتت هتای داخلتی ،توجته بته اقشتار

] [ Downloaded from ejip.ir on 2022-06-25

رفع نیازهای اساسی راه باز کند (لطیفی .)1388 ،شباهت های بتین رهیافتت توستعه نیتافتگی و اقتصتاد

بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه اقتصادی

109

مختلف جامعه بتهویتژه بیکتاران و محرومتان ،کتانونهتای متحترک تجتدد ،پروسته بتودن توستعه و
بهرهبرداری از سنتها در راستای توسعه.
 .6مقایسه ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه
رشد روزاف ون تکنولوژی ها و اف ایش تصاعدی ارتباطا و نی ویژگی تعام

اجتمتاعی در طتو

یکی دو قرن اخیر به تدری مد ها و الگوهای مدیریتی موجود به ویژه در سط ک ن را با چتالش و
ناکارآمدی مواجه کرده و گاهی ضرور تجدیدنظر در چارچو های کت ن گذشتته را دوچنتدان
کرده است .بر اساس این نیاز روزاف ون جهانی که ابتدا در کشورهای غربی به دلیل پیچیدگی مضاعف
احساس شد ،مقوله و تئوری توسعه متولد گردید و سریعاا شروع بته رشتد و بالنتدگی کترد (غفتاری،
 .)1390مهمترین مکاتب توسعه ،نوسازی و وابستگی است .این نظریا توسط برخی از صاحبنظران
درمورد شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران و تبیین مقوله توسعه و توسعهنیافتگی ایران نی به کار
گرفته شدهاند .اگرچه مکاتب مذکور برههای از تاریخ اجتماعی -اقتصادی کشور را توضی داده و بر
آن قابل انطباق هستند؛ اما شرایط منحصربهفرد طبیعی ،تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ایران به
گونه ای است که به طور کامل از هیچ کدام از الگوها و مکاتب متذکور تبعیتت نمتیکنتد (نصتیری،
 .)1393پس از انق

اس می گروهی به قدر رسیدند که معتقد به سیاست های مکتتب وابستتگی

بودند .این جریان با ملی شدن کارخانهها ،شرکتها ،بانکها و با گسترش دستگاه اداری و دولتی و با
تکیه بر درآمدهای نفتی به بسی منابع و امکانا برای جنگ پرداخت و با شعار استق

و خودکفایی

و عدم وابستگی و با کنتر نر ارز ،نوعی استراتژی جایگ ینی واردا را اتخاذ کرد که با تقویت کار
و تولید و صنعتی شدن همراه نبود .از سوی دیگر به اص حا ارضی پرداختند و قریب به یک ونتیم
میلیون هکتار زمین را بین  250ه ار خانوار روستایی توزیع کردند .در همین زمان موضع گیتری هتای
نظام با انتقاد از سیاست های آمریکا همراه بود .ت ش برای ایجاد نظم جدید و عادالنه جهان به عنوان
چندانی همراه نبود (کاوه پیشقدم .)1389 ،در دوره سازندگی ،جمهوری اس می ایران درصدد ایفای
نقشهایی چون دولت توسعهیافته ،دولت سرمشق ،قدر منطقهای و  ...بود .توسعه اقتصادی به عنوان
کانون اقداما دولت قرار گرفت .درواقع پس از پایان جنگ ،منافع قدر ملی در حوزه اقتصادی و
دفاعی بر منافع معطو به نظم جهانی و ایدئولوژیک پیدا کرد ،به گونهای که رشد و توسعه اقتصادی
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به عنوان اولویت سیاست خارجی و داخلی ایران درآمد .در این راستا سیاستهای تعدیل ساختاری سازمان
تجار جهانی را اجرا کرد که مبتنی بر رشد اقتصادی جلب سرمایه گذاری خارجی و تولید مبتنتی بتود تتا
سهم ایران را از تجار جهانی اف ایش دهد .اما به دلیل عدم تطابق سیاستهای تعدیل ساختاری با پایههای
انق

اس می این الگو نی با ناکامی روبرو شد (باقری دولتآبادی و ابراهیمی.)1395 ،
تا سا های اخیر برای اقتصاد کشور یک تفکر اقتصادی همگون و وفاقشده شکل نگرفتته بتود؛

اقتصاد از نبود یک راهبرد رن بسیار برده و طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در چارچو ایتن چتالش
مفهوم و معنی پیدا می کند .وضعیت نامناسب اقتصاد فعلی ایتران نتیجته پیتروی زیگ اگتی از طترح و
موضوعا متفاو اقتصاد جهانی بوده است .در برهه ای از زمان اقتصاد سوسیالیستی طرح شتد و در
برهه ای دیگر اقتصاد مرکانتلیستی ،اقتصاد بازار و اقتصاد ک سیک ،و هیچیک از اینها برای اقتصتاد
کشور راه به جایی نبرد (مستخدمین حسینی .)1395 ،الگوی اقتصاد مقتاومتی نتیجته  36ستا ه ینته-
فایدهای است که در حوزههای اقتصادی با مد ها ،مدیرها و الگوهای مختلف داشتهایم .آنچه اقتصاد
مقاومتی به عنوان راه دستیابی به توسعه پایدار بر روی آن تمرک دارد ،دستیابی به یک اقتصاد درونزا
است تا بتواند قدر رقابت ایران در بازارهای جهانی را اف ایش دهد که الزمه آن محکم و مقاومتر
کردن زیرساختهاست .همانطور که اشاره شد تولید پایدار است که منجر به توسعه و رشد اقتصادی
میشود ،به همین دلیل باید بر سایر بخشها اولویت داشته باشد و در تولید نی صنعت مقدم است .برای
داشتن صادرا پایدار باید کاالهای صنعتی با قیمت و کیفیت مناسب باشد تا قدر رقابت را داشته
باشد .به عبار بهتر ،استراتژی صنعتی و استراتژی تولید کشور باید یک استراتژی واقع گرایانه باشتد
که با ال اما فناوری ،تکنیک ،آموزش و  ...استراتژی صنعتی مناسب باشد (آ اسحاق .)1395 ،شعار
مسئله و اولویت نظام است .این

استق

 ،آزادی ،جمهوری اس می ایران به ما می فهماند که استق

استق

در تمامی ابعاد ازجمله اقتصاد قابل تبیین است .لذا اقتصاد برای ایران مهم است .استتق

در

عرصه اقتصاد به معنای آن است که ساختارهای اقتصادی کشور به گونه ای باشد که هتیچ تهتاجمی،
با توجه به آنچه گفته شد می توان ادعا کرد که الگوی اقتصاد مقاومتی برگرفتته و تلفیقتی از دو
مکتب نوسازی و توسعه نیافتگی است .درواقع الگوی اقتصتاد مقتاومتی بتا گترفتن مؤلفته هتایی از دو
مکتب و بازتعریف مفاهیم آن بر اساس ویژگی های خاص کشور الگوی توستعه اقتصتادی جدیتدی
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ها و ظرفیت های بومی ایران را در نظر گرفته استت .امتا در ذیتل بته بیتان

اشتراکا الگوی مذکور با مکاتب توسعه با تأکید بر موج دوم میپردازیم:
جدول  .1اشتراکات الگوی اقتصاد مقاومتی با مکاتب توسعه
محورها
تعریف

مکتب نوسازی

مکتب وابستگی

اقتصاد مقاومتی

مبتنی بر تولید و دگرگونی در

مبتنی بر تولید و دگرگونی در

مبتنی بر تولید ،صنعت و دگرگونی

طبیعت ،اقتصاد و اجتماع

فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع

در فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع

فرهنگی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و

اجتماعی و انسانی

انسانی
ملی و نظام بینالملل

مفهوم غالب توسعه

اقتصادی  -سیاسی

سط تحلیل

نظام بینالملل

ملی

دیوان (نقش نظارتی

دیوان (نقش نظارتی

دیوان (نقش نظارتی

هماهنگکننده) و مردمی

هماهنگکننده) و مردمی

هماهنگکننده) و مردمی

الگوها

مدرن ،برونزا و غربی

درونزا و بومی

درونزا و بومی

دا مرک ی

توسعه اقتصادی

توسعه وابسته

توسعه فرهنگی ،اقتصادی و انسانی

نهادهای اجتماعی مانند دولت،

نهادهای اجتماعی مانند

نهادهای اجتماعی مانند دولت،

شرکتهای ب رگ و نهادهای مدنی

دولت و نهادهای مردمی

بخش خصوصی و نهادهای مردمی

مضر بودن وابستگی هرچند

مضر بودن وابستگی و اعتقاد به

که توسعه پویا شکل بگیرد

وابستگی متقابل

منافع مرک و توسعه جهان سوم

توسعه جهان سوم

توسعه جهان سوم

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی

فرهنگی و جامعه بومی

فرهنگی و جامعه بومی

منطق اجرا

متولیان توسعه
ارتباط توسعه و
وابستگی
هد

توسعه

مبنای هنجارسازی
وضعیت صادرا
درآمدهای صادراتی
وضعیت ارتباط با
خارج
وضعیت داخلی جامعه

نقش سنت در تجدد
زمان دستیابی به توسعه
مأخذ :یافتههای پژوهش

تنوع کاالهای صادراتی
تنوع بازارهای صادراتی
تحقق توسعه در ارتباط با بیرون

جانشینی واردا
ایجاد بازارهای مشترک
تحقق توسعه با تکیه بر
مؤلفههای درونی سیستم

تنوع کاالهای صادراتی
تنوع بازارهای صادراتی
تحقق توسعه با تأکید بر
ظرفیتهای داخلی و توجه به
بیرون

پیگیری منافع فردی و رسیدن به

رفاه محرومان ،بیکاران و

منافع جمعی

روستانشینان

وحد و انسجام

کانونهای متحرک تجدد

کانونهای متحرک تجدد

کانونهای متحرک تجدد

بهرهبرداری از سنتها در پیشبرد

بهرهبرداری از سنتها در

بهرهبرداری از سنتها در پیشبرد

تجدد

پیشبرد تجدد

تجدد

توسعه یک پروسه طوالنیمد
است

توسعه یک پروسه
طوالنیمد است

توجه به همه اقشار جامعه و حف

توسعه یک پروسه طوالنیمد
است
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بر اساس آنچه در جدو ذکر شد مشاهده می شود که بسیاری از مؤلفههتای اقتصتاد مقتاومتی بتا
مؤلفه های نوسازی و توسعهنیافتگی همپوشانی دارد .اما ایتن تشتابها بتین الگتوی توستعهنیتافتگی و
اقتصاد مقاومتی بیشتتر مشتهود استت .دلیتل اشتتراکا بیشتتر الگتوی اقتصتاد مقتاومتی بتا الگوهتای
توسعه نیافتگی در این است که الگوی توستعهنیتافتگی از دیتدگاه جهتانستومیهتا بته بیتان مستائل و
مشک

می پردازد و در این راستا باید گفت که اکثر کشورهای جهان سوم دارای مسائل مشتترکی

در حوزه توسعه هستند .اما آنچه متفاو است الگوی بومی خروج از توسعه نیتافتگی استت .بنتابراین
میتوان ادعا کرد که الگوی اقتصاد مقاومتی برگرفته از دو الگوی مذکور و تلفیقی از آنهاست.
 .7نتیجهگیری
توسعه مسئلهای است که هر کشوری درنهایت باید در مسیر آن قرار گیرد؛ اما در این مسئله که از چه
مد و رهیافتی برای رسیدن به این مهم استفاده کنند همواره با چالش مواجه بودهاند .همانطور که در
متن نی توضی داده شد ،الگوهای توسعه نی در مقاطعی با تغییر و تحو همراه بوده اند .ضتمن آنکته
باید گفت دستیابی به الگوی توسعه مطلو کار چندان راحتی نیستت و ه ینته فایتده هتایی دارد کته
زمان بر است .الگوی اقتصاد مقاومتی نی پس از  36سا بحث ،تفکر و ارائه نظر مطرح شد که ضمن
تأکید بر عوامل و ظرفیت های داخلی ،به عوامل خارجی نی توجه دارد .برای این الگو ویژگتی هتایی
برشمرده شد ،مانند مردمی بودن ،توجه بته بختش خصوصتی ،حمایتت از سترمایه گتذاران داخلتی و
خارجی ،ایجاد فضای رقابتت ستازنده در عتین همکتاری ،ختروج از تتک محصتولی بتودن ،اقتصتاد
دانشبنیان ،حمایت از تولید ملی و غیره .با توجه به ایتن ویژگتیهتا و مقایسته آنهتا بتا ویژگتیهتای
الگوهای نوسازی و توسعه نیافتگی به این نتیجه می رسیم که اقتصاد مقاومتی با تلفیق اصولی از هر دو
مکتب یک مد جدید ارائه داده است که بر اساس وضعیت داخلی ایران تعریف شده است .یعنی از
راهبرد دو الگوی مذکور به یک الگوی بومی دست یافته و برخی از مفاهیم آنها را بازتعریف کرده
برداشته نشده است و الزم است که با مدیریت کارآمدتر و توجه جدیتری به این مقوله پرداخته شود؛
چراکه الگوی مذکور کام ا بر اساس ویژگی هتای داخلتی ایتران تعریتف شتده و متی توانتد راهکتار
برونرفت ایران از این وضعیت اقتصادی نابسامان باشد .ضمن آنکه اگر این الگو با موفقیت اجرا شود
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خود میتواند به عنوان یک الگو به کشورهای جهان سوم  -به علت شباهت ساختاری  -صادر شود و
آنها نی الگوی بومی خود را تعریف کنند .این نکته میتواند پایه پژوهشهای آینده قرار گیرد.
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 -سن ،آمارتیا (« .)1386مفهتوم توستعه» ،ترجمته شتاکه سرکیستان و علتی گتودرزی ،فصتلنامه
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بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه اقتصادی

 سیفلو ،سجاد (« .)1393مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی» .فصلنامه معرفت اقتصاد اس می .شماره .2ص

.151-173

 صنعتی ،فریبا (« .)1395ارزیابی و نقد پارادایم نئومارکسیستی توسعه (با تأکید بر جامعه شناستیتاریخی توسعه در ایران)» .فصلنامه جامعهشناسی تاریخی .دوره  .8شماره .2
 غفننارپور ،داود؛ پورحنناتمی ،زهننره (« )1394اقتصتتاد دانتشبنیتتان ،نتتوآوری و تحقتتق اقتصتتادمقاومتی»؛ همایش ملی اقتصتاد مقتاومتی «چتالش هتا ،راهکارهتا ،واقعیتتهتا» .دانشتگاه رازی
کرمانشاه .ص

.112 -130

 غفاری ،یاشیل (« .)1390تحو نظریه توسعه در عصتر جهتانی شتدن و هویتتیتابی ملتت هتا».فصلنامه مطالعا راهبردی سیاستگذاری عمومی .دوره دوم .شماره  .2ص

.111-135

 فتح اللهی ،جمال؛ فریادی ،زلیخا (« .)1394نقش بهره وری در اقتصاد مقاومتی»؛ همتایش ملتیاقتصاد مقاومتی «چالشها ،راهکارها ،واقعیتها» .دانشگاه رازی کرمانشاه .ص

.8 -33

 فشاری ،مجید؛ پورغفار ،جواد (« .)1393بررستی و تبیتین الگتوی اقتصتاد مقتاومتی در ایتران».مجله اقتصادی ،شماره  5و  .6ص

.29 -40

 قربانی ،مصطفی (« .)1396اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه» در.www.basirat.ir : کاوه پیشقدم ،محمدکاظم (« .)1389غلبه مکتب وابستتگی بتر استتراتژیهتای توستعه در دهتهنخست انق

اس می» .دانشنامه حقوق و سیاست .شماره .14

 کریمی ،محمدصادق (« .)1391بورس نفت؛ الزمه اقتصاد مقاومتی» .اولین همایش ملی اقتصادمقاومتی .ص

.121 -129

 لطیفی ،غالمرضا (« .)1388دیدگاههایی از توسعه» .کتابنامه علوم اجتماعی ،شتماره  ،20صت.74-85
 مستخدمین حسینی ،حیدر (« .)1395مقدمه ای بر آسیب شناستی اقتصتاد ایتران بتا راهبتردی بتر میرمعزی ،سیدحسن (« .)1391اقتصاد مقاومتی و مل وما آن (با تأکید بر دیدگاه مقتام معظتمرهبری)» .اقتصاد اس می .شماره  .47ص

.49 -76
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اقتصاد مقاومتی» .ماهنامه علمی -تحلیلی اقتصاد مقاومتی .سا سوم ،شماره .9
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مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

 نریمانی ،میثم؛ عسکری ،حسین (« .)1391چهارچو مفهومی اقتصاد مقاومتی» .اولین همتایشملی اقتصاد مقاومتی .ص

.51 -61

 -نصیری ،مهدی (« .)1393بررسی جامعته شتناختی شتاخ

هتای پیشترفت و توستعه در جامعته

اس می ایران» .سومین کنفرانس الگوی اس می ایرانی پیشرفت.
 ی .سو ،آلوین ( .)1393تغییر اجتماعی و توسعه .ترجمه محمود حبیبی مظاهری .چتاپ هشتتم.تهران :پژوهشکده مطالعا راهبردی.
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