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  مردمی نمودن اقتصاد. 1
مقصود . اقتصاد زمانی واجد توان پایداري و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن توده هاي مردمی باشند

به اقتصاد و سپس درگیر نمودن آنان به عنوان مصرف  از مردمی کردن اقتصاد در گام اول، حساس کردن مردم
در گام هاي بعدي درگیر کردن مردم به عنوان تولیدکننده و توزیع گر فعال و مهم . کننده اي فعال در اقتصاد است

تر از همه دخالت دادن مردم در توسعۀ کشور و رقم زدن توسعۀ مشارکتی قرار دارد که بسیار وسیع تر از دخالت 
قانون اساسی باید تحقق بیابد و اعم از حضور  44صرف سرمایه هاي مردم در اقتصاد است که از طریق اصل دادن 

  ]4[.و مشارکت مردمی در اقتصاد نیز می باشد، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد

مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه براي حضور مؤثر همۀ افراد در بنابراین می بایست توانمندسازي آحاد 
هیچ فردي نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، . فعالیت هاي مولد اقتصادي فراهم شود

زة در گام دوم ایجاد نظم هاي جمعی میان فعالیت اقتصادي هم در حو. از فعالیت محروم شود... آموزش، مجوزها و
وحدت و همکاري میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازي، خوشه . کار و هم در حوزة سرمایه است

در دستور کار قرار گیرد که در نتیجه سطح پایداري اقتصادي در برابر تحریم ها و فشارها ... سازي، زنجیرة تأمین و
  .ارتقا می یابد

  تقویت فرهنگ کار و تولید. ٢
سالم، کار و تالش زمانی به تمامیت کمالی خود می رسد که دو عنصر اصلی خوب و خالص بودن در آن از نظر ا

در این صورت است که کار از نظر . تحقق یابد؛ یعنی کار انسانی داراي دو عنصر حسن فاعلی و حسن فعلی باشد
) ع(امام صادق. ه جا خواهد گذاشتتکلیفی و وضعی تأثیر خود را در زندگی مادي و معنوي و نیز دنیوي و اخروي ب

؛ در طلب معیشت و نیازهاي ]5[الَتکسلُوا فی طَلَبِ معایشَکم فإِنَّ آبائَنا کانُوا یرکضُون فیها و یطلبونَها«: می فرماید
  .»یدند و آن را طلب می کردندهمانا پدران ما در این راه می دو. زندگی خود تنبلی و کسالت نورزید

اهتمام به کارآفرینی و ارائۀ ایده هاي نو و . کارآفرینی و ارائۀ ایده هاي نو در امور اشتغال یکی از این موارد است
تلفیق دانش . بکر می تواند عالوه بر ایجاد اشتغال براي فرد کارآفرین، موجبات ارتزاق افراد دیگر را فراهم آورد

. مدرن با سرمایۀ پدران و مادران هرچند که اندك باشد، می تواند کارآیی بسیاري داشته باشد روز و تخصص هاي
به عنوان مثال کشت هاي گلخانه اي که نیاز به تخصص بیشتري دارد، رواج زیادي یافته اند که با سرمایه اي اندك 

  .قابلیت اجرا دارند و درآمد بیشتري نسبت به کشت سنتی دارند

ر کشاورزي، موارد صرفه جویی اقتصادي بسیاري وجود دارد که با رعایت این موارد، می توان به در بحث امو
پویایی در صرفه جویی هاي اقتصادي و افزایش توان در کشاورزان هم از جنبۀ مالی و هم از جنبۀ روانی دست 



وش ها نه تنها فرصت ها یافت؛ هزینه اي که صرف امور کشاورزي به روش سنتی می شود، با مکانیزه نمودن ر
  .جبران می شوند؛ بلکه این فرصت ها ذخیره شده و زمینه اي را براي کارهاي اقتصادي دیگر فراهم می نماید

  کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی. ٣
اگر تالش بر این باشد که فعالیت هاي . کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی است

صنایع . ي درآمدزاي دیگري جایگزین نفت شود، بزرگ ترین حرکت مهم در زمینۀ اقتصاد انجام شده استاقتصاد
  ]6[.دانش بنیان می تواند خأل ناشی از نفت را تا میزان زیادي پر کند

  

لی کشور می توانند قابلیت صادرات داشته فرآورده هاي این شرکت هاي دانش بنیان عالوه بر تأمین نیازهاي داخ
  .باشند و بازارهاي منطقه اي را به دست بگیرد

جایگزینی درآمدهاي جاري به جاي : برخی از سیاست هایی که در این خصوص می توان مطرح نمود، عبارتند از
ه چندین شریک نفت مانند مالیات و درآمدهاي ترانزیتی و متکثر نمودن شرکاي تجاري از یک شریک عمده ب

هم چنین می توان ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در حوزة گردشگري را گسترش داد؛ زیرا  ]7[.کوچک تر
امکانات و مواهب خدادادي کشور و اقلیم بسیار متنوع و بناهاي تاریخی و صنایع دستی گوناگون در اقصی نقاط 

است که بسیاري از گردشگران دنیا در آرزوي سفر به ایران باشند و این می تواند یکی دیگر از کشور باعث شده 
  .مواردي باشد که جایگزین ذخایر زیرزمینی شود

  اصالح الگوي مصرف و پرهیز از اسراف. 4
أثْمرَ و آتُوا حقّه یوم حصاده و  کلُوا منْ ثَمرِه إِذا: ((قرآن کریم دربارة اصالح الگوي مصرف و بهینه مصرف نمودن می فرماید

و از آن میوه هنگامی که به ثمر می نشیند، بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید «؛ ]8[))التُسرِفُوا إِنّه الیحب الْمسرِفینَ
  .»نداردو اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست 

هم چنین در سخن دیگري . »؛ سبب فقر، اسراف است]9[سبب الفَقرِ اإلسراف؛«: نیز در این باره می فرماید) ع(امام علی
  .»؛خرج کردن به ناحق، حیف و میل و اسراف است]10[إعطَاء المالِ فی غَیرِ حقّه تَبذیرٌ و إسرَاف«: فرموده است

مصرف گرایی از یک نگاه در معناي . در حقیقت مصرف گرایی عامل تخریب رشد، توسعه و از بین رفتن منابع ملی است
ن، مصرف نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمی سازد؛ بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را که گاه به تقلید از دیگرا

مصرف گرایی در نگاه عالمان دین نیز در همان . تبلیغات، شرایط مادي یا تغییرات ساختار جامعۀ ایجاد شده برطرف می سازد
  .معناي لغوي اسراف استعمال شده است و شامل هرگونه بیهوده گرایی، زیاده روي و اتالف و مانند آن ها می شود

روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگی اصالح الگوي مصرف که به معنی نهادینه کردن 
شناخت و تحلیل الگوي مصرف ملی، از آن رو مهم است که . و کاهش هزینه ها شده و زمینه اي براي گسترش عدالت است

. کشوري است ما را در جهت گیري و سیاست گذاري هاي کالن اقتصادي یاري می کند؛ زیرا مصرف، بخش اصلی اقتصاد هر
آنچه بر اصالح الگوي مصرف و دستیابی به فرهنگ بهینۀ مصرف در کشور داراي اهمیت است، این است که اصالح الگوي 

در واقع الزمۀ . ژي و تعیین خط مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد مصرف نیازمند تبیین استرات
و حرکتی عمیق از سوي مسئوالن و همۀ آحاد جامعه می باشد؛ از این رو می بایست  دستیابی به این مهم در کشور، خیزش



همگی این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت هاي خود را در راستاي رسیدن به این اصل مهم برنامه ریزي نمایند و براي 
همۀ ما «بر آن تأکید می ورزند، این است که  )مد(آنچه که رهبر فرزانه انقالب. دستیابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند

به خصوص مسئوالن قواي سه گانه، شخصیت هاي اجتماعی و آحاد مردم باید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و 
اساسی، یعنی اصالح الگوي مصرف در همۀ زمینه ها، برنامه ریزي و حرکت کنیم تا با استفادة صحیح و مدبرانه از منابع 

این موضوع به عنوان بستري  ]11[.»مصداق برجسته اي از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها، ظهور و بروز یابدکشور، 
بنابراین پرهیز از شعارزدگی و حفظ صیانت اصل موضوع به عنوان . مناسب براي شکوفایی و دستیابی به اقتدار ملی است

  مهم 

. ن عامل در مسیر اصالح الگوهاي مصرفی نیز تبیین و تحقق آن، وظیفۀ اصلی همۀ مردم و مسئوالن به شمار می رودتری
امروز هر فردي از اعضاي جامعه باید بداند که در فعالیت هاي خود باید به بهینه مصرف کردن منابع مادي اقدام نماید تا 

باید براي . ست ساله برسد و شکوفایی در همۀ ابعاد ملی تحقق یابدکشور به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بی
جلوگیري از مصرف گرایی و اتالف منابع و فرصت ها و هزینه ها در تمامی حوزه ها، سند و نقشۀ راهبردي تهیه و ابالغ شود؛ 

ا و به کارگیري روش ها و شیوه یعنی با تهیۀ این سند، مدیران، مسئوالن و فرماندهان سازمان هاي مختلف می توانند با اجر
در حقیقت اصالح الگوي مصرف در جامعه از کارهایی انجام . هاي مدون، خود را در مسیر تحقق این اصل مهم قرار دهند

شدنی است که هر یک از اعضاي جامعه با مشارکت و ملزم نمودن خود به درست مصرف کردن از منابع، منافع عظیمی را 
  .نمایدبراي جامعه حاصل می 

  

  

  حمایت از تولید ملی. 5
اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تالش «: در این زمینه می فرماید) مد(رهبر معظم انقالب

مسئوالن، ما بتوانیم مسئلۀ تولید داخلی را آن چنان که شایستۀ آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون 
پس بخش مهمی از جهاد اقتصادي، مسئلۀ تولید . اي دشمن ناکام خواهند ماندتردید بخش عمده اي از تالش ه

  ]12[.»ملی است

با خودکفایی، جامعه می تواند کاالها و خدمات مورد نیاز خود را تولید کند و در کاالهاي اساسی به بیگانگان 
تصادي مستلزم توانمندي کمی و کیفی در تولید است؛ زیرا بسنده کردن به خودکفایی و اقتدار اق. وابسته نباشد

  ]13[.تولیدات اندك یا نامطلوب داخلی نمی تواند اقتدار ملی را به ارمغان آورد

ؤمنان می داند و در زمینۀ قرآن کریم تالش براي رهاي از وابستگی ها از جمله وابستگی اقتصادي را وظیفۀ همۀ م
هر «؛ ]14[))و أعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ: ((به کارگیري تمام توان براي دستیابی به اقتدار کامل، تأکید می کند

  .»، آماده سازید]دشمنان[نیرویی در قدرت دارید، براي مقابله با آن ها 

مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به حدي از شکوه و عظمت است که دشمنان هرگز این جرئت 
بدیهی است چنین اقتداري شامل اقتدار در امور . را به خود ندهند که نسبت به جامعه اسالمی تعرض کنند

  ]15[.سیاسی و اقتصادي و فرهنگی باشد

حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب می شود توسعۀ پایدار، مقدمه اي براي 
تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت که در درجۀ نخست براي مصرف کشور و در درجۀ بعدي براي یک 



انقالب اسالمی از ابتداي تشکیل . ودتولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادي ش
خود، توجه زیادي به موضوع خودکفایی در عرصه هاي مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز، مرهون 
ایستادگی و پافشاري بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد، اما شاید تحقق مسنجم تر آن نیاز 

خواستار اشاعۀ آن در میان مردم براي مصرف کاالي داخلی و در ) مد(امام خامنه اي به همان فرهنگی باشد که
حال اگر تالش و سرمایۀ کشور روي موضوع تولید ملی و . میان تولیدکنندگان براي تولید کاالي با کیفیت شدند

راي تحریم هاي حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی متمرکز شود، تقویت نظام اقتصادي کشور شکست سنگینی را ب
غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادي هستند، ثمرة تالش نظامی دینی براي تأکید بر 

  ]16[.مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمرة اقتصادي پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد

  حداکثري از همۀ ظرفیت ها استفادة. 6
طرح هایی که سال هاي . از زمان باید حداکثر استفاده بشود«: در این زمینه فرموده است) مد(رهبر معظم انقالب

متمادي به طول می انجامید، امروز خوشبختانه با فاصله کمتري انسان می بیند که فالن کارخانه در ظرف دو سال، 
حرکت براساس برنامه، یکی از کارهاي . باید این را در کشور تقویت کرد. ري رسیددر ظرف هجده ماه به بهره بردا

  ]17[.»اساسی است

حرکت ها باید براساس . حداکثر استفاده از ظرفیت هاي مردمی و دولتی یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است
ظرفیت هاي بسیاري وجود . و منابع کشور را به طور دقیق بررسی و برآورد شود برنامه صورت گیرد و ظرفیت ها

  ]18[.دارد که ناشناخته هستند که باید به این ظرفیت ها توجه شود

حرفه اي در این استفادة صحیح از ظرفیت زمان، یعنی اینکه افرادي که وقت هاي آزاد بسیاري دارند، مشغول به 
آشنا هستند، از وقت خود بهرة ... زمان ها شوند؛ به عنوان مثال بانوان خانه داري که با هنر گلدوزي، بافتنی و

استفاده از ظرفیت مکان از جملۀ این ظرفیت هاست که مثال هاي بسیاري براي آن می توان بیان . کافی را ببرند
اتاق نمناك جهت پرورش قارچ، پشت بام خانه ها، گوشۀ حیاط جهت  استفاده از زیرزمین هاي خانه ها و: نمود

کاشتن سبزیجات، استفاده از انشعاب رودخانه ها و برکه ها جهت پرورش ماهی، هم چنین پرورش طیور به جهت 
  .استفاده از تخم و گوشت آن ها

  روح خودباوري و خوداتکایی. 7
آنچه نیاز اقتصادي است، برآورده سازد و با آبادانی و تولید  روح خودباوري و خوداتکایی سبب می شود انسان هر

این گونه است که آستانۀ تحمل . و تصرف در جهان مادي، آن را براي آسایش جامعه مورد بهره برداري قرار دهد
  ]19[.جامعه نسبت به فشارهاي سلطه گران مستکبر افزایش می یابد و امکان تسلط به آنان را نمی دهد

انسانی که خود را باور کند و به خود . یکی از پایه هاي شکل گیري کاري اقتصادي، داشتن روحیۀ خودباوري است
اعتماد کند، نه تنها نیازهاي اقتصادي در آن زمینه را برطرف می کند؛ بلکه می تواند موجب خلق شگفتی هاي 

ة قوي و رو به جلویی است که جرقۀ صحیح است که روح خودباوري، عامل حرکت دهند. جدید اقتصادي شود
اقتصادي در ذهن افراد می زند، اما این تحرك و پویایی باید همواره در ادامۀ راه وجود داشته باشد که این ادامه 

هیچ گاه نباید از پا نشست؛ زیرا خلق کارهاي بزرگ اقتصادي، روح بزرگ . دهنده، همان روح خوداتکایی است
  .خوداتکایی را می طلبد



  توجه به اقتصاد دانش بنیان. 8
اقتصاد دانش بنیان، اقتصادي است که براساس تولید، . مؤثرترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است

توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته است و سرمایه گذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص 
علم و فناوري هاي خاص و انحصاري می تواند منبع بسیار بزرگی براي درآمدهاي باال و تجارت  ]20[.قرار می گیرند

ظرفیت هاي دانشی و فنی می تواند نیازهاي وارداتی کشور را به حداقل برساند و دشمنی که . هاي پر سود باشد
  ]21[.به تحریم ها چشم دوخته، ناکام بگذارد

نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وري عوامل تولید، از گذشته مورد توجه قرار 
با توجه . گرفته و جایگاه فن آوري و دانش به عنوان عوامل درون زا در رشد اقتصادي مورد تأکید قرار گرفته است

نش و اطالعات عامل و محرك اصلی رشد اقتصادي، تولید به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دا
ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت هاي اقتصادي است، فرایندهاي خلق و ایجاد دانش، فراگیري و اکتساب آن، 
پخش و اشاعه و کاربرد عملی آن باید به دقت برنامه ریزي شود تا بازخورد بین فرایندهاي مذکور، پیشرفت 

  وجود محیط مناسب . ان را تضمین کنداقتصاد دانش بنی

  

اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و قانونی براي سرمایه گذاري، تولید و تجارت، آموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایه 
گذاري در سرمایۀ انسانی، سیاست هاي حمایتی دولت و فن آوري اطالعات و ارتباطات از جمله پیش نیازهاي 

دستیابی به اقتصاد دانش بنیان بایستی شرایط الزم براي ابداع و نوآوري فراهم  براي. اقتصاد دانش بنیان است
  شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصوالت از طریق سرمایه گذاري به تولید محصوالت جدید منجر شود

  

  

 


