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Abstract 
The resistive economy has been noticed as a fundamental strategy to change the 

economy movement of the country by the Supreme Leader of the Revolution. 

Imposing unlawful unilateral sanctions in order to put pressure on the Islamic 

Revolution which has imposed restrictions on the country's economic development, 

on the one hand, and the necessity to integrate and relationship between the general 

policies of the resistive economy and the specialized areas of public law in order to 

achieve social and economic growth and justice, welfare and dynamism based on 

production and employment on the other hand, clarify the necessity of investigating 

the legal requirements of the resistive economy. The research question is that what 

are the legal requirements of the legislative phase of resistive economy? In answer 

to this question, the research findings, which have been done in a descriptive-

analytical manner, indicate that the legal requirements of the resistive economy in 

the legislative phase are the adoption of effective, transparent, coherent and revised 

laws that make the necessary efficiency in order to enable the creation of public 

relations between the authorities and the public as a key solution for the 

implementation of a resistive economy and legal requirements. 
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 چکیده

گلااری ررتلت اقتصلادی ت لور بنیادی در جهت تغییر ریل عنوان راهبردی اقتصاد مقاومتی به
های ظالمانل  یجاانبل  ریرقلانونی نظلا  توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است. اعمال تحریم

یی بلرای توسلع  اقتصلادی هاتیمحلدودنقالب اسالمی تله منظور وارد آوردن ف ار به اسلطه به
های تللی اقتصلاد ی و رابطل  سیاسلتوسلت یپهمسلو و للمو  بهت ور ایااد ترده اسلت  ا  ی 

های تخصصی رقلو  عملومی در راسلتای تحقلد رشلد و علدالت اجتملاعی و مقاومتی با رو ه
  ضلرور  ی مللی ا  سلوی دی لراتجلایی مبتنی بر تولید و اشلتغال و ایو پواقتصادی  ایااد رفاه 

لماملا  حقید این اسلت تله انماید. سؤال تبررسی الماما  رقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می
در  قلانون اساسلی سی؟لت  44رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل  قانون ااری با تأتید بلر الل 

گرفته  بیان ر آن است ته  تحلیلی اناا -لور  تولیفیپاسخ به این پرسش  یافت  تحقید ته به
؟لام و   شلفا،  منالماما  رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل  قانون ااری  تصویب قلوانین ملؤ ر

؟تن منافلا رانلت و ب ای قوانین و نیممنظور عد  اجرای سلیقهمنقح است ته تارامدی ال   را به
سلا ی در سلطوع عملومی ا  یل  ولر، و اسلتفاده ا  داشته باشد و بلا فرهن  ف؟اد و تبعیض

اند ی ر بتود سا ی آنها در تنار عم  ملی بین م؟ئوالن و مرد  ا  ور،تاربیا  موفد دنیا و بومی
 شود. تار گرفتهعنوان راهجاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویجرد الماما  رقوقی بهبه
 

 کلیدواژگان

 های تلی  قانون ااری  قانون اساسی.الماما  رقوقی  اقتصاد مقاومتی  سیاست
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 مقدمه
ا آن ا  یل  ولر، و هلا بلرای مقابلله بلو مداخلل  دولت ی اقتصلادیهلابلر بحرانبا ن اه گارا 

اند بلا ا  ولر، دی لر  ت لورهای ملورد تحلریم توان؟لته 1های سیاسی و ارللب یجاانبلهتحریم
های ملی به توانایی اتجاسا ی و با قانون ااری  موجبا  روند اقتصادی را فراهم سا ند و با مقاو 

قتصلادی  بلجله تنها ای؟لتایی ا(  نله217: 1395)عبلدالملجی   هاو داخلی برای شج؟ت تحریم
و ملورد  افتهیتوسعهتقویت و درآمد ملی را نیم ارتقا دهند. بنابراین با مداقه در اقتصادِ ت ورهای 

تلوان بله ایلن نتیاله   میاستعنوان ت وری ته در شرایط م ابه تحریم  در مورد ایران هم به
ل  خوداتجلایی  هایی سلون اسلتقالرسید ته با استفاده ا  تفجر ناب اسالمی مبتنی بلر شاخصله

و با این فرضیه تله تقنلین  وجلودِ  2های دینی و با تجیه بر منابع عظیم بومیگیری ا  آمو هبهره
شفافیت  ان؟اا  و منقح تردن قوانین سبب تأمین استقالل  توسع  اقتصادی و رفاه  نویدبخش 

الماملا  »ساختن تمدن بمرگ اسالمی در عرل  اقتصادی ا  وریلد نق ل  راه جدیلد در قاللب 
 43 در الولاساسی  قانونتوان اقدا  ترد ته برای رفع این م ج  می« رقوقی اقتصاد مقاومتی

 آنهلا تنلارر دو  داراسلت اقتصلاد مقلاومتی را اجلرای تمهیلد بلرای   دراهای المظرفیت 44و 
مصلوب  3اقتصلاد مقلاومتیقانون اجلرای  رهبری ومعظم  سوی مقا  ا  ابالریهای تلی سیاست

 یِعنوان قواعلد رقلوقبله خوبی رااً ن؟بت هایماموع ظرفیتآن  در   گان24الول  نیم س ومال
شلود رو با توجه به موارد ماتور به این پرسش پاسخ داده می  ا اینآورده است راهمف باالدستی

 سی؟ت  44بر ال ته الماما  رقوقی اقتصاد مقاومتی در مررل  قانون ااری با تأتید 
 

 مفاهیم
 4های کلیاستسی .1

های راهبلردی های عملومی و تلالن را در برنامله  بی تر رهبران خطوط تلی سیاستدر جهان

                                                           
 بلا  منظور تغییر رفتار داخلی آن ت ورها یا تغییر رفتار خارجی آنها و نیم بیبه 1910ا  جمله آمریجا ا  سال . 1

(  1917(  ااپلن )1914ها  همچلون آراانتلین )های هد، و رتی سرن ون تردن این رجومتتردن رجومت
 ( و... آنها را تحریم ترد.1980(  آلمان  شوروی )1949سین )

 ی و دفلاعی ترین مقول  ب ری خاورمیانه  یعنی جن  تحمیلی  امنیت ملی  تولیدا  با دارنلدۀ موشلجدر پیچیده .2
بی انان انقالهای دان مندان و جوهای بار  ظهور خالقیتهای اخیر ته ا  نمونهای و... در دهههای ه؟تهپی رفت

 اند.،اند ته رتی دشمنان خود نیم به آنها معتررب  به اهدا، راهبردی رسیدهاست  ته بدون اتجا به ر

 در مالس به تصویب رسیده است. 1397در سال . 3

ن  جومت تردتعریف شود. سیاست ا  جمله به معنی ر« سیاست»های تلی  ال   است وااۀ ای تعریف سیاستبر .4
وی ترین معنای لغتدبیر  دوراندی ی و... نمدی  صلحت داری  عدالت  جما  محافظت ردود مل   مرجم

 های تلی منظور در قانون اساسی  تدبیر  مصلحت و دوراندی ی است.سیاست  به مفهو  سیاست
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(. در جمهوری اسالمی  مقا  معظم رهبری با توجه به الل  577: 1383تنند )قاضی  لادر می
های تنند. در ملورد سیاسلتهای تلی نظا  را به سران قوا ابالغ میقانون اساسی سیاست 110

های تلی اقتصاد مقلاومتی های تلی نظا  ا  جمله سیاستتلی  برخی بر این باورند ته سیاست
مراتب قوانین و مافو  قانون اساسی است  آور رقوقی داشته باشد  در رأس سل؟لهته جنب  الما 

گیرد و مصللحت عمل  بله آن ا  مصللحت عمل  بله قلانون سراته در  مرۀ اوامر والیی قرار می
نظران معتقدنلد ایلن ای ا  لارب(. در مقاب  گروه عمده74: 1383راتر است )خلیلی  اساسی ف
های تلی مادون قانون اساسی و مافو  سایر هناارهای رقلوقی اسلت. در تبیلین ایلن سیاست

توان گفت قانون اساسی آرمان و میثا  ملی و سند رقوقی و سیاسی ی  ت ور است عبار  می
 اده  نباشلد )موسلی ا  آنتند ته هیچ هنالاری بلاالتر ن ایااب میو ال  برتری و راتمیت آ

هنااری  نظر نظم ا آور رقوقی داشته باشد  ها ته الما عبار  دی ر  این سیاست(. به49: 1393
و  اسلتتر ا  قانون اساسی  هرسند باالتر ا  قوانین عادی و مقررا  دولتی و رقو  اساسی پایین
د ن؟بت به الول قلانون اساسلی ا  ارجحیلت برخلوردار باشلد ) ارعلی  توانبه همین دلی  نمی

های تللی نظلا   ا  جملله الماملا  رقلوقی (. در نتیاه در خصوص ن؟بت سیاسلت33: 1383
توان گفلت تله ماموعله های تلی اقتصاد مقاومتی نظا  با سایر هناارهای رقوقی میسیاست
تر و بلاالتر ا  مقلررا  ساسی در مرتبل  پلایینیی است ته ن؟بت به قانون اهایم خطتدابیر و 

وسوی اهلدا، آرملانی و تحقلد قلانون ی سیر جامعه به سمتجوودر ج؟تعادی قرار دارد ته 
تللی های رو ایلن سیاسلت(. ا ایلن184: 1385)انصاری   است 44و  43اساسی براساس الول 

و همله شلود  االجرا تلقلی میقواعدی ال   اقتصاد مقاومتی  ابالری ا  سوی مقا  معظم رهبری
نهادها و ساختارهای رجومت موظفند وظایف خلود را منطبلد بلا آن اجلرا نماینلد و در جهلت 

 عملیاتی نمودن آن اقدا  نمایند. 
 

 . الزامات2
ای ا  قواعلد ماموعله » هلایی سلونتعریف های گوناگونی ارائه شده اسلت تعریف ،برای رقو 

تند استقرار عدالت بر  ندگی اجتماعی ان؟ان رجومت می یااد نظم وا منظورآور تلی ته بهالما 
ماموعه قواعد راتم  »( یا 549: 1377)تاتو یان   «شودو اجرای آن ا  ور، دولت تضمین می

 «شلودی  تیفیلت فلاعلی بلر افلراد تحمیل  می اجتماعی با قدر   وسیلرفتار ان؟ان ته به بر
 اللما  در یعنلی عنصلر آوراست قواعد الما    رقو تعاریف این براساس(. 447: 1332 دوپاتیه )

 1انددان؟لته اللما  را بله معنلای ضلمانت اجلرا برخی رقوقلدانان دارد.  ذا  قواعد رقوقی وجود

                                                           
تنندگی قواعد رقوقی به این معناست ته اجرای آن تضمین شده است  یعنی اگر ت؟ی و بر این باورند ته الما . 1

منظلور ا  الماملی بلودن یل  الل  »سا د:  د  نیرویی وی را ناگمیر ا  عم  میا  عم  به آن قواعد امتناع ور
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اللما  را بله معنلای تجلیلف  رقلو   ۀنظران رلو ا  للارب برخی دی ر(. 385: 1364)جوان  
 «امتیلا »علر  هم   عنصلر«تجلیلف»اینجله  سلخن  خاللل (.266: 1384) ارعی   1انددان؟ته
متضلمن  اینل  سله رلد را 2.دی لری ا  آن اسلت ۀمن أ انتماع آن است یا سهر بلجه یا نی؟ت 

 رقوقی عبلار  ا  ۀهر لور  الما  در قاعد در ر؟اب آوریم سه خود تجلیف به و تجلیف بدانیم
بله عمل  بله آن  تلا ملرد  راتنلد تحریمی است ته قانون اار جع  می همان تجلیف ایاابی یا

دو دارای ی  واقعیت است ته  هر ترتیب تفاو  رد و تجلیف ن؟بی است نه ذاتی وبدین وادارد.
 .به جع  و ت ریع قانون اار ب؟ت ی دارد

 

 اقتصاد مقاومتی. 3
پایری در رللو ۀ ادبیللا  رقللوقی دی للر ت للورها در مللورد اقتصللاد مقللاومتی  عبللاراتی مثلل  آسللیب

(vulnerability(  با   )stabilityیا تاب )( آوریresilience وجود دارد ته ا  نظر مفهلومی بله اقتصلاد )
بلرای  روشلی (Resistive economy)یلا Resilient Economy مقاومتی قرابت دارد. اقتصلاد مقلاومتی:

تمتلرین واب؟لت ی بله خلار  ا   با شده ت ور تحریم یا علیه ی  منطقه های اقتصادیتحریم مقابله با
. توانایی با یابی و با گ ت به رالت اولیه بعد ا  وارد راهبردی است خصوص نیا های اساسی و در ت ور

  4هاها یعنلی جلاب شلوک  توانایی ای؟تادگی و مقابله در مقاب  تجانه3سی؟تمهای خار  ا  شدن شوک
(. اقتصاد مقاومتی بنیلانی نظلری 27: 2010و همجاران  5)پندال  تووال ا  شوکو سو  توانایی اجتناب 

هلا بلیش ا  پلیش ای ا  اقتصاد است ته فعاالنه خود را برای مواجهه با تحریمبرای مدل؟ا ی گون  ویژه
 ملد  سللبی وتوتاه اقتصاد مقاومتی رویجلرد اساساً(. 3: 1392 اده جهرمی  اده ساخته است )ترابآم

یل   اندا ی تالن به اقتصاد جمهلوری اسلالمی دارد ورویجرد س م این لرفاً پدافندی نی؟ت  اقدامی
: 1394ی  اردتلان )فر نلدی دارد دوراندی لانه رویجلردی ایالابی وته  شوداقدا  بلندمد  را شام  می

رشلد  بله رونلد روگلرا و درون معناست ته اقتصادى داشته باشلیم تلهبه این اقتصاد مقاومتى  (.235

                                                                                                                                        
رقوقی این است ته هرگاه ا  جانب شخص یا اشخالی نقض شود  مرد  مداخل  نیروی اجرایی ت ور را برای 

 تنبیه متخلف ضروری بدانند.

جلیف ن؟بت تای لارب رد  و دی ر با این توضیح ته هر قاعدۀ رقوقی مرتب ا  دو مؤلفه است  یجی امتیا  بر .1
 ی ران است.به دی ران. الما  قواعد رقوقی در رقیقت عبار  ا  همان عنصر و مؤلف  تجلیف است ته متوجه د

ه شلده  داد« ملن لله الحلد»  یعنی در برابر رقی ته به «رد و تجلیف»ترتیبی است ا  « قاعدۀ رقوقی» هر
 شود.تحمی  می  «من علیه الحد»تجلیفی نیم بر 

یده تند  ن؟بت به لارب رد  امتیا   و ن؟بت به دی ران تجلیف نامبه این معنی ته آنچه را قانون اار جع  می .2
 و بُعد است.دشود  پس رد ی  پدیدۀ دوسویه و دارای می

3. Shok-Counteraction 

4. Shok-Absorption 

5. Pendallt,Fostert,and Cowell 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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  نوعی با هم رابطاقتصاد مقاومتی به ا تعاریف  این(. 1 :1393ای  خامنه اهللتیآ)داشته باشد  اقتصادى
  در واقلع اقتصلاد نلداندمد برخلی بل ملد  وتوتاه منتهلا برخلی دارند  «وجه مِن عمو  و خصوص»

تواند مانند س م  همی ه جوشان در بعد اقتصادی با اسلتفاده ته می استمقاومتی رویجرد و م؟یری 
 ووربلههلای بلرون  ررتلتِ جهلادی و ها و ظرفیتهای بلالقوۀ درون  فرللتها و استعدادا  خالقیت
 شفا، بپیماید. لور بهتصادی را اق« رشد و عدالت»در های مطلوب استراتژی ا  ترتیبی هدفمند

 

 قانونگذاری در اقتصاد مقاومتی. 1. 3
فنون قانون ااری به دو دسته تق؟یم شده اسلت: الماملا  شلجلی و الماملا  محتلوایی )قلیخلانی  

براسلاس « رقوقی اقتصاد مقلاومتی در مررلل  قانون لااری الماما »(. در مورد موضوعِ 90: 1394
های قانون مطلوب ا  منظلر شلجلی و ملاهوی  سلپس الماملا  ل ویژگیقانون اساسی  او 44ال  

جهلت ورود بله الل  موللو، و در ادامله الماملا   43رقوقی اقتصادی مقاومتی براساس الل  
گیرند   یرا برای اینجه قانون  جای اه مورد مداقه قرار می 44رقوقی اقتصاد مقاومتی براساس ال  

یلا الماملا  خاللی  هلایژگیود  به آن ارترا  ب اارنلد  ال   اسلت و اعتبار ال   را پیدا تند و مر
  الماملا  یعنی هم الماما  شجلی و هم الماما  محتویی قلانونی ال   را داشلته باشلدداشته باشد  

تنلاقض نبلودن  م1 شجلی قانون ا  جمله شفافیت  ان؟لاا   داشلتن ضلمانت اجلرای ال   و تلافی
یی )ته در ایناا اقتصادی مقلاومتی اسلت( یعنلی دارا بلودن اللول الماما  محتوا جامعیت و..... و

را داشته باشلد    های اسالمی مطابد قانون اساسی ت ورم؟لم و علمی اقتصادی و دارا بودن ار ش
 جامع  اسالمی برساند. بمرگ و تمدن«عدالت رشد و»و ما را به اهدا، جامع  اسالمی یعنی

 

 . الزامات شکلی1. 1. 3
اللول رقلوقی قلانون بایلد  تیو رعابا نظا  رقوقی باشد  و هماهن  حیلر دیباجلی الماما  ش

الماملا  شلجلی  نیا  بل»محفلو  دارد.  میرا ن  قوانین ا  ماموعارترا  الول رقوقی م؟تنبط 
است ته در ملورد اقتصلاد مقلاومتی  2یریپاو انعطا،سا ی  ان؟اا  قوانین ترین آنها شفا،مهم

های تلی اقتصاد مقاومتی را مقا  معظم رهبری ترد. ا  آناا ته الول سیاست آنها را باید لحا 
بند تعیین فرمودند  ال   است این الول دربرگیرندۀ رداق  سه ویژگی اللی  24ایران در قالب 

 به آن میپردا یم:ذی  ماتور باشد ته در الماما  شجلی رقوقی 
 

                                                           
 ها و نهادهایور، دولت تضمین شده و رجومت بدان منظور دادسراها  دادگاهضمانت اجرای قوانین ا   .1

 مختلفی را ت جی  داده است.
 پایر باشد.ناپایر و نه ب؟یار انعطا،برای اینجه قانون ا  گمند پی امدها مصون بماند  باید نه  یاد انعطا، .2
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 شفافیت در قانونگذاری .2. 1. 3
یلت بلاالیی برخلوردار ا  اهم« گلااریدر قانون شفافیت»  های قانونی اه و ویژگیبا توجه به جا

  شود:باشد ته در ذی  به آن پرداخته میمی
 

 یتمفهوم شفاف الف(
رفت ا  ب؟یاری ا  م لجال  جلاری ر  برونته به نظر راهاست ای   وااهtransparencyشفافیت یا 
 رجمرانلی ال  8 ءست ته شفافیت رجمرانی هم جما مهمی ۀنقدر تلیدوااآشفافیت  ت ور است.

م لو   و نهلادی رایلم محلور تلیلدی یهاا  شلاخص یجلی ( و هم221: 1394خوب )قلیخانی  
در مورد شفافیت بایلد  (.transparency of government) است بنیاندانش اقتصاد اقتصادی توسع 

  لرید و وجله  ی  وجه آن شفافیت برونلی ای آن را تأمین تردگونهبه دو وجه مهم آن توجه و به
بایلد  در قانونو هم شفافیت  بر قانونی دی ر هم شفافیت به سخنشفافیت درونی قانون است.  آن

شلود  توجله تأمین شود. تأمین شفافیت برونی  در مورد تأمین این نوع شفافیت به سند نجته باید 
شلهروندان ا    هن ا  هملابل  درک و بلهق  وتاسلتتمیب رد اوالع یلافتن ملنظم  دقیلد اوالً: 

ی تله ا  سلوو... اقتصلادی  سیاسلی یهلاآن در رو ه جیاجرا و نتا ۀو نحو هااستیتصمیما  و س
املور  ۀتم لیت و ادار اعملال شلفافیت در    انیلاً:شلودو تارگماران دولت اتخاذ و اجرا میراتمان 

تلانونی ایلن موضلوع قلرار   در نقطل رامو در« عنصر آشجارسا ی» یرا  امری سه  و ممتنع است 
ی آن تلا رلدود پیلرو و ءبخ ی ا  مطالبا  عمومی ارصا تنونی ما   در رال راضر در جامع 1.دارد

تله مغفلول  وجلود دارد اقتصادی های  یادی در امورلیجن هنو  بخش  قانون ااری نیم شده است
رساند تله در ایلران و در ولول   میاین واقعیا  را به ا با 2است و ماموع تحقیقا  میدانی مانده

ت لف و بلا ایلن ملوارد  دیلبا تله قانون ااری در این ملوارد للور  ن رفتله اسلت  دو ده  اخیر
منظور های تلی اقتصاد مقاومتی بهقانون ااری و اجرای سیاست دیا  ور سا وتارهای دقید قانونی

قلانونی  یهلاتیظرف نیلا  ا  التاست ماریان نهاد اجرای عد   ضروریو مقررا ایااد  با  رویه 
 ۀقلو ۀوظایفی ته قلانون اساسلی بلر عهلد نیهمچن عمومی و رقو  شهروندی و  عنوان مطالببه

گرایی اسللتفاده و ا  هرگونلله مصلللحت میللو پره یابللدون هرگونلله مالرظلله اسللت قضللاییه نهللاد 
 ی اقتصاد مقاومتیهای تلسیاست19براساس بند  شفافیت ۀدر رو  ید و گا  مؤ رتن یبرداربهره

                                                           
های تأ یرگلاار در  نلدگی ی تاریل  عرللهرهیافت شفافیت هد، نی؟ت  بلجه ابلماری بلرای روشلن ری  وایلا .1

ان لاری و مالا ا  و انتقلا  شهروندان و تم  به پایداری نظا  اجتماعی است  بنابراین هلد، رلایی آن جر 
هن ا  بله« سا یآگاه»  «پی  یری»  «ارقا  ی  رد شهروندی»نی؟ت  بلجه هد، اولی  شفافیت اقتصادی  
گریمانل  اعمال ماا ا  امری  لانوی و در پلی اللرار و اقلدا  قلانونو سالمت ماموع  نظا  اجتماعی است و 

 آید.   میالهای دولتی و خصولی است ته متخلفان و سودجویان بخش

 سایت مرتم تحلیلی اقتصاد مقاومتی. .2
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 ا  جلرائم اقتصلادی یو با دارندگ المالتیلیانت ا  ب اریای شفافیت و رسد براینظر میبه بردارد.
ضرور  قانون ااری را ته قابلیت اجرایی داشته باشد  بیش  به موجب قانون ماتور و قانون اساسی

 1سا د.ا  هر  مان برای اقتصاد مقاومتی آشجار می
 

 سازی بیرونی قوانینب( انواع شفاف
سلا ی شفا،»شلود  نلوع نخ؟لت را بله سله دسلته تق؟لیم می« سا یشفا،»ا  لحا  نظری 

رجومتی آگاه شوند. نوع  ما یو تصم  رانیا  با معنا ته مرد  باید اند  بدیننا  نهاده« اوالعا 
 دیلا  ور به این معناست ته هم  مرد  بایلد بتواننلد شخصلاً یلا« سا ی م ارتتیشفا،»دو  

در های تلللی اقتصللادی مقللاومتی سیاسللت19لللور  شللفا، مطللابد بنللد نماینلدگان خللود به
ی ف؟لاد را ا  بلین هانلهی مسا ی ی شرتت تنند و ا  ورید شفا،اسیو ساقتصادی  ما یتصم

  رندهیگمیتصلمنهلاد  هلر ااست  یعنی رجومت یل« سا ی پاسخ وییشفا،»ببرند. سومین نوع 
ملرد  دارد   بر منافععملجرد آن تأ یر جدی  تهیهن امیا  ا  قانون ا  تخلف ناظر و جم آن  هن

خلود پاسخ وی عملجلرد  و روشن حیوور لربهدر برابر نظا  قضایی و نیم در برابر افجار عمومی 
سللا ی شفا، دیلا  ور نیللو ا  مقامللا  رسلمی را واداربلله پاسلخ ویی تننلد تیلنها در .باشلد

ا   بلر اسلتفادهقلانون اساسلی مبنلی  43الل   2ی بنلد در اجلراد توانته می است ییپاسخ و
و ا  رقلو   الملالتیا  بگیرند باشد تلا ته در اختیار سه ت؟انی قرار می« ی بدون بهرههاوا »

ا  جللوگیری شلود. او ، اسلتی  لیتلم   ضیو تبععمومی جامعه لیانت شده و ا  ف؟اد  رانت 
ی نبلودن و علنلسلا ی ی  علد  شفا،نظر و. به پردا دیمسا ی بررسی شفا، به  ریدای  اویه

نظران  ف؟اد عبار  به نظر برخی لارب 2به سطح نا لی برسد. شود ته تیفیت تصمیمسبب می
آنجله مقلا  یلا ی بیو جنلاربرای ت؟ب منافع فلردی  گروهلی  تیا  موقع ا  سوءاستفادهاست 

                                                           
مرتلی  بلرداری  قاسلا  ار   جلرائم مالیلاتی و گته در این  مینه  ارجا  قطعی مرتجبان به اختالس  ارت اء  تاله. 1

گان ا و نماینداخالل در نظا  اقتصادی ت ور  اعمال نفوذ م؟ئوالن و مقاما  برخال، رد و مقررا   مداخل  و ر
منظور ایالاد گرایی  بلهمالس و تارمندان دولت در معامال  دولتی و ت وری و... را فارغ ا  هرگونله مصللحت

سا ی  شفا،ا دشمنان در تمین ن ؟ته  ال  مهم ِ اعتماد عمومی   با  اقتصادی و رفظ امنیت ملی و مقابله ب
 مین  اجرای اقتصاد مقاومتی ت ور باشد.ر  اللی در توسع  اقتصادی و  عنوان راهتواند بهمی

گیری ب؟یار توس  شود. با اناا  اشتباها  بی تر  مقاما  شود رلق  تصمیممحرمانه بودن تصمیما  باعث می. 2
تر تلردن تصلمیما  دسلت رو بله محرمانلهروند و ا ایلندر الک دفاعی فرو میبرای رفظ خود هرسه بی تر 

گیری ی لتر تیفیلت تصلمیمبتنند ته نتیا  آن  تنلمل هرسله تر میسان این رلقه را توس  نند. بدینمی
ه نظلر وی فرملولی ببه بحث علنی تردن ف؟اد پرداخته است.  (klitgaard:1998ای دی ر )خواهد بود. نوی؟نده

  M(،Corruption)ف؟لاد   C ایلن فرملولدر  C=M+D-Aرود ا  این قرار است: تار میه برای ار یابی ف؟اد بهت
لالردید و تلوان  Dتند و ته رانت ایااد می  در  مین  تاال  خدما  و ریره ((Monopologyقدر  انحصاری 

پاسللخ ویی A ابللد و هللا س ونلله تخصللیص یتلله رانت ((Discretionگیری درایللن  مینلله اسللت تصللمیم
(Accountability) .است ته در این فرمول عد  پاسخ ویی و ر؟اب پس ندادن مدنظر است 
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و  حیوور للربله  تننلدی را علنلخلود  ما یو تصممااترا   ایبپردا ند مقاما  به پاسخ ویی 
سلاالر  ی مرد هلادر نظا  1.قلرار دهنلدگیری قانونمند ملرد  را در جریلان فراینلدهای تصلمیم

و رسد و م ارتت مرد  رداق  می به اشود یتوتاه می و مرد دیوارهای بین م؟ئوالن رجومتی 
گلردد. در رجومت می تیروعو م های نظا  رجومتی موجب استحجا  پایه ا  نظا آنها  تیرما

این  مینه  دسترسی مرد  به مبارث رجومتی ا  جمله شفافیت در تقنین و امور اقتصادی تله 
و آن  یسا و سالم سا ی اقتصادشفا،»های تلی اقتصاد مقاومتی نیم مبنی برسیاست19در بند 
... تأتیلد تالاری  ار ی پلولی  یهادر رو ه های ف؟اد ا مینه ها وفعالیت ا  اقداما   یریجلوگ

تلوان گفلت علنلی ملی ماملوع در .تندیممؤ ر مرد  ایفا  در م ارتتشده است  نقش مهمی 
ن لران تصلمیما  ی رجومتی همی ه دلو نهادهاها شود ته افراد  گروهبب میتردن م؟ائ  س

  ایلن خصیصله ؟ندگانیا  نو. یجی ندردا قرارقضاو  عمو   در معر پیوسته  رای   باشندخود 
 دیللگویو م دانللدیمسللاالر هللای مرد ممیللمه نظا  را وجلله« ا  مللرد هللراس راتمللان »یعنللی 

 ترسندیممرد  ا  رجومت  تهیو هن امآ ادی است  نیا ترسدیم ا  مرد رجومت  تهیهن ام»
 «.2سیمی جم استبداد نی؟ت نیا
 

 شفافیت درونی قوانین نیتأمج( اصل شفافیتِ قوانین قابل فهم بودن یا 
شود  باید آنقدر لریح  روشلن و ویب میمعناست ته قانونی ته تصدرونی قوانین بدین تیشفاف

لل  ابرداشت وارلدی ا  آن داشلته باشلند.   ون هرگونه تف؟یریقاب  فهم باشد ته هم ان بد
شود. میمنظور ارتقای ارتباط شهروندان با قوانین و قاب  فهم بودن آنها اعمال شفافیت قانون به

ه و تمتلر نیلا  بل داشلمواد آن من؟لام ب ی تدوین شود ته تل یاگونها  نظر فنی  قانون باید به
 در ایلدبال نتایج رقوقی اعمال و وقایع رقوقی ملوردنظر قلانون در عین ر تف؟یر داشته باشد 

قابلیت  در واقع ال  شفافیت تضمینی برای تیفیت قوانین ا  نظر بینی شده باشد.متن آن پیش
شود. بلدیهی   مرد  است  شفافیت قوانین به تیفیت آن مربوط میهمآنها برای  و ان؟اا فهم 

 ریپلامجانا فیو تجلال هاردتعیین  ثیا  رقوانین شفا،  با قانون اار جماست ته این وضعیت 
ت. بلرای شلناخت ایلن گوناگون ضروری اس ا  جها قانون  تیشفافرو اعمال ال  نی؟ت  ا این

و ا    اجملال   ابهلا  سلجو عد  شفافیت قوانین را برشمردته ویلف وسلیعی   یدال دیباال  
  یتفصهآن ب  مرو ه اعمال این ال  و دامنا(. 122: 1390 اده ی قوانین ه؟تند )ربیبدگیچیپ

 دی ر تبیین شده است.  یهادر رقو  اروپایی و نیم نظا 

 

                                                           
1. Bannon Zan "The fight against corruption, A world bank- perspective", Workshop on transparency and 

governance, Central America country management unit, Stockholm, Sweden: 25-28 May 1999. 

2. “Civil society :Participation and transparency in central America", United nation development 19- 

programme Bureau for Latin American and the Caribbean, Presented in workshop on transparency 

and governance, Stockholm, Sweden: 25-28 May 1999. 
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 مقاومتی در اقتصادانسجام قانونگذاری  .3. 1. 3
در هلر  ( قلوانین49 :1384دیویلدلیون  ) وجود ان؟اا یجی دی ر ا  الماما  شجلی قانون ااری 

  وجلود وین قوانین اقتصاد مقاومتی هم باید بله م؟لئلتد در بحثته  استموضوع  قانون ااری 
وجه ویلژه ت  استقوانین  نیدر تدواقتصاد مقاومتی ته ا  الماما  مهم شجلی  نیدر قوانان؟اا  

 نیدر قلوان ژهیوبلهداشت. برای تأمین ان؟اا  ال   اسلت بله خلود مفهلو  ان؟لاا  در قلوانین 
 شود. اشارهاقتصادی 

 
 ی انسجام قوانین اقتصادیهاالف( مفهوم و ویژگی

شلدن     م؟لتحجمنجور شلدشده و باهم به معنای روان بودن و روان شدن  منظم در لغتان؟اا  
اولال   ترتیب الفلا  یان؟اا  به سالمت و روان(. 151: 1391عمید )شدن و استواری است  استوار

آن     شلریفان؟اا  آیا  بدیعی قرآن یهاا  اسلوب . یجیهای بدیعی قرآن استاسلوب ا  و شودیم
 دهلدیشلجلی ا  ارتبلاط اسلت تله ن لان مقوانین   ان؟اا (. 207 :1387)فرهن  اسالمی   است
قابلیت همجلاری  ر سطوع مختلف دمختلف اجرایی  یهاها و گروهسا مان نهادها  افراد    آنلیوسبه

هملواره  ت راهبلردی دولل یهامیو تصلم گاارنلدیبه قلوانین موجلود ارتلرا  م دارند  با یجدی ر را
تو یلع  ی مردمی اسلت تله سنلین وضلعیت یدر باورها و نهادها افتهییبرگرفته ا  ذهن مرد  و تال

آرلاد  را بله هایریگمیواگلااری بخ لی ا  تصلم و یاسلیاجتماعی و س اقتصادی  یهابرابر فرلت
و ادی جتملاعی و اقتصلا تفلاو  میلمان ان؟لاا  براساس رویجرد نهادگرایلان تند.جامعه ایااب می

  توسلع دسلتیابی بله و ملدامتفاو  ت ورها در خلد نهادهای تار ترین دلی  عملجردمهم  یفرهن 
ا  درونلی ان؟لا برخلوردار باشلند. یرونلیو ب ا  ان؟اا  درونلی اقتصادی باید قوانین ی است.اقتصاد
 رخلورداربان؟اا   ا  یدگوناگون درون نظا  رقوقی با نیمعناست ته هناارهای موجود در قوانبدین
قلانون    ان؟اا  بیرونلی یعنلی اینجله ایلنمیان هناارهای موجود نباشد« یتناقض و تضاد». باشد

م وور اختصلار یعنلی هلی نداشته باشد. بهو تضاداقتصادی هم باید با دی ر قوانین اقتصادی تناقض 
صلادی بلا اقت هلر قلانون رونیلدر باقتصادی باید ان؟اا  وجود داشته باشد و هم  هر قانون در خود

بله ی ضلادتو دی ر قوانین اقتصادی باید ان؟اا  و هماهن ی وجود داشته باشد و ا  هرگونه تنلاقض 
 شلود.استه میتارایی قوانین ت و ا  شدهاختال، مفاهیم  سببگفت ابها  قوانین  توانیمباشد.  دور

شلود. اجلرا می هن لا ی اقهیو سلت ی نادرسرهایتف؟سبب  نیدر قوان« ابها  و عد  ان؟اا »وجودِ 
ی مهم توسلعه  داشلتن ان؟لاا  و یجپلارس ی در هاا  شاخصرو براساس نظر رقوقدانان یجی ا این

 .هاستهدست اتوسط ماریان  و شفا،منظور اجرای روان هم  قوانین ت ور  به
 

 ب( ضرورت انسجام قوانین اقتصاد مقاومتی
ی هلادر رو ها  جملله  هلارو ه  در همل افتهیتوسلعهی ات لورهاقتصلادی  نیدر قوانبا مداقه 
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 و ملواردرسیم ته قانون اار تمامی مرار  تقنین  ان؟لاا   اجلرا اقتصادی  بدین نتیا  مهم می
ی بلالقوه اعلم ا  نیلروی و اسلتعدادهابا توجه به مقتضلیا  جغرافیلایی  وور شفا،را بهمرتبط 
گرفتن پدیلدۀ رقابلت در  در نظر و باار تار و فروش آن و معادن موجود و نیم با  ریو ذخاان؟انی 

ۀ اقتصلادی اسلت. در رو  ت ورهاا  عوام  موفقیت این  نیو اامور تااری م خص ترده است 
اقتصلادی  مصلوبا  ماللس  ماملع ت لخیص  نیدر قوان و ان؟اا لاا ضروری است با تدوین 

و  هاسا مان  هاو ارتخانهی اجرایی هانامهنییآو  هانامهبیتصو  لوایح و هاورع  شوراهامصلحت  
ۀ قانون لااری و ان؟لاا  در رلو ی شلود تلا بلا خوانی بخش خصولی و رتی دولتی هاشرتت

مراتب قانونی آنها نیم مراعا  شلود تلا گلامی ملؤ ر و یی  سل؟له داابها قوانین اقتصادی ضمن 
 و بله قلوانین یبخ لیف ان؟اا بخ ی ا  وظا   اقتصادی ت ور برداشته شود.در توسعهدفمند 
ا  تولیدلادرا  و پیش پای  ا  مربوط به مالس است ته عوام  و مقررا  با دارنده را  مقررا 
بلا قانون لااری شلفا، و ان؟لاا  ال     بخ ی مربوط به دولت است تله بایلد تهبردارد  داخلی

ضلمن   گر باشلد؟لهی تگان  اقتصاد مقلاومتی   24 مواد مین و 43ال   9و  2براساس بندهای 
ی تلی ابالری  بعنوان بخ ی هااستیو سقانون اساسی  44براساس ال   اینجه بخش خصولی

جدیلد بتوانلد  یهلاینیم در این میان باید با استفاده ا  امجانلا  و فناور  مربوط ۀفعال در رو 
 دهد. ءتولید را ارتقا یوربهره

 
 پذیری در اقتصاد مقاومتیانعطاف .4. 1. 3
ی ریپلاانعطا،قوانین اقتصلادی تلأمین  نیدر تدوالماما  شجلی  نیدر تأمومین ویژگی مهم س
رای بلبایلد گفلت اللوالً  در قلانونی ریپلاانعطا،. در خصلوص است( 49 :1384دیویدلیون  )

 و قانون بیوو تص را در وضع ال  و مهار   ظرافت موفقیت ی  قانون  قانون اار و ماری.... باید
ر برخلوردا خلودخلاص  یو خ لج لالبت آنجه  ا  دهند  قانون ضمن خر  به آن یادر اجر نیم

ی تاررظلهو بلدون مال قاوعیت با و باشدو قاوع  شفا، و باید نی؟ت ریاستثناپا و قاعدتاً است
 نرملی دخو و در جای باشد و منعطف شدهر؟اب است ال   در مواردی رال عین شود  در اجرا
و علدالت  نظلم برقراری ته قانون اجرای اللی هد، به تیبا عنانیم   اجرا و در مقا  دهد ن ان

رای در قانون لااری بل اللوالًباشلد  سراتله  داشلته یریپلاانعطا، قابلیلت است است  شای؟ته
 هاان؟لانشلت  توان آنها را در شرایط  ابت آ مای  اهی ن اه دابرخال، جمادا  ته می هاان؟ان
 نیا  هم گرفت. شاید در نظررا  هاتینند ته باید شرایط و تفاو م هاتیو نگوناگون  طیدر شرا
بلر  و شلده بیلان رجملیهلر جلا  قرآنلی متون در ژهیوبهدینی  در ارجا  و مقررا   ته روست

 (.385 :1991 یعقوبی) شده است ذتر نیم شده  استثناهایی تأتید آن اجرای برای ال   قاوعیت
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 الزامات ماهوی تدوین قوانین 
بلا « تیاقتصلاد مقلاوم»اما  ماهوی در واقع مربوط به خود موضوع قانون ته در این مبحلث الم

نظران اشاره شد  مورد بحث توضیح تفصیلی ته لدراً به آن مطابد نظرهای رقوقدانان و لارب
 گیرد.قرار می

 

 . الزامات ماهوی اقتصاد مقاومتی1
  و عدالتد تمدن نوین اسالمی مبنی بر رشد ا  آناا ته ا  اهدا، مهم انقالب اسالمی ایران تحق

 داریلدر دعنوان راهبر و استراتژی؟ت نظا   ته مقا  معظم رهبری به استی دینی هاآمو هبرابر 
ایرانی پی رفت  هد، اللی انقالب اسالمی را تحقد  –ی اسالمیمرتم ال وعالی اعضای شورا ی

و تمدن نلوین اسلالمی را برپلا تنلیم  میتوانیمما »تمدن نوین اسالمی بیان تردند و فرمودند: 
لله تله معظم« معنویت راه بلرود تیو هدایی ب؟ا یم ته سرشار ا  معنویت باشد و با تم  ایدن

اول انقالب اسالمی  دو  ت جی  نظا  اسلالمی  سلو  ت لجی  دوللت اسلالمی  » – پنج فرایند
معنا تله فرمودنلد. بلدین انیرا ب –« ت جی  امت اسالمی و پنامسهار  ت جی  ت ور اسالمی 

و و هلم ا  نظلر جای لاه « عللم اقتصلاد» و الولی با مبانهم ا  نظر علمی و تاربردی متناسب 
این دو وجله ملا را بله اهلدا،  نیتأمه؟تند ته « ی جامع  اسالمیهاار ش»متناسب با  ار ش

د عدالت اجتماعی رساند و ا  این وریمی« و عدالترشد »بمرگ اسالمی در امور اقتصادی یعنی 
 در ال . شودیمملی  در سطحاقتصادی  تیو امن با   و موجبا ی دینی تضمین هابرابر آمو ه

ررتلت   یدر ت؟لهی اجرایی تحقد اهدا، علالی نظلا  اسلالمی هانهی مقانون اساسی نیم  43
  های ال   برای خودسلا ی معنلوی  سیاسلیبینی شده و ایااد  مینهی تمال پیشسوبهان؟ان 

شده است. همچنلین در  ت ور خواستهم؟ئوالن  ت ور ا های برنامه میدر تنظعدالت اجتماعی 
عنوان شده است برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه  اقتصلاد جمهلوری  الاترفو ال   4بند 

شود: رعایت آ ادی انتخاب شغ  و علد  اجبلار افلراد بله اسالمی براساس ضوابط  یر استوار می
ا  نظلر  (. قانون لاار25: 1394ی ا  تلار دی لری )محقلد  ت لا  بهرهی ریو جلوگن تاری معی
گ؟ترده در قانون ااری به رسلمیت شلناخته  تامالً لور را بهی معنوی هامهیرضور ان ماهوی 

همراهلی  را بدونمادی  لرفاًتوان به جرأ  اذعان ترد ته قانون اساسی ان یمۀ است و رتی می
در »  قلانون اساسلی آملده اسلت: مقدمل مینله  در  نیدر هملتند. می نفیهای معنوی ان یمه

رشد و تجام  است  نه همچون  انیدر جرتحجیم بنیادهای اقتصادی  ال   رفع نیا های ان؟انی 
و   اقتصاد وسلیله اسلت در اسال    ....های اقتصادی  تمرتم و تجا ر  رو  و سودجوییدی ر نظا 

 43الل   3در بنلد  همچنلین« ولول به هد، نی؟ت راه بهتر درایی وسیله انتظاری جم تار ا 
شجلی باشلد تله در آن  ت ور بهتنظیم برنام  اقتصادی »قانون اساسی در این مورد آمده است: 
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 ا  توجلهرلاتی ایلن تله « ی معنوی وجود داشته باشلدخودسا فرلت و توان تافی برای فرد  
ملی الهلی  و قربعبار  دی ر  رسیدن به تمال ی یا بهو تعالقانون اار به رسیدن ان؟ان به رشد 

هم  مانی می؟ر خواهد بود ته تارایی اقتصادی وجود داشته باشد و نیم رعایت ال   نیو ا  باشد
ی و رفلاه و تعلال در رشلد ، دی لراهداا   .برابری در رقو  اقتصادی جامعه محتر  شمرده شود

عادالنله و  وورهته تولید ملی بل امعنبدین ره ترد اشاتأمین عدالت اجتماعی  به توانیمعمومی 
با اسلتفاده  هایینارسا این منظور رفعبهباید  دولت در این  مینه منصفانه بین مرد  تو یع شود.

ابلمار عنوان یل  آن بله تند تا ا  ورید دخالت یتیو رما قانون ااری اقتصادی ی مؤ را  ابمارها
 ضدانحصلار معلامال  مقلررا  وضلعو با  سا درا فراهم  سالم رقابت یهانهی مو واقعی  مد اتار

 ناعادالنله قراردادهای قوانین  برخی با وضع دولت معموالً .تند و انحصار را تعدی  ا  رانت ناشی
 «و نظلار  دستورالعم » لور به تواندمی و مقررا  قوانین این .تندیم را محدود یرقانونیو ر

 میان برابری به تا ردودی دولت ورید نیا  ا .باشد شروط ی و ته ،و اهدا معیارها تعیین مانند
 .تندیم تم  اجتماعیو عدالت  شهروندان

 

 43ماهوی براساس اصل  و الزاماتة اقتصادی گانسهاصول  .2
. ال  در مجتب اقتصادی اسال  سه ال  خیلی مهم وجود دارد: ال  اول  عدالت اقتصادی است

ه تل است( 103 :1393ال  عم  اقتصادی )عبدالملجی   و سو است دو   ال  جهاد اقتصادی 
علی هلم ممجلن و  البته الول و فرباشندیماساسی مجتب اقتصاد اسال   گانهسهعنوان الول به

   ه؟تند.مجتب اقتصادی اسال تیبشاهاست در این سارسوب قاب  افمودن باشد  ولی این الول 
 

 ومتیعدالت اقتصادی در اقتصاد مقا .1. 2
ال  اول عدالت اقتصادی  مبتنی بر همان تعریفی اسلت تله املا  عللی )ع( ا  علدالت مطلرع 

عدالت  آن است ته هر سیمی در جای   «العدل وضع ت  شیء موضعه »: ندیفرمایمو  تنندیم
عدالت  آن است تله رلد هلر للارب  «العدل اعطاء ت  ذی رد رقه »یا  خودش قرار گیرد.
م؟لاوا  میلان املور   معنای اللی عدالت را اقام )ره(رو  عالمه وباوبائیمر رقی  داده شود.

شلرایط و امجانلا  تلار بلرای همله  نیتأم »قانون اساسی توجه به  43ال   2در بند  .داندیم
رجایلت ا  آن دارد « منظور رسیدن به اشتغال تام  و قرار دادن وسای  تار در اختیار همله...به

همه  اریدر اختی و م؟اویج؟ان  ووربه« عدالت »منظور رعایت ال  ی بهته امجانا  و منابع مل
قلانون اساسلی بله رعایلت الل  علدالت  قانون لاارانۀ توجله دهندن انقرار داده شود ته این 

  تا همل ست بدهی ابه هر امری آنچه سماوار  » ندیگویم آن فیدر تعر رواین اقتصادی است. ا 
 :1382)وباوبلائی  « جای خود ته م؟تحد آن است قرار گیلرد امور م؟اوی شود و هر ی  در
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رلد بله او شهید مطهری نیم عدالت را رعایت رقو  افلراد و عطلا تلردن رلد هلر ذی. ( 276
 و تلیلدی  مهلم هملواره یجلی ا  ملوارد. بنابراین عدالت  (59 :1363  )مطهری تندیمتعریف 

وان یجی ا  الول دیلن در عنو بهأتید داشته انبیای الهی همواره به آن تته  جایی جدی است تا
در . دان؟لتیماخالقلی  فضلای  همل  را ملادر نیم عدالت . افالوونه استشدارائه  عت یّمجتب 

عدالت اقتصادی است  اینجه به هر للارب رقلی  بایلد  جمله  ا  هانهی م  در هم اسال  عدالت
این خواهد بود ته رقو  همل  عوامل  رقش پرداخت شود. با این ن اه  مفهو  عدالت اقتصادی 

شود ته عوامل  ی گفته میبندمیتق؟(. در ی  92: 1395اقتصادی پرداخت شود )عبدالملجی  
و  تاالهامث  منابع وبیعی و دست  دو  منابع ه؟تند ) هاان؟اناند: ی  دسته اقتصادی دو دسته

علدالت تلو یعی بله معنلای    اول رادر دسلتعلدالت  1.(تللی وجلود دارد ووربلهیی ته ها رو 
قلانون  43ته در ایناا براسلاس تأتیلد للدر الل  ) گویند و رفع فقر هاان؟انپرداخت رقو  

و رفلع رشلد و  انیلدر جرو بلرآوردن نیا هلای ان؟لان  تیو محرومتردن فقر  تن هیراساسی 
و مل  تخصیصی به معنای پرداخت رقو  عوا را عدالت  دو  در دستباشد( و عدالت می تبعیض
در در اینالا تله )اسلت  و  رو گویند ته خروجی آن  رداتثر تولید  هاو  رو اقتصادی  منابع
گان  اقتصلاد  24های تلی پنام  ا  سیاست استیسنیم در و  قانون اساسی 43ذی  ال   9بند 

 ا  نظر مقنن در قاللب الماملا  رقلوقی گااریاین امر در قانون لجن (بر آن تأتید دارد مقاومتی
 .اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است

 

 جهاد اقتصادی در اقتصاد مقاومتی. 2. 2
همل   ته تندیمال  دو  در مجتب اقتصادی اسال   همان جهاد اقتصادی است. این ال  بیان 

ی هاتیلفعااقتصادی جهان اسال  و در سارسوب شریعت اسال    در مجتبی اقتصادی هاتیفعال
ی  وهلادر الخودشان نی؟تند.  و رفاهدنبال منافع  مطلوبیت افراد لرفاً به اند  یعنیانتفاعینیمه

مالا   در جهت به رداتثر تردن سود خلود دتنندهیتولشود ته ماتریالی؟تی و لیبرال گفته می
ر ان است بخ ی ا  منابع و بخ ی ا  تولیدش را نلابود تنلد و ا  بلین ببلرد  تلاری تله ت لاو

ریلا دیی ته تولیلد گندم لان بی لتر اسلت  بخ لی ا  گنلد  را بله هاسالتنند  آمریجایی می
 ریمند تا قیمت گند  افمایش یابد ته در مجتب اسال  این امر جایم نی؟ت.می

                                                           
ها و یجی عدالت اند ته عدالت اقتصادی: یجی عدالت اقتصادی در مورد ان؟انای ا  محققان گفتهبا این ن اه عده .1

 الت اقتصادیو اجرای عد« یعیعدالت تو »  را هاورد منابع  ته اجرای عدالت اقتصادی درمورد ان؟انمها در ان؟ان
ه تین معناست ااند. در واقع عدالت تو یعی به نام ااری ترده« عدالت تخصیصی»ها را در مورد منابع و  رو ان؟انها 

ها پرداخته شود ته ها پرداخت شود و عدالت تخصیصی  یعنی رقو  اقتصادی منابع  و  رو رقو  اقتصادی ان؟ان
 اند.ی رقو  وبیعیتند ته استعدادهای وبیعی مبناای است ته شهید مطهری مطرع میاین براساس همان قاعده
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 ت اقتصادی در اقتصاد مقاومتیعزّ .3. 2
ی اقتصلادی بایلد بله تقویلت هاتیفعالهم   تندیم  اقتصادی است  بیان ته ال  عمّ 3ال  

اسلتنباط « قاعلدۀ نفلی سلبی »  اسالمی منار شود و ایلن  در واقلع ا  جامعو   م؟لمین عمّ
 تیلو فعالمعاملله  هلر نلوع1«سَلبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْجَافِرِینَ اللَّهُ یَاْعَ َوان »: دیفرمایم شودیم

  م؟لمین شود  ممنوعیتی برای آن وجلود دارد. قلرآن دار شدن عمّاقتصادی ته موجب خدشه
تواند این ضرور  اقتصاد مقاومتی به اشجال گوناگون تأتید ترده است. ا  جمله آیاتی ته میبر 

نیلم منبعلث ا    .ا. 43ال   8سورۀ توبه است ته در بند 28وجوب و ضرور  را بیان تند  آی  
 2بر آن تأتید شده اسلت. بنلد «   اقتصادی بی انه بر اقتصاد ت ورسلطجلوگیری ا  »آی  قرآن 

دادن وسای  تلار  و قراررسیدن به اشتغال تام   منظوربه»بر این نجته تأتید دارد ته  43ال  
وا  بلدون بهلره یلا ا  هلر راه  ا  راه  ت؟انی ته قادر به تارند  در شلج  تعلاونی  همدر اختیار 

م روع دی ر ته نه به تمرتم و تداول  رو  در دست افراد خلاص منتهلی شلود و نله دوللت را 
ی رلاتم بلر هاضلرور این اقدا  باید بلا رعایلت «. درآوردلور  ی  تارفرمای بمرگ مطلد به

تأتید قانون اار  ا  مرار  رشد لور  گیرد.  ی در هری عمومی اقتصادی ت ور  هایمیربرنامه
و مهلم برابلری  ا  ال رجایت « افراد خاص در دست و تداولعد  تمرتم »و « شج  تعاونی»بر

در تله  دهلدیممورد اشاره ن لان  در اشجال« وا  بدون بهره»ۀ هم ان ا و استفاددارد  م؟اوا 
« )ع( نیو معصلومقرآنی و سنت پیلامبر اسلال  )ص( »متعالی  ا  ارجا قانون  ته منبعث  ذا 
تلدوین و در نظلر گرفتله شلده اسلت تله بلا « و علدالترشد »ی سوبهی تاربرد  ررتت است
 و مقلا ی متعالی و به دور ا  رب نفس )ته مورد تأتیلد رضلر  املا  خمینلی )ره( میربرنامه

ی تلدابیر نظر ملاهو ا توان بدان دست یافت بنابراین در امور اقتصادی معظم رهبری است(  می
و الول قانون اساسی وجود دارد    ریو دمولو،  در ال   اقتصادی و توسعرشد  ال   در جهت

 و ا رگلااریی تردنِ قوانین شلفا، و اجرای شده است ته با تدوین نیبشیپاجرایی آن نیم  ور 
هللای مختللف  برابللر اقتصللادی  بلا توجلله بله بخش و خلردتللالن  در سلطحاقتصلاد مقللاومتی 

 توان عملیاتی ساخت.ی ایران  میو بومی امنطقهیت قانون اساسی  موقع یهاتیظرف
 

                                                           
هم هلاا لم؟اد الحرا  بعد عامیا ایها الاین آمنوا انما الم رتون ناس فال یقربوا ا» فرماید :همچنین خداوند می .1

تنها نیا مندی اقتصلادی در این آیه نه «اهلل علیم رجیمشاء انو ان خفتم عیله ف؟و، یغنیجم اهلل من فضله ان
ن داند  بلجه قطع واب؟ت ی اقتصادی به بی ان اجامعه و ذلت و خواری آن میجامع  اسالمی را عام  واب؟ت ی 

تند و ن؟بت به ت؟انی ته ن ران اختالل نظا  اقتصادی خود پس ا  قطلع رابطله بلا م لرتان و را ت وید می
دی و آورد  بلجه سبب روند اقتصاوجود نمیتنها اختاللی بهشود ته سنین امری نهدشمنان ه؟تند  یادآور می

 شجوفایی آن شده و رشد و پی رفت اقتصاد ملی را سبب خواهد شد. 
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 گیری قوانین اقتصادی و قانونگذاری اقتصاد مقاومتی شکل
نیا های اساسی جامعه شج   نیبه تأم یگاارها و مبتنی بر هد،قانون اساسی براساس خواست

بلرای  ادیاقتصل ا  وظایف یاگ؟ترده  ماموع در الول متعددی ا  قانون اساسی است. گرفته 
  و یااد  لروامور مرتبط با تولید و ا ۀده است ته ب؟یاری ا  آنها در رو دولت در نظر گرفته ش

 تسا گار اسل با ار ؟ا یمردمی و سا وتار و تأس یهاتیدرآمد قرار دارد و بی تر با سرشت فعال
را  دولت ما یو تصم هایمیرقوانین عادی و برنامه    هم43ال  ذی    گاننهضوابط اساس  و بر

 ان وقلانون اساسلی در قبلال نیا هلای اقتصلادی ان؟ل . دوللت دردانلدیمبتنی بر این ضوابط م
تنظلیم  یاگونلههای اقتصادی باید بهسیاست مینه در این  .دهای آن وظایفی بر عهده دارلفهؤم

ع ال لعابله محلا  فراموشلی نلرود و تحت ادشلدهی  وظیفل بحرانی نیلم طیشود تا رتی در شرا
سنین (.  20: 1389)قاسمی   ن ردد  اندتدابیر اللی دی ری ته مقد  شمرده شده و هااستیس

: ساسلیانیلا   نیتأم» است ته قانون اساسی 43ال   1ا  بند  م؟تفاد این ال   برامری افمون
میت ا بله رسلیلا بل اساسی اقتصاد جمهوری اسالمی دان؟لته اسلت. یارهایا  مع را «و... م؟جن

ر ت؟انی را تله قلادر بله تارنلد وللی وسلای  تلا  43ال   2بند در رد داشتن شغ  شناختن 
 شلغ  و آ ادی تیلهمان ال  بلر رعا 4بند  در. شودیمبهره رهنمون وا  بدون اخا به   ندارند

  یلن الل براساس ا تصریح شده است. یت ا  بهره یریعد  اجبار افراد به تاری معین و جلوگ
تیارآنهلا اخ در ابمارتلار دارند املا سلرمایه ور ت؟انی ته نیروی تا  یدولت موظف است برای تل

ورید بخلش تعلاونی  ا  را یگاارهیم روع دی ر امجانا  سرما دیوا  یا هر ور دیا  ور  نی؟ت
قلانون  44ال   .نیروهای جامعه بتوانند در بخش اقتصادی ت ور فعال باشند  فراهم تند تا هم

اساسلی  یهلادر بخش  43الل   م خصاً ، مقرر در الول قب  واساسی در جهت نی  به اهدا
نص  و مؤ ر به م   قانون ااری شفا،لیوسبهته تحقد آنها  قرار داده است و تبیین را مورد ورعآن

 رسد.ظهور می
 

 های اقتصادی بخش .1
صوللی ی  سه بخش دولتی  تعاونی و خبر پاقانون اساسی نظا  اقتصادی ت ور  44مطابد ال  

 ی منظم و لحیح استوار است.میربرنامهبا 
 

 . بخش دولتی1. 1
تولیلدا   شلام  للنایع و تله بخش نخ؟ت بخش دولتلی اسلت  ا  سه بخش اقتصادی ت ور

آن اسلت تله   آنچه در خصوص این بخش ا  اقتصاد ت ور باید مدنظر قرار داد..دشوعمومی می
نحوی تنظلیم شلود تله بخش نباید بله اقتصاد در این  43ال   2بند  براساس ضوابط مقرر در
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فقدان قانون ااری اقتصادی ملؤ ر   یدلبهته  مطلد درآوردو لور  تارفرمای بمرگ دولت را به
فقدان الماما  ال   رقوقی و مؤ ر )جامع  رسدیمنظر یی نبرده است. بهجابهده  اخیر ره  در دو

های تللی ابلالغ سیاسلت ررمیعللی  مقنن را  ناو مانع بودن  اعم ا  قانون ااری و نظار  و...( 
دولتلی  یهلادرللد ا  سلها  بن اه 80واگلااری مبنلی بلر  84اساسی در سال  قانون 44ال  

هلای های تعلاونی سلهامی علا  و بن اههای خصوللی شلرتتبه بخش 44م مول لدر ال  
 ا  عل  ناتارامدی این بخش بوده است. عمومی ریردولتی

 

 . بخش تعاون2. 1
وبد ضلوابط است ته  عیتعاونی تولید و تو  یهادر قانون بخش تعاون شام  شرتت دو  بخش

ب؟لیاری معتقدنلد بخلش  1.دشویمایااد تعاونی  یهاشرتت ۀو مقررا  مربوط به ت جی  و ادار
 یهلاتیظرف و ها یپتان؟ل  یجی ا  سه بخش اقتصادی ت ور در قانون اساسی  اهیتعاون در جا

 سلا نهی م آنها در اقتصاد ت لور  یرگونه توشش در جهت با شناسی و معرفمغفولی دارد ته ه
ایلن (. 205: 1393نیا  )روشلن بهبود وضعیت اقتصادی و گ؟ترش توسعه در ت ور خواهد شد

 و به پیوندهای اجتماعی و ارتباوا  ان؟لانی  دهدمیعدالت اقتصادی را هد، قرار  تنهابخش نه
 یسلودآور بلجه تارایی و ان؟انی توجه دارد  یهاگروه یو اجتماعهمچنین بهبود رفاه اقتصادی 

دینی و    یری ه در اندالبته های گوناگون مدنظر قرار داده است ته فعالیت در نیم اقتصادی را
 مقلرر بیلته ا  ترتتوجه داشت آنچنان البته باید دارد.هم « تعاونوا علی البر و التقوی»ی اسالم

بخش تعاونی در این قانون بر بخش خصولی مقد  دان؟لته   دشویقانون اساسی استنباط م در
رویجلرد قلوانین اقتصلاد  و بلا  44و43اللول  تیدولت باید با رعا ته رسدیمنظر . بهشده است

بلا قانون لااری جلامع و ا  رالت تو یع  راتعاونی  یهاشرتتمالس   97مقاومتی مصوب سال 
تولید سو  دهد و به ایلن شلج  م لارتت اقتصلادی و  به سمت  ان؟اا  و...( تیبا شفافمانع )
 رمایت ملؤ ر آورد و با فراهم را ته یجی ا  الول مهم تعاون است  هاتیمرد  در فعال یاجتماع

 .ا تحقد بخ د تاهش تصدی دولت ریی ااشتغال تولیدی و یهایتعاون ا 
 

 بخش خصوصی. 3. 1
بلا آن  افتهیتوسلعه تمتلر خصلوص در ت لورهایبههلا ا  دولت ب؟یاری ته م جالتی ا  جمله
 ریرضلروری یهلاتیدر فعال آن دخاللت سلطح یو گ؟تردگ دولت اندا ۀ شدن اند  بمرگمواجه

                                                           
های خصولی و تعاونی در اقتصاد ملی وتاهش بار مالی و مدیریتی ابالری  رهبری در جهت افمایش سهم بخش .1

نلوینی  گویای رویجلرد 44های تلی ال  دربارۀ سیاست1384ل های اقتصادی در سادولت در تصدی فعالیت
 های ماتور است.های اقتصادی و توجه به بخشاست ااریدر سی

http://www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=11741
http://www.tebyan-ardebil.ir/description.aspx?id=11741
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 و ملوا ی ادهاینه  یو ت ج یوربهره   تاهشهانهیهم باالرفتن موجب موارد ۀدر عمد تهاست 
ا   یجلی عنوانبله یسلا یخصول  مقولل میلان در ایلن اسلت. شده درست مدیریت توان عد 

سلومین بخلش اقتصلادی در اسلت تله  مطرع شده م ج  این ر  برای راهجارها تریناساسی
در این  مینله باشلد  بله دالیل   بخش نیترپرتحرک توان؟تمی عین رال تهر قانون اساسی د
و جنب  اجرایلی »ین خصولیا  شد. سطح نخ؟ت این دالی   م ج  قوانین ته متعددی فاقد ا

اما   گ تیقانون اساسی با م 44این امر هم به ال   ۀو عمداست « رقوقی داشته باشد الماما 
بله  در اقتصاد  دان؟تن بخش خصولی یاهییعنی ا  راشیافت  ال  تغییر  نیا ریتف؟ جیتدربه

 یسلا یبلر خصول های ابالریسیاستاگرسه  رسدیمنظر به 1.شدسمت ال  دان؟تن آن توجه 
بلرای تحقلد آن  یانلهیعمالً تلاتنون  م  دارند دیو پرتحرک تردن اقتصاد بخش خصولی تأت

 برنامل  بله نیلم ت لور توسلع در رال  ت ورهای دی رهمانند  مین. در ایران وجود نداشته است
 موفقیللت .اسللت شللده دی اقللدا تللا رللدو دولتللی بخللش یسللا و توس  یسللا یخصول
 تله دارد ایلن بله ب؟لت ی اقتصلادی توسع  یم خط عنوانبه دولتی یهابن اه یسا یخصول
و  عوامل  یو تملام شلوند اجلرا ت لور خلاص شرایط براساس یسا یخصول معیارهای س ونه
ی سا یخصولگفت برای  توانیمبنابراین  شوند. در نظر گرفته سا یدرگیر درخصولیعنالر 

عد  شفافیت( ن رش دولت  برای اناا  ایلن املر   یدلبهاقتصاد ت ور به خود مرد  ) و سپردن
وجود نیامده است. ۀ دولت بهجریو پ در ارتاناعتماد ال   به بخش خصولی  و هنو تغییر نیافته 
تا   اول تا ش م )ت ور برنامی تلی اقتصادی هااستیو سی توسع  اقتصادی هابرنامهبا توجه به 

امر قانون ااری لور  ن رفتله اسلت  قانون لااری تله  و من؟اموورشفا، ( سندان به96سال 
  شلودیمعادی دولتی ته  دیلده  در مصوبا دارای الما  قانونی برای ماریان و م؟ئوالن  رتی 

ی اقتصادی ت ور ته توسط مالس  الول تلی ابرنامهمعنا ته در روند اجرای وجود ندارد  بدین
به تصویب رسیده است  دارای الماما  رقوقی مو ر نی؟ت  مفهو  سنین مصلوباتی بله  44ال  

ی   یرا اگر قانون ویژگی ال   را نداشته باشد ته للدراً بله آنهلا اشلاره قانونیبورید اولی یعنی 
آن  ا  ضلعفرو بعضی افراد بلا اسلتفاده   ا اینگرددیم در جامعهآورندۀ ف؟اد وجودبهشد  خود 

آورنلد  بنلابراین ملی وجودبلهی عملومی را تیو نارضلا  تململ اقتصادی  شجا، وبقاتی موجبا
 آن اقتصاد مقاومتی را دسار سالش جدی ترده است. تبعو بهاقتصاد ت ور در رالت تلی 

و تصویب آن در ماللس در  1392ی تلی اقتصاد مقاومتی در سال هااستیسبا وجود ابالغ 
لماما  رقوقی هم در الول ا باتی اقتصاد مقاومتی )تو یع عادالنل  فقدان ا  یدلبه  1397سال 

                                                           
های خود را بله عملیلا  ای م ورتی دارد ته مؤس؟ا  اعتباری اگر فعالیتشورای ن هبان نظریه1371در سال . 1

اهد تصلویب قلانون اجلا ۀ ش 1594شمارۀ  -1379بانجی توسعه دهند  مغایر قانون اساسی است  اما در سال 
دهندۀ تغییر ن رش ن؟لبت بله جای لاه و نحلوۀ فعالیلت یردولتی ه؟تیم ته این امر ن انهای رتأسیس بان 

 بخش خصولی ا  منظر شورای ن هبان قانون اساسی است.
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یی  الل  قناعلت  الل  مصلر، خوداتجا  گردش آ اد  رو   افمودهار شی و تار اقتصاد رو   
ی  تجا ر و تنماندو ی  عد  گردش جریان رباخواربهینه و...( و هم در الول نافی آن )مخالفت با 

ی و...( در املر تقنلین )شلفافیت  ان؟لاا  و خواررانلتی و ارولبانحصخواهی  سالم  رو   ویژه
اسلتقالل  نیتلأمیی و خودتفاا  جمله شاخص  رقوقی  ال   هاشاخصهی( در هم  ریپاانعطا،

ی و...رمایلت ا  املهیبی قانونی شفا، در قوانین مالیاتی  بلانجی  هام و اقتصادی مانند نبود 
نوعیلت افلمایش علوار  گمرتلی تاالهلای تامالتلی و ی اساسی و ضرور  ممتاالهاتولید و 

ی و لمو  تاهش واب؟لت ی بله نفلت در بودجل  رضروریرافمایش عوار  گمرتی برای تاالهای 
سنواتی و... با در نظر گرفتن تحوال  جهانی در قوانین اقتصاد مقاومتی وجلود داشلته باشلد  ا  

ی بند مانسا ی  ی  گفتمانسا فرهن  مانند ضرور  دهاینباو  دهایبای  ور، و در الماما  و 
معین شود  هر قوهته سهم ووریی  همیاری و همجاری متقاب  مرد  و م؟ئوالن  بهمیربرنامهو 

  مقلنن در قاللب الماملا  لیوسلبهمورد ا  ولر، دی لر   هادهو عملجرد خود را نظار  تنند و 
قانون اساسلی و  44ی و ظرفیت ال  ی دینهاآمو هی با رویجرد مقاومترقوقی با ن رش اقتصاد 

رشلد و توسلع  علدالت »  لیوسلی ا  تاارب ت ورهای موفد  تقنین ن ده است تا ریگبهرهنیم 
 شود ته این امر  وضعیت اقتصادی ت ور را با سالش جدی مواجه ترده است.« اقتصادی

 

 44. قانونگذاری اقتصاد مقاومتی و موانع تحقق اصل 2
وجلود  هیچ تناسلبی متأسفانه یخصولی و تعاون  های دولتیبخش در در نظا  اقتصادی ت ور

  لرید گرفتله و اختیلار در اقتصلادی را یهاتیا  فعال دولتی ب؟یاری بخش ته یاگونهبه  ندارد
 اسلت تله در جلدی یهلایجلی ا  سالشامر این دارند.  هاتیناسیمی در این فعال ها سهمبخش

ه ملا تبلدی  شلداقتصلاد به پاشنه آشی  ته  هامیه با تحرخصوص در مواجهنظا  اقتصادی و به
در اقتصلاد ایالاد  جدیلدی گلااریری  قرار بودته  44تلی ال   هایسیاست یبا اجرااست و 

 یهلابن اه مالجیلت  ارتقلای تلارایی گ؟لترش سهم بخش ریردولتی بلا رویجلرد شود. افمایش
مللی  در اقتصلاد  یریپلارقابت افلمایش ی و فنلاور یو ان؟لان مادی منابع یوربهرهو  اقتصادی
 اشتغال عمومی سطح اقتصادی  افمایش یهاتیفعال در تصدی دولت و مدیریتی مالی بار تاهش
الل   هایسیاسلت رلایی آنها  هد، درآمد بهبود و یگاارهیاندا  و سرماپس به مرد  دیو ت و
داشلتن ن ه  ابلت بلا ولتلیریرد بخش یگاارهیسرما یهانهی م تقویت ا  دو روش ته است 44

 ی؟لتیبایمبخش   این بها  اقتصاد  دولت سهم واگااری دیا  ور و همچنین دولتی بخش سهم
 این « »و « الف» بندهای ته هااستیس اینا  ابالغ  سال10بیش ا  گاشت با رال .شود محقد

بله ارد  د اشلاره ایلراندر اقتصلاد  یردولتلیو ر خصوللی بخش به توسع لرارت به هاسیاست
یجی ا ارتان دستیابی به (  7 :1385 رریمی بروجردی نظران اقتصادی )ا  لارب بعضی ۀعقید
سیاست  مانی مفهو  اللی خود را در اقتصلاد  نیاست و ا یسا یخصول استیس داریپا  توسع
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و در  44های تلی ال  اجرای لحیح سیاست ۀا  نحو یتند ته شناخت درست و تاملپیدا می
گان  اقتصاد مقاومتی ابالری مقا  معظلم رهبلری  24ی بندهای و سا یفرایند خصول  نآ  ادام

و ...توسلعه سهلار  برنام  قانون ا  موادی الالع قانون مفاد بررسی داشته باشیم. 1392 در سال
 هایسیاسلت  گانسله بر محورهای مقنن اساسی  مرتم قانون 44 ال  تلی هایسیاست اجرای
 دو للرفاً ملاتور  قلانون تبصلرۀ 90و ماده 92 : ا  ماموعدهدیم ن ان ذی  عشر به را ابالری
 اقتصلادی یهاتیفعال و لدور ماو  یگاارهیدر سرما ت؟ریع و  یبر ت؟ه ناظر تبصره 6و  ماده
 توسلع  بله معطلو،للرفاً  میلا  آن ن تبصره 4با  ۀو ماد (8و 7 مواد)ریردولتی  یهابخش برای
ا  هملان  تبصلره 35و  ملاده 20 ته است یدر رال   این(قانون 12تا 9 مواد) است تعاون بخش
اولویلت را   رسلد قانون لاارمی نظربه 1دولتی است. یهاشرتت واگااری فرایند به معطو، قانون

تجمیل  ایلن ۀ محلدود در قائ  شده و بخش خصولی را للرفاً یهای دولتی و تعاونبخش یبرا
 دییلاول هم هملین ن لاه را تأ  توسع  سالپنج  برنام  عمطال رسمیت شناخته است.ه ها ببخش
دوللت  انحصار خود اشاره ترده بود ته تاار  خارجی در ییجی ا  بندها این برنامه در. تندمی

بلا توجله بله نتلایج   اجلرای ایلن سیاسلت در عمل  با این رال به عقیلده اقتصلاددانان  است.
(.  5: 1385نیافت )قاسلمی  توفید سندانی خود   در تارنامبخش فو   در عملجرد آمدهدستبه

 یا  محورهلا تنهانه است ته گواه ییتنهابه بررسی ته این گرددیممبرهن  لهیوسنیبدرو ا این
 دیا  ور ته لرفاً ریردولتی هایبخش   توسع 44 ال  ابالری هایمورد تمرتم سیاست  گانسه

 بعلدی   بلجه تمرتم بر محورهایاست ریپاامجانسا ی قوانین  منقح و باتقنینِ شفا،  من؟ام 
 یلا مانلده ه؟تند  مغفلول ماتور نیم اهدا، نیدر تأم تریاساس نق ی رائم ینظر راهبرد ا  ته
 راهبلردی ملانع نیتلربمرگ مهم رسد  اینمی نظرو به است ن ده آنها پرداخته ال    به ۀاندا به

 باشد. موضوعه هایسیاست تحقد عد 
 

 یریگجهینت
بلا  و مقابللهاقتصاد مقلاومتی  یل  انقلالب اقتصلادی )انقلالب سلو ( بلرای توسلع  اقتصلادی 

یی هابر شاخصلهی ریرقانونی نظا  سلطه است ته در راستای تفجر ناب اسالمی مبتنی هامیتحر
عظلیم بلومی   بلر منلابعی دینلی و بلا تجیله هلاا  آمو هی ریگبهرهسون استقالل  خوداتجایی  

 ا یلو تاربگرفته ی للور هلاپژوهشی برای آینلدۀ ت لور اسلت. و اساسبنیادین  یگاار یر
 با اتجابا قانون ااری و  اندتوان؟ته ته دهدیماند  ن ان ت ورهای موفد اقتصادی ته تحریم شده

                                                           
بله پایلان  93در سلال   2های گلروه و شلرتت 89باید در سال   های گروه ی واگااری شرتت  براساس قانون .1

 300  96اند و تا سال برای واگااری باقی مانده 2های گروه ی  و تتعدادی ا  شرت 94رسید  ولی تا سال می
 شرتت برای واگااری باقی مانده است.
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 خیا  تلارسندین دهه باگاشت ی مهم اقتصادی دست یابند. هاقطبی  به و بومبه ظرفیت ملی 
« نق ل  راه اقتصلادی»  هنلو  اقتصادی جمهلوری اسلالمی ایلران برای توسع ی تالنمیربرنامه

این م؟ئله ضرور  بلا ن ری ته  نداشته است ت ور را یقدر  انطبا  با شرایط داخلی و خارج
. الماملا  تنلدنمایلان ملی شیا  پل شیرا ب   اقتصادیتوسع یهایاستراتژ تدوین یهاوهیش در

ی قلانون اساسلی و هلاتیظرفبلا توجله بله «   قانون ااریمررل»رقوقی اقتصادی مقاومتی در
ی قلوانین  اقهیسللتواند تارامدی ال   را در جهت علد  اجلرای   می44ی تلی ال  هااستیس

ب؟للتن منافللا قللانون دررو  رانللت  ف؟للاد و تبعللیض داشللته باشللد تلله بللا شللفافیت  ان؟للاا   
ی بلا عنصلر مندو نظا نظار   جمله  ا  قوانین با راهبرد الماما  مولو، حیو تنقی ریپاانعطا،

و   اللالع در ان؟لاا بلودنِ تقنلین  با داراشفافیت و به دور ا  تبعیض  هماهن ی و یجپارس ی 
تلاری  انباشلت و تنقلیح موا ی عد  مین وی ریپاانعطا، ت ور بای با توجه به مقتضیا  با ن ر

ی در سلطوع سلا فرهن با ته  تندیماهمیت پیدا ی راتمیتی  ا  نهادهاقوانین  برای هر ی  
ی آنهلا در تنلار علم  مللی بلین سلا یو بومموفلد  ا یا  تاربور، و استفاده   یا  عمومی 

شفافیت ان؟لاا    برسلد. و بلرو ی ظهلور منصلهبله  توانلدیما  ور، دی ر   و مرد م؟ئوالن 
های تللیِ سی و سیاستقانون اسا 44ی ال  هاتیظرف اتجا بهقوانین با  حیو تنقی ریپاانعطا،

هماننلد   دیتول داریپابانجی ت ور جهت رشد  در نظا   هیبا ار سرما برای تقویتمب؟وط ابالری  
ب یلرد تله  به خودتواند جنب  اجرایی ی اسالمی ایران نیم میدر جمهور  افتهیتوسعهی ت ورها

  بلا اادشلدهیاافیِ رتلود و... منلابع نقلدین ی اضل در راللتهم در روند توسع  اقتصادی و هم 
بان  مرتمی ت ور  به سلمت تولیلد سلو  داده  و نظار مدیریت  و باالماما  مصوبِ قانون اار 

های با توجه به قانون ااری هاتیظرفو با هدایت نقدین ی به سمت تولید و استفاده ا  سایر  شود
و ملدون  یبنلد مان ت ور وی و اقتصادی فراهم شود وربهرهیی و خوداتجافو    مین  اشتغال  

  نخب ان  م؟ئوالن  م ارتت مرد   بخش خصوللی و نیلم دی لر نظر تارشناسان   یر م خص
  اقتصادی را خواهد داشت  سلط  ظالمانتوان مقابله با نظا   تنهانهی مهم لدراالشعار  هامؤلفه

 . آمدن تمدن بمرگ اقتصاد اسالمی را نیم در پی خواهد داشت وجودبهبلجه موجبا  
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