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 المللی اقتصاد مقاومتی و توسعۀ پایدار در اسناد بین

 

 
 2ناصر خداپرست، *1عبدالحسین شیروی

 
 چکیده 

المللی در طول چهار  پس از پیروزی انقالب اسالمی و افزایش فشارهای اقتصادی بین
مفهومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی را  9831دهه، رهبر معظم انقالب اسالمی در سال 

رفت از  وجود آوردند و عقیده دارند که پیشرفت اقتصادی و برون قتصادی بهدر ادبیات ا
های آن  های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخصالمللی کشور، اجرای سیاستهای بینبحران

المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس تاکنون،  است. مجامع بین
یا در حال توسعه، مفهومی با عنوان  افتهین توسعهبرای کاهش فقر و پیشرفت کشورهای 

اند که  وجود آورده و اسناد مختلفی را در این زمینه تصویب کرده توسعۀ پایدار را به
های  و آرمان 5192جدیدترین آن، سند توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد در سال 

ی و گزارش . سؤال این پژوهش این است که میان سند اقتصاد مقاومتاستگانۀ آن  هفده
ای از  کنند، چه رابطه هایی را برای پیشرفت معرفی می توسعۀ پایدار که هر دو، شاخص

هایی میان این دو مفهوم وجود  ها و تفاوت لحاظ حقوقی موجود است؟ چه مشابهت
های بسیار و تفاوت  رسد که مشابهتبندی به این نتیجه می دارد؟ این پژوهش در جمع
موجود است و سند کلی اقتصاد مقاومتی نسخۀ بومی و  اندکی میان این دو سند

 ۀ فرهنگی گزارش توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد است.شد شیپاال
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 مقدمه 

ار جهانی و در رأس ظهور انقالب اسالمی ایران، در منطقۀ خاورمیانه، موجب شد که نظام استکب
(. آمریکا 939: 9818آن آمریکا جهت براندازی آن، با تمام قوا تالش کنند )حسنی و همکاران، 

های غربی از هر گونه اقدامی برای مقابله با ایران فروگذار نکردند، از جمله تهاجم  و دولت
دی یکجانبه، چندجانبه های اقتصا های اقتصادی و... . از میان این اقدامات، تحریم نظامی، تحریم

های  ای، حقوق بشر، فعالیت های متعدد از جمله برنامۀ هسته ای، به بهانه جانبه و همه
کار گرفته شد  کنندۀ ایران در منطقۀ خاورمیانه و تروریسم، بیش از همه به ثبات بی

(Katzman,2012 :38-39.) 
رهبری را به تکاپو انداخت  های مزبور، مقام معظم مشکالت اقتصادی ناشی از اعمال تحریم

المللی  تا طرحی متناسب با وضعیت اقتصادی موجود ارائه کنند، که هم در برابر فشارهای بین
ایستادگی نماید و هم نقشۀ راهی برای توسعۀ آینده کشور باشد. در نهایت ایشان، در سال 

اصل  9براساس بند ع و مفهوم اقتصاد مقاومتی را در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران ابدا 9831
 ابالغ کردند. 9815های کلی آن را در  سیاست یقانون اساس 991

در راستای موضوع اقتصاد مقاومتی، موضوع مهم دیگری که از بدو تأسیس سازمان ملل 
متحد تاکنون، در حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جایگاه خاصی برخوردار بوده 

ها و اسناد متعددی را در این  المللی تاکنون اعالمیه های بیناست. نهاد« توسعۀ پایدار»است،
، منشور جهانی طبیعت 9135ترین آنها، اعالمیۀ استکهلم  اند که مهم خصوص مطرح کرده

و اعالمیۀ ژوهانسبورگ 9118، اعالمیۀ وین در مورد حق بر توسعۀ 9115، اعالمیۀ ریو 9135
 .(J. Bradbrook 2005:11) است 5115

است که در آن  5195در سال  51اجالس ریو+حول توسعۀ پایدار، آخرین ت
داد  «سیاسی توسعۀ پایدار ۀرتب ت عالیأهی»کمیسیون توسعۀ پایدار جای خود را به اجالس،

(United Nations, Res. A/70/1. 2015:14 .) ،کارگروه با ارائۀ تحقیق از سوی این هیأت
گزارشی برای مجمع عمومی سازمان ملل تا  دش تأسیس 5198 سالهمگانی توسعۀ پایدار در 

باشد.  5192پس از سال  آنها توسعۀ ۀبرنام ۀبرای تهی کشورهاتصمیمات  سرلوحۀ تا کند،تهیه 
 دکرپیشنهاد به کشورها آرمان را  93ارائه و در آن  5190سال این کارگروه گزارش خود را در 

 .(Sharma, 2015: 592)شود  های بعد بررسی می که در قسمت

 5181ضرورت طرح و بررسی این دو سند در این پژوهش این است که اخیراً سند آموزشی 
گانۀ توسعۀ پایدار، در سازمان یونسکو به  های هفده که در راستای اجرایی شدن یکی از آرمان

های اقتصاد  های داخلی و نیز برخی سیاست دلیل تعارض با اصول و ارزش تدوین درآمد، به
ا مخالفت صریح رهبری مواجه شد. چنین تعارض مهمی از دیدگاه شخص رهبری مقاومتی، ب
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وجود آورد تا این دو سند را مورد واکاوی قرار دهند، تا دلیل  این ضرورت را برای نگارندگان به
مخالفت شخص رهبری با برخی از مفاد این سند روشن شود. با توجه به مطالب مذکور، این 

 شود: سؤاالت مطرح می
ای  چه رابطه 5192میان اقتصاد مقاومتی و گزارش توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد در سال  .9

 مطلق( وجود دارد؟  و خصوصعموم  –عموم و خصوص من وجه  –تباین –از لحاظ حقوقی )تساوی
 هایی با هم دارند؟ ها و تفاوت . سند اقتصاد مقاومتی و توسعۀ پایدار چه مشابهت5

 اند از : ش عبارتی این پژوهها هیفرض
یی وجود دارد و سند ها تفاوتها و  . میان اسناد اقتصاد مقاومتی و توسعۀ پایدار مشابهت9 

توان مسامحتاً  اقتصاد مقاومتی، نسخۀ ایرانی )بومی( و اسالمی سند توسعۀ پایدار است و می
 میان این دو سند، رابطۀ عموم و خصوص من وجه برقرار کرد؛

دو سند، ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت این اسناد در رسیدن به پیشرفت و  . تفاوت بارز این5
در  ،یشود که در قسمت اول اقتصاد مقاومت می میپژوهش به سه قسمت تقس نیاست. اتوسعه 

 شد.خواهد  یدو بررس نیا انیم ۀو در قسمت سوم رابط داریقسمت دوم توسعۀ پا
 

 اقتصاد مقاومتی
 مفهوم .1

روع سال جدید، مقام معظم رهبری، همراه با پیام نوروزی خود شعار هنگام ش هر سال به
های نوروزی ایشان به سمت شعارهای  های اخیر، پیام کنند. در سال جدیدی را انتخاب می
که آخرین الگوی مدنظر ایشان، الگوی اقتصاد مقاومتی بوده است  9اقتصادی متمایل شده

های اقتصادی  رین دلیل انتخاب این الگو را تحریمت (. ایشان مهم23: 9818)شعبانی و نخلی، 
کنند، اینها بهانه  را مطرح میو غیره حقوق بشر و اى  انرژى هسته ۀمسئل»... اند:  عنوان کرده

خواهند انقالب را زمین بزنند. یکى از کارهاى مهم همین  فشار است، می ۀاست. مسئله، مسئل
 رهبری بیانات« )وجود بیاوریم در کشور به مقاومتى ما باید یک اقتصاد...  تحریم اقتصادى است

 شناسی است. (. مقولۀ اقتصاد مقاومتی مستلزم مفهوم97/7/9831 با کارآفرینان، دیدار در
جو و جستهای آن،  و شاخصمفهوم  نیبه ا یدسترس یمنبع برا نیبهتر ،زعم نگارندگان به

گونه  ای متعددی اقتصاد مقاومتی را اینه ایشان در سخنرانی .است یمقام معظم رهبر اناتیدر ب
المللی اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی  راهکار اصلی در برابر فشارهای بین»کنند:  معرفی می

                                                           
، 9811، جهاد اقتصادی در سال 9833، نوآوری و شکوفایی در سال 9831از جمله، مسئلۀ اشتغال در سال . 9

، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در 9819و سرمایۀ ایرانی در سال  تولید ملی و حمایت از کار
 .9817و اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال در سال  9812، اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل در سال 9818سال 
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 در رهبری )بیانات« اقتصادی که همراه با مقاومت در مقابل کارشکنی و خباثت دشمن باشد
قتصادی که به ملت امکان اقتصاد مقاومتی یعنی ا( »... 97/7/9831 دیدار با کارآفرینان،

 دیدار در رهبری بیانات « )دهد، حتی در شرایط فشار رشد و شکوفایی خود را داشته باشد... می
اقتصاد مقاومتی یعنی ما اقتصادی داشته باشیم که روند رو به ( »... 97/2/9819 با دانشجویان،

کند. یعنی وضع  اش کاهش پیدا پذیری رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و هم آسیب
اقتصادی کشور طوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی خواهد بود، کمتر 

های  سیاست( »... 9819 /5/7 دولت، هیأت اعضاى با دیدار در رهبری بیانات ...« )آسیب ببیند 
بتواند  اقتصاد باید اقتصاد مقاومتی باشد. یعنی اقتصادی که در ساخت درونی خود مقاوم باشد،

 رهبری بیانات « )ایستادگی کند، با تغییرهای گوناگون در این و آن گوشه دنیا متالطم نشود...
 (.9815 /3/5 تولید، بخش با فعاالن دیدار در

شود که نگرش ایشان به مفهوم اقتصاد  از مجموع بیانات مقام معظم رهبری استنتاج می
وجود  های اقتصادی این مفهوم را به ریممقاومتی این است که هرچند ایشان در شرایط تح

اند، منظور ایشان در نظر گرفتن مفهوم اقتصاد مقاومتی تنها در شرایط تحریم نیست، زیرا  آورده
االصول اقتصاد مقاومتی  رو باید علی های ایران لغو شده است، ازاین پس از انعقاد برجام تحریم

عنوان الگویی موقتی و اقتضایی تلقی شود،  همفهوم و موضوعیت خود را از دست داده باشد و ب
که مقصود مقام معظم رهبری چنین امری نبوده است و الگوی ابداعی ایشان هم شرایط  درحالی

گیرد. اقتصاد مقاومتی در شرایط عادی نیز از این پتانسیل  بحران و هم شرایط عادی را در برمی
های  المللی، با برجسته کردن مؤلفه رهای بینو توانایی برخوردار است تا بتواند به دور از فشا

رشد و عدالت و با توجه به برقراری شرایط ثبات اقتصادی در ایجاد شکوفایی و رفاه همراه با 
 (.93: 9819عدالت، اهداف اساسی خود را دنبال کند )سیف، 

 

 کلی های . شاخص2
ی رهبری ها یسخنرانرا در  اآنههایی است که باید  اجرای اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت شاخص

 اند از: عبارت ها شاخصاین  اهمجو کرد. و های کلی اقتصاد مقاومتی جست و نیز در سیاست

 

 مردمی و مشارکت ها تیظرف از . استفاده1. 2
است. در  شده  اشارهی دولتی و مردمی ها تیظرفهای کلی، به استفاده از  سیاست 9در بند 

 یها تیبه حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعال... » ست:بخشی از این بند مقرر شده ا
 اینکه»فرمایند:  ایشان در تفسیر این بند می .«ی...جمع یها یهمکار قیو تشو لیبا تسه یاقتصاد

 است؛ مردم به   تکیه همین شرایطش از یکى دارد؛ کردیم شرایطى مطرح را «مقاومتى اقتصاد» ما
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 است، الزم که طریقى هر از شود؛ دنبال باید بیشتر هرچه تأکید با 00 اصل های سیاست همین
 همۀ از استفاده شرایطش، از یکى. شود ... فعال مردمى، بخش خصوصى، بخش که کنید کارى
 مراقبت .. باید.شود داده میدان واقعاً باید هم مردم به«. »... است مردمى و دولتى یها تیظرف

 کارآفرینىِ اما بگیرند، بانکى تسهیالت کارآفرینى و اشتغال ایجاد عنوان به نیایند کسانى که کنید
 (.9819 /5/7 دولت، هیأت اعضاى با دیدار در رهبری )بیانات..« ..نگیرد انجام واقعى

از نظر ایشان اقتصاد مقاومتی اقتصادی دولتی نیست، بلکه مردم بنیاد است و با اراده، 
معنا نیست که  اما منظور از آنکه دولتی نیست بدین .کند یمسرمایه و حضور مردم تحقق پیدا 

ی، زیر برنامهاند از:  ی دولت عبارتها تیمسئولمسئولیتی ندارد.  گونه چیهدولت در قبال آن 
ی شرایط برای تحقق ساز آمادهعبارت کلی  ی، هدایت و کمک و بهساز تیظرفی، ساز آماده

نیز مقرر شده است که  9ابتدای بند (. در 71: 9812اقتصاد مقاومتی )شیخ ابومسعودی، 
کشور  یو علم یانسان یها هیو سرما یامکانات و منابع مال یۀکل یساز و فعال طیشرا نیتأم»
، که تأمین این شرایط و فراهم ساختن امکانات و منابع بر عهدۀ «ی...نیمنظور توسعۀ کارآفر به

ی مردم در جهت تولید ثروت ها تیرفظ. دولت از این طریق باید از تمام استعدادها و استدولت 
(. البته مردم نیز 25 :9819میرمعزی، و دستیابی به استقالل و امنیت اقتصادی استفاده کند )

ی توانمندسازرو باید  در کنار دولت، در جهت تحقق استقالل اقتصادی مسئولیت دارند. ازاین
و رقابتی همۀ افراد در  مؤثرآحاد مردم در دستور کار قرار گیرد تا زمینه برای حضور 

برای واگذاری بخش  00های کلی اصل  های مولد اقتصادی فراهم شود. قانون سیاست فعالیت
ی دولتی به بخش ها پروژهخصوصی به مردم و نیز قانون برگزاری مناقصات در واگذاری 

ند که توانند زمینۀ حضور عادالنه و رقابتی مردم در عرصۀ اقتصادی را فراهم نمای خصوصی می
مجلس شورای اسالمی کامل رعایت نشده است ) طور بهاین قوانین در سالیان گذشته  متأسفانه

سازی  ، آرمان مردمها تیفعالی میان جمع دستهی ها نظام(.  در نتیجه، با محوریت 93 :9818،
، . لذاابدی یمارتقا  ها میتحراقتصادی محقق شده و سطح پایداری و مقاومت اقتصادی در برابر 

ی است مردم وارد این عرصه شوند تا از ضروراقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است و 
به اقتصاد جلوگیری شود و فضای رقابتی در اقتصاد کشور گسترش یابد  خوارها رانتورود 

 (.27:9812)شقاقی شهری،
 

  داخلی کاالهای و ملی تولید از . حمایت2. 2
 حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی اشاره و مقرر شده است:های کلی، به  سیاست 7در بند 

 دیدادن به تول تیو اولو (یدر اقالم واردات ژهیو )بهیاساس یها و کاالها نهاده یداخل دیتول شیافزا»
رهبری  .«محدود و خاص یبه کشورها یبا هدف کاهش وابستگ یمحصوالت و خدمات راهبرد

 از حمایت است... ملى تولید از حمایت مقاومتى، اقتصاد ردیگ رکن»فرمایند:  در این خصوص می
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ما به کار ایرانی و سرمایۀ ایرانی  که یدرصورت«. »ماست.... اقتصاد یزا درون بخشِ آن ملى، تولید
و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقالل اقتصادی  ردیگ ینماحترام نگذاریم، تولید ملی شکل 

 باکارکنان شرکت داروپخش، دیدار در رهبری یانات)ب...«  کند ینمکشور تحقق پیدا 
را بر  یداخل دیآحاد مردم مصرف تول ؛میاستفاده کن یداخل دیاز تولباید ما (. »9819 /91/5

 و یرشد اقتصاد یۀما دتوان می نهایبدهند. ا حیترج یمعروف خارج یها با مارک ییمصرف کاالها
 (.9819 /5/7ت دولت، أاعضاى هی با رهبری در دیدار بیانات) «شودکشور  کیاقتدار 

شود که تولید ملی باید پاسخگوی نیاز مردم و  از بیانات رهبری در این خصوص استنتاج می
کشور باشد و محصوالتی تولید شود که قابل رقابت در بازارهای خارجی و قابل مبادله با 

لید شود، زیرا در غیر این باشد. محصوالت با کار و سرمایۀ ایرانی تو کشور ازینمحصوالت مورد 
صورت وابستگی در تأمین عوامل تولید از خارج و نیز گسترش واردات و خروج ارز رخ خواهد 

 رییتغداد. لذا یکی از استلزامات اقتصاد مقاومتی، باید حمایت از کار، سرمایه و تولید ایرانی و 
(. مسئوالن نیز 71 :9819میرمعزی، باشد ) یداخل یبه کاال یخارج یفرهنگ مصرف از کاال

باید از تولید ملی حمایت کنند، حمایت قانونی و اجرایی از جمله رعایت قانون رفع موانع تولید 
و نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین  9833ی صنعتی گذار هیسرماو 

، اند نگرفتهرد رعایت قرار نحو احسن مو که به 9819در امر صادرات  آنهانیازهای کشور و تقویت 
(. لذا حمایت از 55 -52: 9818،یاسالم یمجلس شوراباید مطمح نظر مسئوالن قرار گیرد )

ی مثبت همراه باشد و توسعۀ فرهنگ ارزآوربا خالص  آنهاتولید محصوالتی که عرضۀ رقابتی 
 های تحقق اقتصاد مقاومتی است. راه نیتر مهمحمایت از کاالهای داخلی از 

 

 انیبن دانش. رشد فناوری و اقتصاد 3. 2
و  دیسهم تول شیو افزا ... انیبن اقتصاد دانش یشتازیپ» های کلی در خصوص سیاست 5بند 

« در منطقه انیبن اول اقتصاد دانش ۀبه رتب یابیو دست انیبن صادرات محصوالت و خدمات دانش
است. یکی از نقاط قوت در  یمحور دانشی سازندۀ اقتصاد مقاومتی مسئلۀ ها مؤلفه. از است
ی علمی بوده است. برای نمونه، ایران در حوزۀ ها عرصهایران در  روزافزونهای اخیر، رشد  سال

در تولید علم و انتشار مقاالت  5192، رتبۀ نخست و همچنین در سال 9819در سال « نانو»
ا به فرمودۀ رهبری دست آورد. بن علمی در میان تولیدات علمی کل جهان رتبۀ شانزدهم را به

 بایستی به دولت من نظر به است، بنیان  دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سرفصل در دیگر مسئلۀ»
 دولت، هیأت اعضاى با دیدار در رهبری بیانات « )بپردازد بنیان  دانش یها شرکت مسئلۀ

 پایدار را اومتیمق اقتصاد این تواند یم که مهمی یها بخش از یکی من نظر به(. »... 9819 /5/7
 مقاومتی اقتصاد های   مؤلفه مؤثرترین از یکی این است؛ بنیان   دانش یها شرکت همین کند،
 (.9819 /3/2 بنیان، دانش های شرکت با مسئوالن دیدار در رهبری )بیانات« است
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محور است. اما این اقتصاد تنها منحصر به دانشمندان  اقتصادی علم انیبن دانشاقتصاد 
اند نیز  ها و تجارب صاحبان صنعت و کارگرانی که دارای تجربه و مهارت بلکه مهارت نیست،

ی ساز یتجارو  انیبن دانش مؤسساتو  ها شرکتباشد. قانون حمایت از  اثرگذارتواند  می
و نیز مواد مختلف قانون  9831و نیز نقشۀ جامع علمی کشور  9831و اختراعات  ها ینوآور

دارد که متأسفانه  آنهای ها و طرحترین زمینه برای حمایت از دانشمندان برنامۀ پنجم توسعه به
ی ها طرحدلیل آن عدم تخصیص منابع مالی به  نیتر مهمو  اند نشدهی اجرا درست بهاین قوانین 

ی متولی در اجرای این قوانین ها دستگاهو نیز عدم هماهنگی الزم بین  انیبن دانشاقتصادی 
 (.91- 51: 9818، یسالما یمجلس شوراباشد ) می

 

  یمبارزه با مفاسد اقتصاد. 4. 2
ی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای رسان بیآسامروزه فساد در اغلب کشورها موجب 

آشکار شده است.  آنهاو مردم  استمدارانیسبرای  کامالًدر حال توسعه اهمیت مهار و کنترل آن 
ی اجتماعی عدالت یبدر جهت کاهش فقر و  ها تالشب راندن فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عق

سوق  ها رانتی سو بههای اقتصادی را از شکل مولد آن  شود، بدین شکل که، فساد مالی فعالیت می
ی انحصارطلب. متعاقباً دشو یمو موجب پرورش مافیا و انحصار اقتصادی در نهادهای قدرت  دهد یم

ی زندگی از ها بخشو این سیستم آلوده به فساد به همۀ  کند یمد ی این نهادها را فاسخوار رانتو 
دهد و رشد و  را افزایش می ها ینابرابر، کند یمو همچنین رفاه مردم نفوذ  ستیز  طیمحجمله 

 (. 518: 9810پژوهنده، ) سازد یمتوسعۀ اقتصادی را متوقف 
سازی آن و  و سالم سازی اقتصاد شفاف»های کلی نیز مقرر شده است  سیاست 91در بند 

...«. های پولی، تجاری، ارزی و های فسادزا در حوزه ها و زمینه جلوگیری از اقدامات، فعالیت
 مبارزه اقتصادی مفاسد با اما بکنیم، درست اقتصادیِ کار شود ینم واقعاً» فرمایند: رهبری می

 بگیرند، بانکی تسهیالت کارآفرینی و اشتغال ایجاد عنوان به نیایند کسانی کنید مراقبت نکنیم؛
 )بیانات «است الزم اینجا در و قضائیه مجریه قوۀ همکاری. نگیرد انجام واقعی کارآفرینیِ اما

 (.9819 /5/7 دولت، هیأت اعضاى با دیدار در رهبری
در ایران قوانین متعددی برای مقابله با فساد وجود دارد. از جمله قانون ارتقای سالمت نظام 

و قانون دسترسی آزاد به  9837، قانون مدیریت خدمات کشوری 9833ه با فساد اداری و مقابل
کامل اجرا نشده  طور بهی اجرایی و نظارتی، ها دستگاهدلیل فقدان اراده در  که به9833اطالعات 

حق و مقررات  برخالف(. قانون مجازات اعمال نفوذ 53 :9818،یاسالم یمجلس شورااست )
، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در 9803زات تبانی در معامالت دولتی ، قانون مجا9892قانونی 

 9873ی بردار کالهو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختالس و  9835معامالت خارجی 
ی و قانونگذارتوسط دستگاه  آنهای روزرسان بهدلیل عدم  که به ندنیز از جمله قوانین دیگری هست
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ضمانت اجرای این قوانین، در مبارزه با فساد اجرا  منظور بهسب منا سازوکارنیز عدم طراحی 
 طور بهی ا اراده گونه چیه(. با توجه به موارد فوق 51:9818،یاسالم یمجلس شورانشده است )

که الزمۀ مردمی کردن  ها استیس 91عبارتی بند  عملی برای مقابله با فساد وجود ندارد. به
 باشد، مغفول مانده است.  ( می0الت اجتماعی )بند( و نیز ارتقای عد9اقتصاد )بند 

. در حال حاضر ریشۀ استی اقتصاد ساز سالمی و ساز شفافراهکار اصلی مبارزه با فساد، 
ی مختلف، فقدان شفافیت اطالعات اقتصادی ها حوزهبسیاری از مشکالت اقتصادی کشور در 

و برخورداری قشر فقیر از  است. شفافیت با کمک به کاهش فساد، برقراری حاکمیت قانون
. راهکارهای دیگر نیز، ایجاد بستر رقابت بخشد یمحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهبود 

تصویب و اجرای بدون تعارف قوانین و مقررات مربوطه و  نیهمچنعادالنه و منصفانه و  طور به
 . استی خوار رانتخواری و  نیز مبارزه با ویژه

 

 لت اجتماعی . ارتقای عدا5. 2
شده است که نمود   اشاره «یعدالت اجتماع یها شاخص یارتقا»به  ها استیس 0بند  یدر انتها
درآمد و نقش طبقات  یبر ارتقا دیمانند تأک ،متعدد سند مشاهده کرد یتوانرا در بندها آن می

اسب با تا مصرف، متن دیتول ۀریعوامل در زنج ۀعادالن یبر (، سهم9درآمد و متوسط )بند  کم
نهاد  رناظر ب ی(. موارد مذکور همگ3غذا )بند  تیامن نی(، تأم2ارزش )بند  جادینقش آنها در ا
 .ندا یعدالت اجتماع

اقتصاد »فرمایند:  . ایشان میاستهای مورد اهمیت رهبری نیز  عدالت اجتماعی از شاخص
 ملّی و رشد[ مثل] ـ داری سرمایه اقتصاد های شاخص به تنها یعنی است؛ محور عدالت مقاومتی،

 باال هم خیلی کشوری یک ملّی ناخالص تولید که درحالی ؛کند ینم اکتفا ــ ملّی ناخالص تولید
 )بیانات« نداریم قبول ما را این! رندیم یم گرسنگی از کشور آن در هم کسانی امّا ،رود یم

 افزایش به هک اقتصادی نسخۀ و توصیه روش، هر(. »7/9/9818 در حرم مطهر رضوی، رهبری
 در رهبری )بیانات« خورد ینم مردم و کشور درد به باشد، توجه یب اجتماعی عدالت و ملی ثروت

 (.81/99/9832 ،00 اصل کلی یها استیس اجرای دیدار با مسئوالن
سروکار  بدن و تن باها  انسان ی،دار هیسرما اقتصاد دلیل مخالفت رهبری این است که در

 و مصرف اسالمی اقتصاد در که درحالی ،کند یم تشویق بیشتر مصرف به را آنها تبلیغات، و دارند
 اسالم. خدا هستند رضای کسب برای یا لهیوس جهان این در مادی و معنوی مواهب کلیۀ

 اقتصادی و عدالت هدف با باید رشد این ولی است، نبسته را اقتصادی رشد راه وجه چیه به
آن، تنها در یک نظام اقتصادی که نهادهای  تبع بهنیز  شود. اقتصاد مقاومتی دنبال اجتماعی

 ریپذ امکانرا تأمین کند،  انسانی اساسی ازهاینعدالت اجتماعی را در بر داشته باشد و حقوق و 
شود. اقتصاد مقاومتی در یک نظام اقتصادی که عدالت اقتصادی و اجتماعی را امری موهوم  می
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باشد و تنها  تفاوت یبدر نظام توزیع و تخصیص  ها انانسبپندارد، نسبت به نیازهای اساسی 
 (. 83: 9810زاده، طهرانی نیست )امیری ریپذ تحققمالکیت و اصالت فرد را به رسمیت بشناسد، 

الزامات تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی، اجرای قوانین مربوط و نیز تقویت و 
در ایران قانون خاصی در  متأسفانه. استران بری عادالنۀ مناطق جغرافیایی مختلف در ای سهم

خصوص ارتقای عدالت اجتماعی به تصویب نرسیده است و قوانین دیگری نیز وجود دارند که 
، از جمله قانون هدفمند شوند ینمنحو احسن اجرا  ، منتها بهاند مرتبط با موضوع عدالت اجتماعی

اطالعات اعالمی مردم و حذف اقشار  سنجی آن که مربوط به صحت 91و مادۀ  ها ارانهکردن ی
مجلس که تاکنون اجرا نشده است ) استیارانۀ نقدی  کنندگان افتیدراز فهرست  پردرآمد

 (. 59:9818،یاسالم یشورا
 

 توسعۀ پایدار
 . مفهوم1

وجود داشت رویکرد مکتب نئوکالسیک  9171دیدگاهی که نسبت به مفهوم توسعه تا دهۀه 
و سایر ابعاد مانند توسعۀ  دانست یمرا صرفاً مبتنی بر رشد اقتصادی بود، دیدگاهی که توسعه 

این نظریه تنها در  .(Hettne, 2002: 7) داد ینمی را مورد توجه قرار طیمح ستیزاجتماعی و 
 دکر یمتلقی  اقتصادمحورفکر افزایش درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی بود و توسعه را صرفاً 

و هر عامل  داد یمداد، مورد پذیرش قرار  دو مقوله را افزایش می و هر روشی را که این
 یمیسل) دکر یم، مردود اعالم شد یمی یا اجتماعی را که باعث کندی حرکت آن طیمح ستیز

به بعد این نظریه مورد انتقاد قرار گرفت، بدین دلیل که  9171(. از دهۀ 07 :9819ی، ترکمان
ریه و با وجود رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی بسیار زیاد، های بسیاری با اعمال این نظ دولت

تغییر این نظریه و  ساز نهیزمی و اجتماعی بسیاری مواجه شدند که طیمح ستیزبا مشکالت 
 .(Dalal-Clayton et al., 2002:7)ی جدید دیگر در مفهوم توسعه شد ها دگاهیدظهور 

ر نظام سیاسی، در کنار رشد اقتصادی، ی جدید عقیده داشتند، در هها دگاهیدطرفداران 
ی مثل میزان آموزش، رفاه جامعه و کارگران و افزایش سطح طیمح ستیزی اجتماعی و ها مؤلفه

تواند جدا  کمی و کیفی زندگی و سطح بهداشت نیز باید سنجیده شوند و توسعۀ اقتصادی نمی
زیرا رشد اقتصادی باال  ،(A. Elliott, 2006:18)ی قلمداد شود طیمح ستیزاز ابعاد اجتماعی و 

 بسا چه، ستینضامن پیشرفت و توسعه در یک کشور  نفسه یفیا رشد ناخالص داخلی، 
و حتی محیط زیست و حقوق  اند شدهفقیرتر  روز روزبهکشورهایی که با رشد اقتصادی باال 

، از دهۀ لذا .(UN ECOSOC, 2008: 35 & 163)رو به افول نهاده است  روز روزبهانسانی آنها 
المللی، مفهومی  منظور حل آن، در اسناد حقوقی بین به بعد، با توجه بدین مشکالت و به 9131
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ند که ادبیات بسیار زیاد ا وجود آمد، تا حدی که برخی بر این عقیده تحت عنوان توسعۀ پایدار به
ار را شاخۀ سبب شده است که امروزه، توسعۀ پاید الملل نیباین مفهوم در منابع مختلف حقوق 

توسعه در ادبیات  الملل نیبوجود آمدن حقوق  انگاشته و قائل به الملل نیبجدیدی از حقوق 
 (.03 :9819ی، ترکمان یمیسل) اند شدهحقوقی 

جهانی توسعه و  ۀکمیت»، 9133ال نیز در ابتدا در س الملل نیبحقوق 9در اسناد نرم
توسعۀ پایدار »کرد:  ئهارار اسعۀ پایدز توا یتعریف جامع «لندتنابر»یا کمیسیون  5«محیط
رفع  یبرا ندهیآ یها نسل یها ییتوانا عییبدون تضرا نسل حاضر  یازهایکه ن است ای توسعه

یند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت اتوسعۀ پایدار فر» .«تأمین نماید شانیازهاین
ی است که با نیازهای حال و توسعۀ تکنولوژی و تغییری نهاد یریگ ها، سمت گذاری سرمایه

نس سازمان اکنفرپس از آن،  .(WCED, 1987: 43 & A.Elliott, 2006: 7)« آینده سازگار باشد
توسعۀ ( بر مفهوم ر شدادر ریو برگز 9115که در سال ) «زیست توسعه و محیط»ن املل با عنو

 دیحق توسعه با»که:  رددا یماعالمیۀ ریو مقرر  8اصل  8در گزارش برانتلند صحه گذاشت.پایدار 
تی را و آ یکنون یها نسلو توسعۀ  یطیمح ستیز یازهاین یطور مساو برآورده شود تا بتواند به

 .(Pisano et al., 2015:12-13)«.کند برآورده
این مفهوم همچنان  سال گذشته تاکنون ارائه شده، 52تعاریف مذکور که در  رغم یعل

المللی در خصوص ادبیات  شتت آرای حقوقدانان و مجامع بینو با توجه به تپیچیده و مبهم است 
 Berger et al., 2015)توسعه، متأسفانه تعریف جامع و واحدی دربارۀ این مفهوم وجود ندارد 

این تعاریف بسیار مبهم و کلی است و نیاز به شفافیت دارد، زیرا اینکه چه چیزی را و چه  .(418:
طور دقیق شفاف و مشخص نیست و در این زمینه  پایدار کرد، بهمقدار و برای چه کسانی را باید 

(، زیرا هر یک از این تعاریف با توجه به 03 :9819ی، ترکمان یمیسل)سازی نمود  باید نظریه
.  (De Lara, 2008:4)قلمرو زمانی و مکانی متفاوت و شرایط خاص هر دوره تعریف شده است

توسعۀ پایدار هنوز نیازمند تحول و  الملل نیبحقوق وجود چنین مشکالتی،  لیدل بهرو  ازاین
اما از تعاریف بسیاری که در خصوص توسعۀ پایدار  ،(J. Bradbrook, 2012:513) استگسترش 

توسعۀ پایدار از دست آورد و به تعریف نسبتاً کلی دست یافت.  ی بهنیمتقتوان قدر  وجود دارد می
محیطی،  ت که تطابق میان قواعد متعارض زیستای میانجی اس الملل قاعده منظر حقوق بین

 ,.Potter et al؛99 :9832کند )شمسائی،  اقتصادی و اجتماعی )از جمله حقوق بشر( را تأمین می

که از هم جدا نبوده، بلکه متقابالً از  طوری نقطۀ اتصال این سه حوزه با هماست، بهو  ( 9: 2004
 (.538: 9812آبادی، قوام )رمضانیکنند و با هم همبستگی دارند  هم حمایت می

                                                           
1. Soft law 
2. World Commission on Environment and Development 
3. http://www.sustainable-environment.org.uk/Action/Rio_Declaration.php     & https://www.unece.org 

/sustainable-development/sustainable-development/home.html (Accessed at: 1396/06/27) 

http://www.sustainable-environment.org.uk/Action/Rio_Declaration.php
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 ابعاد کلی توسعۀ پایدار  .2
و  سالمت نیتأم مصرف، تحوالت جمعیتی، یالگو رییابعاد اجتماعی شامل فقرزدایی، تغ. 9

اقشار در فرایند توسعه، توجه به زنان و جوانان و کودکان،  ۀمشارکت هم ،مسکن مناسب
ش مسئوالن محلی، کارگران و کارکنان در غیردولتی، نق یها مشارکت مردم بومی، سازمان

 .مختلف یها حوزه
(C. Hackett, 2006:325) 

ها،  مناسب از زمین، حفاظت جنگل ۀحفاظت اتمسفر، استفاد شامل یطیمح ستیزابعاد  .5
، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی ها انوسیتنوع زیستی، حفاظت اق، کویرزدایی

 .(Strange & Bayley, 2008: 27)  ها اتمی و فاضالب و جامد یها طرناک، زبالهخ یها سمی و زباله

کاهش پایدار در مصرف انرژی و منابع طبیعی از طریق افزایش  شامل ابعاد اقتصادی .8
.(Aylwin & J. Coombe, 2014:766ی )زندگ ۀو تغییر شیوو رشد اقتصادی  ییکارا

 

 

 و اهداف توسعۀ پایدار ها شاخص. 3
پایدار سازمان ملل در اجالس ریو قعیات دنیای کنونی با آنچه قرار بود دستاوردهای توسعۀ وا

دنیای کنونی مانند  یها چالش ، زیرازیادی دارد ۀباشد، فاصل 5115و ژوهانسبورگ  9115
، بیکاری جوانان و یطیمح ستیز یها یوهوایی، رشد اقتصادی همراه با آلودگ تغییرات آب

عبارت دیگر، سازمان ملل  . بهدرهمچنان تداوم دا ،کشورهای فقیراجتماعی دری متعدد ها بیآس
این سازمان  قوی تمرکز رغم یعلنتوانست به اهداف خود در خصوص توسعۀ پایدار دست یابد و 

رشد و  سمت به جهان سراسر در مردم زندگی هدایت و 59 قرن ابتدای در پایدار توسعۀ بر
متعدد اجتماعی و اقتصادی ی، طیمح ستیز یها ینابرابر از نفر ها ونیلیم هنوز پایدار، توسعۀ
 چارچوب، 5195در سال  51در اجالس ریو+بدین دلیل،  .(A. Elliott, 2006: 51) برند یرنج م
که  (Osborn et al., 2015: 3) تعیین شد 5192 سال از پایدار پس توسعۀ دیگری برای جدید

 مجمع عمومی سازمان ملل توسط 5198 سالایدار در کارگروه همگانی توسعۀ پبراساس آن، 
توسعۀ آنها  ۀبرنام یۀته یکشورها برا ماتیتصم ۀسرلوحکه  دکن هیته یتا گزارششد  سیتأس

جهان ما،  رییتغ»با عنوان  5190سالباشد. این کارگروه گزارش خود را در  5192پس از سال 
هدف را برای  971و و شاخص آرمان  93و در آن منتشر  «داریتوسعۀ پا یبرا 5181دستور کار

 اند از:  گانه عبارت های هفده آرمان .(Pisano et al., 2015:7) دکرپیشنهاد  5192پسا  ۀبرنام
 .اشکال آن ۀپایان دادن به فقر در هم .9
 پایدار. کشاورزی ترویج و تغذیه بهبود و غذایی امنیت به دستیابی گرسنگی، به دادن پایان. 5
 سنین. همۀ در همه برای رفاه نیتأم و ترویج و سالم یها یزندگ نیتأم -8
 همه. برایالعمر  مادام یادگیری یها فرصت ترویج و برابر و جامع آموزش نیتأم. 0
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 .زنان و دختران ۀو توانمند کردن هم تیبرابری جنسی نیتأم .2
 .همهمدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آب و بهداشت برای  نیتأم .7
 همه. برای مدرن و پیشرفته و تهیه قابل مطمئن، پایدار، انرژیدسترسی به  نیتأم .3
 شایسته و مولد و مداوم و کامل شغل و پایدار و جامع، محکم،ترویج رشد اقتصادی  .3
 همه. برای

 .ها یرورش نوآورپ و پایدار سازی صنعتی ترویج احیا، قابل یها رساختیز ایجاد .1
 کشورها. مابین و درون رابریکاهش ناب .91
 .انسانی جامع، ایمن، قابل احیا و پایدار یها ساخت شهرها و سکونتگاه .99
  مصرف. و تولید الگوهای پایدار نیتأم .95
 آن. اثرات و اقلیمی تغییرات با نبرد برای فوری اقدامی انجام .98
 .ع دریایی برای توسعۀ پایدار، دریاها، و منابها انوسیپایدار از اق ۀنگهداری و استفاد .90
مدیریت پایدار  ،زمینی یها ستمیپایدار از اکوس ۀمحافظت، اعاده، و ترویج استفاد .92

 از ساختن متوقف و آنها یو احیا ها نی، و متوقف ساختن تخریب زمییزا ابانیجنگل، مبارزه با ب
 .دست دادن تنوع زیستی

 به دسترسی فراهم کردن و پایدار توسعۀ ایبرطلب  صلح و آرام و کامل جوامع یارتقا .97
 سطوح. همۀ درمؤثر  واتکا  قابل جامع، نهادهای ایجاد و همه برای عدالت

 ,United Nations )ر ایداپ توسعۀ برای جهانی مشارکت احیای و اجرا اهداف تقویت .93

SDSN,2015:6). 
 

 رابطۀ میان اقتصاد مقاومتی و توسعۀ پایدار
 ها مشابهت. 1

ی بسیاری وجود ها شباهتگانه توسعۀ پایدار  های اقتصاد مقاومتی و اهداف هفده ن سیاستمیا
معنا نیست که لزوماً نصوص هر دو سند یکسان باشد، بلکه اهداف این  بدین ها شباهتدارد. این 

در قالب جدولی  ها شباهتدو سند در موارد ذیل به هم شباهت دارد، که در این قسمت این 
 .دشو یمبیان 

 
 ها مشابهت

 های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست 9215اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل در سال 
 (9)آرمان  فقرپایان دادن به  -

 رفاه نیتأم و ترویج و سالم یها یزندگ نیتأم -
 )آرمان( سنین همۀ در همه برای

 درآمد طبقات کمو نقش  ارتقاء درآمدتأکید بر  -
 (9)اصل  و متوسط
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امنیت غذایی و بهبود  ایان دادن به گرسنگی وپ -
 (5)آرمان تغذیه 

مدیریت پایدار و قابلیت دسترسی به آ ب و  نیتأم -
 (7)آرمان  برای همه بهداشت

 (3اصل ) تأمین امنیت غذا و درمان -

 

کشورها  مابین و درون کاهش نابرابری -
 (91)آرمان

 همه برای عدالت به دسترسی نمودن فراهم -
 (97ان)آرم

 (0اصل ) عدالت اجتماعیهای  شاخص یارتقا -

 (95)آرمان  مصرف پایدار الگوهای نیتأم -
دسترسی به و قابلیت  مدیریت پایدار نیتأم -

 (7)آرمان  برای همه
 

های  با تأکید بر اجرای سیاست مدیریت مصرف -
 (3)اصل  اصالح الگوی مصرفکلی 

تأکید  های عمومی کشور با در هزینه ییجو صرفه -
 (97)اصل  تحول اساسی در ساختارهابر 

 (95)آرمان  تولید پایدار الگوهای نیتأم -
 

ها و کاالهای  نهاده افزایش تولید داخلی -
و اولویت  در اقالم وارداتی(، ژهیو )به اساسی

دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد 
تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف 

)اصل  کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص
7) 

 (91)اصل  یمل دیتول یزیر برنامه -

 ترویج و برابر و جامع آموزش نیتأم –
)آرمان همه  برایالعمر  مادام یادگیری یها فرصت

0) 
 (1)آرمان  ها یرورش نوآورپ -

 

تولید تا   ۀدر زنجیر بری عادالنه عوامل سهم -
 ژهیو ا در ایجاد ارزش، بهمصرف متناسب با نقش آنه

 یارتقاانسانی از طریق  ۀسهم سرمای افزایشبا 
 مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه، آموزش

 (2)اصل 
منظور ارتقاء  به ساماندهی نظام ملی نوآوری -

 ( 5)اصل جایگاه جهانی کشور 
 پایدار و جامع، محکم، رشد اقتصادیترویج  -

 (3)آرمان
 

با  وری در اقتصاد شد بهرهرمحور قرار دادن  -
 (8)اصل  تقویت عوامل تولید

 شایسته و مولد و مداوم و کامل شغل ترویج -
 (3همه )آرمان  برای

 

سازی کلیه امکانات و منابع  شرایط و فعال تأمین -
منظور  های انسانی و علمی کشور به مالی و سرمایه

 ( 9)اصل  توسعۀ کارآفرینی

 صنعتی ترویج ،احیا قابل یها رساختیز ایجاد -
 (1)آرمان سازی

 
 ( 5)اصل  انیبن اقتصاد دانشپیشتازی  -
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 (93)آرمان جهانی مشارکت احیاء و تقویت -
 

در  مشارکت آحاد جامعه حداکثر رساندنبه  -
تسهیل و تشویق های اقتصادی با  فعالیت

 (9)اصل های جمعی  همکاری

 لیمیاق تغییرات با نبرد برای فوری اقدامی انجام -
 (98)آرمان آن  اثرات و

، ها انوسیپایدار از اق ۀاستفادنگهداری و  -
 (90)آرمان دریاها، و منابع دریایی 

، اعاده و ترویج استفاده پایدار از محافظت -
مدیریت پایدار جنگل،  ،زمینی یها ستمیاکوس

دست دادن  از ساختنو توقف  ییزا ابانیمبارزه با ب
 (92)آرمان  تنوع زیستی

با تأکید بر های نفتی  وردهاباال بردن صادرات فر -
 (92)اصل  9برداشت صیانتی از منابع

 

 

 ها  تفاوت .2
هایی وجود دارد.  گانۀ توسعۀ پایدار تفاوت های اقتصاد مقاومتی و اهداف هفده میان سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی  ها این است که برخی از موضوعات سیاست برخی از این تفاوت
هایی هستند که  در سند توسعۀ پایدار مورد اشاره قرار نگرفته و برخی دیگر تفاوت وجه چیه هب

های فرهنگی و ایدئولوژیکی در رسیدن به  ، اما تفاوتاند هر دو سند در موضوع با یکدیگر یکسان
اهداف این دو سند وجود دارد که بدان اشاره خواهد شد. در این قسمت سعی شده است که 

 ها در قالب جدولی بیان شود. ن تفاوتاهم ای

                                                           
 یۀکل» گونه تعریف شده است: این ،9811قانون اصالح قانون نفت مصوب  9 ۀماد 3در بند  «یانتیص دیتول». 9

کشور در طول عمر منابع  یتاز منابع نف دیتول یارزش اقتصاد یو حداکثر نهیکه منجر به برداشت به یاتیعمل
لذا تولید صیانتی تولیدی  .«گردد ینفت م دیتول ۀدر چرخ ریاز اتالف ذخا یریو باعث جلوگ شود یم کورمذ

 ندهیآ یها و نسل یفعل نسلمنافع تا بتواند ضامن  است که از لحاظ فنی بهینه بوده و به مخزن آسیبی نرساند
هر حفظ محیط زیست است، لذا  و تولید صیانتی یور در بهره شرایط نیتر مهمیکی از از آنجا که  منتها باشد.
. خواهد شدمحیط زیست نیز  تیبهبود وضع سببمنجر شود در واقع تولید صیانتی که بتواند به ای  پروژه
در  و صیانتی داریپا دیتول و است تولید صیانتی و محیط زیست نیب میمستق ۀرابط ۀدهند امر نشان نیا رو ازاین

 باشد. برای اطالعات بیشتر ر.ک: می یطیمح ستیالزامات ز تیو رعاگر
http://www.nioc.ir/portal/Home/ShowPage. 

 ها تفاوت
اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل در سال 

9215 
 های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

سعۀ . محوریت بحث در این سند تنها جهش و تو9. محوریت بحث در این سند جهش و توسعۀ 9
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 ملل  . اقتصاد مقاومتی، نسخه بومی و اسالمی سند توسعۀ پایدار سازمان3

های اندک،  های بسیار و نیز تفاوت بررسی اسناد اقتصاد مقاومتی و توسعۀ پایدار، مشابهت با
با  و لزوم ارتباط آن9و بومی فرهنگ معنوی آنهاترین  که مهم دیآ یملیکن با ارزشی به دست 

                                                           
 یمانند بناها است،و ملموس  ینیع ی. فرهنگ مادکرد میتقس یو معنو یماد به دو بخشتوان  یفرهنگ را م .9

 .گیرد جوامع را در برمی اتیها و اخالق شهیها و اند و رسوم، ارزش دیعقا یفرهنگ معنواما  ی،و هنر یخیتار

اقتصادی در آینده همراه با رعایت مسائل 
 .استی طیمح ستیزاجتماعی و 

، بلکه هم مقاومت و هم ستیناقتصادی در آینده 
توأمان را در زمان بحران و  طور بهپیشرفت اقتصادی 

 المللی در نظر دارد. فشارهای بین

الگوی توسعۀ پایدار بیشتر در خصوص  .5
ی که ا افتهین توسعهکشورهای در حال توسعه یا 

المللی دارای ساختار ضعیف و  در اقتصادهای بین
 شود. مطرح می رندیپذ بیآس

. این الگو مخصوص کشورهای در حال توسعه یا 5
نیست، بلکه حتی در کشورهای با  افتهین توسعه

اقتصادهای بزرگ و قوی نیز در اشکال و اسامی مختلف 
قابلیت اجرایی دارد. نمونۀ بارز آن کشور روسیه است 

ی اقتصادی مختلفی را در ها طرحکه در حال حاضر 
و فشارهای اقتصادی آمریکا و اتحادیۀ  ها میتحربرابر 

 اروپا ناشی از جنگ با اوکراین تدوین کرده است.
. در توسعۀ پایدار صرفاً مبانی علمی و عقلی 8

 متعارف حاکم است. طور به
. در اقتصاد مقاومتی مبانی اسالمی در کنار مبانی 8

 شود. کار گرفته می عقلی و علمی به
اد اقتصادی، اجتماعی و . در توسعۀ پایدار ابع0

 .ردیگ یمی مورد توجه قرار طیمح ستیز
. در اقتصاد مقاومتی کل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 0

 .ردیگ یمفرهنگی، سیاسی و حقوقی مورد توجه قرار 
ندارد  کیدئولوژیا. توسعۀ پایدار جنبۀ ارزشی و 2

و  ها ارزش باالمللی  و برای کل جامعۀ بین
 ربرد دارد.ی مختلف کاها فرهنگ

و ارزشی را نیز در  کیدئولوژیای ها جنبه. این مفهوم 2
و فرهنگ  ها ارزشو بیشتر برای مردمی که به  بردارد

 اسالمی پایبند باشد کاربرد دارد.

. در توسعۀ پایدار و اهداف آن موضوع 7
ی و جلوگیری از ساز سالمی اقتصاد و ساز شفاف

 ی نشده است.ا اشاره گونه چیهفساد 

سازی  سازی اقتصاد و سالم شفاف در اقتصاد مقاومتی .7
های  ها و زمینه آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت

و ... وجود دارد های پولی، تجاری، ارزی  فسادزا در حوزه
 (91) اصل 

دلیل غیرارزشی بودن و  . در توسعۀ پایدار به3
ی ا اشاره گونه چیهعدم ارتباط آن با اخالق و دین 

 موضوع فرهنگ نشده است.به بحث 

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد  . در اقتصاد مقاومتی3
وری، کارآفرینی،  ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره

 (51وجود دارد. ) اصل و اشتغال مولد  یگذار هیسرما

 محور جامعه. توسعۀ پایدار در این سند بیشتر 3
بوده و جامعه را تنها موضوع رسیدن به توسعۀ 

 .داند یمر پایدا

مصالح و فرد  تیحاکم ،یو اسالم یدر اقتصاد مقاومت .3
معنا که  نیبد ،شود می یو جامعه هردو با هم بررس

 یبرا دیمردم و دولت با یو روابط اقتصاد تمام الگوها
 .ابدیسامان  معهمصالح فرد و جا نیتأم



 1941بهار ، 1، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    929

ۀ شود. فرهنگ، شامل هم مشاهده نمی داریسند توسعۀ پادر  که این ارتباط اقتصاد استمقولۀ 
عبارتی  حوزۀ اقتصاد است. به ها بخشاین  نیتر مهم ازابعاد زندگی فردی و اجتماعی است. یکی 

 کنندگان نیتدو برخالفتوان این دو را  و نمی استآن  ریتأثاقتصاد جزیی از فرهنگ و تحت 
 یچراکه رفتارها (،953: 9818 همکاران، سند توسعۀ پایدار از یکدیگر جدا دانست )حسینی و

از جمله  یاقتصاد یها تیحاصل و متأثر از فرهنگ است. فعال یانسان داریپا یرفتارها ی کهنانسا
. دیآ یشمار م به یانسان یاز مجموعه رفتارها ییجز ،جهیانسان است و در نت یاقتصاد یرفتارها

است.  یخاص یفرهنگ ۀجینت انسانتوسعۀ و متعاقب آن،  یاقتصاد داریپا یرفتارها نیبنابرا
است. چون فرهنگ  تر مهمفرهنگ از اقتصاد »فرمایند:  نیز در اهمیت موضوع فرهنگ میرهبری 

. اگر هوا تمیز باشد آثاری دارد و اگر کثیف باشد آثار میکن یمبه معنای هوایی است که تنفس 
، اقتصاد و توسعه با مقولۀ لذا (.9/9/9818حرم مطهر رضوی.  در )بیانات رهبری« دیگری دارد

 .رندیپذ یم ریتأث آنو از بوده ط مرتب فرهنگ
ها و  ارزش با یجوامع یبرا شتریاست و ب کیدئولوژیو ا یارزش ۀفاقد جنب داریسند توسعۀ پا

سند اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری باید  که یدرصورت، کاربرد دارد یاسالم ریغ یها فرهنگ
، ایشان به نیهمچنشود.  قانون اساسی در ظرف اقتصاد اسالمی تفسیر 0و  8بنا به اصول 

ی اسالمی در علوم انسانی و از جمله علم اقتصاد و ها ارزشضرورت در نظر گرفتن مبانی و 
اند. ایشان  ایرانی پیشرفت و عدم پذیرش علوم غیر اسالمی تأکید کرده -الگوی اسالمی

عقیم و  ی ناقص،ها هینظری غربی در زمینۀ سیاست و اقتصاد ها یپرداز هینظر»فرمایند:  می
 سایر اقتصاد و حقوق، توان می آن براساس که اساسی مفاهیم و مواد«. »است تیخاص یب

 فرهنگ در کلمه حقیقی معنای به نمود، تولید و داد شکل را انسانی علوم اساسی یها بخش
 استادان با دیدار در رهبری )بیانات« کنیم استفاده آن از باید که دارد وجود ما اسالمی عمیق
 واند  شده کشور وارد غربی متون ترجمۀ طریق از علوم انسانی(. »9835 /3/3 گاه،دانش

 که است بدیهی ،اند بهره بوده کم یا بهره یب اسالمی یها شهیاند و علوم از آنها واردکنندگان
 ییگرا یماد مبانی بر اساساً چون ،است دینی باورهای در سستی یا یاعتقاد یب علوم، این نتیجۀ
هبر انقالب ر (.9833 /3/7 ،ها اساتید دانشگاهدیدار با  در رهبری )بیانات« باشند یم استوار
 کیبه چه مناسبت »توسعۀ پایدار فرمودند:  5181نیز در بیان تفاوت فرهنگی سند  یاسالم

 یکه برا دهد یبزرگ قرار دارد، به خود حق م یها که تحت نفوذ قدرت یالملل نیب ۀمجموع
است و  رانیا یاسالم یجمهور نجایکند. ا نیمع فیو تمدن گوناگون، تکلبا فرهنگ  ییها ملت
 یو فاسد غرب وبیمع یکه سبک زندگ ستین ییجا نجایکشور مبنا اسالم و قرآن است. ا نیدر ا

 اناتیب« )معنا ندارد ،یسند نیچن رشیپذ یاسالم یبتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهور
نیز مقرر شده است:  ها استیس(. در مقدمۀ 93/5/9817 ،انیرهنگبا معلمان و ف داریدر د یرهبر

اگر از الگوی اقتصادی بومی و برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان  ...ایران اسالمی،»
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آید، بلکه خواهد  مشکالت اقتصادی فائق می  تنها بر همه اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه
، اقتصاد متکی ساله ستیانداز ب ها و اصول قانون اساسی و سند چشم نتحقق آرما... با  ... توانست

از نظام اقتصادی  ییگرا را محقق سازد و الگو زا و برون به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون
ی تفسیر کرد ا گونه بهتوان اقتصاد مقاومتی را از نظر ایشان  نمی رو نیازا«. اسالم را عینیت بخشد

اقتصاد اسالمی نداشته باشد. در نتیجه اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشان شکل  که ارتباطی با
 (.2: 9812خاصی از نظام اقتصادی اسالم است )اصغری،

اهداف این دو سند در موارد بسیاری مشابه هم هستند، لیکن تفاوت بارز و بنیادین آنها، 
. استبه توسعه و پیشرفت  فرهنگ مختلف چگونگی رسیدن به این اهداف و در نتیجه، رسیدن

ی فرهنگی سند توسعۀ پایدار تصفیه شده و ها یناخالصرو در سند اقتصاد مقاومتی تمامی  ازاین
و اصول  ها ارزش بااسالمی به مقولۀ توسعۀ پایدار نگریسته شده و منطبق  –از زاویۀ دید ایرانی 

رد پذیرش قرار گرفته است. اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مو –ایرانی 
توان نوعی رابطۀ حقوقی عموم و خصوص  ها می ها و تفاوت در نتیجه با توجه به این مشابهت

وجه میان این دو سند برقرار کرد که از لحاظ حقوقی در بعضی موارد )از لحاظ اصولی افراد(  من
 .اند مشابه هم و در بعضی دیگر با هم متفاوت

 
 ن وجهرابطۀ عموم و خصوص م

 اقتصاد مقاومتی    توسعۀ پایدار

                
 

          
 فرهنگی غربی و غیر اسالمی      

 
 
 

 گیری نتیجه
اسناد  انیم. دیآ یمدست  با توجه به مطالب مندرج در این پژوهش، پاسخ سؤاالت مطروحه به

های میان این دو  مشابهت .وجود دارد ییها ها و تفاوت مشابهت داریو توسعۀ پا یاقتصاد مقاومت
دو سند در  نیاست، بلکه اهداف ا کسانیکه نصوص هر دو سند  ستیمعنا ن نیلزوماً بد سند،

نیز میان این دو سند وجود دارد. هایی  حال تفاوت نیدر ع .دنبه هم شباهت دار بسیاریموارد 

    
 فرهنگ و اصول اسالمی       

 اهداف مشابه
 توسعه پایدار و
 اقتصاد مقاومتی
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 ید مقاومتاقتصا یهای کل از موضوعات سیاست بعضیاست که  نیها ا تفاوت نیاز ا یبرخ
هایی  هاتفاوت تفاوت گرید یمورد اشاره قرار نگرفته است و برخ داریدر سند توسعۀ پا وجه چیه به

و فرهنگ  یدئولوژی، اتفاوتترین  اما مهم اند. کسانی گریکدیهستند که هر دو سند در موضوع با 
قاومتی، اقتصاد م . برخالفاستو توسعه  شرفتیپاهداف به  دنیاسناد در رس نیمتفاوت ا

مشاهده  داریاقتصاد در سند توسعۀ پا ۀو لزوم ارتباط آن با مقول یو بوم یفرهنگ معنو
دو را برخالف  نیتوان ا آن است و نمی ریاز فرهنگ و تحت تأث ییجز و توسعه شود. اقتصاد نمی
ی ها شباهتها و  . با بررسی تفاوتدانست منفک گریکدیاز  داریسند توسعۀ پا کنندگان نیتدو

ی رانیا ۀنسخ ،یسند اقتصاد مقاومتکه  ابدی یمین دو سند، این پژوهش به این نتیجه دست ا
عموم  یحقوق ۀرابط یدو سند، نوع نیا انیتوان م بوده و می داریسند توسعۀ پا ی( و اسالمی)بوم

 یمشابه هم و در بعض موارداز  یدر بعض یکه از لحاظ حقوقکرد  و خصوص من وجه برقرار
چنین تفاوت بنیادینی میان این دو سند،  تبع بهنیز  ،یمقام معظم رهبر .اند متفاوت با هم گرید

 یرانیا دید یۀو از زاو کرده شیو پاال هیرا تصف داریسند توسعۀ پا یفرهنگ یها یناخالص یتمام
بوده است که همانند  نیدرصدد ا شانیو ا اند ستهینگر شرفتیتوسعه و پ ۀبه مقول اسالمی –

سند را کورکورانه و بدون انطباق آن با  نیکه ا افتهین توسعه ایدر حال توسعه  یرهار کشوبیشت
قرار ندهد، بلکه آن را منطبق با  رشیآن را مورد پذ رند،یپذ یخود م یبوم یها فرهنگ و ارزش

. در بپذیرد رانیا یاسالم یجمهور یمصرح در قانون اساس اسالمی – یرانیها و اصول ا ارزش
و  یاز فرهنگ انقالب  است که برآمده یو علم یبوم یالگو یاقتصاد مقاومت یها تاسیس نتیجه،
 های تواند بنا به فرمایش است که ایران عزیز می یاسالمو با این فرهنگ بومی و  ماست یاسالم

مد و امتعهد و کار یانسان یرویاز ن یو برخوردار یو ماد یسرشار معنو یبا استعدادهارهبری، 
و دشمن را که با  دیآ یفائق م یمشکالت اقتصاد ۀتنها بر هم نه شرفت،یپ یسخ براعزم را یدارا
کرده، به شکست و  ییآرا ملت بزرگ صف نیدر برابر ا اریع تمام یجنگ اقتصاد کی لیتحم
مختلف و  یها نهیکشور در زم یبلکه خواهد توانست با حفظ دستاوردها دارد، وا  ینینش عقب

، اقتصاد ساله ستیانداز ب و سند چشم یها و اصول قانون اساس مانو تحقق آر شرفتیتداوم پ
 ییرا محقق سازد و الگو شرویو پ ایگرا، پو و برون از درون ان،یعدالت بن ،یبه دانش و فناور یمتک

و با  درنگ یکشور ب یاست قوا الزم. بخشد تینیاسالم را ع یبخش از نظام اقتصاد الهام
راه  ۀنقش نیو مقررات الزم و تدو نیقوان یۀآن کنند و با ته یجرامشخص، اقدام به ا یبند زمان

 یفعاالن اقتصاد ۀمردم و هم ینیآفر نقش یو فرصت مناسب برا نهیمختلف، زم یها عرصه یبرا
 جهاد مقدس فراهم آورند.  نیرا در ا
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 منابع 
 فارسی .1

 ها الف( کتاب
 .نشر نور علم، چ اول ،یتصاد مقاومتاق یۀو نظر رانیاقتصاد ا(. 9812) دیوح ،یشهر یشقاق .9
 ، انتشارات ارکان دانش.اقدام و عمل ؛یاقتصاد مقاومت(. 9812) عباس ،یابومسعود خیش .5

از  تیحما ۀژیو ونیسیگزارش کم (.9818) رانیا یاسالم یجمهور یاسالم یمجلس شورا .8
 نیوانو ق یهای اقتصاد مقاومت در مورد سیاست 00اصل  یو نظارت بر اجرا یمل دیتول

 .نهم، سال سوم ۀدور ن،یقوان نیکل تدو ۀادار ن،ی، معاونت قوانمتناظر

 

 مقاالتب( 
 – یاقتصاد یها و هنجارها ارزش آن با ۀو رابط یاقتصاد مقاومت» (.9812) محمود ،یاصغر .0

 . 913ش  ،یاسالم یاجتماع یها پژوهش ۀفصلنام،  «اجتماعی
 ،«یاقتصاد مقاومت یستمیس یمبان(. »9810)محمودرضا  دیس ،زاده یطهران یریام .2

 .58ش  ،یاقتصاد یجستارها یو پژوهش یعلم ۀدوفصلنام
 یها پژوهش ۀفصلنام ،«یموانع تحقق اقتصاد مقاومت(. »9810) نیپژوهنده، محمدحس .7

 .917ش  ،یاسالم یاجتماع
 ۀسیمقا ؛یو اقتصاد مقاومت یاسیاقتصاد س(. »9818) الماس ،یزینصر دهر ی؛مهد ،یحسن .3

 ،یاسالم استیس یها پژوهش ۀفصلنام ،«9811و  9881 ۀدر دو ده یهای اقتصاد تحریم
 .7ش 

 ،«یفرهنگ در اقتصاد مقاومت گاهیجا یبررس» (.9818) عطاءاهلل ،یآتان ؛عبدالرضا ،ینیحس .3
 .91ش  ،یانقالب اسالم یفرهنگ یپاسدار ۀفصلنام

و حق بر  داریپا توسعۀ»(، 9812)فرد، حسن  قیشف ؛نیمحمدحس ،یآباد قوام یمضانر .1
 .9ش  ،یجهان استیس ۀفصلنام ،«ندهیانداز نسل آ سالم؛ چشم ستیز طیمح

 ،«تی: از آرمان تا واقعداریپا ۀتوسع الملل نیحقوق ب(. »9819)حجت  ،یترکمان یمیسل  .91
 .5ش  ،یحقوق اقتصاد ۀدوفصلنام

 ،«رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد مقاومت یشنهادیپ یالگو(. »9819) اله مراد ف،یس  .99
 .97ش  ،تیفصلنامه آفاق امن

و در  جیرا اتیدر ادب یاقتصاد مقاومت یها مؤلفه(. »9818)رضا  دیس ،ینخل ؛احمد ،یشعبان  .95
 . 52ش  ،تیآفاق امن ۀفصلنام ،«یمقام معظم رهبر انیب
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 ۀفصلنام ،«داریو اصل توسعۀ پا یاقتصاد الملل نیحقوق ب»(، 9832)محمد  ،یشمسائ .98
 .91ش  ،یپژوهش حقوق عموم

مقام معظم  دگاهیبر د دیو ملزومات آن )با تأک یاقتصاد مقاومت(. »9819)حسن  دیس ،یرمعزیم .90
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