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مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی
فرزانه دشتی∗ ،سیدسامر پوردانش∗∗ ،حدیث باقرینیا∗∗∗ ،محمدباقر مکرمیپور∗∗∗∗
پذیرش نهایی1400/08/17 :

دریافت مقاله1400/07/16 :

چکیده
اقتصاد مقدومتی مفهومی اسا

که به نبدل مقدومسادی  ،اصاح سادتتدهاد و نهد اد قدیمی و ندکدهآمد اقتصاد

موجو بیدن میشااو  ،که به یقین تحقق آن مسااتم م به ورااوه وید و متاادهک

مودل موم و ا مدل مدیری اد

مهندسایشاد و کدهآمد میبدشاد اقتصاد مقدومتی به نبدل دم وابساتییاد ،تأکید بر مرصا اد و امتیدیات تولید
اتمی و اساتقحل و تو کفدیی اقتصاد
آن ه الیو اقتصاد مقدومتی اسا
برا گر آوه

اسا

ژواش یشهو ه ی مفهومیدبی قدهت نرم بد تأکید بر مؤلفهاد

هوش تحقیق موه اساتفد

ا اد ای هوش کتدبخدنها و اساند

ه این ژواش ای نوع توصایفی -تحمیمی بو و

اساتفد شاد اسا

امچنین ساؤال اصامی این ژواش این

اسا ؛ «مؤلفهاد قدهت نرم ه الیو اقتصاد مقدومتی برا مدئقآمدن بر متاالحت و ندبسادمدنیاد اقتصاد
و رصااه اتمی و بینالمممی کدامند؟» یدمتهاد
مقدومتی ای منظر وامل اقتصاااد

(تثبی

ژواش نتاادن می اد؛ مهمترین مؤلفهاد قدهت نرم اقتصااد

نرخ اهی ،ثبدت قیم اد ،کداش وابساااتیی به هآمداد نفتی ،مبدهی بد

مساد و ترمین شفدمی ) ،وامل اجتمد ی (مر میسدی اقتصد  ،کداش تنشاد اجتمد ی ،ومدی
سارمدیهگذاه) ،وامل مندوهانه (ومدی
تحقیقدت انشبنیدن) میبدشد

ه

ای شارک اد

ای کدهآمرین و

انشبنیدن ،اساتفد و بهر گیر ای مندوه اد نوین ،توساوه

1

کلیدواژهها :اقتصد مقدومتی؛ قدهت نرم؛ تحریماد اقتصد ؛ شفدمی ؛ مندوه
* نویسند مسئول :استد مد و ،کتر
** انتجو

موم سیدسی ،انتید یدم نوه ،آبد ان ،ایران Farzanehdashti۳۰@yahoo.com

کتر مطدلودت سیدسی انقحب اسحمی ،انتید شداد ،تهران ،ایران

*** انتجو

Samerpoordanesh۱۹۹۳@gmail.com
کتر مطدلودت سیدسی انقحب اسحمی ،انتید شداد ،تهران ،ایران

**** انتجو

Hadisbagherinia@mail.um.ac.ir
کتر مطدلودت سیدسی انقحب اسحمی ،انتید شداد ،تهران ،ایران Bagher.mokarami@ut.ac.ir

.۱

ممیدتی کر ن اقتصاد مقدومتی این ول

ه هاساتد

اسا

که به نوان نهد ودکمیتی بد وضا قوانین مندسا

میتواند شارای ها بهگونها امدانگ بد آن تغییر اد لذا تساهیلگر  ،ظرمی سادی و بساترسادی اد الیم
توساا

ول

صااوهت می ذیر به ییر سااخن تحقق و اجرا اقتصااد مقدومتی ه ساادتتده امیون

امالدن ذیر اساا

بندبراین بدید اصااح ساادیمدناد و نهد اد

مقدومتی ه جه

شاللگیر اقتصد مر ممحوه مدنظر قراه گیر

ولتی متندساا

و امیدم بد ال امدت اقتصااد
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مقدمه
ای آنجدیی که وقوع انقحب اسااحمی ایران تحولی ظیم ه منطقه و جهدن ایجد کر  ،هابر
انقحب بد ادف واال اسااتمراه والوم
به نوان یك الیو مندساا

انبیدء بد ممتی آگد  ،نظدم مقدس جمهوه اسااحمی ها

و مطدبق بد مطرت بتاار و بر دیه شااوده نه شاارقی نه ربی بند نهد
ای تهدید مندم

بهطوه که بد شانید شادن یدم انقحب اساحمی ه نقدط مختمف جهدن و ووتا

نظدم سامطه ه ساط جهدن ،مقدبمه بد آن به شاالمی ساخ  ،امر طبیوی بو امد به یو
هیدمتند که آن چه بد ث یروی

شامندن

انقحب اساحمی ه مقدبمه بد تهدیدات و جنگ ساخ

بو ،

مؤلفهاد قدهت نرم نظدم که برگرمته ای اسااحم ندب محمّد اس ا  ،میبدشااد (جمتاایدیدن و
بخش میدانی )116:1394 ،بندبراین ه امین هاساتد ،مراد اقتصاد
و منحصار به مر

ایران نی هویدا اد ویژ

ها شاداد بو که وقوع برتی ای آناد تدکنون ه نید سادبقه نداشاته اسا

ای

اینهو یمدنی که شارای ویژ و بدون الیویی بهوجو میآید ،ضاروهت نوآوه و اید ر ای ای
ضاروهت مییدبد بهامینسادن ه

ساو صادو نظران برا برطرف کر ن چدلشاد اقتصاد

طول چند سادل گذشاته کمتر مفهومی ه اقتصاد به اندای مفهوم اقتصاد مقدومتی برجساتیییدمته
و موه بحث و تبد لنظر قراهگرمته اس ا

اقتصااد مقدومتی وا ا اس ا

سدل  1389توس مقدم موظم هابر به ا بیدت اقتصد

که برا اولینبده ه

ایران ام و شد

ای نظر ایتادن« ،اوتیدج مد به اقتصاد مقدومتی بیش ای ییر کتاوهادسا

مد بیتاتر اوتیدج

اهیم که اقتصاد تو مدن ها مقدومسادی کنیم اوال بهامدن لیل متاتر بین مد و ییر کتاوهاد
مد به اقتصاد جهدنی مرتبطیم ،بندبراین اهتبدط ام اهیم مد قصاد جدا شادن ای اقتصاد جهدنی ها
بهایچوجه نداهیم و ه شارای کنونی نید نمیتوان ام اشا ؛ بندبراین متأثر میشاویم ای آنچه
ه نید ه اقتصاد اد جهدنی اتفد میامتد ثدنید تصاوصای
بهتدطر اسااتقحلمدن ،بهتدطر

تمداه مدن ،بهتدطر اصااراهمدن بر تح تأثیر ساایدساا اد

قادهت قراه نیرمتن ،موه تهادجم و ساااوءنیا
مخدلف

و ویژگیادیی اسا

که مد اهیم؛ مد

ام قراه اهیم؛ یونی نسااابا باه ماد انیی ااد

و کدهشاالنی ،اشاالدلتراشای و ایجد متاالل بیش ای بسایده ای کتاوهاد

بندبراین مد بیتاتر بدیساتی ااتمدم بوهییم به ایناله دیهاد اقتصاد

ییر اسا ،

ها محالم کنیم و اقتصاد مدن ها

مقدومسادی کنیم ،نیذاهیم وضاویتی وجو اشاته بدشاد که بد ووا ت و تالدنهاد ندگ یر و ید

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

ساااوء نیا
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بتواناد ه اقتصاااد ماد اثر بیاذاه بنادبراین ماد باه این نیادی اهیم» (مقادم موظم

هابر )1392/12/20،
و ای آنجدیی که ه شارای

ادف ای این نوع اقتصاد  ،اویدء و بدیسادی اقتصاد ممی اسا

کنونی ،اقتصااد ایران بد متااالحت ییرساادتتی ،مراساادتتی و تحریماد گوندگون مواجه بو ،
ر اتتن به مقوله اقتصااد مقدومتی ،امر مهم و ضااروه اس ا

ای سااویی ،بییدنیدن بهسااب

مخادلفا اد ذاتی بد ایران اساااحمی ،تحش اهند تد نسااابا

به هام هیختیی اقتصاااد ایران،

اقادامادتی ها انجادم ا و ای این نادویاه ،ضاااربادتی ها باه مما

ایران واه کنناد ایران ای جمماه

کتاوهادیی اسا
قیم

نف

که وابساتیی بسایده یید

به هآمداد نفتی اه و امواه ام ایش ید کداش

بد ث مدیا ید کسار بو جه میشاو و بد توجه به تحریماد و ممدنو

ای وهو اهی

به کتاوه ،اقتراد مینمدید که بد تأکید بر بیدندت مقدم موظم هابر این تحریماد ها بد اساتفد ای
تبدیل کر بندبراین بد اساتفد بهینه ای مندب و امالدندت طبیوی ،رای

اقتصاد مقدومتی به مرصا

ای ار گونه امراط و تفری  ،اساااراف ،تجملگرایی و مصااارفگرایی و مدیریتی کدها و اثربخش
مبتنی بر اهیشاد ،بساتر و یمینه تحقق اقتصاد مقدومتی ها مراام آوه  .بندبراین ادف اصامی ه
این ژواش این اس ا

که مهمترین مؤلفهاد قدهت نرم ه الیو اقتصااد مقدومتی کداماند و

به نبدل بیدن هااالدهادیی برا تقوی

مؤلفهاد نرم قدهت ه سادت

بندبراین ای این منظر تحش نویسااندگدن مقدله آن اساا

اقتصاد مقدومتی اساتیم

که بد برهساای مؤلفهاد قدهت نرم ه

ووی اقتصاد که تدکنون کمتر موه توجه قراه گرمته اسا  ،به ل وم تقوی

این مؤلفهاد ر اتته

ییرا کاه منادب  ،هوشااد و اب اه قادهت نرم ه ووی اقتصاااد نقش محوه

ه اهتقاد بهر وه

بر هد اشاته و موجبدت ام ایش امبساتیی ،انساجدم ،ا تمد و متادهک

ممی و نی تقوی

ام ایش هجه مترو ی

و کدهآمد والوم

و ثبدت سیدسی میگر

و
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پیشینه پژوهش
مهمترین ژواشاد نیدشتهشد ه این یمینه ه قدل

جدول  1ترسیم شد اس :

جدول  .1پیشینه پژوهش
نویسندگان

اهداف یا سؤاالت اصلی

روش

وامل اجتمد ی ،ومدیتی،

این ژواش ای نظر ادف
کدهبر
اتوان و امالدهان ()1395

مرانیی ،انسدنی ،ولتی و

و ه اولین گدم به

گر آوه

وامل تحقق

مهمترینیافتهها

هوش یمتل مدی

سیدسی ،مندوه و اقتصد
ای وامل ضروه برا

اقتصد مقدومتی ر اتته

تحقق اقتصد مقدومتی

شد اس .

میبدشد
هااالدهادیی ه چدهچوب
تودمل بد نهد اد و سدیمدناد
بینالمممی ووی اقتصد ،
چیونیی هااالدهاد ام ایش

سمیوینس

()1393

تبیین نظر و ممی
تحریماد اقتصد

هوش توصیفی -تحمیمی

بد کتوهاد

تودمل اقتصد

امسو سیدسی ،تقسیم
وظدیف بدیییران مختمف
رصه یپممدسی اقتصد
تحقق بخش ادف نیل به
اقتصد مقدومتی اس
قدهت نرم اقتصد
ابود

سیف و امالدهان ()1392

ه انواع ،ااداف،

مندب و نتدیج برتوه اه اس ؛

برهسی چیستی و
مفهومشندسی قدهت نرم

ای چه

تد ووی اد قدهت نرم

هوش توصیفی -تحمیمی

اقتصد

اقتصد

و بهتصوص

ووی اد قدهت سخ
نرم اقتصد

و

بیتتر آشالده
شو

اقتصد مقدومتی ،اقتصد

آید میشو مفهوم اقتصد
وسینیا بحرینی ()1392

مقدومتی ها ه ودّ مقدوم
اقتصد

مروکدس ؟

هوش توصیقی -تحمیمی

اس

هاابر

و استراتژیك

که ه شرای متغیر برا
هسیدن به سطو

دلی

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

نویسندگان
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اهداف یا سؤاالت اصلی

مهمترینیافتهها

روش

اه .

اقتصد برندمه مندس
برهسی مندب قدهت نرم
قربی و جوفر ()1395

ایران ه سیدس اد کمی
برندمه شتم توسوه

هوش تحمیل محتوا بد
هویالر کمی

برهسااى تأثیر برتى ای
ارسیج و تویسرکدنی
()1389

مندب اقتصد

اوی

مهمتریاان مؤلفهادى
اوی

قدهت ،بیتترین برجستیی بد

هوش تحمیمی -توصیقی

ایرانى بر کدهکر

قدهت نرم جمهوهى

اس

جدید ایرانى بیتترین

تأثیر ها بر ام ایش قدهت نرم
جمهوهى اسااحمى ایران
اه

اسااحمى ایران اس

تحش برا بهبو وضوی
اقتصد

برهسی شدتصاد اقتصد
میحنی ()1394

مقدومتی و هابطه آن بد تو

هوش توصیفی -تحمیمی

بدوه ممی

بر دیه اقتصد

مقدومتی که منجر به ام ایش
تولید ممی و بومیسدی
صنوتی و مدهن

تالنولو

میشو
اقتصد مقدومتی صرمد یك
تدبیر اقتصد

برهسای مفهاومی و
ویده و قربی ()1395

موندشندسدنه اقتصد مقدومتی
ه جمهوه اسحمی ایران

هوش تحمیمای -توصایفی
و مطدلوادت اساند

کوتد مدت و

برا هم تهدیدات اقتصد
نیس

بماله یاك اساتراتژ

بمنادمدت میبدشد که برا
ار شرایطی ال امی اس

بدتوجه به آنچه که ذکر شااد ای منظر تفدوت موضااو ی ،بدید نوان کر که ایچیك ای این
ژواشااد مو باهطوه وضاااو باه مفهومیادبی قادهت نرم باد تاأکیاد بر مؤلفاهااد آن ه الیو
اقتصاااد مقادومتی نپر اتتاهاناد و ای ویاث نوآوه

ژواش یشهو باد تاأکیاد بر نقش اقتصاااد و

برجساتهکر ن نقش قدهت نرم ه الیو اقتصاد مقدومتی میدن ،مندب  ،هوشاد و اب اهاد قدهت
نرم ،نقش اسدسی و مهمی ه اهتقد کیفی

و بهر وه ایفد میکنند
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مبانی مفهومی
تعاریف مفاهیم
 .1قدرت:
قدهت بهموند تواندیی تأثیرگذاه بر همتده ییران بهمنظوه هسایدن به نتدیج لخوا اسا
برا تحا تاأثیر قراه ا ن همتاده ییران چنادین ها وجو اه میتوان آنااد ها باد تهادیاد یاد
ا مدل قو قهریه مجبوه به انجدم کده کر ؛ میتوان بد کدهبر مندب اقتصاد
تبویا

ییران ها وا اه به

کر یاد اینالاه باد بهر گیر ای مؤلفاهااد نرمام اه قادهت آنااد ها جاذب و باد تو امرا

کر (ناد  )16 :2004 ،1امواه قادهت باهمثادباه مهمترین اب اه ساااتیادبی باه اااداف موه توجاه
ولا مر ان بو و اسااا
کدهادسا

برتی نی بر این قیاد اناد کاه قادهت توانادیی و ظرمیا

(گدلبرای  )8 :1371 ،بهنظر گروای ییر قدهت تواندیی کسا

انجادم

نتدیج لخوا اسا

(اسااپدیالمن2؛  )11 :1942سااته سااومی ام اذ دن میکنند؛ قدهت تأثیرگذاه بر همتده ییران
اسا

(جدکوادلس 18 :1373 ،به نقل ای امرامی و امالدهان )122 :1397 :بهطوهکمی ساتیدبی به

قدهت ،لیل اصامی هقدب اد ،کتامالشاد ،ن اعاد و نی شااللگیر
ید چند جدنبه منطقها و بینالمممی اسا

ساتهبند اد و یمدناد

و

که بر امین اسادس نظم اجتمد ی و هواب کتاوهاد و

انسدناد نی شالل میگیر قدهت تواندیی یك بدیییر ها ه استفد ای مندب و امالدندت ه جه
تأثیرگذاه بر هویدا اد بینالمممی به نف تو نتادن می اد به امین ساب  ،برتی قدهت ها
کمید ترین مؤلفه تویینکنند مندساابدت و جدیید کتااوهاد ه رصااه هواب بینالممل می انند
(انودمی ممداه  29 :1387 ،به نقل ای یتیدایمر و امالدهان)192 :
 .2قدرت نرم
نالتاه وادئ اامیا
اصاطحوی اسا

ه این ژواش این اسااا

کاه ابواد نرمام اه قادهت یاد نرمام اهگرایی؛

که نظریه ر ای آمریالدیی ه یمینه ضاروهت بهر گیر ایدالت متحد ای مندب

1. Nay
2. Spaykman

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

قدهت نرم گرمته شاد اسا

13/

ایاینهو به لحدظ یتاینه موضاوع ،مفهوم قدهت نرم ها میتوان

ه آثده ادنس جی موهگنتد و کحس کنوهو ها کحین یییر کر
ای ویاث مفهومی ،وا «قادهت نرم» ای جمماه مفادایمی اسااا
سایدسای ،مرانیی و اقتصاد

جهدن برآن تأکید یید

شاد اسا

1

کاه امروی ه محادمال ممی،
و بد وجو اشاتن سادبقها

کوتد ه متون مالتوب سایدسای و بینالمممی ،مندب و مؤلفهاد آن موه کدنون توجه بسایده ای
سیدس مداهان و سیدس سدیان جهدنی ،بهتصوص ه سدلاد اتیر قراهگرمته که ای منظر کمی،
قدهت نرم ه واق

قراه گرمته و و قط

ه برابر قدهت سخ

ای یك یوستده قدهت ها شدمل

میشاوند امچنین ،بر وجو اید اد ،مول و انفودالت و نهد اد متفدوت برا سایدسا
ه ووی اد سیدس  ،امنی

و اقتصد الل

اه هاابر اد موطوف به قدهت نرم ه هاستد

نیل به ها ولاد مسادلم آمی بر اهیشاد سیدسی متتر و اب اهاد
مدیری

مندقتادت و امالده اقتصاد

مندم ممی بر موطوف به قدهت ساخ
تحریماد اقتصااد

تمرک

تدهجی

تأکید اهند ه مقدبل ،هاابر اد

یرتتون آمی جه
ه هاساتد

یتابر

قراه اه که مومد مداتمه نظدمی ،یپممدسای قهرآمی و

اهند و به اتخدذ ساایدساا اد تقدبمی بد کتااوهاد ادف منجر

میشااوند قدهت نرم میتواند متالی بر جدذبه مرانگ ،اهیش ید تواندیی برا تغییر سااتوهکده
انتخدباد ساایدساای ه قدل

همتده بدشااد که سااب

شااو ییران نتوانند اولوی ادیتاادن ها

به لیل ایناله بسایده یرواقوی بهنظر میهساند مطر کنند جویف ند بر این قید اسا

قدهت

نرم توانادیی این ها کاه باد تالیاه بر قادهت جاذب ییران ،توجاه ییران ها باه اینالاه نتیجاه مطموب
شمد ها بخوااند وا اهید ،ها اهاس
و قدهت نرم ها تواندیی کساا
اسا
اساا

که قدهت نرم ندشای ای جذابی

2

مطموب ای طریق جدذبه ،نه اجبده و تطمی می اند و بر آن
مرانگ ،ایدئدلاد سایدسای و سایدسا اد یك کتاوه

ند توریفاد مختمفی ای قدهت نرم اهائه میکند که برتی ای آناد بدهتند ای :تواندیی

جذبکر ن (ند )68-70 :1386 ،؛ تواندیی شاااالل ا ن به ترجیحدت ییران (ند )71 :1384 ،؛
توانادیی کسااا

مطموب ای طریق جادذباه؛ توانادیی تویین اولویا ااد باهگوناها کاه متاااروع باهنظر
1. Gill & Huang, ۲۰۰٦: ٦٥
2. Nye, 2004: 5
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هساید ید اها ا تبده مونو بدشاد (ند )65:1387،؛ قدهت جذب ،اقندع و شایفتیی ،یك نیرو
مرانیی -اقتصااد  ،تغییر شااالل قدهت ای قدهتآمرانه به قدهت متقد دکنند ؛ تواندیی تأثیر بر
ییران بهنحو که تواسته شمد به تواسته آناد تبدیل شو (امتخده و امالدهان)46 :1387 ،
ضاامند نالته مهم ایناله جویف ند
اقتصاااد

ه آثده اولیه تو ؛ انواع قدهت ها شاادمل سااه قدهت نظدمی،

و نرم توریف نمو و قدهت اقتصاااد

ها مدنند قدهت نظدمی ،ج قدهت ساااخ

بهشااامده می انساااته امد ه آثده بود تویش ،مندب اقتصاااد
محسااوب نمو و بر این ا تقد اساا
قدهت سااخ

که :مندب اقتصااد

ها ج یالی ای مندب قدهت نرم
ام میتواند همتده نرم و ام همتده

تولید کند (ند  )32 :1389 ،توریف کدمل قدهت نرم بدهت اساا

ای :تواندیی

تأثیرگذاه بر ییران ای طریق هوشاد متادهکتی ،تویین ساتوه کده ،متقد دسادی و جذب
مثبا

باهمنظوه باه سااا آوه ن نتادیج مطموب (ناد  )65:1390 ،بادینترتیا

گفتهشاد میتوان گف
ای تو  ،کساا

که ،قدهت نرم ،محصاول و برآیند تصاویرسادی مثب  ،اهائه چهر موجه

ا تبده بینالمممی و نفوذ ه امالده مومی اتمی و تدهجی ،قدهت تأثیرگذاه

یرمساتقیم تومم بد هضادی
این ساانا اس ا

مطادبق مبادواث

بر ییران ،اها

ییران ها تدب اها تویش سادتتن و مؤلفهادیی ای

بهاینترتی  ،ه بهکدهگیر قدهت نرم نتدیجی بهصااوهت تولید هضاادیتمند ،

تولید ا تقد  ،تولید ا تبده و تمالین به سا

میآید (یوسافی )200 :1387،س ابود و مؤلفهاد

قدهت نرم ه نظریه ند بیتتر وول وامل یترم

و هشد اقتصد  ،مرانگ اقتصد  ،اقتصد

مبتنی بر اطح دت و مندوه  ،همتده نهدن و یرممموس ه اقتصاد  ،نخبیدن اقتصاد  ،متادهک
مر می میچرتد مد ه این ژواش بیتاتر سوی میکنیم که مؤلفهاد قدهت نرم الیو اقتصد
مقادومتی ها براسااادس ساااه مؤلفاه کمی اقتصاااد مبتنی بر منادوه  ،اقتصاااد مبتنی بر وامال
سیدس گذاهانه اقتصد

و وامل اجتمد ی موه برهسی قراه ایم

 .3اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقدومتی ا بیدتی اسا

که ه مقدبمه بد تحریماد بینالمممی مطر شاد اسا

این هایاذه بتواناد بر تحریمااد بینالمممی مادئقآماد و تهادیاد تحریم ها باه مرصااا

تد ای

تبادیال کناد

آن اصاول و مبندادیی که اقتصاد ایران بدید اشاته بدشاد ،ا بیدتی ها به ندم اقتصاد مقدومتی ایجد
کر اسا

ه بدب چیسـتی اقتصاد مقدومتی ،میشاو گف

اقتصاد

اسا

که برا یك مم ،
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وتی ه شاارای متااده و تحریم ،یمینه هشااد و شااالومدیی ها مراام میکند (میحنی)6 :1394،
اقتصاد مقدومتی یونی تتاخیص ووی اد متاده ید ه شارای کنونی تحریم و ه ی آن تحش برا
کنترل و بیاثر کر ن و ه شارای آهمدنی تبدیل چنین متادهاد و تهدیداتی به مرصا

اسا

(متاده

و وه فده)31:1391 ،
اقتصاد مقدومتی به مفهوم شاالومدیی اقتصاد هم متاالحت موجو ه ییربخشاد اقتصاد
بهمنظوه جموگیر ای امتیدی ای به شامندن و بهبو ساط همد موم مر م اسا  ،چنین اقتصاد
مقدومتی بدید مودل و وید بدشاد نه منفول و بساته اقتصاد مقدومتی ها میتوان اقتصاد

نوان کر

که ه آن حو بر تودمل وید بد نید تدهج و اساتفد ای امالدندت تجدهت آیا  ،امنی

اقتصاد

کتوه وفظشد و نوسدندت محی بینالمممی اقتصد
هوند بمندمدت متغیراد کحن اقتصاد

و تهدیداد آن ،کمترین تأثیر سوء ها ه

اشاته بدشاد ه یك اقتصاد مقدومتی ،نبدید تمرک بیش

ای اندای بر هو یك ید چند بخش ید ظرمی

اقتصاد

کتاوه تالیه شاو  ،بماله بدید تحش شاو

تد امه ظرمی اد اقتصااد به وداکثر بهر بر اه ای توان تو برسااند (ندصاار و امالدهان،
)18 :1388
اقتصاد مقدومتی ،هااالده اقتصاد

که به تولید و تویی

یك کتاوه ه شارای تدص اسا

کدالاد تدص و سااارمدیهگذاه برا کداش وابساااتیی به کتاااوهاد  -ییر بهتصاااوص
کتوهاد متخدصم -ه شرای بحرانی می ر ای ؛ بهگونها که اگر نتوانس
یندگی مر م و کدالاد اساادساای آناد ها ه بدیاه مبد له ای کتااوهاد

محصوالت اسدسی

ییر تهیه کند ،بتواند بد

اتالدء به اتل به تولید انبو محصااول موه نظر بپر ای (ممبینی )16 :1391 ،اقتصااد مقدومتی
مفهومی اساا

که ه ی مقدومساادی  ،بحرانی ایی و ترمیم ساادتتدهاد و نهد اد مرسااو و

ندکدهآمد موجو اقتصد

مطر میشو که قطود بدوه و متدهک

قحیی و مدبرانه ،یششرط و ال ام چنین موضو ی اس

امیدنی و ا مدل مدیری اد

اقتصد مقدومتی کداش وابستییاد و

تأکید هو م ی اد تولید اتل و تحش برا تو اتالدیی اس
امچنین این نوع اقتصااد  ،ه هویدهویی وتقدبل بد اقتصااد وابسااته قراه میگیر اقتصااد
مقدومتی صارمد مصارفکنند بدشاد ،منفول نیسا

و ه مقدبل ااداف اقتصاد سامطه ایساتد گی

میکند اقتصاد مقدومتی به نوان یك هاابر و برندمه برا مدیری

وضاوی

اقتصاد

ایران ه
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شاارایطی که تحریمادیی میه ایران وضا شااد  ،مطر اسا
محساوب میشاو که تحش برا بهبو وضاوی
ام ایش تولید ممی و بومیسدی تالنولو

اقتصاد

اقتصااد ایران یك اقتصااد هانتیر
بر دیه اقتصاد مقدومتی میتواند به

صنوتی و مدهن منجر شو (میحنی)8 :1391 ،

 .3-1هدف اقتصاد مقاومتی:
بدیسادی و اوید اقتصاد ممی اسا

و ای ظرمی اد مر م و

این نوع اقتصاد  ،مر می اسا

نخبیدن ه آن استفد میشو  ،ضمن ایناله ای انش منی نید ام ه آن استفد میشو (هضدیی،
 )1391اقتصاااد مقدومتی یونی اقتصاااد

که بد توجه به امه قوتاد و ضاااوفاد

اتمی و

تدهجی و تهدیداد و مرصا اد بیرونی ساندهیوسادی میکند و برا ار شارایطی برندمه اه و
محی سانج اسا

و هون و برون ها بهتوبی میشاندساد و برا تغییرات واکنش مندسابی اه

(وساینیا بحرینی )5:1392 ،اقتصاد مقدومتی امدن اقتصاد هقدبتی مبتنی بر بدیاه اسا
الیو بر تقوی
متادهک

هقدب

ذیر اقتصاد کتاوه ،ام ایش شافدمی  ،وذف یمینهاد مساد یا و ام ایش

مر م ه مودلی اد اقتصاد

وفظ و تقوی

ه این

تأکید میشاو امچنین توجه مؤکد به محوهادیی مثل

مراو ات تجده و ساایدساای بد کتااوهاد

منطقیسدی اندای ول

و کداش سهم هآمداد نفتی ای مندب بو جه الیم و ضروه اس

ه مجموع اقتصاد مقدومتی مبتنی بر بدیاه اسا
چادهچوب نظریاهااد

ییر ،توجه به تأمین مدلی ای تدهج،

و ه این هاساتد سایدسا اد سانجید ه

مم اقتصاااد باهصاااوهت اماداناگ بادیاد باهکاده گرمتاه شاااو البتاه این

سایدسا گذاه اد بد محدو ی ادیی مواجه اسا

که اقتصاد اندن بد مم به این محدو ی اد بدید

به برهسای و هشاد شادتصادیی مدنند نرخ هشاد تولید ،کداش نرخ توهم و نرخ بیالده بپر ایند
(بدیمحمد  )6 :1393 ،القد تفالر اقتصاد مقدومتی یك تدبیر اوشامندانه اسا
اقتصد

ایران ها ای فم

ایجد شد ه بخش اقتصد

ممی و قط وابساتیی اقتصاد

تد مدیران اهشاد

برادند و هشد ،توسوه ،شالومدیی ،تولید

ها وتی ه ساخ ترین تحریماد و متادهاد اقتصاد

بهبده بیدوه اقتصاد مقدومتی مالمل جهد اقتصاد
دم ت ل ل ه برابر شو اد تدهجی اقتصد

اسا

و ساب

امنی

شامندن

و ثبدت ه اقتصاد و

میبدشد

مبانی نظری و الگوی تحلیل
الیو و مدل مفهومی ژواش ،به قراه ییر میبدشاااد این الیو به مهمترین مؤلفهاد قدهت
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نرم تأثیرگذاه ه ساه ووی اجتمد ی ،مندوهانه و اقتصاد

که

ه اقتصاد مقدومتی ر اتته اسا

به تفریل ه ذیل بدان می ر اییم

شکل  .1الگو و مدل مفهومی پژوهش

مؤلفههای قدرت نرم در اقتصاد مقاومتی
 .1عوامل اجتماعی
 .1-1مردمیشدن اقتصاد:
یالی ای محوهااد موه تاأکیاد مقادم موظم هابر

ه تبیین ابواد و مؤلفاهااد اقتصاااد

مقدومتی ،مر می کر ن اقتصاد و توانمندسادی بخش تصاوصای برا ایفد نقش محوه

ه

تصاوصایسادی یالی ای اج اء برندمهاد اصاحودت سادتتده اسا

و

اقتصاد کتاوهاسا
مرآیند اسا

که بر طبق آن مدلالی

شارک اد و بهطوه کمی اهاییاد ای بخش ولتی به بخش

تصاوصای منتقل میشاو و این دید موج

میگر به کدهایی آن بنید و ید آن اهایی ام و

شو (اومد و امالدهان)65 :1391 ،
قدنون اسادسای جمهوه اساحمی ایران ،اامی

ویژ ا ها برا مودلی اد اقتصاد

سادلم
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مر می قدئل شااد اسا
مودلی اد اقتصاااد
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اصاال  44قدنون اساادساای بد توریف ساادتتده وقوقی اقتصااد کتااوه،
مر م ه یمینهاد کتااادوهی  ،امداه  ،صااانو  ،تجدهت و تدمدت

بخشاد تودونی و تصااوصاای کدمح به هساامی

شااندتته اسا

(اصاال  44قدنون اساادساای)

میه م صاراو

و تأکید قدنون اسادسای بر مر می بو ن اقتصاد  ،لیالن متأسافدنه ه مل این

اتفد هخ ندا اسا

و بیش ای  80هصاد اقتصاد کتاوه بهصاوهت ولتی ید شابه ولتی مدیری

میشااو که ای مد الیل آن محدو ی اد اجرایی اصاال  44قدنون اساادساای ،انحصاادهطمبی
مادیران ولتی و نیرانی بیموه آنااد ای واگاذاه شااارکا ااد ب ه ،،ادماوسااادس امنیا
توس کدهآمریندن و سرمدیهگذاهان تصوصی و یر اس

اقتصد

مقدم موظم هابر بد ایمدن به نقش محوه بخش تصاوصای ه یتارم
ضااروهت ایجد امنی

اقتصااد

برا متاادهک

اقتصاد

کتاوه و

مراگیر مر م ه این مهم ،طی مرمدن اتاا

مد ا به سااران قوا هبده مبدهی بد مفدسااد اقتصااد  ،اینچنین میمرمدیند« :امروی کتااوه مد
تتانه مودلی

اقتصاد

سادلم و ایجد اشاتغدل برا جواندن و سارمدیهگذاه مطمئن اسا

اینامه به مرادیی نیدیمند اسا
و مبتالر ممی و جویند
امدن

و صاداق

اگر سا

و

که ه آن ،سارمدیهگذاه و صانو گر و نصار مودل ه کتادوهی

کده و امه قتااراد ،ای صااح

متصادیدن اموه مدلی و اقتصاد

و سااحم

اهتبدطدت والومتی و

مطمئن بو و اوسادس امنی

و آهامش کنند

مفسادان و ساوءاساتفد کنندگدن ای امالدندت والومتی قط نتاو و اگر امتیدیطمبدن و

یید تواادن رمد د و انحصادهجو طر نتاوند ،سارمدیهگذاه و تولیدکنند و اشاتغدلطم

امه

اوساادس ندامنی و نومید توااند کر و کساادنی ای آندن به اسااتفد ای ها اد ندمتااروع و
یرقدنونی تتویق توااند شد» (بیدندت مقدم موظم هابر )88/4/6 ،
 .1-2حمایت از سرمایهگذار و تولید ملی:
یاك هکن اقتصاااد مقادومتی ،ومادیا
هونیا اقتصاااد اسااا

ای تولیاد ممی اسااا ؛ ومادیا

کاه بادیساااتی باه آن تالیاه کر

سایدسا گذاه اد تتاویقکنند  ،جدموه ها بهسام
اد تولید ممی نیدیمند ومدی

ای تولیاد ممی ،آن بخش

ولا بادیاد باد اتخادذ تصااامیمادت و

تولید ممی و مصارف تولیدات اتل ساو

امهجدنبه ه ووی اد قدنونگذاه اسا

(نظرنید)12 :1397 ،

اقتصاد مقدومتی هونیاسا ؛ یونی ای ظرمی اد تو کتاوه و تو مر م میجوشاد اقتصاد

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

مقدومتی هونگرا نیساا ؛ بدانموند نیساا
ظرمی اد
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که ظرمی اد تدهجی ها ه نظر نییرید و تنهد به

اتل متالی بدشاد اقتصاد مقدومتی برونگراسا

بد آناد تودمل میکند و بد ساادیر قدهتاد اقتصااد

و به سادیر نقدط جهدن توجه اه و

بد قدهت مواجه میشااو الیو مذکوه

ضاامن تأکید بر نقش وامل تدهجی و اتمی بیدن می اه ها یتاارم
جدموه بر مبند

و توسااوه اقتصااد یك

وامل هونیا و اتمی اس

 .1-3حفظ وحدت و انسجام ملی و کم نمودن تنش اجتماعی:
ها ،اتّحد و انسجدم ممی

نظریه ر ایان موماجتمد ی مهاامتاارین دماال بقااد یااك مماا

آناد مورمی کر اند «ابنتمدون» این دمل ویدتی برا بقد جوام ها اااصبی
اصامی ظهوه و ساقوط مم اد وتمدناد ها قوت و ضاااااوف آن انااااسا

ندمید و لیل

مطاااادبق نظاااار

جدمو اهشندساادن ،وتّاای ه مم ااادیی کااه یااك شاامن قدهتمنااد تاادهجی موجو ی
تهدید نمیکند ،اتّحد و انسجدم ممی مهمترین شرط بقد و تداوم ویادت اس

آناد ها

و بدون آن ،تج یه

و اضامححل و مرو دشای ه انتظااااده آنادسااااا

(ارم

یا  )2:1388 ،ای امینهو وودت و

انساجدم ممی ب ه،ترین سارمدیه اجتمد ی اسا

که ورک

تحقق اقتصاد مقدومتی ها

ه جه

تساری میکند تفرقه ه این مسایر بد ث اده همتن نیرواد و سارمدیه و یایل شادن مرصا اد
مرصا

میشاو بهامین ساب  ،وفظ وودت و انساجدم یالی ای مهمترین سایدسا اد ه جه

اقتصاد مقدومتی اسا
جدموها

تنش اجتمد ی ه ار جدموها وجو اه واسادساد ویدیی و یند بو ن

ه گرو وجو تنش و ترااد اجتمد ی هون جدموه اساا

امد برا هساایدن به یك

اقتصااد وید و مقدومتی ه برابر تهدیدات بدید ای این تنشاد کدسااته شااو تد هیسااك تطرات
اوتمدلی دیین بیدید بر این اسادس بحث سارمدیه اجتمد ی مطر میشاو مؤلفهاد شااللگیر
سارمدیه اجتمد ی بدید ای متاخصادتی برتوه اه بدشاد که ترامین کند کنشگران ای مرصا
برتوه اهند تد بهصاوهت ادممند ،ای امالدن دیداه متادهک

و تولید منفو

برابر

جموی اساتفد کنند

و ای این طریق یمینهاد شاللگیر و هشد اقتصد مقدومتی مراام شو .

 .1-4مشارکت فعال:
مفهوم متادهک

ه واق بهموند وراوه رشاوه و بد نتادط مر م ه رصاهاد مختمف

ساایدساای ،اقتصااد  ،اجتمد ی و یر اساا

(محرابی )57:1387به بدهتی یالی ای مهمترین و
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برجساتهترین لیل برقراه ومد  ،اقتداه و اهتقد ضاری
گوندگون ممی اسا

امنی

(شاوبدنی )14 :1380،ای این منظر متادهک

شادن ه جریدن وید و مودل تولید ثروت و بدلندگی اقتصاد
اقتصااد

ه صاحنهاد

ممی ،متادهک

ه مودلی اد اقتصد

جدموه اساحمی ،ای نتادنهاد هشاد

ه نیرش اسااحمی اهییدبی میشااو مر می کر ن اقتصااد بهموند تالیه به مر م ه

مودلی اد اقتصاد

که مر م نقش اصامی ها ه مودلی اد اقتصاد

و بهموند آن اسا

بدشاند این امر بد ث میشاو که ای تمدم اساتودا اد و ظرمی اد مر م ه جه
سا یدبی به قدهت ،اساتقحل و امنی
اقتصااد کتااوه متاادهک

اقتصاد

اساتفد شاو طبیوی اسا

ه ودل توساوه مطر میبدشاد بهمرات

اشاته

تولید ثروت و
یمدنیکه مر م ه

ا شااوند؛ ای بروی بساایده مفسااد اد اقتصااد

جموگیر میشاو  .براسادس امین شادتصاد متادهک
جوام

و سهیم

و هان تواه

به نوان یالی ای وامل اصامی توساوه ه

مقدان متادهک

بهموند شاالسا

برندمهاد

توسوه میبدشد.

 .1-5اعتمادعمومی:
شااهروندان ها به نهد اد و ساادیمدنادیی که نمدیندگدن آناد اسااتند یوند می اد و ای این
طریق متااارو یا

موکراتیاك ام ایش مییدبد امچنین بر این نالتاه تأکید

و اثربختااای ول

میشااو که تنهد سااط متوسااطی ای ا تمد  ،کدهکر
اوساادساای و امراطی مر م نسااب

به ول

و ساادیند اس ا  ،به این مونی که ا تمد

و مدیران ولتی ،مدن نقد و اصااح

میشااو و کداش ا تمد مومی نی متاارو ی

مدیری

ممالر آناد

ولتی و نظدم ساایدساای ها ییر سااؤال

توااد بر (موسو )1392 ،
ای آنجد که ا تماد اجتمد ی ،کنش اجتمد ی ها تح تأثیر قراه می اد و یمینه اجتمد ی بدید
باهنحو بادشاااد کاه ا تماد اجتماد ی ها تقویا

کناد ،بادینترتیا

مر بادیاد بتواناد باه اموطنادن و

مسائوالن جدموه ا تمد کند و اوسادس اطمیندنتدطر ای یندگی ه جدموه اشاته بدشاد ا تمد ،
اسااادس تومق اجتمد ی بین مر م اسااا
دما تمد به نظدم سااایدسااای ،موج

و تومق اجتمد ی ساااب

توهد و ومد اه میشاااو

کداش وس تومق اجتمد ی میشاااو  .چرا که ا تمد به

تااتیبدنی مر م ای نظدماد ساایدساای منجر توااد گر ید و امچنین مرص ا

الیم ها ه اتتیده

هابران ساایدساای قراه می اد تد به اصااحودت ،اهتبدطدت و گفتیو بپر ایند بدون ا تمد ایچ
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(موسو )1392 ،

کنش متقدبل و مطمئنی صوهت نخوااد ذیرم

ه این شارای  ،سارمدیه اجتمد ی به نوان یك متغیر واساطه اها نقتای اسا
نهد اد

مومی و تصاوصای شاالل گرمته اسا

نبدشاد ،همتدهاد

و جدموه موجو

یرقدبل یشبینی ام ایش یدا میکند ،مندسابدت اجتمد ی و اقتصاد

میشو و بخش ب هگی ای انر

کدهآمریندن و نیرواد تح

اجتمد ی صاارف میشااو و ه نتیجه مرصاا
اشا

اگر ا تمد

بین والوم

که بهوسایمه

برندمههی

را ینه

ه ول و مصل این اصطالد اد
و تحقی

طرمداهان یدگد سارمدیه اجتمد ی موتقدند که بد شافدمی

و تمرک وجو نخوااد

و امتاد اطح دت مربوط به

سایدسا اد و ام ایش آگدای شاهروندان میتوان کنشگران تصاوصای و مومی مسائولی
دسخیو سدت

ذیر و

(نصوویدن)169:1387 ،

 .1-6شبکه اجتماعی:
بدید اذ دن نمو که «شاااباله اجتمد ی» ه واق ؛ مجمو ها ای الیواد اهتبدطی اسا ا

که

توسا متادهک جویدن بهمنظوه ایجد کنش متقدبل بهکده گرمته میشاو شابالهاد اجتمد ی یر
ای نقش واساطهگر و جم
نسااابا باه وادکمیا

متادهکتی که اهند ،اب اه آگدایبختای نی اساتند اوسادس تومق

و نظادم اجتماد ی ها نی ای طریق نهاد ااد اجتماد ی و نظادم کنشگر تقویا

میکند ه واق این نهد اد بد یالدییر هابطه شابالها

اشاته و هام تنید اند ای اینهو تحول ه

یك نهد  ،میتواند ساادیر نهد اد اجتمد ی ها نی متأثر ساادی
اسا

ه نتیجه ،جدموه کمیتی یوسااته

که نمیتوان آن ها تنهد به یالی ای اج ا سادیند اش مروکدسا ؛ بماله جدموه و مندسابدت

موجو ه آن ،واقویدت یچید ا اساتند که بدید ه هواب چند جدنبها که بدام اهند ،برهسای
شاوند هویالر شابالها بر الیو اقتصاد
امرا سادتتن سادتتدهاد نهد
سادتتده نهد
تقوی

یرهسامی به نوان شادکمه اصامی اقتصاد کتاوه برا بدییدبی

اقتصاد ایران ها بهکده میگیر

ساارمدیه اجتمد ی ای اامی

تالیه اشاته و ظرمی اد موجو ه جدموه ها برا
ه این میدن اهتبدط و نهد سایدسا

و اقتصاد ه

که میتواند یمینهاد

سااتیدبی به

بدالیی برتوه اه اساا

اقتصاد مقدومتی ها بهبو بختاد ای اینهو میتوان گف
اجتمد ی ،هابطها
 .2عوامل فناوری

وسویه و بد اهتبدطدت متقدبل مراوان اس

که هابطه اقتصاد مقدومتی و سارمدیه
(گنجی)1396 ،
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 .2-1توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین:
ه تولیاد مم ،انر و

نخباه باه مر برجساااتاه و کادهآماد اطح میشاااو کاه اثرگاذاه و
مندوه کتاوه محساوس بدشاد و اوش ،تحقی  ،کدهآمرینی و نبوغ مالر و
انش و نوآوه موج

ساار

بختاایدن به هشااد و توسااوه ممی و متواین کتااوه گر

یمدنیکه مندوه اد نوین متاامول تحریم قراه میگیرند و کتااوهاد
این مندوه اد به ایران برسااند ،اگر ای نخبیدن ومدی
موادلیا

ه هاساتد تولید

شاامن اجدی نمی اند

شااو  ،میتوان این مندوه اد ها تبدیل به

تجاده کر میادان ا ن باه نخبیادن ه رصاااه صااانوا  ،تجادهت و کتااادوهی  ،ای

ویژگیاد اقتصااد مقدومتی اساا

و نی بدید شاارای بهگونها بدشااد که نخبیدن بدون مدن

کدهاد تو ها یش برند آنچه جد نیرانی اسا ا  ،تحریم تدهجی نیسا ا
تصااوص موان تولید و تجدهت ه اتل کتااوه اساا

بماله نیرانی ه

که گدای شاادیدتر ای تحریماد مل

میکند ( فده وه ،وهودتمی)52 :1393 ،
 .2-2توسعه شرکتهای دانشبنیان:
این مؤلفه یالی ای ضاروهتاد جدموه ه تحقق سایدسا
مؤساسادت انشبنیدن شارک
ترویج توساوه اقتصاد

اقتصاد مقدومتی اسا

ید مؤساساهاد تصاوصای اساتند که بهمنظوه ومدی

انشمحوه ،تحقق ااداف ممی و اقتصاد

شارک اد و
ای مم و

شادمل گساترش و کدهبر

اتتراع و نوآوه و تجده ساادی تحقیق و توسااوه شااالل گرمتهاند منظوه ای تولید ثروت ای
انش ه شارک اد

انشبنیدن این اسا

که این شارک

بتوانند بد تولید محصاول ممی اهیش

ام و آن ها ام ام ایش اند تد ه نید هقدبتی ای اساتدنداه الیم برتوه اه بدشاند و مطموبی
تو ها برا متااتریدن تو بیتااتر کنند امروی انش مهمترین اهایی یك کتااوه اساا
سرمدیهاد مالر توسوه و یترم

و

محسوب میشوند

بساایده ای صاادو نظران تحشاد اصاامی ه انشبنیدن کر ن اقتصااد ایران ها به برندمه
چهدهم توساوه نساب

می اند که انشبنیدن کر ن اقتصاد یالی ای محوهاد و مصاول آن مصال

توسوه مبتنی بر ( اندیی) بو و ای سو
مساتقیم کر اسا

ییر به طراوی و ید سدی «نظدم ممی نوآوه » اشده

البته ه گ اهشای که آنالتد ه موه سایدسا اد

مم ،مندوه و نوآوه

ایران نوشته اس  ،قدنون برندمه چهدهم توسوه ها ج ء موج وم این سیدس اد و ه امتدا برندمه
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سااوم توسااوه مورمیکر و بیدن میکند« :اولین موج ساایدس ا اد

مم ،مندوه و نوآوه

ه

ایران بر توسااوه آمویش دلی متمرک بو که ای ساادل  1369آ دی شااد ،موج وم بر توسااوه
ژواش و مندوه (ای جممه مندوه اد نوظهوه و ییرسادت اد موه نیدی آناد) متمرک بو
و ای ودو سادل  1379آ دی شاد ساومین موج ام گذاه به اقتصاد انشبنیدن و مبتنی بر نوآوه
ها اادفگرمتاه و ای وادو سااادل  1389آ ادی شاااد اسااا  ،هشاااد م ایناد نیرو کاده جوان
تحصایلکر و مدار که امروی مهمترین اهایی کتاوه محساوب میشاو و نی ام ایش ظرمی
ژواش ای نتدیج موجاد اول و وم اسااتند برا تالمیل موج سااوم ،این اهاییاد بدید بهطوه
کدمل ه جه

صانوتی شادن ساری و گذاه به اقتصاد انشبنیدن موه بهر بر اه قراه گیرند

(آنالتاد  )1396 ،باهاروادل ای قادنون برنادماه چهادهم توساااواه ایجاد نهاد ااد مختمف نظادم ممی
نوآوه

ه کتاوه شاروعشاد و هشاد چتامییر

نقش مهمی بر هد اشاته «قدنون ومدی
کاه باد توریف شااارکا ااد

اشاته اسا

ای شارک اد

قدنون ییر که ه این ووی

انشبنیدن» مصاوب سادل  1389اسا

انشبنیادن و تبیین برتی ومادیا ااد ای آنااد باهویژ ای طریق «ایجاد

صاندو ممی نوآوه و شاالومدیی» نقش مهمی ه مودلی اد

انشبنیدن کتاوه ایفد کر اسا

البته تد سدل  1392این قدنون مح موطل بو
شاارک اد

انشبنیدن نقش تویینکنند ا

بیش ای ساه ا اه شارک
توجه به قدنون ومدی

انشبنیدن ه ده اد
ای شارک اد

اسحمی ایران ،بدید به  10ا اه شرک

ه اقتصااد مقدومتی ایفد میکنند ه ودلودضاار
مم و مندوه کتاوه ایران مودلی

اهند و بد

انش بنیدن ،تودا آناد تد برندمه شاتام توساوه جمهوه
ام ایش یدبد (نظرنید)14 :1397،

جدول  .2تعداد بنگاههای دانشبنیان به تفکیک دستهبندی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تعداد شرکتهای

تعداد شرکتهای

تعداد شرکتهای

تعداد کل شرکتهای

دانشبنیان نوپا

دانشبنیان تولیدی

دانشبنیان صنعتی

دانشبنیان

1722

835

793

3350

منبع :وب سایت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی www.isti.ir

نمو اه ییر سهم تولید ار یك ای بخشاد مختمف ه اقتصد انشبنیدن ها نتدن می اد:
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نمودار  .1سهم تولید هر یک از بخشهای مختلف در اقتصاد دانشبنیان
منبع :وبسایت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی www.isti.ir

 .2-3توسعه فناوری از طریق تحقیقات بنیادین:
مم و مندوه مقدمه اسدسی و بنید ین توسوه دیداه و یشنیدی ضروه

یترم

و ا تح

کتااوهادسا ؛ امچنین امروی اصاامیترین مؤلفه توانمند کتااوهاد ها میتوان مم و مندوه
انسا

که ه مقدیساه بد سادیر توانمند اد مدنناااااد اقتصاد  ،توانمند اد سایدسای و نظدمی،

بهر مند ای مواا

طبیوی و یر بهمرات

الهیده مر  )23 :1385 ،تحقیقدت بنید

بیتتر ه کدنون توجه ول اد قراه اه (امتدهنید و
و نوین میتواند رصااه جدید ها مراهو ساادت

مندوهانه ایجد کند و بد گساترش و تومیق مواه آن ای جنه اب اهانیدهانه و ساخ اب اه به سام
نو ی نید نرم به مسدئل یش برو

 .3عوامل اقتصادی
 .3-1تثبیت نرخ ارز:
یالی ای مم ومدت تحقق اقتصاد مقدومتی ،تثبی

قیم

اهی ه بدیاه اسا

نوسادندت موجو

ه بدیاه اهی ،یمینه ندبساادمدنی ه امر تولید ،رضااه و مصاارف کدال ها مراام میساادی و ه یك
جممه بدیاه ها چده اتتحل میکند ای اینهو ول  ،به نوان اصاامیترین مقدم تصاامیمگیر

ه
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سایدسا اد مدلی و اهی کتاوه ،میتواند بخش قدبلتوجهی ای نوسادندت موجو ه بدیاه اهی ها
بد تدابیر یتاییرانه و اتخدذ سایدسا اد مندسا

به وداقل هسادند تد ه آیند  ،اقتصاد کتاوه

چده شاو اد شادید ندشای ای اتخدذ تدابیر ساطحی و یو گذه نتاو تویی مندسا
اهی به بدیاه ،توجه به صاندی و مدیحتدج مومی مر م ،ه اولوی
تویین نرخ مرج مندساا
ول

ه کنترل قیم

و بهاندای

قراه گرمتن اتذ اهی موه نیدی،

بد توجه به شاارای بدیاه و میتواند بختاای ای تدابیر وهاندیتاادنه

و بدیاه اهی محساوب شاو ای اینهو الیم اسا  ،بخشاد تدثیرگذاه بر

بدیاه ،بد ا تمد بهنظرات کدهشااندساادن لسااوی اقتصااد  ،یمینه ها برا تحقق اقتصااد مقدومتی
باه نوان شاااد کمیاد بوه کتاااتی نظادم ای ووا ت یشهو تو  ،بیش ای یش مراام نمادیناد
(یوسفیا )48 :1394 ،

نمودار .2
منبع :محاسبات محقق ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شبکه اطالعرسانی ،طال ،سکه و ارز تهران

 .3-2ثبات قیمت:
یالی ای ییرسادت اد اقتصاد مقدومتی که به آن توجه کمتر شاد اسا  ،مساأله توهم اسا
که بوراد نحو بو جههی
اس

و برتی تصامیمگیر اد ه نظدم ولی و مدلی موج

توهم هودلودضر تبدیل به بیمده اقتصد

توهمیایی شاد

کتوه گر ید و این مسئمه بد ث شد اس
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که ه رصاه بینالمممی ،صاد هات کتاوه چده متاالل شاو و ه طرف مقدبل واه ات ام ایش
یدا کند و لیل آن بدال بو ن قیم
بادی ای ناداه و باهموجا

کدالاد ه اتل کتااوه اساا

اقتصااد ه شاارای توهمی

آن تولیاد اتال ام ایش یادا نمیکناد و بیالاده ام ایش مییادباد و ه
ه جدموه و ام ایش مفدساد اجتمد ی ،متودقبد ا ینهاد اجتمد ی و

نتیجه ،بدال همتن نرخ بیالده

سایدسای و امنیتی کتاوه ام ایشیدمته و این مسائمه کتاوه ها ای تحقق اقتصاد مقدومتی وه توااد
کر (متده و وه فده)36:1393 ،
 .3-3کاهش وابستگی به نفت:
ه برندمه ساوم توساوه جمهوه اساحمی ایران یالی ای جه گیر اد اصامی ه بو جهاد
سادالنه ،تجهی مندب

ول

هآمد

تویین شاد

بهمنظوه سا یدبی به ادف اقتصاد بدون نف

بو ولی طی این برندمه نهتنهد ای ساهم هآمداد نفتی ه اقتصاد کتاوه کدساته نتاد بماله این
سهم هشد قدبلتوجهی ام یدا کر بهه م ااداف برندمهاد توسوه ،تالیه بر اهی نفتی بیتترشد
و ه سادلاد اتیر به ساط بیسادبقها هساید اسا
تدم و بد قیم

کتاوه ایران بهصاوهت

اکثر مروش نف

دیینی میبدشاد ،هودلیکه کتاوهاد صانوتی بد توجه به مندوه اد

هوی نیاد ،ای ار بتاااالاه نفا
ام ایش ساهم نف

تادم واداقال  100اله و واداکثر  1169اله بهر بر اه میکنناد
ایران ،مخدلف جه

ه بو جه سادالنه ول

برندمه نجم توسوه ه قط وابستیی به نف
بهارودل بد توجه به وضاوی
نفتی ه شارای اضاطراه ول
یرنفتی ساو
نداشاته اسا

میبدشد (نظرنید)13 :1397 ،

چند سدل اتیر و وجو تحریماد ظدلمدنه ه بخش صد هات
ای بو جه نفتی کدساته و بهسام

یدا کر اسا
که نمو اهاد

سایدسا اد کمی نظدم و قدنون

و ساو صاد هات مرآوه اد

و شادید هاای ج این ام ه این چدهچوب و قدل

محدو ی

دیین بهتوبی مبین این مساأله اساتند که ه طول سادلاد اتیر

هآمداد نفتی و ید به بدهتی صااد هات نفتی کداشیدمته و موا و مرآوه اد
متندس

یچید و

یرنفتی هشااد

ها ه یش گرمته اس
جدول .3
سال
نف

مرآوه اد

تدم
یرنفتی

1392

1393

1394

1395

1396

64/50

55/40

33/57

55/75

65/81

28/37

33/57

31/03

28/22

32/32

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

سال
ترای تجده

27/

1392

1393

1394

1395

1396

29/02

18/07

12/20

20/84

22/59

منبع :بانک مرکزی ایران :نماگرهای اقتصادی (واحدها برحسب میلیارد دالر در سال است)

توساوه صاد هات یرنفتی یالی ای اصامیترین برندمهاد و اساتراتژ اد اقتصاد
مسایر تروج ای اقتصاد تكمحصاولی اسا
تولید اتمی برا امالدن هقدب

که ل وم ساترسای به بدیاهاد تدهجی و ومدی

ای

ه مراد بینالمممی ها بیش ای یش آشالده میسدی این امر نی

مساتم م اتخدذ سایدس اد بمندمدت و سدتتده
چند اقدامدت کوتد مدت نی

کتاوه ه

ه مرد بد ثبدت اقتصد

ه کنده سیدس اد اقتصد

و سیدسی اس  ،ار

بمندمدت بدید مدنظر قراهگیر

جدول  .4نسبتهای صادرات و واردات طی سالهای 1384-1398
نسبت واردات به

نسبت واردات به

صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی

(بدون میعانت

(با میعانت

گازی)

گازی)
3/59

نسبت صادرات

نسبت صادرات

غیرنفتی به واردات

غیرنفتی به واردات (با

(بدون میعانت گازی)

میعانت گازی)

1384

0/28

0/28

3/59

1385

0/31

0/40

3/21

2/50

1386

0/32

0/43

3/16

2/29

1387

0/33

0/41

3/05

2/41

1388

0/39

0/46

2/59

2/16

1389

0/41

0/51

2/44

1/97

1390

0/55

0/71

1/83

1/41

1391

0/61

0/78

1/64

1/29

1392

0/64

0/84

1/57

1/19

1393

0/68

0/95

1/46

1/05

1394

0/86

1/02

1/16

0/98

1395

0/84

1/01

1/19

0,99

1396

0/73

0/86

1/36

1/16

1397

0/92

1/04

1/08

0/96

1398

0/94

1/09

1/06

0/92

سال
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منبع :سیستم  TISبراساس آمار مقدماتی گمرک ج.ا.ایران

 .3-4اصالح ساختار دولتی:
که سادلادسا

بد وجو

ه محدمل مدیریتی ساخن ای محدو کر ن تتاالیحت ولتی ه

تمدم رصااهاد اقتصااد  ،تولید و اجرایی میشااو امد این گسااتر گی امچندن هو بهم ونی
اسا

ول

اگر چه ب ه،ترین مجر

نظدهت و ادای

ه ساط کحن جدموه اس  ،امد این ب هگی بهجد انجدم

کدهاد بد ه اتتیده گرمتن مندب مد

و نیرو انسادنی مراوان ه چرته اقتصاد

و تولیاد باه ا اه این منادب می ر ای تاد آنجاد کاه امروی تو ها باد تتاااالیحت ادیاد ا هوباههو
سادتته اسا

که بد واگذاه کر ن بسایده ای کدهاد اجرایی ه اتتیده بخش

این ه ودلی اسا

تصاوصای ای یكساو میتواند ای وجم متاغمه و توهم کدهاد اجرایی تو بالداد و ای ساو
ییر به ام ایش هضادی مند متاتریدن و انتظدهات نیرواد انسادنی تو و نی ام ایش کیفی
تدمدت ه ساط تر و کحن کمك شادیدنی کند تجربه کتاوهادیی که مومق به کوچكسادی
بخش تتاالیحتی ول اد تو شاد اند ،نتادن می اد که این کتاوهاد بهنتدیج بسایده اهیند ا
ای نظر اجرا بد کیفی

کدهاد کحن تو سا

یدمتهاند بهنظر میهساد نقش رهنگ ول

ه ا اه کدهاد بدید کداش یدبد و بهجد آن هوند نظدهت بر کدهاد و ادای
توساوه یدبد ول

اموه توساا

به نوان اهکدن اجرایی و تصامیمسادی ،که اب اهاد الیم اقتصاد

نی
ول

ها ه اتتیده

اه  ،میتواند ورکدت کیفیتر ها ه تمدم رصهاد ای تو نتدن اد
 .3-5مبارزه با فساد و تضمین شفافیت:
طبق گ اهش ساادیمدن شاافدمی

بینالممل ه ساادل  2017هتبه ایران ه بین  180کتااوه ه

شادتص «ا ها ای مساد ( »)CPIموه برهسای  130و امتیدی  30ای  100بو اسا
ا اد نتادن ای این مساأله اسا

که وضاوی

متأسافدنه این

مساد ه کتاوه ه شارای چندان مندسابی قراه نداه

(منظوه و بدسی کحش )87 :1398 ،امروی شیو اد مبدهی بد مسد نیدیمند برویهسدنی استند
یالی ای قیقترین و مهمترین ها ولاد شافدمی
ودکم بر "والمرانی توب" اصال شافدمی
میشاوند شافدمی
اس

و دساخیویی اسا

و امچنین یالی ای اصاول

اسا  ،ه ضامن بر این اصال تمدم تصامیمدت متأثر

به نوان اب اه دساخیویی مقدمدت ،مدن مساد و ای وامل یتارم

(ند مه )1390 ،شفدمی

و توساوه

ه واق امدن اهائه اطح دت والومتی ه قدلبی استدنداه به مر م

29/
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اسا  ،امالدن نظدهت مومی و دساخیویی مسائوالن ها مراام میکند و هاابر مؤثر
بد مساد اسا

بو جه ولتی و شافدمی

شافدمی

ه مقدبمه

اموال و اهایی مسائوالن بهطوه تدص نقش

مهمی ه کداش مساد ایفد میکند (منظوه و بدسای کحش )87 :1398 ،ه جدول ییر شادتص
شافدمی

و مبدهی بد مساد ه ایران ای ساو سادیمدن شافدمی

بینالممل و کنوانسایون مبدهی بد

مسد نتدن ا شد اس
جدول  .6مبارزه با فساد و تضمین شفافیت
شدخ

200

200

201

201

201

201

ص

8

9

0

1

2

3

%27

%25

%23

%18

%22

%27

آیا
ای مسد

2014
2/%5
3

201

201

5

6

%25

%27

2017
2/%5

201
8
%31

9

)INDEX OF ECONOMIC FREEDOM OF Iran (2008-2018

بهطوهکمی شافدمی
اقتصد

و ساترسای آیا به اطح دت نقش مهمی ه یتاییر و مبدهی بد مساد

اه و برا تحقق این امر هااالدهاد ذیل یتنهد میشو :

«وجو شافدمی

ه ممیدت ولتی ،ساد سادی قوانین و

ه ابود مختمف بهویژ شافدمی

شااافدف نمو ن هویهاد ،قوانین بدید بهنحو تدوین شاااوند که ای ار نوع نهدنکده جموگیر
نمو و یمینه انجدم مودلی اد بهشاااالل شااافدمی

ها مراام نمدیند ،آیا

ه اطحعهسااادنی که

شاااهرونادان ای هویاهااد گونادگون مربوط باه تادمادت ولتی آگاد میشاااوناد ،تقویا
اجتمد ی و هساادنهاد آیا و امچنین بدال بر ن ظرمی
مهمی ه جه

دسااخیویی سااتید اد

نظادهت
ولتی دمل

یتااییر و مبدهی بدی مسااد بهشاامده میهو  ،آگدایبختاای به مر م ه موه

وقو و تالدلیف متقدبل آندن و ول  ،اشاد ه مسائولی

ذیر و دساخیویی ساتید اد

تدوین و اجرا برندمهاد آمویشای مومی ه مداهس و انتاید اد ،ترامین آیا

ولتی،

ه هیدم

و انتتده اطدلودت مربوط به مسد اس  ،اهتقد متدهک

مومی ه هوند تصمیمگیر  ،ترمین

سترسی مؤثر مومی به اطح دات و ام یش آگدایاد

مسد ،

مراام آوه ن یمینه مودلی

ارچه بیتاتر نهد اد

ای طریق گ اهش ای سااتید اد

مومی هبده تطرات و واق

یر ولتی توسا

ولتی ،گسااترش ول

ول  ،شافدمی

ممالر مدلی

الالترونیك ،شاافدفساادی وظدیف،

اتتیادهات و نحو انجادم اموه واوادااد و ساااتیاد ااد اجرایی ،شاااهرونادان بادیاد بادانناد کاه چاه
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انتظده ای ول ادیتاادن بدید اشااته بدشااند و این امر به کنترل ول

کمك میکند ودکمی

قدنون بر ممالر امه ستید اد و تودمل بین آناد و تدم گیرندگدن ،دسخیویی بدون تبویض
امه سااتید اد به هتواساا

تدمدت مراجوین ،نهد ینه شاادن وساادب ای مدیری

ه امه

سااطو مدیریتی سااتید اد ،ام ایش بهر وه و می ان اثربختاای و کدهایی سااتید اد ،ایجد
وتقوی

مساتمر توان ا اه و مر می یتاییر ای وقوع مساد  ،شاندسادیی و اقدام قدنونی ه قبدل
ستید قردیی ،ال ام ستید اد بر اجرا قدنون انتتده و سترسی آیا

مرتالبین مسد بد امالده

به اطح دت و انوالدس نتدیج امالده
برنادماههی

ستید اد ای طریق هسدنهاد جموی ،انسجدم و تمرک

مبادهی باد مفادساااد اقتصاااد  ،تقویا

کاده گروای ه سااادیمادنااد و جموگیر ای

مر گرایی ،اهتقدء سااط آمویش کدهکندن ول  ،هم تبویض و مسااد میتواند موج
ا تماد اجتماد ی ،تقویا
مجرمدنه و مسد آمی

ه

ام ایش

انجادهااد اجتماد ی ،اوترام باه قادنون وکاداش انیی اهتالادب ا مادل

ه شهروندان شو » (لطفی)1398 ،

نتیجهگیری
منظوه ای اقتصاد مقدومتی یك اقتصاد مودل و وید میبدشاد؛ نه یك اقتصاد منفول و بساته؛
چندنکه مقدوم

برا

م موان یتاارم

و سااوی و تحش ه مساایر ورک

بهساام

جمو

توریف میشاو به بدهت ییر اقتصاد مقدومتی ه تقدبل بد اقتصاد وابساته و مصارفکنند قراه
میگیر ؛ بندبراین منفول نیسا
تغییر سادتتدهاد اقتصاد

و ه مقدبل ااداف اقتصاد

سامطه ایساتد گی میکند و ساوی ه

موجو و بومیسادی آن براسادس جهدنبینی و ااداف اه مراد

کمی اقتصاد مقدومتی بر این اسادس اسا

که ورک

گیر و اقتصاد کتاوه تح تأثیر نوسادندت ندمندسا

بد شایبی مندسا

و بهصاوهت مساتمر صاوهت

اتمی و تدهجی قراه نییر یالی ای اهکدن

مهم سایدسا اد اقتصاد مقدومتی که توجه ویژ ا به آن شاد اسا  ،صاد هات میبدشاد و ای
آنجد که اقتصاد کتاوه به هآمداد نفتی وابساته اسا  ،کداش این هآمداد میتواند به اقتصاد
کتااوه ضااربه واه کند ه چنین شاارایطی یالی ای هااالدهاد این اس ا
ام ایش یدبد ه واق تحریماد مرصا

که صااد هات یرنفتی

مندسابی اساتند که بهجد تدممروشای اکثر محصاوالت و

کدالاد ،محصاااوالت نهدیی تولید و ضااامن ایجد اهیش ام و و تأمین نیدیاد
رصه ،به صد هات ه بدیاهاد جهدنی ر اتته شو نیدای به وضوی

اتمی ه این

تجدهت تدهجی کتوه

مؤلفههای قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی

ه  7مد گذشاته نتادن ای اامی
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توساوه صاد هات یرنفتی اه بهویژ آناله ه شارای مومی بد

وجو محدو ی اد و تأکید مقدم موظم هابر بر اقتصاد مقدومتی ل وم برندمههی
صد هات کدالاد

برا توساوه

یرنفتی بیش ای یش اوسدس میشو
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Components of Soft Power in the Model of Resistance
Economy
Farzaneh Dashti�, Seyyed Samer Pour Danesh�
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Mohammad Bagher Mokarrami Pour��
��
Resistance economy is a concept that seeks to strengthen, de-crisis and reform the old
structures and organizations and the inefficiency of the existing economy, which certainly
requires and depends on the dynamic presence and active participation of the public and
management practices. Is engineered and efficient. A resistance economy seeks independence,
an emphasis on the opportunities and benefits of domestic production, and economic
independence and self-sufficiency. Leading research seeks to conceptualize soft power in the
model of resistance economics. The research method used in this research is descriptiveanalytical and library and documentary methods have been used to collect data. Also, the
main question of this research is; "What are the indicators and components of soft power in
the model of resistance economy to overcome economic problems and disorders in both
domestic and international arenas?". Findings show that the most important components of
the soft power of a resistance economy in terms of economic factors (exchange rate
stabilization, price stability, reducing dependence on oil revenues, ensuring transparency,
economic jihad), social factors (popular) Building the economy, reducing social tensions,
supporting the entrepreneur and investor), technological factors (supporting knowledge-based
companies, use and utilization of new technologies, and development of knowledge-based
research).
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