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تحلیلی بر ضرورت رشد و توسعه اقتصاد روستایی؛ کشاورزی و دامپروری در اقتصاد 

 کریممقاومتی از منظر قرآن 

 
 احمد اسدی1، مریم مذهبیان2

دانشجوی دکتری الهیات گرایش تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم و مدرس دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم  -1

 assadi.ahmad@yahoo.comشیراز، 

 قیسطلبه حوزه علمیه معصومیه شیراز به آدرس شیراز خیابان ولی عصر امامزاده شاه  -2
 

 

 چكیده
مهمترین ابزار مورد استفاده دشمنان ایران، به هدف شکستن استقالل و مقاومت ملت، به عنوان پرچمدار مبارزه با استکبار،  

های مختلف تهاجم دشمنان شامل تحریم، کیفیت زدایی از محصوالت، جنگ نرم اقتصادی است. این مقاله پس از بررسی شیوه

گرایی، تبلیغات کذب و ایجاد فضای بدبینی و عدم اعتماد، زدگی و اتراف، القای فرهنگ تجمل، رفاهگرایی و اسرافترویج مصرف

است که مهمترین راهکار  کریم بررسی نموده و به این نتیجه رسیدهها را با تحلیل آیات قرآنراهکارهای مبارزه با این تهاجم

سعه اقتصاد روستایی، کشاورزی و دامپروری است. این راهکار که بر مقابله با تهاجم اقتصادی دشمنان، تاکید بر رشد و تو

زی ریهای مختلفی از جمله افزایش ایمان، برنامهاستقالل به عنوان مهمترین موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارد شامل جنبه

ت گری و اسراف، حفظ امنی، اشرافیتولید، توزیع و مصرف بهینه، تاکید بر بنگاههای دانش بنیان و زودبازده، مبارزه با تکاثر

 سرمایه و تقویت روحیه قناعت، تعاون و برادری است. 

JEL code: H1, O2, Z1 

 اقتصاد مقاومتی، اقتصاد روستایی، توسعه کشاورزی، جنگ نرم اقتصادی :های كلیدیواژه

 

 

 مقدمه

یَحكکممَ ....... لِالنَّبِیِّینَ اللَّهُ )فَبَعَثَ  است. اجتماعی وی، برقراری عدالت اخرسعادت رسیدن به الهی برای پیامبران و اولیای  مهمترین هدف همه

الهى و دعوت قرآنى کلى رسالت حکم با اصول آن بودن هر حکمى، مطابقت ( بنابراین مالک الهى 213بقره/ ( )سورهفِیمَا اخْتَلَفموا فِیهِ النَّاسِ بَیكنَ

به امور مالى و اقتصادى عمده و اساسى اجراى عدالت مربوط  که بخش است( است. واضح 29حدید/ )سوره« بِالْقِسكطِ النَّاسُلِیَقمومَ »همان  است، که

 2،ج1316است. )حکیمی،« عدالت اقتصادى و معیشتى»و « اجتماعىعدالت »اى در گرو اجراى گونهنیز به « قضایى عدالت»اجراى  است. حتى

:959 ) 

انسان که بستر ضروری برای حیات اوست، اقتصاد است و قوانین آن، علم پاسخگویی به این نیاز فردی و اجتماعی ترین بُعد زندگی ابتدایی

 Economyروی و نیز استقامت در راه است. مترادف التین آن دهد. اقتصاد در لغت از ریشه قصد و به معنای اعتدال و میانهانسان را تشکیل می

( اقتصاد، 11: 1311)قانون( گرفته شده است که در فارسی تدبیر منزل ترجمه شده است. )احمدی،  Nomos)خانه( و  Oikosاز دو کلمه یونانی 

کند. بنابراین، از پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف میمطالعه انسان است در کسب و کار زندگی و به کاوش در این می

 بخشی از مطالعه خود انسان است.  یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر،

، علم اقتصاد عبارت است از بررسی روشهایی که بشر به وسیله  1576براساس تعریف جامع آقای پل ساموئلسون برنده جایزه نوبل در سال 

ها زیع آنها بین افراد و گروهیا بدون وسیله پول، برای بکار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کاالها و خدمات در طی زمان و همچنین برای تو

 (6: 1396کند. )ساموئلسون،در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده انتخاب می
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کنند را مکتب اقتصادی های مختلفی که دانشمندان علوم اقتصادی برای حل مشکالت اقتصادی از آن اصول و چارچوب پیروی میروش

 (377ق: 1461)صدر، داری و سوسیالیسم است.م، سرمایهتعریف شده، اسالگویند. از مهمترین مکاتب اقتصادی می

فرد،  بخشی بهاصالت منابع است. تفاوت درنگرش مکتبهای مختلف در محورهای اصلی علم اقتصاد، چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن

. اما است از نظر اجرایی دارای سازمانی مختلط تصاد اسالمیاست. اقاجتماع یا هر دو، باعث تفاوت در نگرشهای اقتصادی متضادی در دنیا شده 

اقتصادی مشروع بخش های حال آزادیاست و در عین توجه خصوصی قابل  سبب جایگاه  نظارتی بر عملکرد بازار و افراد بخش دولت به نقش

مادی و کاپیتال متفاوت حقوق فرد با دیدگاه نظامهای تقدم اسالمی در ( هدف نظام 46: 1316گردد. )دادگر؛رحمانی،می نیز تضمینخصوصی 

دهند تا او، استیثارکند. فرد میرا به مادی اولویت  هایکند اما حکومتدهد تا روحیه ایثار را در او زنده فرد می را بهاست. زیرا اسالم، اصالت 

 ( 215: 1317آملی، )جوادی

اسالمى در قشرهاى جامعه  اند، اما بیدارى و آگاهى روز افزونى کهماندهد در حوزه اقتصادی عقب خوگرچه مسلمین تاکنون از دشمنان 

ظام کنند و با ن عبادت بزرگ اسالمى تعقیبعنوان یک را به  هاى اقتصادىدر آینده، کار و فعالیتآورد که وجود مىامید را به  شود، اینمى دیده

کریم قرآناز آیات ( 16: 1374شیرازی،نمایند.)مکارمنظر جبران رحم اسالم از این را از دشمنان بى ندگى خودماشده، عقبصحیح و حساب

ورى هرهآن توزیع ناعادالنه و بنیست، بلکه علت اساسى  از کمبود مواد اولیه یا بخل طبیعتبشر، ناشى  شود که مشکالت اقتصادىمىاستفاده 

 ( 139: 2اصفهانی، ج موجود است.)رضایی از امکانات نادرست

به سعادت حقیقى، کمال  اقتصادى، رسیدن دینى، هدف نهایى نظام دارد. در بینشآن بستگى میزان اهمیّتِ هدفِ  اهمیت اقتصاد، به

شود که گویاى وجود ارتباط انگیزشى بین مصرف و مىتکالیفى اشاره  مصرف، بهکریم در کنار امر به رو در قرآناست؛ از اینالهى مطلوب و قرب

)اى پیامبران! از غذاهاى پاکیزه بخورید، (.« 91وَاعكمَلموا صالِحاً )مؤمنون/الطَّیِّباتِ مِنَ کملموا یا أَیُّهَا الرُّسُلم »خوانیم: مىاست. از جمله تکالیف  انجام آن

 دهید، آگاهم.( و عمل صالح انجام دهید، که من به آنچه انجام مى

از دو پایه اصلى است ازجمله در حدیث معروف، حضرت على)ع( یکى شده  موضوع اقتصاد دادهاى به العادهوقروایات اسالمى اهمیت فدر 

شده  دیگر علم و دانش و آگاهى شمرده که پایهاست، در حالىو الدنیا( مسائل اقتصادى قرارداده الدین را )قوام زندگى مادى و معنوى مردم

با دقت در این حدیث، ضمن اهمیت اقتصاد، به این نکته توجه شده است که دو پایه مزبور همانند تار و ( 11: 16،ج1374شیرازی،  است.)مکارم

 شود.ای هستند که فقدان یکی موجب از بین رفتن دیگری میپودِ به هم تنیده

های اقتصادی بعد از آن، و از طرفی هجمهینه و چه مدقبل از هجرت به  از ابتدای ظهور اسالم، مبارزات سیاسی و عملیاتی پیامبر اسالم چه

. .دشمنان اسالم، مانند تحریم شعب ابیطالب، رفتارهای اقتصادی یهودیان مدینه، موضوع فدک، قطع سهم بیت المال شیعیان در دوره معاویه و .

هایی دیگر اسالم دارد. بایدها و نباید در پیشبرد اهداف از اهمیت مساله اقتصادکه پیوسته در بستر تاریخ اسالم تاکنون وجود داشته است، نشان 

است، با پیشرفت تکنولوژی اسالم های مصداقی جامعیت دین نموده و از جنبهما تا قیامت روشن را برای چهارچوب روشنی از حوزه اقتصادی  که

 ند.زمیرا رقم استخراج و بروز رسانی دارد که وظیفه سنگین  فقاهت نیاز به 

تمامی نامگذاریهای سالهای شمسی از سوی باالترین مرجع حکومت جمهوری اسالمی در چند سال اخیر در مورد تهدیدات و اهمیت حوزه 

شمسی، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفت. در سخنرانی روز اول فروردینِ رهبر  1353اقتصادی بوده است. سال 

که سال ملت، دولت، همدلی و همزبانی نام گرفته است، اشارات دقیق و عمیقی نسبت به تمرکز و توجه دشمنان به  54سال  معظم انقالب، در

ملّی  ی اقتصادترین چالشهای کشور مسئلهامروز یکی از نقدترین و بزرگ»های اقتصادی بیان گردیده است. ایشان فرمودند: ها و تهاجمتحریم

بینی کردم و گفتم دشمنان بر روی اقتصاد ما متمرکز خواهند شد، مسئولین باید به فکر باشند، ل  پیشچند سال قب ،است؛ من در همین جلسه

 « خودشان را آماده کنند.

شک رسیدن به مدینه و دغدغه اصلی نظام در افق پیش رو دارد. بیها و هشدارها، نشان از تمرکز اقتصادی تهاجم دشمنان این نامگذاری 

دت، ریزی دقیق کوتاه مفاضله اسالمی، منوط به هشیاری در مقاوم سازی حوزه اقتصادی جامعه است که یک فرآیند تدریجی است و نیاز به برنامه

عظمای والیت اقتصاد مقاومتی نام گرفته است، تصحیح شود، زمینه  های اقتصادی جامعه که به تعبیر مقاممیان مدت و دراز مدت دارد. اگر جنبه

های دیگر تمدن اسالمی مهیا و بستر الزم برای رسیدن به مدینه فاضله جهانی، همه جانبه و عدالت محور اسالم الزم برای صعود به سمت افق

 شود.فراهم می
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های دیگرِ فرهنگی، سیاسی ه برای اقتدار و حفظ استقالل، در همه زمینههای مختلف جامعایجاد مقاوم سازی در چرخه اقتصادی، در الیه

شود. با نگاهی عمیق به تمامی حوزه های اقتصاد ملی و با ای دارد که به جهاد نرم اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی تعبیر میو عقیدتی، اولویت ویژه

اهمیت و ضروریت توسعه کشاورزی و اقتصاد روستایی در مقابله با دشمنان توجه به اولویت نیازمندیهای اساسی در سطح جوامع انسانی، به 

 توان پی برد. می

زینه ههای مظلوم در جریان است و به دلیل کمهای نظام سلطه به سردمداری آمریکا و اسرائیل علیه ملتاکنون در رأس برنامهجنگی که هم

و  های گوناگوندستور کار دشمن قرار گرفته است، جنگ نرم است. این جنگ، با روش بودن،  فراگیری و مؤثر بودنش بیش از اقسام دیگر در

ای، رویکرد اقناع ملتها و تغییر بافت فرهنگی و اقتصادی آنها،  با متنوع، با استفاده از تکنولوژی روز فضای مجازی، بکارگیری امپریالیزم رسانه

پذیرد. در واقع جنگ نرم کشاندن نبرد به حوزه باورها و عناصر ذهنی ها صورت میی دولتهدف ایجاد انقالبهای مخملی و تغییر نظامهای سیاس

روانی -مجموعه اقدامات تبلیغی»(در یک تعریف کلی، جنگ نرم عبارت است از 34: 1356دخیل در تعیین رفتار فردی و اجتماعی است. )عامری،

د و رفتار دولتها و مردم در جهت مطلوب، با اتکا به زمینه ها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی یک کشور یا یک گروه به منظور اثرگذاری و نفوذ بر عقای

( در جهان امروز، پویایی و اثرگذاری عملیات روانی با توجه به دو تحول دیگر بیشتر شده است؛ تحول 24: 1356ابراهیمی، خوسفی«.)و فرهنگی

تار گیری و رفتحول دوم افزایش نقش افکار عمومی و میزان اثرگذاری باالی آن در تصمیمهای جدید و گسترده در جهان و نخست پیدایش رسانه

 ها در منازعات است.)همان( دولتها و گروه

باشد. این سه موضوع در تمام جوامع دارای ارتباط متقابل هستند و در نرم عبارت از فرهنگ، اقتصاد و سیاست میبه طورکلی، منابع جنگ

گذارند. از بین سه منبع ذکر شده آنچه پایه و اساس دو منبع دیگر است و تاثیر اساسی در پیشبرد آن دو لی بر یکدیگر تاثیر مییک چرخه تعام

 دارد، مسائل اقتصادی است. 

نگ به ج در جهان امروز قدرت یک ملت بیشتر بر توان اقتصادی و دانش فنی آنان استوار است و در بیشتر موارد، جنگ نظامی جای خود را

 (79: 1311ای داده است. )گل محمدی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه

ترین سند بین المللی یعنی منشور سازمان ملل متحد ( هرچند در ادبیات بین المللی به تناوب بکار می رود اما در مبناییsanctionتحریم)

عبارت اقداماتی که مشتمل بر توسل به زور نیستند، یاد شده است  41ذکری از این لفظ به میان نیامده است. در منشور سازمان ملل در ماده 

برند. در سیستم حقوقی اتحادیه اروپا این مفهوم را با که در شورای امنیت و سازمان ملل متحد در اشاره به این مفهوم از لفظ تحریم بهره می

 (96: 1354نسب،  نماید. )پیغامی، سمیعیلفظ اقدامات محدود کننده و یا تحریم بیان می

مهمترین راهکار مبارزه با انقالب اسالمی، تحریم اقتصادی بوده است که مرحله به مرحله طی سالهای اخیر به اوج خود رسیده است و 

 کند.اهداف دیگر سیاسی و فرهنگی را دنبال می

 عنوان مصداقی اجراشده، ضرورت توجه به اقتصادلوی بهکریم و سیره حکومتی عمقاله با رویکردی تحلیلی و با استفاده از آیات قرآندر این 

 روستایی و کشاورزی را به عنوان مهمترین جبهه در مقابله با تحریم اقتصادی غرب و مهمترین عامل مؤثر در اقتصاد مقاومتی به بحث خواهیم

 نشست.

 

 انواع تهدیدهای اقتصادی

زامی، تجار، مورخان، سیاستمداران و مستشاران انجام شده است اهداف در بستر زمان که توسط کشیشهای اع خاورشناسانمطالعات 

ی ممختلفی را دنبال نموده است که مهمترین آنها اهداف تبشیری و استعماری است. این مطالعات، اطالعات الزم را برای تسلط بر کشورهای اسال

ای و با استفاده از جغرافیای سیاسی، مذهبی و اعتقادی و ظرفیتهای منطقههای خود ایجاد نموده است. دشمنان اسالم با استفاده از تمامی دارایی

اند. برخی از تهدیدها و اقدامات آنها که بر اقتصاد منطقه، ابتدا راههای نفوذ را شناخته و سپس از راههای مختلفی به جنگ نرم اقدام نموده

ر مواد اولیه وارداتی از غرب؛ تالش در جهت جلوگیری از بهبود کیفیت محصوالت کاری و مَکر دکشاورزی تاثیر دارد، شامل تحریم اقتصادی؛ خراب

 داخلی از راههای مختلفی مانند ممنوعیت انتقال دانش فنی، ماشین آالت مدرن، ایجاد و ارسال آفتهای مختلف کشاورزی؛ تبلیغات سوء درخصوص

 زدگی وهای مختلف جامعه؛ تبلیغ رفاهگرایی و اسراف در الیهج مصرفمحصوالت داخلی و ایجاد تمایل به محصوالت تولیدی بیگانه؛ تروی

 اتراف)اتراف به معنی شادخواری و تنعم طلبی و رفاه زدگی است و نوعی نگرش و فرهنگ استفاده از نعمات الهی است که در آن هیچگونه تأملی
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شود(؛ د و وجدان او نسبت به محرومیتهای همنوعان خاموش میگردنسبت به محرومان وجود نداشته باشد. فرد دچار خودخواهی در مصرف می

 باشد. گرایی و عدم شکرگزاری و قناعت میتوسعه روحیه تجمل

های کالن جنگ نرم  اقتصادی غرب، باعث ایجاد شکاف اجتماعی و افزایش مستمر فاصله طبقات اجتماعی و ایجاد عقده، انزوای سیاست 

ای جز تهدید امنیت ملی و شود که نتیجهتر از بین رفتن امنیت روانی و روحیه اخوت میکاذب و از آن عمیقگروههای محروم از این رقابت 

 استقالل را در پی نخواهد داشت.

 

 راهبردهای قرآن در مقابله با تهدیدهای اقتصادی 

 استقالل اقتصادی -1
های دشمنان و در یک کالم رسیدن به ی داخلی و رفع نیاز از داشتههاهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی تکیه بر تواناییهدف اصلی در شیوه

هایی که در ادامه بیان گردیده است موضوع استقالل به عنوان سرفصل اصلی مطرح است. در حقیقت قطع استقالل و عزت است. در تمامی شیوه

سمت صدور اسالم و تبلیغ آن در جوامع دیگر است. شایان  وابستگی اقتصادی، منجر به استقالل فکری، فرهنگی و سیاسی و درادامه، حرکت به

ذکر است استقالل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سه رأس یک مثلث است که کامال با یکدیگر رابطه تنگاتنگ متقابل دارند. آنچه که در تفکرات 

تکیه ایشان بر استقالل اقتصادی است. امام  گردد،حضرت امام خمینی)ره( در سالهای قبل از انقالب و در سالهای پس از آن مشاهده می

 (35: 1، ج1374خمینی، «)وابستگی اقتصادی منشأ همه وابستگیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است» فرمایند: خمینی)ره( می

 لِلْکافِرِینَ اللَّهُیَجكعَلَ  وَلَنْ»...کند. یم خداوند معرفیسنت  بر مومنین خالفرا کافران هرگونه تسلط سبیل که نفی از قاعده تر ای جامعآیه چه

 ( )و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.(141نساء/)سوره«. سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَعَلَى 

وَ »در همه اعصار دارد.  سوره انفال نشان از ضرورت استقالل و خودکفایی در همه زمینه های مختلف و 66عالوه بر تصریح نفی سبیل، آیه 

وسائل تنها  نه« قوه»سازید.( کلمه  دارید از نیرو و قدرت آماده( )و در برابر دشمنان هر قدر توانایى 66انفال،)سوره« قموَّةٍ مِنْ  مَااسكتَطَعكتممكأَعِدُّوا لَهُمك 

ود، شمى بر دشمن اثر دارد را شاملدر پیروزى نوعى که به  هایىها و قدرتنیروگیرد، بلکه تمام را در بر مىهر عصرى مدرن هاى جنگى و سالح

شیرازی، دارد. )مکارم  بر دشمنبسیار مؤثرى در پیروزى  که نقش ، فرهنگى و سیاسىاقتصادىهاى مادى و معنوى؛ قدرت از نیروهاىاعم 

 (223: 7،ج1374

)عزت مخصوص خدا و « وَ لِلَّهِ الْعِزَّةم وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ وَ لکِنَّ الْمُنافِقینَ ال یَعكلَمُونَ»وانیم:  خسوره منافقون می 1از سوی دیگر در آیه 

 دانند(رسول او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى

نان در مقابل بیگانگان باشد، از نظر لذا، بنابرحکم اولیه، هرگونه معامله و داد و ستد و مذاکره و قراردادی که موجب کاهش عزت مسلما 

نیازی و عزت جامعه اسالمی را تامین کند، الزم محسوب قرآن غیر قابل قبول و مردود است. از طرف دیگر هرگونه فعالیت و تولید اقتصادی که بی

 (242: 1317اند.)امامی، شود. به همین دلیل است که در اسالم برای کار، ارزش بسیار زیادی قایل شدهمی

پذیرد. این موضوع در مواردی به صراحت بیان شده و در برخی موارد نیز این اسالم به طور کلی تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان را نمی

 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوكلِیاءَ ثممَّ ال تمنْصَرمونَوَ ال تَرْکَنموا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکممُ النَّارُ وَ ما لَکممك » شود: شود و در موارد مشابه جاری میمناط برداشت می

اند، تمایل و اطمینان نداشته باشید و تکیه مکنید که آتش [ ستم کرده( ) و به کسانى که ]به آیات خدا، پیامبر و مردم مؤمن113)سوره هود/« 

 خواهد بود.([ به شما خواهد رسید ودر آن حال شما را جز خدا هیچ سرپرست ویارى ن]دوزخ

دو جور نگاه وجود دارد. یک نگاه  ،در نگاه کالن به اقتصاد کشورمان»( فرمودند: 1354رهبر معظم انقالب در سخنرانی اول فروردین امسال)

ریم، ]آن وقت[ ینگاه کنیم به امکانات درونی کشور و استعدادها و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را بدرستی به کار بگ ،برای رونق اقتصادی ،گویدمی

 اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد؛ 

دهیم تا مان را تغییر بگوید سیاست خارجینگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ می

وناگون یل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گاقتصاد ما درست بشود، با فالن مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحم

عقیم  ،غلط بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کامالً

ها و شود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ امروز خارجیفایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال میو بی
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بسیار است. باید نگاه کنیم به درون کشور، ظرفیّتهای درونی  .خواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنندهای مستکبر میرؤسای قدرت

نظران قرار گرفت ناظر به همین ی صاحبکه ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه ایاقتصاد مقاومتی این

 .«است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور

برای یک کشور استقالل اقتصادی یک ضرورت » می فرماید:  16/1/1365در خطبه های نماز جمعه تهران در تاریخ  رهبر معظم انقالب

های اقتصاد یک کشور به بیگانگان وصل باشد، معنایش این است که رگ حیات و تغذیه این پیکر به جایی دیگر وصل حیاتی است. وقتی رشته

 (  121: 1351)خامنه ای، « ود.است. پس اختیار در دست دیگری خواهد ب

همان( همچنین شروطی را برای برقراری استقالل «)باالتر از استقالل سیاسی، استقالل اقتصادی است.» فرمایند: ایشان در جای دیگر می

تی، لید محصوالت با کیفیت رقابدانند که عبارتند از احساس مسئولیت و وجدان کار عمومی، وجدان دینی افراد پولدار، ابتکار و نوآوری، توالزم می

 تکیه بر متفکران ارزشی داخلی، حمایت از قشرهای محروم، ترجیح دادن محصوالت داخلی و اتکا به استعدادهای بومی.)همان( 

های .. جنبههای مختلف مانند تجارت، توریسم، بانکداری، معادن، صنایع فلزی، خودرو، انرژیهای نو و .امروزه با وجود آنکه صنعت در زمینه

 انسان را دامدارى و کشاورزى تشکیلدهد، اما با این وجود مهمترین بخش تولید در زندگى مهمی از اقتصاد و تولید ناخالص ملی را تشکیل می

مت دامدارى و حد خودکفایى در قسبه دلیل، رسیدن همین است و به دو قسمت نهفته تغذیه در این اصلى دانیم پایه دهد. چرا که مىمى

ملتهاى تمام  که نیستتعجب  است. بنابراین جاى آن مربوطبه نیز کامال سیاسى که استقالل  استاقتصادى  استقالل تنها ضامنکشاورزى، نه 

ه بگیرند. ب توسعه کمکین ا مدرن براىدهند و از صنایع خود را تا سرحد امکان توسعه کشاورزى و دامدارى  کنند که صنعتمى دنیا کوشش

، از هر فرصت است و با استفادهشده مساله دامدارى و کشاورزى داده زیادى به العاده فوقآن اهمیت  آفرینحیات جهت در اسالم و تعلیماتهمین 

 است.دو نموده این به را تشویق مسلمانان 

غذایى و پوششى از منافع آنها را اعم  گوید و منافعمىدامها سخن آمیزى از موضوع ویق تشبا چه لحن که خوانیم کریم میدر آیات قرآن

( 7تا9حل/سوره ن«) جَمالٌ .... فِیهالَکممك»... کند. مىانگیز است بیان که بسیار شوقصحرا با تعبیر زیبایى به و آمد آنها را رفت شمرد و حتى برمى

هاى مختلف و کشاورزى، آیات مختلفی اشارات مستقیم و غیر مستقیم دارند که همگی اهمیت این دو راعت و میوهاهمیت زهمچنین درباره 

مَّانَ مُتَشابِهاً وَ غَیكرَ مُتَشابِهٍ ونَ وَ الرُّوَ هُوَ الَّذی أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعكرموشاتٍ وَ غَیكرَ مَعكرموشاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّركعَ مُخْتَلِفاً أمکملمهُ وَ الزَّیكتم»رسانند. موضوع را می

واتِ طمنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً کملموا مِمَّا رَزَقَکممُ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعُوا خمکملموا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ آتموا حَقَّهُ یَوكمَ حَصادِهِ وَ ال تمسكرِفموا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسكرِفینَ.  وَ مِ

ها قرار دارد[، و باغهاى غیر ( )اوست که باغهاى معروش ]باغهایى که درختانش روى داربست142و141سوره انعام/«)الشَّیكطانِ إِنَّهُ لَکممك عَدُوٌّ مُبینٌ

متفاوتند؛ و )نیز( درخت زیتون  معروش ]باغهایى که نیاز به داربست ندارد[ را آفرید؛ همچنین نخل و انواع زراعت را، که از نظر میوه و طعم با هم

اوت فو انار را، که از جهتى با هم شبیه، و از جهتى تفاوت دارند؛ )برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است، در حالى که طعم میوه آنها مت

و اسراف نکنید، که خداوند مسرفان را دوست نشیند، بخورید! و حقّ آن را به هنگام درو، بپردازید! باشد.( از میوه آن، به هنگامى که به ثمر مىمى

، است ندارد! )او کسى است که( از چهارپایان، براى شما حیوانات باربر، و حیوانات کوچک )براى منافع دیگر( آفرید؛ از آنچه به شما روزى داده

 بخورید! و از گامهاى شیطان پیروى ننمایید، که او دشمن آشکار شماست! (

توان رسید که استقالل جامعه ات قرآن کریم که در خصوص موضوع زراعت و دامداری آمده است، به این نتیجه میبا توجه به تعدد آی

 اسالمی در تولیدات این دو بخش نهفته است. قطعا استقالل در این دو حوزه، خودکفایی در بسیاری از صنایع وابسته و غیر وابسته را در پی

ترین موضوع است. با توجه به اهمیت ادی، تامین محصوالت کشاورزی و دامداری از منابع داخلی، حیاتیخواهد داشت. در شرایط تحریم اقتص

کریم بر این دو حوزه، دروازه ایجاد استقالل و خودکفایی در اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در تمامی مجموعه کشاورزی و بیان شده در آیات قرآن

لزومات کشاورزی مدرن با تکنولوژهای روز دنیا مانند استفاده از انواع متدهای جدید پرورش و افزایش دامپروری است. این حوزه شامل انواع م

ای، کودهای ارگانیک و غیر شیمیایی، استفاده بهینه از منابع آب و ... است. موهبت الهی تولید بر هر هکتار محصوالت، استفاده از فناوری هسته

نقاط مختلف کشورمان از یاد نبریم. تولید بهترین خرما، مرکبات، انجیر، پسته و انواع خشکبار، زعفران، سیفی  وجود تمامی انواع آب و هوا را در

 .دجات، میوه، برنج، چای و بسیاری از گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی از نعمتهای خاص خداوند بر این کشور است که باید از آن استفاده نمو

 ، مسایل زیر قابل تامل است:در خصوص خودکفایی و استقالل
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هزینه تولید برخی از محصوالت کشاورزی در داخل نسبت به نمونه خارجی بیشتر است. تاجاییکه واردات این محصوالت مقرون به صرفه 

چای  دلیل واردات ایم. بهرسد. در سالهای اخیر شاهد به تعطیلی کشیده شدن کارخانجات قند و شکر به دلیل واردات شکر ارزان بودهبه نظر می

نماید، چای، در انبارهای شمال کشور خراب و دور ریز خارجی که برخی غیر بهداشتی تولید شده و خطراتی هم در حوزه سالمت ایجاد می

ارد نمودن خواران در این حوزه بگذریم، راه حل درست در رفع این مشکل، وهای واردات و تاکید بر تامین سود برخی خاصهشود. اگر از رانتمی

تکنولوژیهای تولید و مدیریت، بهینه سازی و افزایش کارایی خطوط تولید برای کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده است. 

شود هزینه نمودن برای واردات تکنولوژی عالوه بر اینکه در طول زمان بازگشت سرمایه را درپی دارد، باعث ایجاد شغل و صنایع زیر دستی می

های روغنی، چای، شکر، خوراک دام، گندم و نساجی ... مواردی است که که در نتیجه امنیت کاری، روانی و اجتماعی را به دنبال دارد. برنج، دانه

قوق د و افزایش حای باالتر از واردات، در راستای خودکفایی الزامی است و حمایت از آنها با ایجاد تسهیالت تولیتأمین آنها در داخل حتی با هزینه

 گمرکی از وظایف مهم دولت است که در سالهای اخیر متاسفانه در حد انتظار انجام نشده است.

ایران با تولید حدود یک میلیون تن خرما درسال، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما مطرح است. اما با وجود افزایش تولید و 

درصد باقی مانده است. از طرفی متأسفانه میزان عملکرد  16های گذشته ثابت و حدود ه تولید آن در سالصادرات، نسبت صادرات این محصول ب

تن است. خرما مصارف بسیار متنوعی  26تن بوده، درحالی که در مصر  9تولید خرما در هر هکتار نسبتاً پایین است. این رقم در کشور ما حدود 

ب(، استفاده از آن در طبخ برخی غذاها، به صورت شیره، سس خرما، کمپوت و مربا و ... و همچنین در دارد، از قبیل تازه خوری )خارک و رط

سازی، تولید اسیدسیتریک، مخمرها، قند مایع )به عنوان ماده اولیه نوشابه سازی و شکالت...( مصرف فراوانی دارد. همچنین خرما صنایع الکل

با خواصی مشابه کورتیزون )ولی بدون عوارض جانبی( از خرما  Diostulenceدارویی به نام  1596برخی از خواص طبی را نیز دارد. در سال 

بدیلی و بندی، صنایع تتهیه شد. بنابراین بازار مصرف این کاال روزبه روز درحال گسترش است. بخصوص در مصارف صنعتی. ضعف صنایع بسته

و عدم ایجاد مجرای مناسب برای صادرات این محصول، پتانسیل ارزآوری این محصول تکمیلی و همچنین مشکالت و بروکراسی بخش بازرگانی 

، تر است، ابتدا صادرکنندگان ایرانبندی در سایر کشورها مانند امارات متحده عربی بسیار پایینرا تحت شعاع قرار داده است. چون هزینه بسته

کنند. این درحالی است بندی مجدد به بازارهای هدف صادر میکنند و پس از بستهای به آنجا ارسال میخرمای صادراتی خود را به صورت فله

بندی مناسب کاالهای صادراتی مانند خرما چه از نظر تأمین ماشین آالت و فناوری و چه از نظر نیروی انسانی وجود دارد و تنها که امکانات بسته

رسد بندی که امکان تولید آن در داخل نیست، باید از خارج وارد شود. به نظرمییع بستهدرصد اندکی از مواد اولیه و فناوری مورد نیاز در صنا

بندی خرمای صادراتی هستند، لذا باید آنها را در تأمین گذاران داخلی قادر به تأمین ماشین آالت و فناوری مورد نیاز بستهصنعتگران و سرمایه

بندی و فرآوری کاالهای صادراتی برای رقابت در عرصه جهانی از فناوری و ابداعات جدید در بستهمواد اولیه مورد نیازشان حمایت کرد. استفاده 

 از عمده نیازهای ضروری است. )مقر دفتر مرکزی شبکه جهانی خرما در دانشگاه العین امارات قرار دارد و سالی حداقل یک همایش بین المللی

ین امر به متمرکز شدن اطالعات جهانی خرما در این کشور منجر شده و بر توان علمی و فنی شود که ادر این کشور برگزار میFAOبا هزینه 

 (/244422http://vista.ir/articleاین کشور می افزاید.( )

درصد تولید جهانی زعفران را به خود اختصاص  19برند. ایران بیش از بسیاری از محصوالت خشکباری کشور نیز از همین اشکال رنج می

درصد از کل صادرات زعفران جهان، سهم ایران بوده است، در حالی که اسپانیا با تولید کمتر از یک تن زعفران که در  9/62اده است. اما تنها د

جهانی درصد بازار  6/1کیلوگرم زعفران،  166درصد از صادرات جهانی را نصیب خود نموده و ایتالیا با تولید کمتر از  1/27رتبه پنجم قرار دارد، 

شود و وارد کننده عمده و اصلی زعفران ایران است؛ تر اینکه امارات متحده عربی که در آن زعفران تولید نمیرا در اختیار دارد و از همه جالب

درصد صادرات جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است.  2/1

(9161/9123/91754http://www.hawzah.net/fa/magazine/view/دو ) های کشاورزی، دلیل عمده ایجاد چنین وضعی در اکثر حوزه

های درست در مجرای صادرات محصوالت است که بایستی با گذاریها و سیاستبندی مدرن و عدم حمایتهمان عدم وجود تکنولوژی بسته

 ریزى گردد. هدف خودکفایی و ارزآوری حداکثری، برنامه

. گیاهان انداند یا سهم ما را کم نمودهرقبای ما بسیاری از بازارهای بین المللی فرش را از ما گرفته به دلیل ضعف در حوزه صادرات فرش نیز 

 دارویی و انواع عرقیات نیز همین مشکالت را به همراه دارند.
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ا که یکی از صنایع ب بندی که اثر بسیار زیادی در ایجاد ارزش افزوده دارد با چالش جدی روبرو است و جالب این استحلقه صنایع بسته

تر باشد. البته گذاری کم حجم و بازده باالست که دولت با تسهیالت به بخش خصوصی و ایجاد انگیزه و تبلیغ بایستی در این زمینه فعالسرمایه

 در این زمینه فعالیتهای محدودی آغاز شده است که کافی نیست. 

های یریزالل و خودکفایی و از آن باالتر ارزآوری و صادرات محصوالت تکیه بر برنامهرسد راه حل مهم رسیدن به استقدر نهایت، به نظر می

کنندگان جهانی است. در این خصوص مهمترین اقدام تقویت دقیق و مرحله به مرحله برای حل مشکالت زنجیره تولید تا رسیدن به دست مصرف

 ساماندهی به وضعیت تولید، قیمت و کاهش داللی غیر متعارف است. گیرشدن بورس محصوالت کشاورزی، به صورت متمرکز، برایو همه

رسد و کننده داخلی میبندی شده از کشورهای بسیار دور با قیمتهای رقابتی به دست مصرفدر زمینه دام نیز امروزه گوشت قرمز بسته

اشته باشد. این همه نیروی انسانی جوان را بایستی این جای تاسف است. چگونه ممکن است کشوری با این حجم مراتع طبیعی، واردات گوشت د

 ریزى نمود.در مجرای تولید انواع گوشت حمایت و برنامه

حتى امروز که دستگاههاى تولیدى، ماشینى آن قدر گسترده شده که همه چیز را تحت الشعاع قرار داده باز دامدارى و کشاورزى مهمترین 

دانیم پایه اصلى تغذیه در این دو قسمت نهفته شده، و به همین دلیل رسیدن به حد د، چرا که مىدهبخش تولید زندگى انسان را تشکیل مى

 نخودکفایى در قسمت دامدارى و کشاورزى نه تنها ضامن استقالل اقتصادى است که استقالل سیاسى نیز تا حد زیادى به آن مربوط است. بنابرای

کنند که صنعت کشاورزى و دامدارى خود را تا سر حد امکان توسعه دهند و از صنایع مدرن جاى تعجب نیست که تمام ملتهاى دنیا کوشش مى

ابر قدرتى همچون روسیه براى رفع نیازمندى  براى این توسعه کمک گیرند. نیاز به این دو، تا آن حد اساسى است که گاه کشورهاى به اصطالح

سیاسى دست نیاز خود را به سوى کشورهایى که درست در قطب مخالفند دراز کنند! و به  شوند با دادن امتیازهاىخود در این زمینه ناچار مى

 1374است. )مکارم شیرازی، همین جهت در اسالم و تعلیمات حیات آفرین آن اهمیت فوق العاده زیادى به مساله دامدارى و کشاورزى داده شده 

 (163: 11ج

دهنده ضرورت و اولویت مدیریت تولید در این زمینه اورزی و دامداری اشاره دارد که نشانکریم در چندین مورد به کشنتیجه اینکه قرآن

  برای رسیدن به استقالل و خودکفایی است.

 

  وظیفه عمران)استنماء(، آبادانی)استعمار( و تولید ثروت)استثمار(  -2

( 61هود،«)فِیها وَاسكتَعكمَرَکممك الْأَركضِمِنَ هُوَ أَنْشَأَکممك»شود. نمىکار و تالش محقّق که بدون را خواسته  زمین خداوند از مردم، عمران و آبادى

م کری. کار و تولید در معارف قرآنى جهاد استمنزله )اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادى آن را به شما واگذاشت( کار در اسالم عبادت و به

 ( 95: 1352هم ارزش ذاتی و معنوی دارد و هم ارزش مادی. )ایروانی، 

ذَلمولًا  الْأَركضَ لَکممُجَعَلَ هُوَالَّذِی »آن بخورید.  رزقآن باال روید و از  پشت از قرار دادیم، پس شما رام را براى فرماید: ما زمینکریم مىقرآن

هاى آن راه بروید و از روزیهاى خداوند ( )او کسى است که زمین را براى شما رام کرد، بر شانه19)ملک،« رِزكقِهِمَناکِبِها وَکملموا مِنْ امكشموا فِی فَ

 بخورید؛ و بازگشت و اجتماع همه به سوى اوست(

پرداخت سریع مزد او و اضافه  او و پرداخترضاى  کارگر و تحصیل حقّ است و مراعاتشده اى قائل ویژه احترام« کاربازویى»اسالم براى  

ن کردنموده، تا آنجا که سیراب  کشاورزى سفارشبراى  که است. همانگونهاسالم  همه مورد سفارش و او، همه به شده و احترام بر مقدار تعیین

 مهمکار شدى به کار مهمى فارغ از فرماید: هرگاه کریم مى( در جای دیگر قرآن43: 7ج ،1313مؤمن دارد. )قرائتی، کردن  سیراب درخت، پاداش

گناه  نفوذ شیطان، ایجاد فتنه و گسترشبراى  خستگى، تنبلى، فرسودگى، فرصتىى ( بیکارى مایه7)انشراح،« فَانْصَبكفَإِذا فَرَغْتَ »دیگرى بپرداز. 

 باشد. مى

و به طور « اعداد قوه» و « ابتغاء فضل ا...» ، «ضرب فی االرض» و عبارتهای « استأجر»یم برای کار اقتصادی از واژه  کردر فرهنگ قرآن

های عمل و فعل، سعی و کسب، گرچه به معنای کار و تالش است مرادف با فعالیت اقتصادی نیست و استفاده شده است. واژه« کلوا»تر ضعیف

 (166: 1312مفهوم عام دارد. )رجایی، 

کریم در آیات فراوان با یادآوری اینکه خداوند، منابع و امکانات جهان را برای فعالیت تولیدی عنصر اساسی در کسب درآمد است . قرآن

تی خود یشانسانها آفریده و آنرا رام انسان ساخته است، با تاکید بر تصرف عوامل تولید، آدمی را به آبادکردن زمین و برطرف ساختن نیازهای مع
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های توحید و یا اثبات معاد است های مختلف، اهمیت آنرا نمایان ساخته است. گرچه بسیاری از این آیات در بیان جلوهتشویق فرموده و به گونه

دست کم به  زشود که پیام نخستین آن، بیان اصلی اقتصادی باشد، افزون بر داللت مطابقی برخی از آیات، سایر آیات نیای یافت میو کمتر آیه

 (  17: 1352داللت التزامی بر موضوعات اقتصادی داللت دارد. )ایروانی، 

ای از آیات قرآن هدف از تسخیر آسمانها و زمین برای انسان، آفرینش شب و روز، فرستادن باد و باران و به حرکت درآوردن مجموعه

اللَّهُ »کند. های تولیدی تشویق میاین آیات انسان را به کسب روزی با فعالیتداند. ها در دریا را جستجوی روزی و طلب از فضل خدا میکشتی

یعاً مِنْهُ إِنَّ ضِ جَم. وَ سَخَّرَ لَکممك ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرك الَّذی سَخَّرَ لَکممُ الْبَحكرَ لِتَجكرِیَ الْفملْکُ فیهِ بِأَمكرِهِ وَ لِتَبكتَغموا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکممك تَشْکمرمونَ

ها به فرمانش در آن روان شوند و ( )خداست که دریا را براى شما مسخّر و رام کرد تا کشتى13و12)سوره جاثیه/« ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوكمٍ یَتَفَکَّرمونَ فی

 هاستاسگزارى کنید. و همه آنچه را در آسمان[ سپاش بهره جویید و تا شما ]بر نعمت هایش[ از فضل و رزق و روزىتا شما ]با سفرهاى دریایى

هایى ]بر ربوبیت، اندیشند، نشانهتردید در این امور براى مردمى که مىو آنچه را در زمین است از سوى خود براى شما مسخّر و رام کرد؛ بى

بر همین معنا تاکید دارد.  12، فاطر/46و  23، روم/73، قصص/66، اسرا/14، نحل/151های بقره/حکمت و قدرت خدا[ است.( آیات مبارکه سوره

در این آیات با توجه به قرینه صدر و ذیل و سیاق آن، همان فعالیتهای تولیدی است. تشویق به تولید نیز ترغیب به « ابتغاء فضل»مصداق بارز 

» راف به فراهم سازی زمینه تولید اشاره دارد. سوره مبارکه اع 16( همانگونه که در آیه 11فراهم سازی زمینه و ابزار آن خواهد بود. )همان، ص

( )شما را در زمین جاى دادیم، و در آن براى شما وسایل 16)سوره اعراف/« وَ لَقَدك مَکَّنَّاکممك فِی الْأَركضِ وَ جَعَلْنا لَکممك فیها مَعایِشَ قَلیالً ما تَشْکمرمونَ

گزارید.( واژه تمکین به معنای در اختیار گذاردن ابزار و وسایل کار و توانایی دادن است. ىو ابزارزندگى قرار دادیم، ولى بسیار اندک و کم سپاس م

(   عالوه 26: 1،ج1374( معایش نیز جمع معیشت و به معنای وسایل و نیازمندیهای زندگی است. )طباطبایی،59: 6، ج1374)مکارم شیرازی، 

اشاره دارد که تمام عوامل تولید را در اختیار بشر نهاده و قدرت تصرف در آنرا به او ارزانی کریم به این موضوع براین خداوند در آیاتی از قرآن

، 14تا12، نحل /33و32، ابراهیم/26، احقاف/26هایش همت گمارد. این آیات عبارتند از: سوره های حجر/داشته تا به تولید و تامین خواسته

های اقتصاد روستایی و کشاورزی موفق، مقابله با هرگونه قتصادی تجارت است. یکی از حلقه(. از انواع فعالیتهای ا13تا16، زخرف/73و72یس/

 شود و از نظر اسالم مردود است. گری غیر ضروری و سوداگری است که باعث افزایش قیمت بدون توجیه میواسطه

نابع به تصرف در م« کلوا»کریم با واژه ی از آیات قرآناکاری در جامعه است. از سوی دیگر دستهبدون شک یکی از عوامل فقر، بیکاری و کم

( و صیغه امر 417: 1، ج1374برداری است. )طباطبایی، در این آیات هرگونه تصرف و بهره« اکل»دهد. مراد از زمین و استفاده از آن فرمان می

ن تصرف و نکوهش تحریم اعتقادی و عملی حالل ( درحقیقت نشانگر مطلوب بود495: 1، ج1366با وجود آنکه مفید اباحه است. )طبرسی،

 باشد. می 91، و مومنون/94و93، طه/142و141، انعام 161، بقره/19های ملک/خداوند است. آیات این دسته شامل سوره

عرضه کند و محصولی بدون نقص از نظر اسالم کسی که اهل کار و تالش است، در هرکاری وارد شود قواعد آنرا به درستی رعایت می

دهد. چنین تالشی مورد کند. او تالشگری است که مصالح عمومی، اقتدار و عزت جامعه و رضایت خداوند را بر منافع شخصی خود ترجیح میمی

اد صقتتایید اسالم است. در جامعه امروز ما اگر کیفیت کار، در تمامی انواع آن، که به وجدان کاری معروف است رعایت گردد، بسیاری از اهداف ا

توان گفت مهمترین سرفصل اقتصاد مقاومتی تکیه بر کار و فعالیت با کیفیت است. بنابراین شود. بدین جهت به جرأت میریزی میمقاومتی، پایه

 آنچه مورد تایید و مدنظر اسالم است، کار حداکثری از دوجهت کیفیت و کمیت است که اهداف آن ابتدا ذاتی و معنوی و سپس در همان راستا

 باشد. مادی و دنیوی می

هر کس آب و خاکى « )من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده اللَّه» فرماید:در اهمیت وظیفه زراعت همین بس که امیر مؤمنان على)ع( مى

گ همانگونه که درباره (. بدیهى است این گفتار بزر15: 23داشته باشد و با این حال فقیر باشد، خدا او را از رحمت خویش دور کند.( )مجلسی،ج 

کند، مردمى که آب و خاک و نیروی انسانی بقدر کافى دارند، باز هم نیازمند به دیگران هستند، یک فرد صادق است درباره یک ملت نیز صدق مى

 مسلما از رحمت خدا دورند!

ربیت )وظیفه شماست که به ت« ر و یغدوان بخیرعلیکم بالغنم و الحرث فانهما یروحان بخی»فرمودند: و نیز از پیامبر)ص( نقل شده است که 

ما فى »( از امام صادق)ع( نقل شده که فرمودند: 364: 14گوسفند و کشاورزى بپردازید که رفت و آمد هر دو خیر و برکت است( )مجلسی،ج

( همچنین در حدیثى از امام صادق 26 :23)هیچ عملى نزد خدا از زراعت محبوبتر نیست( )مجلسی،ج« الى اللَّه من الزراعة ء احباالعمال شى

 «الزارعون کنوز االنام تزرعون طیبا اخرجه اللَّه عز و جل و هم یوم القیامة احسن الناس مقاما و اقربهم منزلة یدعون المبارکین: »خوانیم)ع( مى
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در روز قیامت برترین مقام را دارند و به خدا نزدیکترند کنند و آنها هاى مردمند، غذاى پاکیزه را که خداوند ارزانى داشته زراعت مى)کشاورزان گنج

 (154: 13)حر عاملی،ج« زنندصدا مى« مبارکها»و آنها را بنام 

[ برخوردار است و اگر کسى به یکى از آنها احترامى برخوردارند که خون ]یک مسلمان کشتزار، دام و امثال آن، از دیدگاه اسالم، از همان

ه پیامبر [، چراکت تجاوز کرده است. حتّى اگر کشت و دام به دشمن در حال جنگ تعلّق داشته باشد ]تجاوز به آن جایز نیستتجاوز کند به انسانی

ها و نیز از انداختن مواد سمّى در مناطق مشرکان در دوران جنگ و یا صلح منع کرده است. اگر اسالم از قطع درختان و تخریب کشتزار و آبادى

هاى شیمیایى به کشتزارها و درختان و انسان دهند و با سالحبا آنچه کشورهاى استعمارگر و به اصطالح، متمدّن امروز انجام مى ما دین اسالم را

توانیم به انسانیّت، رحمت و عدالت کنیم، مىکنند، مقایسه عام مىهاى اتمى هوا را آلوده و زنان و کودکان را قتلکنند و با بمبو حیوان حمله مى

 (944: 1، ج1371ببریم. )مغنیه، سالم و نیز به توحّش و ستمگرى و تجاوز غرب پىا

 

 تولیدات بیگانگان  داشت بهعدم چشم  -3

( 15و11حجر،)سوره« أَنَا النَّذِیرم الْمُبِینمإِنِّی لْ لِلْمُؤْمِنِینَ، وَقمجَناحَکَ  وَاخْفِضكعَلَیكهِمك واَلتَحكزَنْ أَزكواجاً مِنْهُمك  بِهِما مَتَّعكنا  إِلىعَیكنَیكکَ ال تَمُدَّنَ »

)عطوفت( مباش! و بال هایى از آنها ]کفّار[ دادیم، میفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین گروهبه نعمتهاى )مادّى(، که خود را به  )هرگز چشم

 خود را براى مؤمنین فرود آر و بگو من انذارکننده آشکارم!(

ه و جمل "عَیكنَیكکَالتَمُدَّنَّ"است: دو تا منفى و دو تا مثبت، جمله شده مسلمانان داده  خدا و البته همهدو آیه چهار دستور به رسول این  در

آنان، خفض خوردن از کفر و استهزاى ن کفار، غمدارایى تمایل به  مثبتند. عدم "إِنِّیوَقملْ"و جمله  "جَناحَکَوَاخْفِضك"منفى، و جمله  "واَلتَحكزَنْ"

خدا را ننگرد و هاى که داده استآنان این دنیاى زندگى  زینت دوختن بهخود. مقصود از چشم ماموریت ساختن مؤمنان و روشن جناح براى 

 یهود و صنف پرستان و صنفبتاست، مانند صنف مردم  دارند بدوزد، و مقصود از ازدواج، مردان و زنان و یا اصنافآنچه دیگران چشم حسرت به 

ما  وَ ال تَمُدَّنَّ عَیكنَیكکَ إِلى» سوره طه موضوع ارتباط مهمی را میبینیم:  131( در آیه 219: 12، ج1374، مجوس. )طباطبایی نصارى و صنف

. وَ أْمُرْ أَهكلَکَ بِالصَّالةِ وَ اصكطَبِرْ عَلَیكها ال نَسكئَلمکَ رِزكقاً نَحكنم نَرْزُقمکَ وَ  فیهِ وَ رِزكقم رَبِّکَ خَیكرٌ وَ أَبكقى مَتَّعكنا بِهِ أَزكواجاً مِنْهُمك زَهكرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمك

وه می[ شکوفه ]بىایمآنان داده مند کردیم مدوز، ]آنچه به( )دیدگانت را به آنچه برخى از اصناف آنان را بهره132و131)سوره طه/«  الْعاقِبَةم لِلتَّقْوى

ات را به نماز فرمان بده و خود نیز بر آن [ دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم، و رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است. و خانوادهو زیور و زینت

 ت.( دهیم و عاقبت نیک براى پرهیزکارى اسطلبیم، ما به تو روزى مىشکیبایى ورز؛ از تو رزقى نمى

شود، ارتباط بین انجام تکالیف الهی و رزق رسانی خداوند است که درست پس از موضوع عدم آنچه در دو آیه اخیر از سوره طه دیده می

 دهد که جامعه اسالمی در صورت انجام وظایف الهی مورد رزق خداوند قرار خواهد گرفت. چشمداشت به بیگانگان مطرح شده است. این نشان می

و از غذاهای  نپوشند بیگانه لباس امتاین که مادامی»فرمودند: می علی)ع( هموارهامامامیرالمومنین  در حدیثی میفرماید: صادق)ع(امام 

حرعاملی، . 171: 2ق، ج1416)برقی، « ذلیل خواهد کرد. راکنند خداوند آنان  چنین کهو هنگامی خواهند بود در خیرهمواره  نکننداستفاده  آنان

 (396، 3ج 

 

 :و استفاده بهینه از منابع تولید مدیریت -4

 براى گذرانِ هرکس»فرمایند: و همچنین می« .دارمریزى نادرست، بیم از برنامه از فقر، که خویش، نهبر امّت »فرمایند: پیامبر خدا)ص( می

 (17: 13)همان، ج« بخشد.مى اشى روزىو تعالتبارک  کند، خداىریزى درستى برنامهزندگانى خویش به

سوره  25سوره فرقان و  67شود. آیات ها برداشت میریزی و تعادل در تولید ثروت و هزینهکریم موضوع برنامهاز آیات متعددی از قرآن

( )و کسانى که هر گاه انفاق کنند، 67)سوره فرقان/« کانَ بَیكنَ ذلِکَ قَواماً وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقموا لَمك یُسكرِفموا وَ لَمك یَقْتمرموا وَ» اسرا در مورد تعادل در انفاق؛ 

 گیرى؛ بلکه در میان این دو، حدّ اعتدالى دارند(.نمایند و نه سختنه اسراف مى

دلیل بر اهمیت « یمٌعَلِ حَفِیظٌ إِنِّی»فرماید سوره یوسف مى 99و  41مصردر آیات یوسف)ع( در ماجرای قحطی سرزمین تعبیر حضرت  

بر آن،  الوهعنیست بلکه  اجتماعى کافى یک پست حساسپذیرش  تنهایى براى دهد که پاکى و امانت بهمىمدیریت در کنار امانت است و نشان 

از عدم اطالع و ناشى طرهاى که خ ایماست. بسیار دیده قرار داده« حفیظ»را در کنار « علیم»است. چرا که نیز الزم  آگاهى، تخصص و مدیریت
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مساله یابیم که اسالمى درمیاز آن برتر و بیشتر است. با این تعلیمات روشن گاهى  نیست، بلکهاز خیانت مدیریت، کمتر از خطرهاى ناشى 

مساله دهد، آنها به مى تشان نشانحکوم پیامبر)ص( و على)ع( در دوران تر از پاکی و صداقت نیست. با اینکه سیرهاهمیتمدیریت و آگاهى کم 

 (915: 2،ج1374دادند. )طباطبایی، مىآگاهى و مدیریت همانند امانت و درستکارى اهمیت 

از ظرفیّت تولید و کار، مدیریّت جویى در مصرف در شرایط مناسب، استفاده حداکثری سازى و لزوم صرفهعلم کشاورزى و سیاست ذخیره

ه آیاز این است که اصلى حکومت بینى قحطى و خشکسالى، مدیریت عنصر زمان از وظایف در شرایط حاد و دشوار، پیشبحران و اداره جامعه 

 شود.مىاستفاده 

 

 های دانش بنیان و زودبازدهبنگاه -5

 بسیار زیاد اسالم بر وجود نظم وریزی در هر کاری با توجه به افقهای کوتاه مدت و دراز مدت برکسی پوشیده نیست. تاکید ضرورت برنامه

ریزی در چه راستا و افقی است؟ در سخنرانی اول استمرار آن یکی از اولین سفارشات نهج البالغه است. اما سوال مهم در حوزه اقتصاد، برنامه

شود حرکت کرد، باید گذاری نمیی دیگری، بدون هدفنه در اقتصاد و نه در هیچ برنامه»فروردین امسال مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند: 

گذاری عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایهگذاری بشود. به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید بههدف

های تولیدی متوسّط و کوچک حمایت بشود؛ یکی از کارها این است که فعّالیّت ترین کارها این است که از بنگاهیکی از الزم  .تولید داخلی بر روی

خواهیم نِصاب علمی خودمان را کنیم، فقط به خاطر این نیست که میتقویت بشود. اینکه ما روی علم و فنّاوری تکیه می بنیانهای دانشبنگاه

مک کنند. یکی توانند به اقتصاد ملّی کبنیان هستند میهایی که دانشکند؛ بنگاهیشرفت علم و فنّاوری به پیشرفت اقتصاد کمک میباال ببریم؛ پ

کاهش واردات گذاری است؛ یکی از کارهای اساسی فروشی است. یکی از کارهای اساسی، تسهیل سرمایهاز کارهای الزم، نهضت کاهش خام

ی ملّت ما در واقع که همه –کننده هستند ی با قاچاق است. کسانی که مصرفیکی از کارهای اساسی مبارزه کاالهای مصرفی است؛

همه سعی و امروز هم عرض میکنم و تکیه میکنم.  تکیه کردم را مصرف کنند که من روی این بارها و بارها محصوالت داخلی – اندکنندهمصرف

بکنند محصوالت داخلی را مصرف بکنند، کارگر ایرانی را حمایت بکنند، کارگاه تولیدی داخلی را با مصرف کردن ]محصول[ آن رونق بدهند. 

همه مذّمت شده است، سرنوشت اقتصاد پاش که در اسالم اینوروی و ریختبدانند، این اسراف و زیاده پرهیز از اسراف؛ کسانی که اهل اسرافند

 «کند.ملّی را تعیین می

کنند و از طرفی جغرافیای سیاسی با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب که در افقی وسیع و عمیق، آینده نظام اقتصادی ایران را درک می

های اقتصاد مقاومتی تاکید بر حمایت از بنگاهها و کارگاههای کنند مهمترین برنامه عملی برای تقویت پایهبه خوبی نظاره می و اقتصادی دنیا را

کوچک و متوسط در همه نقاط کشور است. تنوع فرهنگها، تواناییها، استعدادهای زمین و ثروتها باعث تنوع در طرحهای توجیهی اقتصادی 

شود. تشکیل کارگاههای تولید فرش و صنایع دستی، کاشی و سرامیک، سفال و هرگونه استفاده خالقانه از ف کشور میمتفاوتی در نقاط مختل

خاک با مصرف محدود آب برای مناطق گرم و خشک؛ کارگاههای فرآوری محصوالت کشاورزی مختلف برای تقریبا همه مناطق کشور، توسعه 

ن دستی پتروشیمی برای مناطق دارای صنایع شیمیایی؛ همه مثالهایی هستند که یک مطلب را به بندی؛ کارگاههای صنایع پاییصنایع بسته

ریز کالنی به این فکر رساند و آن این است که قطعا زندگی و آمیخته شدن در هر یک از مناطق ایران افراد آن جامعه را بهتر از هر برنامهذهن می

های آن ایجاد مجراهایی است که از این فکرها حمایت شود و تولید دست زد. کار مهم دولت در تمام الیهتوان به اندازد که از چه راههایی میمی

راه برای عملیاتی شدن فکرها به صورت سازماندهی شده وجود داشته باشد. سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان جهاد 

نه توانند در زمیع دستی و گردشگری، سازمان صنایع و معادن و همه سازمانها و نهادهایی که میکشاورزی، سازمان تعاون روستایی، سازمان صنای

 ای کمکی کنند. عملیاتی کردن تفکرات افراد خالق و دانشمند جامعه در هر نقطه

االی مصرفی، کاهش خام چهار وظیفه مهمی که دولت در حمایت از بنگاههای دانش بنیان و زودبازده دارد، تالش برای کاهش واردات ک

مجاری فروشی برای افزایش ارزش افزوده داراییها، مبارزه با قاچاق انواع کاال؛ چه قاچاق از طریق رانتهای خاص و چه قاچاق عام کاال از طریق 

فرهنگ  از اسراف و ایجاد بومی؛ و تالش برای افزایش مصرف کاالی داخلی از طریق تبلیغات و تسهیالت و بهینه سازی تولید و از طرفی جلوگیری

 قناعت است. 
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 مصرف الگوی جویی و مدیریت صرفه -6

رف و مصمعاشى، تنظیم اقتصادى، نظم تربیت امر به  است و این در مصرفجویی اسالم صرفهتربیتى  اقتصادى هاىآموزشاز مهمترین 

 حاکم و سازمانهایفردى، خانوادگى و دستگاه  مصرف بسترهایهمه اد شده شامل ی دارد. اصلبستگى در مردم  اقتصادى اخالق دادن رواج

 (213: 3، ج1316باشد.)حکیمی،تولید، بازرگانى، کسب و توزیع میخدماتی، نظام 

ردن ک ترکآن سبب اى در معاش و نیازمندیهنگاهدارى که اندازه  استنیست، این بصیرت پوشیده آگاه و داراى البته بر شخص و آنچه 

است. )مکارم شیرازی، اصالح اجتماع مایه  انسانى و همشخصیّت هم سازنده که  شوداسراف و تبذیر مى بزرگ همچون فردى و اجتماعىگناهان 

نکنید که خدا مسرفان را دوست  اسراف»گوید: کریم در آیات فراوانى شدیدا مسرفان را محکوم کرده است: در جایى مىقرآن  ( 56: 12، ج1374

وَ أَنَّ الْمُسكرِفِینَ هُمك أَصكحابُ »شمرد؛ (. در مورد دیگر مسرفان را اصحاب دوزخ مى31و اعراف/141)انعام/ )وَ ال تمسكرِفموا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسكرِفِینَ(« ندارد

(. و مجازات الهى را در انتظار مسرفان 191)شعراء/« ال تمطِیعُوا أَمكرَ الْمُسكرِفِینَ وَ»کند  (. و از اطاعت فرمان مسرفان، نهى مى43)غافر/« النَّارِ

وَ إِنَّ فِرْعَوكنَ لَعالٍ فِی الْأَركضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ »کند (. و اسراف را یک برنامه فرعونى قلمداد مى34)ذاریات/« مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُسكرِفِینَ»شمرد مى

(. و سرانجام 21)غافر/« إِنَّ اللَّهَ ال یَهكدِی مَنْ هُوَ مُسكرِفٌ کَذَّابٌ»شمرد (. و مسرفان دروغگو را محروم از هدایت الهى مى13)یونس/« مُسكرِفِینَالْ

گان را برادران شیطان و قرین آنها (. و همچنین تبذیرکنند5)انبیاء/« وَ أَهكلَکْنَا الْمُسكرِفِینَ»کند سرنوشت آنها را هالکت و نابودى معرفى مى

ها و خرجها دهد، ولى غالبا این کلمه در مورد هزینهشمرد. اسراف به معنى وسیع کلمه هرگونه تجاوز از حد در کارى است که انسان انجام مىمى

 (57شود. )همان: گفته مى

شود قطعا توجه به موضوع صرفه جویی و تخصیص بهینه در زمان تهاجم اقتصادی دشمن و ایجاد تحریم اقتصادی که منابع، محدود می

گردد. تمام سازمانهای متولی امر فرهنگ و دولت به عنوان متولی شود. به تبع آن اسراف و تبذیر از منکرات بزرگ قلمداد میمنابع، حیاتی می

 اجرا بایستی نسبت به جلوگیری از اسراف و تبذیر پیش قدم باشند. 

ا جد از همدو این  مهمتر است. در حقیقتهم مصرف از آن نیست، بلکه کنترل بیشتر مطرح تولیدِ  نها موضوعاقتصادى تدر مسائل 

ر خواهد بود که مفیدتمصرف هنگامى شود و کنترلِ ترى صحیحمصرف، کنترل به  که نسبتمفید است توانند باشند، تولیدِ بیشتر هنگامى نمى

زمان ه تواند همیشه ناظر باقتصاد اصیل و پویا نمى یک داد کهیوسف)ع( در مصر نشان حضرت  اقتصادى باشد. سیاستاه با تولید بیشتر همر

 (11: 16،ج1374شیرازی، نیز در برگیرد. )مکارمبعد را آینده و حتى نسلهاى باید  حال باشد، بلکه

مسرفین بایستی برخوردهای قاطع و جریمه های سنگین درنظر بگیرد. اینکه به  دولت در شرایط تحریم و تهاجم اقتصادی کنونی برای

کنند، خودروهای گرانقیمت غیر متعارف سوار می شوند، مجالس دلیل دارابودن، برخی افراد جامعه، استخر خود را با آب تسویه شده شهری پر می

قابلیت پیگیری و جریمه پیدا کند و این نیاز به تنظیم قوانین به عنوان دفاع از های سرسام آور میگیرند، بایستی از سوی مراجع قضایی با هزینه

 حق عموم جامعه دارد. 

 

 اقتصادی )جذب سرمایه خارجی( از امنیت  حراست -7

انموا بِما ک وَ الْخَوكفِالْجُوعِ  لِباسَ فَأَذاقَهَا اللَّهُاللَّهِ بِأَنْعُمِ  فَکَفَرَتك مَکانٍکملِّ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیها رِزكقمها رَغَداً مِنْمَثَالً قَرْیَةً کانَتك اللَّهُ وَضَرَبَ »

« تَعكبُدُونَ.إِیَّاهُ کمنْتممك إِنْ اللَّهِ یِّباً وَاشْکمرموا نِعكمَتَ حَالالً طَاللَّهُ ظالِمُونَ. فَکملموا مِمَّا رَزَقَکممُ وَ هُمكالْعَذابُ فَأَخَذَهُمُ فَکَذَّبُوهُ مِنْهُمك رَسُولٌ یَصكنَعُونَ. وَلَقَدكجاءَهُمك 

بوده، و  را که امن و آرام و مطمئن آبادى است: منطقهزده کنند( مثلى مى نعمتآنها که کفران  ( )خداوند )براى114تا112نحل،آیات )سوره

گرسنگى و دادند لباس مىانجام  که کردند، و خداوند بخاطر اعمالىسیده، اما نعمت خدا را کفران رهمواره روزیش بطور وافر از هر مکانى فرا مى

 که ظالمالهى آنها را فرو گرفت، در حالى کردند، و عذاب  آمد، اما او را تکذیبسراغشان از خود آنها به را بر اندامشان پوشانید. پیامبرى  ترس

 پرستید.(آرید اگر او را مىخدا را بجاى است حالل و پاکیزه بخورید، و شکر نعمت کرده است از آنچه  خدا روزیتان چنین که بودند. حال 

ندگى ادامه زبه امید  آنها امنیت، سپس که نخستین استویژگى ذکر شده آباد خوشبخت و پر برکت، سه منطقه این فوق براى در آیات 

رى هاى زنجیدر آیه آمده به صورت حلقهکه  شکلهمان از نظر ترتیب طبیعى به باشد که مىآن مساله روزى و مواد غذایى فراوان در آن، و بعد از 

و سر تولید  به مندعالقهدو نباشند کسى کند، و تا این زندگى در محلى پیدا نمىبه ادامه نباشد کسى امید  تا امنیتو معلول است. چرا که علت 

 شود.نمى اقتصادىوضع دادن  به و سامان 
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کند. های مختلفی است که همه آنها تاثیر مستقیم در افزایش تولید اقتصادی و امید و اطمینان به آینده را ایجاد میامنیت دارای جنبه

ها گذاری در این زمینه.. دولتها معموال توان سرمایههای مختلف صنعتی، کشاورزی و ..امروزه با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه

شوند و طبق قرارداد تامین می (financer)گذار خارجی گذار بخش خصوصی یا بوسیله سرمایهها یا به صورت سرمایهرا ندارند. لذا معموال پروژه

داران کند. در چنین شرایطی، ایجاد شرایطی برای سرمایهمیپس از راه اندازی تامین کننده سرمایه فرآیند بازگشت سرمایه را از محصول اجرا 

 .گذاری مطمئن بسیار مهم استخصوصی و دولتی کشورها برای سرمایه

های دیگر امنیت اقتصادی، وجود امنیت شغلی در جامعه است. طی سالهای گذشته با توجه به تحریمهای دشمن، عدم توجه به از جنبه

های مداوم؛ نرخ بیکاری در کشور باال رفته است. عدم مایت و عدم ایجاد تسهیالت و تامین منابع مالی، خشکسالیتولید کشاورزی داخل، عدم ح

 شود. تامین امنیت بخش کشاورزی در دراز مدت باعث کاهش روحیه و شادابی و امید در این قشر و مهاجرت به شهرها می

. صاحبان صنایع و کشاورزان و همه کسانیکه در زمینه تولید فعالیت دارند به امید جنبه دیگر امنیت اقتصادی مربوط به امنیت تولید است

اند. طبیعی است که هر فعالیت اقتصادی مزایای جانبی زیادی از جمله فروش محصوالت خود و سود فعالیت اقتصادی قدم در این راه گذاشته

را در کنار خود دارد. محصولی که به دلیل عدم ثبات بازار نتواند وضعیت خود را ایجاد شغل، خودکفایی، آبادانی، افزایش امید به زندگی و ... 

بین  گذاریهای جدید را ازگذار را دلسرد نموده و انگیزه سرمایهتثبیت کند و یا در انبار بماند و فروش نرود و یا فاسد شود و ضایع گردد، سرمایه

حیح و ریزى صال ذکر گردید. اگر تولیدکننده برنج، میوه و یا هر محصول صنعتی، با عدم برنامههایی در مورد بازار قند و شکر، قببرد. نمونهمی

شوند تر اتفاق بیفتد قطعا تولیدات داخلی دچار انبارش و بحران فروش میعدم مراقبت دولت مواجهه شود و واردات محصوالت مشابه با قیمت نازل

گذاری از این جهت در برخی تولیدات باالست. باغدار ایرانی یکسال در بازار ایران ریسک سرمایه خورد. امروزهو در نهایت آن صنعت شکست می

کند. بارسیدن کشتی واردات پرتقال که محاسبه های زیاد و مراقبت فوق العاده به بازار عرضه میکند و محصول پرتقال خود را با هزینهتالش می

تر )با استفاده از کودهای شود. محصول خارجی با ظاهر درشت، عرضه پرتقال از تقاضای آن بیشتر میگیردریزى پهلو مینشده و بدون برنامه

شود. باشد ولی کارشناسی نشده خرید گردیده است( و قیمت رقابتی وارد بازار میشیمیایی که در برخی موارد از لحاظ بهداشتی مورد تایید نمی

تر و با ضرر یا بدون سود، تالش خود را در جهت نجات از این ببازد و دور ریز شود و یا با قیمتهایی پایین پرتقال داخلی دو راه دارد یا میدان را

ه ببحران بنماید. یا فقط از بحران بگذرد و نفس راحتی بکشد و یا درصدی صدمه ببیند. اگر وضع برای باغدار هرسال تکرار شود، قطعا باغدار 

گری پرتقال شود. با توجه به تخصص خود در پرتقال و راحتی باغ را بفروشد و با سرمایه اش وارد بازر واسطهدهد جای یکسال زحمت ترجیح می

گری به خصوص در بازار میوه، طی یکسال سود چند ساله باغداری را به دست گری و عدم نظارت کارا و صحیح و باقدرت بر امور واسطهواسطه

 آورد. می

ریزى به خصوص در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بایستی ابتدا به اطالعات صحیح و دقیق در هر برنامه دولت به عنوان متولی امر

محصولی دست پیدا کند. سپس با محاسبه دقیق میزان سرانه مصرف آن محصول و تنظیم دقیق حقوق گمرکی و نظارت بر بازار، با تنظیم 

رضه تولیدات داخلی، اقدام به تنظیم بازار نماید. مگر غیر از این وظیفه چه وظیفه دیگری بندی در تزریق محصوالت خارجی و هماهنگ با عطبقه

 بر گردن وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و بازرگانی قرار داده شده که متاسفانه بسیاری از محصوالت ما دچار تنش و نابسامانی شده

ر تاثیر تریزى بسیار عمیقتصادی دنیا علیه ایران به اوج خود رسیده خطای عدم برنامهاست. در شرایطی که تحریمهای اقتصادی و جنگ نرم اق

 خواهد داشت.

 (663: 1379قمی، زاده نباشد.( )ناظم در آن که امنیت و ارزانى استشهرها، شهرى )بدترین « و ال خصبفیه  بلد ال أمنشرّ البالد »

است. حضرت امیر)ع( در عامل ایجاد امنیت افراد جامعه مهمترین مالی بین چهار چوب در روابط اقتصادی و ایجاد که امنیت  استواضح 

 (291: 1364اجتماعى است. )حجازی،امنیّت نگهبان  نادار، بهترینی کارگران و طبقهحقوق  دارند که حفظنکته اشاره این اشتر به  مالک به نامه

 

 الهی در تالش خیرخواهانه و توكل تقویت ایمان به امداد -8

وا آمَنم الْقمرىأَهكلَ وَ لَوك أَنَّ »شوند. مند مىباشند از برکات آسمان بهرهها ایمان و تقوا داشته قریه خوانیم: اگر اهلاعراف مىى سوره 56در آیه 

کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها و تقوا پیشه مى آوردند)و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى« السَّماءِمِنَ بَرَکاتٍوَاتَّقَوكا لَفَتَحكنا عَلَیكهِمك 
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، کثرت، خیر و «برکت»چیزهاى گذرا. در معناى شود، در مقابل مى هاى ثابت و پایدار گفتهموهبت، به «برکت»جمع  «بَرَکاتٍ» گشودیم؛(مى

 افزایش وجود دارد.

یرات روز بودند، خو از شرک و معصیت پرهیز کرده  یدند، پیامبران ما را تصدیقرسهالکت  بر اثر انکار و سرکشى به هایى کهاگر مردم قریه

ات بیاورند برکاگر ایمان کرد که خود وعده قوم که نوح به  گشودیم. چنانها بر آنها مىوسیله باران و گیاهان و میوه افزون را از آسمان و زمین به

 ( 156: 5،ج1366زمین میسر شدن حاجتهاست.)طبرسی،دعاها و برکات ویند: برکات آسمان استجابت خواهد شد. برخى گ آسمانى بر آنها  نازل

شکیبا آن بر انجام ده؛ و نماز فرمان )خانواده خود را به ...« وَالْعاقِبَةم لِلتَّقْوى نَرْزُقمکَ رِزكقاً نَحكنموَاصكطَبِرْ عَلَیكها النَسكئَلمکَ بِالصَّالة  وَأْمُرْ أَهكلَکَ»آیه 

الْجِنَّ  وَماخَلَقْتُ»( در معناى آیه 132طه،دهیم؛ و عاقبت نیک براى تقواست.( )سورهمىتو روزى خواهیم؛ )بلکه( ما به نمىباش!  از تو روزى 

 ااینکه مررا نیافریدم مگر براى  و انس است. )جن« ذموالْقموَّةِ الْمَتِینم هُوَالرَّزَّاقم اللَّهَإِنَّیُطْعِمُونِ وَماأمرِیدُ أَنْ رِزكقٍمِنْ ماأمرِیدُ مِنْهُمكإِلَّالِیَعكبُدُونِ  وَالْإِنْسَ

 .(16ذاریات،است.( )سورهاست و داراى قدرتى متین من بدهند زیرا خدا رازق همه  غذا بهخواهم که خواهم و نمىنمىاز ایشان خرجى  بپرستند من

 (339: 14، ج1374  طباطبایی،)

 و )هود ادامه) (92هود،)سوره« واَلتَتَوَلَّوكا مُجكرِمِینَقموَّتِکممك  قموَّةً إِلى مِدكراراً وَیَزِدكکممكالسَّماءَ عَلَیكکممك یُرْسِلِتموبُوا إِلَیكهِ ثممَّ اسكتَغْفِرموا رَبَّکممك و َیا قَوكمِ »

تد، بفرسبر شما باران  در پىنمایید تا او از آسمان پى او بازگردید و توبه سوى کنید، سپس به  آمرزش ن طلبمن! از پروردگارتاقوم  داد( اى

 نکنید و روى برنتابید.(خاطر گناه اعراض حق( بهشما بیفزاید، و )از راه است( و نیرویى بر نیروى  آسمان در حال ریزشى گویى همه)چنانکه 

دهد. پرداخت زکات و انجام واجبات را در جامعه توسعه هاى معنوى است باید طرح اقتصادىاسالمى اگر خواهان توسعه  نظام و حکومت

 الهی در امر کشاورزی و دامپروری، حقی است که شارع مقدس در قبال تمامی نعمات، تکلیف نموده است. عدم انجام واجبات و یا انجام محرمات

گرفت  نتیجهتوان است. لذا می آمده« قموَّتِکممك قموَّةً إِلىیَزِدكکممك »آنگاه « السَّماءَیُرْسِلِ»ردد. از طرفی در آیه فوق، اوّل گمی قطعا کفران نعمت تلقی

 (74: 4،ج1313هاست. )قرائتی، ساز سایر قدرت ، زمینهاقتصادى قدرت

سوره )« انْهاراً لَکممكوَیَجكعَلْ  جَنَّاتٍ لَکممكوَ یَجكعَلْ  وَ بَنیكنَبِامكوالٍ  مِدكراراً وَیُمكدِدكکممك السَّماءَ عَلَیكکممكفَّاراً یُرْسِلِ غَ کانَانَّهُ اسكتَغْفِرموا رَبَّکممك  فَقملْتُ»

رستد در پى بر شما فرا پى ر برکت آسمان است تا بارانهاى پبسیار آمرزنده او بطلبید که  آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش ( ) به12تا16نوح،

یک عنوان در آیه ذکر شده بهکند و باغهاى سر سبز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد.( آنچه  کمکو شما را با اموال و فرزندان فراوان 

نبه معنوى جهم  پیوند و ارتباطاین ندارد که هیچ مانعى شود، ولى گناه و استغفار، با فزونى نعمتها تفسیر می رابطه معنوى و الهى در میان ترک

از زبان پیامبر اسالم)ص( است که دیگرى آمده شکل هود به معنى در سوره ( همین 94: 1،ج1374،شیرازیجنبه ظاهرى. )مکارمباشد هم داشته 

هب او باز گردید، تا مواسوى بطلبید و استغفار کنید، و به گار خویش آمرزشاز پروردکه  استمن این دعوت »فرماید: مکّه مىبه مشرکان  خطاب

 (3هود،آیهمُسَمّىً( )سوره اجَلٍحَسَناً الىمَّتاعاً  یُمَتِّعكکممك تموبُوا الَیكهِ ثممَّ اسكتَغْفِرموا رَبَّکممك)وَ انِ« نیکو در مدّت معیّنى در اختیار شما بگذارد
روایت  عقل و نقل، وشوند؛ ولى زده  است، شگفتاقتصادى  هاى تأمین نیازهاىاز راهشنوند که تقویت معنویت، یکى مىشاید برخى وقتى 

 (263: 7،ج1316شهری،ری)محمدی  .مدّعاست و درایت، مؤیّد این

( )و هرکس، از خدا پروا 4طالق، )سوره« فَهُوَ حَسكبُهُاللَّهِ عَلَى یَتَوَکَّلْ وَمَنْ یَحكتَسِبُال حَیكثممِنْمَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ  لَهُ یَجكعَلْاللَّهَ یَتَّقِوَ مَنْ »

 رساند. و هرکس بر خدا اعتماد کند، او براىمى او روزىکند، به را نمى که حسابشدهد و از جایى شدن قرار مىبیرون او راه کند،]خدا[ براى 

 است( وى بس

( )بگو: اگر دعاى شما 77)سوره فرقان/« قملْ ما یَعكبَؤما بِکممك رَبِّی لَوك ال دُعاؤمکممك فَقَدك کَذَّبكتممك فَسَوكفَ یَکمونم لِزاما» یز تاثیرات اقتصادی دارد. دعا ن

دامن  اید و به زودى کیفر تکذیبتانى خوبى ندارید(. شما حقّ را تکذیب کردهنباشد، پروردگار من براى شما وزن و ارزشى قائل نیست )زیرا سابقه

 یعنى وزنى قائل نیست، و به تعبیر دیگر اعتنایى« الیعبأ»به معنى سنگینى است، بنابراین جمله « عبا»از ماده  « یعبؤا»شما را خواهد گرفت. 

: 19، ج1374گردد.)مکارم شیرازی، بازمى کند. گرچه درباره معنى دعا در اینجا احتماالت زیادى داده شده ولى ریشه همه تقریبا به یک اصلنمى

173) 

.( 44ام،انع)سوره« ءٍشَیكکملِّأَبكوابَ  فَتَحكنا عَلَیكهِمكفَلَمَّا نَسُوا ماذمکِّرموا بِهِ »فرماید: است. چنانکه قرآن مىقهر الهى  مادّى، نوعىگاهى رفاه البته 

 شوند.( گشودیم تا سرمست رویشان چیز را بههکردند، درهاى همرا فراموشالهى  )چون تذکّرات
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موال ؛ مبادا اکافِروُنَوَ هُمك انْفمسُهُمك الدُّنْیا وَتَزْهَقَبِها فِى یُعَذِّبَهُمكانْاللَّهُ انَّما یُریكدُ وَاوكالدُهُمك امكوالمهُمك وَ التمعكجِبكکَ»خوانیم: توبه مىسوره  19در آیه 

 «که کافر باشند.برآید درحالى کند و جانشان  آن، آنها را عذابوسیله خواهد بهتو گردد، خدا مىاعجاب  هو اوالدشان مای

 موجب خسران و زیان آخرت. مایه عذاب دنیا است، همشود، هم که با فساد اخالق توأم نعمتها هنگامى این

اللَّهَ شاءَ إِنَّإِنْفَضْلِهِ مِنْ اللَّهُیُغْنِیکممُ عَیكلَةً فَسَوكفَخِفْتممك هذا وَ إِنْبَعكدَ عامِهِمك فَال یَقْرَبُوا الْمَسكجِدَ الْحَرامَ  نَجَسٌنَ آمَنموا إِنَّمَا الْمُشْرِکمویا أَیُّهَا الَّذِینَ »

شوند  مسجدالحرام نزدیکسال نباید به اپاکند، پس بعد از این اید! قطعاً مشرکان، پلید و نآورده که ایمانکسانى ( )اى21توبه/)سوره« حکِیمٌعَلِیمٌ 

از نیخویش شما را بىزودى خداوند اگر بخواهد از فضل ترسید، پس به کفّار و قطع داد و ستد( از فقر و تنگدستى مى خاطر راندنو اگر )به

 بود.خاطر اعتقاد، نباید نگران با کفّار، به  است.( لذا از قطع رابطه اقتصادىخواهدکرد، قطعاً خداوند آگاه و حکیم 

ا اش را بکسی که معتقد باشد رزق و روزیش دست خداست و او فقط مامور به تالش است، تمام تالشش را خواهد کرد که بتواند وظیفه

شود. بدین معنی که افزایش میبیند. چنین نگاهی باعث تالش همه جانبه بهترین کیفیت انجام دهد. او رضایت مشتری را رضایت خدا می

های تولید، استفاده حداکثری از انواع نعمتهای الهی براساس علم و وری، کاهش هزینهتکنولوژیهای تولید، استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره

های اسالم اعتقاد درست نسبت به آموزهای و .... همه از نتایج درک درست ایمان و لزوم عمل صالح و از نتایج دانشهای نوین مانند انرژی هسته

 است.

اثر دوم تاثیرات ماورایی، خود ایمان و رضایت مشتری است که باعث افزایش برکت، گشوده شدن ابواب رزق و راههای جدید محاسبه نشده 

ه در حوزه اقتصاد و کسب درآمد است. شود. این نتیجه ایمان و تقوا است که یکی از جنبه های تقوا در اینجا، همان انجام باکیفیت وظیفآن می

ای در آموزشهای خود و درنتیجه در فرهنگ و نگرش اعتقادی خود متوجه باشد که روزیش دست بیگانگان یا قطبهای صنعتی دنیا اگر جامعه

 خروی باشد، )وَ أَنْ لَیكسَنیست و از طرفی ضمن آیات ذکر شده معتقد به دستیابی به نتیجه دراثر تالش سالم و هدفمند و درراستای سعادت ا

اى جز سعى و کوشش او نیست(،  قطعا در معادالت سیاسی اقتصادی دنیا به دنبال استقالل ( )براى انسان بهره35. )سوره نجم/لِلْإِنْسانِ إاِلَّ ما سَعى

ت و فروش موادخام به آنها باشد که خود گردد و نه به دنبال ایجاد روابط تجاری که آن هم برای افزایش مصرف و خرید محصوالو عزت خود می

دهد. در چنین نگرشی قدرت ایمان و تالش جامعه در برابر تهاجم اقتصادی دشمن چنان برکتی نوع دیگری از عدم کیفیت در روابط را نشان می

که ایجاد چنین نگرشی در گرو تعلیم و  اندازد. بدیهی استهای او را در جنگ به جریان میدهد که تمامی مصادیق امدادهای الهی و وعدهرا می

 تربیت از سنین پایین و امتداد آن در فرهنگ جامعه است. 

 

 ایجاد و تقویت روحیه تعاون و برادری در نظام اقتصادی جامعه -9

( )مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را 16)سوره حجرات/« تمرْحَمُونَإِنَّمَا الْمُؤْمِنمونَ إِخْوَةٌ فَأَصكلِحُوا بَیكنَ أَخَوَیكکممك وَ اتَّقموا اللَّهَ لَعَلَّکممك »

 صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید(

وستى ددار اسالمى است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنى. اسالم سطح پیوند عالئق این جمله یکى از شعارهاى اساسى و ریشه 

کند، و آن مسلمین را به قدرى باال برده که به صورت نزدیکترین پیوند دو انسان با یکدیگر آنهم پیوندى بر اساس مساوات و برابرى، مطرح مى

یگر ، با یکدنسبت به یکدیگر است. روى این اصل مهم اسالمى مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله، و داراى هر زبان و هر سن و سال« دو برادر»عالقه 

کنند، هر چند یکى در شرق جهان زندگى کند، و دیگرى در غرب. در مراسم حج که مسلمین از همه نقاط جهان در احساس عمیق برادرى مى

اى است از تحقق عینى این قانون مهم شوند این عالقه و پیوند و همبستگى نزدیک کامال محسوس است و صحنهآن کانون توحید جمع مى

داند، و همه را خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده، نه تنها در لفظ و در به تعبیر دیگر اسالم تمام مسلمانها را به حکم یک خانواده مى اسالمى.

    ( 179: 22، ج1374شعار که در عمل و تعهدهاى متقابل نیز همه خواهر و برادرند. )مکارم شیرازی، 

هاى عملى آن ارائه گردیده است که به عنوان نمونه امام صادق کید فراوان شده، و مخصوصا جنبهدر روایات اسالمى نیز روى این مساله تا

)مؤمن برادر « المؤمن اخو المؤمن، کالجسد الواحد، اذا اشتکى شیئا منه وجد الم ذلک فى سائر جسده، و ارواحهما من روح واحدة»فرماید: ع مى

ند، که اگر عضوى از آن به درد آید، دیگر عضوها را نماند قرار، و ارواح همگى آنها از روح واحدى مؤمن است، و همگى به منزله اعضاء یک پیکر

المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله، ال یخونه، و ال یظلمه، و ال یغشه، و ال یعده عدة »خوانیم: گرفته شده(. در حدیث دیگرى از همان امام )ع( مى

دارد، با او غش و تقلب کند، و ستم روا نمىبه منزله چشم او و راهنماى او است هرگز به او خیانت نمى)مؤمن برادر مؤمن است و « فیخلفه
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( شایان ذکر اینکه بابی از ابواب اصول کافی با عنوان اخوه 133: 2، ج1311اى را به او دهد تخلف نخواهد کرد.( )کلینی،کند، و هر وعدهنمى

 رساند.اهمیت موضوع را می المومنین بعضهم لبعض آورده شده که

( )و خصومت با جمعیّتى که 2)سوره مائده/«وَ التَّقْوىوَ ال یَجكرِمَنَّکممك شَنَآنم قَوكمٍ أَنْ صَدُّوکممك عَنِ الْمَسكجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعكتَدُوا وَ تَعاوَنموا عَلَى الْبِرِّ »

تند، نباید شما را وادار به تعدّى و تجاوز کند! و )همواره( در راه نیکى و پرهیزگارى با شما را از آمدن به مسجد الحرام )در سال حدیبیه( بازداش

 هم تعاون کنید(

فرماید: ور شدن آتش نفاق در میان مسلمانان است. سپس براى تکمیل بحث گذشته مىاهمیت این دستور اسالمى براى جلوگیرى از شعله 

دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بگیرید باید دست اتحاد در راه نیکیها و تقوا به یکدیگر شما بجاى اینکه دست به هم بدهید تا از »

 (.وَ ال تَعاوَنموا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدكوانِ )وَ تَعاوَنموا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى« بدهید نه اینکه تعاون و همکارى بر گناه و تعدى نمائید.

در زمینه تعاون آمده یک اصل کلى اسالمى است که سراسر مسائل اجتماعى، حقوقى، اقتصادی، اخالقى و سیاسى را در آنچه در آیه فوق 

بر میگیرد، طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهاى نیک تعاون و همکارى کنند ولى همکارى در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و 

 کب آن، دوست نزدیک یا برادر انسان باشد.ستم، مطلقا ممنوع است، هر چند مرت

اند، که یکى جنبه اثباتى دارد و اشاره به اعمال مفید است، و دیگرى هر دو در آیه فوق با هم ذکر شده« تقوا»و « بر»جالب توجه اینکه 

م در دعوت به نیکیها و هم در مبارزه با باشد. و به این ترتیب تعاون و همکارى باید هجنبه نفى دارد و اشاره به جلوگیرى از اعمال خالف مى

 (293: 4، ج1374بدیها انجام گیرد.)مکارم شیرازی، 

اگر این اصل در اجتماعات اسالمى زنده شود و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات شخصى و نژادى و خویشاوندى با کسانى که در کارهاى 

اى که باشند، خوددارى نمایند، همکارى کردن با افراد ستمگر و متعدى در هر گروه و طبقهدارند همکارى کنند، و از مثبت و سازنده گام بر مى

 یابد.بسیارى از نابسامانیهاى اجتماعى و اقتصادی سامان مى

( )و دلهاى 63)سوره انفال/« هَ أَلَّفَ بَیكنَهُمك إِنَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌوَ أَلَّفَ بَیكنَ قملموبِهِمك لَوك أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَركضِ جَمیعاً ما أَلَّفْتَ بَیكنَ قملموبِهِمك وَ لکِنَّ اللَّ»

توانستى! ولى خداوند در میان آنها کردى که میان دلهاى آنان الفت دهى، نمىآنها را با هم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روى زمین است صرف مى

نظام همکاری و تعاون که با توجه به آیه فوق نشات گرفته از الفت قلوب مومنین است  الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!( روحیه برادری و

توان درک نمود. قطعا یکی از گردد را در روزهای سخت اسالم و از جمله جنگ تحمیلی اخیر میکه توسط نیروهای ماورایی و الهی ایجاد می

مرزمان است. اگر قبول کنیم که نامهربانی نسبت به بیت المال، اختالس، عدم رموز مهم پیروزی در هر جنگی وجود چنین رابطه عاطفی بین ه

ین برد، اخواری همگی از انواع ظلم است، و برابری و مساوات را در جامعه از بین میایثار، ایجاد قتنه، اشرافیگری و اسراف، فساد اقتصادی و ویژه

شود. اعث از بین رفتن اعتماد به خودی و توجه و تمایل به بیگانگان و عامل نفوذ دشمن میرفتارها باعث از بین رفتن روحیه برادری و در نتیجه ب

آورد که دشمن از همان هایی بوجود میبرد و شکافهای اقتصادی از بین میدرحقیقت عدم وجود تعاون و روحیه برادری وحدت ملی را در حوزه

 هد.تواند وارد شود و اقتصاد ملی را شکست دمسیرها می

شود. وقتی جامعه به در مقابل، وجود روحیه تعاون و وحدت بین اقشار مختلف جامعه باعث تمرکز نیروی خودی در مقابله با دشمن می

هنده ددلیل تفکر تعاونی، محصول داخلی را بر نمونه ممتاز خارجی ترجیح دهد و از کار و تولید ملی حمایت کند و از طرفی تولید کننده و ارائه 

ات نیز تمام تالش خود را برای تولید و خدمات با کیفیت انجام دهد و مصرف کننده را برادر خود باور داشته باشد، جامعه همچون یک پیکر خدم

 واحد در برابر هجمه اقتصادی غرب عمل نموده و راه نفوذ اقتصاد بیگانه را می بندد.

 

 گیرینتیجه
ه امروز دشمنان اسالم و انقالب ایران بر آن تاکید دارند جنگ نرم اقتصادی است تا از همانگونه که مشاهده گردید مهمترین موضوعی ک

این طریق بتوانند به اهداف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی خود برسند. تهاجم اقتصادی غرب بعد از دوران مقدس جنگ تحمیلی نوع دیگری از 

ای جز شکست و ورت عدم توجه، دقت و هشیاری در خاکریز خودی، نتیجهتهاجم است که گرچه در آن حمله نظامی صورت نگرفته اما درص

 عقب نشینی در پی نخواهد داشت. 
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در برابر این تهاجم گرچه توجه ویژه به زیر ساختهای کشاورزی و دامپروری ضروری است اما بدیهی است که اگر بسیج همگانی در همه 

 کند. ود، دشمن از منافذ ایجاد شده رخنه خواهد کرد و جبهه خودی را دچار شکست میها در جبهه خودی به صورت یکپارچه ایجاد نشزمینه

ریزى و مدیریت تولید، توزیع و مصرف، جلوگیری از اسراف و تبذیر و اتراف، تکیه و تقویت تولید داخلی با کیفیت و کمیت بهینه، برنامه

قویت ایمان و ایجاد روحیه برادری و تعاون، همگی از موضوعاتی است که نقش تاکید بر نظارت دقیق و عملیاتی نمودن آن در سطوح مختلف، ت

 اساسی در رشد و توسعه اقتصاد روستایی به عنوان بدنه اصلی اقتصاد مقاومتی دارد.

تا  داشته باشند در خانواده امروز ایران، پدر مهربان و دلسوز )مسئولین( و فرزندان ایثارگر و قانع، بایستی به عنوان دوشرط اساسی وجود

ده ابتوان منابع محدود موجود بر سر سفره را با رضایت عمومی و قناعت استفاده کرد. هم شکرگزار بود و هم نسبت به هم مهربان. اگر پدر خانو

ابع را در یثار ننمایند و منو فرزندان اعتماد الزم را به یکدیگر نداشته باشند و یا پدر تمام امکانات خود را صرف نکند و یا فرزندان نسبت به هم ا

ریزى انحصار خود بخواهند، قطعا نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. لذا اولین شرط افزایش ایمان و عمل صالح و ایجا نگرش الهی است که با برنامه

 توان به آن دست یافت.دراز مدت و از آموزش و پرورش می
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Analysis of the Necessity of the Development of the Rural 

Economy, Agriculture and Animal Husbandry, in Terms of 

Sanctions from the Perspective of the Holy Quran 
 
 

Ahmad Assadi, Maryam Mozahebian 
 

 

Abstract 
Economical soft war is the most important tool used by Iran's enemies, to break the independence and the 

resistance of Iranian nation as flagship of the fight against imperialism. This paper reviews different 

methods of invading enemies including; sanctions, de-quality of products, promotion of consumerism and 

wastefulness, welfare stroke and spoilage, instillation of the culture of conspicuous consumption, false 

advertising and creation of an atmosphere of suspicion and mistrust, also this paper has investigated 

strategies to combat this invasion with verses of the Holy Quran. Finally it concludes that the most 

important way to deal with economic invasion is emphasis on the development of the rural economy, 

agriculture and animal husbandry. This approach that focuses on the independence as the most important 

element in resistance economy, includes several aspects consists of; an increase in faith, production 

planning, optimized distribution and consumption,  emphasis on knowledge-based firms and quick-impact 

firms,   combat against multiplier and Aristocracy and waste,   securing capital and strengthening the spirit 

of contentment, cooperation and brotherhood. 

Keywords:  Resistance economy, rural economy, agricultural development, economic war 

 

 

  

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

