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 راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی

 1محمد ساجدی

 

 

 چکيده

این مقاله می خواهد تعریفی جدید از اقتصاد مقاومتی و راه حصول به آن ارائه دهد. بدین منظور ابتددا بدا رو  تحمید     

محتویی مفهوم اقتصاد مقاومتی، موانع و د،ی  آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ سپس با تعری  و پیشنهاد روشی بندام  

 کارا برای تدوین اقتصاد مقاومتی ارائه می کند.   ، راهکاری تازه و بسیار"تحمی  سیستمی اقتصاد"

تحمی  سیستمی اقتصاد می تواند دانش اقتصادی را به جمو برده و پدیش بیندی رفتارهدای اقتصدادی فدرد و جامعده در       

شرایط مختم  از جممه شرایط تحری  را، ممکن سازد. همچنین این رو  می تواند برای ارائه راهکارهای مطمئن و نیدز  

درصد اطمینان به این راهکارها، به کار برده شود. در این مقاله این مطمب و نیز کار برد رو  تحمید  سیسدتمی    تعیین

اقتصاد، با ارائه نمونه ها و مثالها و همچنین اشاره به موارد واقعی جامعه، نشان داده می شود. در نهایدت، نکدات مهد  و    

 قاب  توجه موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح می گردد.

 

   اقتصاد مقاومتی، تحليل سيستمی، تحليل سيستمی اقتصاد،  نظام اقتصادی واژگان کليدی:

 

 مقدمه:   -1

اصطالح اقتصاد مقاومتی، حکایت از نگاه جدیدی به وم  اقتصاد می باشد؛ و نوع تازه ای از اقتصاد را می خواهد معرفدی  

می باشدد. ویژگدی و    -  تهدید ها و تحری  ها هستندکه در معر-نماید. اقتصادی که متناسب با کشورهایی چون ایران 

 تمایز این چنین کشورهایی در این است که دارای ی  اقتصاد مقابمه کننده با حرکت ومومی اقتصاد جهانی، هستند.

قسمتی از این حالت اپوزیسیون و مقابمه ای، ناشی از جهت گیری ایدئولوژی خود آن کشدورها و قسدمتی هد  ناشدی از     

و حممه اقتصاد جهانی به اقتصاد نوپای این کشدورها مدی باشدد کده ناچدارًا آنهدا را بده سدوی موضدع مخدال  و           مبارزه 

 اپوزیسیون می برد.

از آنجا که چنین اقتصاد نوپایی لزوماً در چهارچوب هدای نظدری آندان شدک  نگرفتده      -در واقع بازیگران اقتصاد جهانی 

آن در ماراتن اقتصاد جهانی جموگیری کنند؛ و اگر در شرایط خاگ و برخدی  او،ً تال  می کنند تا از بازی دادن  -است

                                                           
0
 sajedi@staff.um.ac.ir، مفید ق دانشگاه ارشد  یدانشجو.  

 : اقتصاد  مرتبط با انديشكده
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حیطه های اقتصادی ناچار به بازی دادن این چنین اقتصادی باشند، تال  میکند تا بازی ی  طرفده ای برقدرار سدازند.    

 بازیی که ی  طر  برد و طر  دیگر اگرنه باخت، ،اق  برد نیز نداشته باشد.

 یعتاً مقابمه فکری و وممی مابین این اقتصاد نوپا و ،بی های اقتصاد جهانی شک  می گیرد.از اینجاست که طب

اقتصداد  در گیرودار این حممه ها و تقاب  ها، بتدریج نوع خاصی از اقتصاد شک  می گیرد؛ که از جهتی می تدوان آن را  

صادی توانایی مقابمده در شدرایط بدازی ید      نامید. چرا که بزرگترین ویژه گی چنین اقت اقتصاد مقاومتیو یا  مقاومت

 طرفه و نامتقارن می باشد.  

گرچه وام  اولیه پیدایش چنین اقتصادی مسئمه مقابمه با غولهای اقتصادهای جهانی بوده است، ولی نوع اقتصدادی کده   

های سدنتی و کالسدی     بوجود می آید ااز نظر پایداری و خوداتکایی( الگویی بسیار کاراتر و توانمند تر نسبت به اقتصاد

 موجود است.

 چيستی اقتصاد مقاومتی -2

تحمی  اینکه این ساختار جدید اقتصادی که شک  گرفته، اساسدًا چگونده اقتصدادی اسدت؟ و چده تفاوتهدایی بدا دیگدر         

ساختارهای موجود دارد؟ چگونه شک  می گیرد و امتداد می یابد؟ و در ک  شناخت این ساختار جدید، می تواند شاخه 

 دی از وم  اقتصاد را بر روی اندیشمندان اقتصادی باز کند.جدی

در نتیجهِ تکمی  این دانش جدید، مانند هر وم  دیگر می توان متعمق این وم ، یعندی اقتصداد خدرد و کدالن جامعده را      

ی تدوان  تحت کنترل درآورده و آنرا بهبود بخشید؛ همچنین آن را توسعه داده و تریرات ،زم را اومدال کدرد. در کد  مد    

گفت این رویکرد و ابزارهای جدید اقتصادی آن، موجب تسمط بیشتر دولت بر هدایت مسائ  اقتصادی چندین جدوامعی   

 که در معر  حمالت گوناگون خارجی و تحو،ت داخمی اقتصادی هستند، خواهد شد.

رزیدابی هدای میددانی و جمدع     برای شناخت این نوع جدید اقتصاد راه های مختمفی وجود دارد؛ به ونوان مثال: انجدام ا 

آوری داده ها، جمع آوری اطالوات کیفی از تاثیر این نوع اقتصاد در بخشهای مختم  جامعه و در نهایت تحمی  و جمع 

 بندی این اطالوات برای دستیابی به مدل وممیاتی این نوع اقتصاد، از راهکارهای شناخت و تحمی  آن است.

شده که ومدتاً از نوع روشهای آماری می باشد، امّا برای دست یدابی بده نتیجده ،زم    ،زم به توضیح است روشهای گفته 

است تا ابتدا بر اساس ی  تئوری از پیش تعیین شده داده ها جمع آوری و سپس تحمی  نتایج انجام گیرد. یعنی اگر از 

ونه باید جمع آوری شود؟ و نیز نمدی  ابتدا نظریه ای وجود نداشته باشد، نمی توان گفت چه اطالوات و داده هایی، و چگ

 توان گفت معیارها و شاخص های مورد نظر چه هستند؟ و چه چیز قرار است بدست آید؟

لیا قب  از بررسی روشهای میدانی و آماری، باید بدنبال روشهای دیگدری بدود کده بتواندد نظریده اولیده را بدرای انجدام         

اجرای روشهای آماری باید بدنبال نظریه پردازی در این خصوگ بدود.   روشهای آماری فراه  نماید؛ و در حقیقت قب  از

گرچه به هرحال ایجاد نظریه یا به وبارتی نظریه پردازی، جایگزین روشهای آماری نمی شود؛ ولی ید  نظریده پدردازی    

 اشد.خوب در جمع آوری، تحمی  داده ها و دستیابی به مدل اقتصادی مورد نظر می تواند کم  زیادی داشته ب

 است. اقتصاد مقاومتیاین مقاله با تال  می کند چنین نظریه پردازی صورت دهد؛ که همان تبیین تحمیمی نظریه 

 

 امّا اقتصاد مقاومتی، واقعاً چيست ؟

با اینکه کاربرد واژه اقتصاد مقاومتی در حوزه های اقصادی نسبتاً جدید است، اما تعمق در محتدوی آن مدی رسداند کده     

 تاً کاممی است و بار معنایی که از آن انتظار می رود را می تواند برآورد نماید.اصطالح نسب
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در اولین نگاه به نظر می رسد اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در مقاب  ترییرااز هر جهت که باشد( مدی تواندد و یدا    

ی ثبدات، سدکون و تعدادل از مفهدوم آن     باید مقاومت نماید؛ که این ترییر می تواند درونی و یا بیروندی باشدد.  لدیا ندوو    

 استنباط می شود.

اما این سؤال پیش می آید که برای اقتصاد، سکون و توق  اصو،ً آیا مناسب است؟ در حالیکه به نظدر میرسدد برقدراری    

سکون برخال  اهدا  اقتصادی باشد. یعنی هر اقتصادی تال  میکند تا بیشترین رشد اقتصادی را که در واقع حرکدت  

 وبه جموی اقتصاد است، داشته باشد.  ر

در پاسخ به این اشکال البته می توان تبصره ای قای  شد و این سکون و مقاومت را در مقاب  ندوع خاصدی از فشدارهای    

بیرونی بر اقتصاد تعری  کرد. در این صورت شاید بتوان تمفیقی از این اقتصاد و شاخص های رسمی اقتصدادی همچدون   

 داد. رشد تولید، ارائه

ولی نگرانی این است که وقتی برای ح  این اشکال از تبصره و استثناء استفاده می شود، در واقدع بدا رو  فروکاهشدی    

نظریه اصمی مدام ضعی  و ضعی  تر خواهد شد؛ که در آن صورت چنان نظریه ای توان پاسخگویی به اهددا  اصدمی و   

 اولیه خویش را نیز از دست خواهد داد.

یه اقتصادی را چنان قوی و جهان شمول باید تعری  کرد که همه شرایط را در بر گرفته و کمترین اسدتثناء  در واقع نظر

 و تبصره را داشته باشد؛ و بتواند قدرت پیش بینی داشته باشد.

را برقدرار   ثبات ا که محصول اقتصداد مقداومتی اسدت(   لذا سؤال این است که چگونه می توان از سویی تعادل و 

 در عين  ال  رکت روبه جلوی اقتصاد را نيز ازدست نداد؟ ساخت، و

ابتددا   -و در واقع تبیین افتصاد مقاومتی–برای پاسخ به این سؤال و تعیین شرایط مرزی ایجاد تعادل بین این دو هد  

 باید تهدید های ممکن برای  نظام اقتصادی شناسایی شود.

قرار می گیرد وبارت است از: تورم، رکود، بیکاری، فاصدمه طبقداتی،    برخی از تهدید های اقتصادی که اغمب مورد توجه 

 فقر، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق، کاهش تولید، احتکار، گرانفروشی، تحری  اقتصادی، رشوه، ربا، دزدی، رانت و ...

از ایدن ووامد    واضح است که برخی از این تهدیدات ناشی از ووام  داخمی و برخی ناشی از ووام  بیرونی است؛ برخدی  

نیز میتوانند ناشی از هردووام  بصورت مشترک و یا جداگانه، باشد. ایدن نکتده را بایدد اشداره کدرد کده برخدی از ایدن         

تهدیدات، به ووام  اصمی و زیربنایی اقتصاد حممه کرده و برخی نیز ووام  ثانویه اقتصداد را هدد  قدرار مدی دهدد. بده       

 یه او اصمی( و برخی تهدیدات تبعی یا ووار  آن ووام  اصمی هستند.وبارت دیگر برخی از آنها تهدیدات پا

چیزی غیر از این نیست که ی  یا چندد وامد  از ووامد      بحران اقتصادیهمچنین باید این نکته را نیزاضافه کرد که 

یدا ثبدات    فوق به حد غیر قاب  مهار، گستر  یافته و باوگ به ه  خوردن شدید و غیر قاب  کنترل گدرد  اقتصدادی و  

 اقتصادی جامعه بشود.

پس از شناسایی ووام  تهدید، در گام بعدی باید اهدا  اقتصادی، جهدت گیدری اقتصداد  و چرخده متعدادل اقتصدادی       

جامعه را ترسی  کرده تا  مشخص شود ی  اقتصاد ایده آل جامعه اسالمی، به چه سویی می خواهد حرکدت کندد؛ و بده    

 چه اهدافی می خواهد برسد.

عبیر دیگر اگر فر  شود هیچ وام  مزاح  و مانعی درکار نباشد، در این حالت چه انتظاری از ی  اقتصاد موفدق در  به ت

 جامعه اسالمی می توان داشت؟

 بدیهی است این موضوع  باید با توجه به ویژگی های جامعه دینی مطرح شود. 
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می دانند. ودالت به این معنی است که هرفردی دقیقداً  معمو،ً مهمترین هد  اقتصاد در جامعه دینی را برقراری ودالت 

 به میزان تالشی که می کند پادا  دریافت کرده، و نیز هر چیز در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد.

باید توجه کرد برقراری ودالت لزوماً به این معنی نیست که در چنین جامعه ای هیچ فقدر و یدا فقیدری وجدود نخواهدد      

حال اگر کسی به حد ور  کار کند، به میزان معقولی مدی تواندد از رفداه و متناسدب بدا کدار و تدال         داشت؛ ولی به هر

 خویش، برخوردار شود.

در چنین جامعه ای هر انسانی خواهد توانست همه نیازهای طبیعی خویش مانند حق برخورداری از ی  زنددگی سدال ،   

کما،ت بالقوه وجودی خویش مانند ومد ، پیشدرفت، تعدالی، و دیدن را      ازدواج، شر ، رفاهِ معقول، و ... را تامین نموده، و

 آشکار سازد.

نکته مه  این است که در چنان جامعه ای شرایط برابر و یکسانی برای همگان در جهت دستیابی به اهدا  گفتده شدده   

هرحدال یکدی از ووامد  اصدمی     وجود خواهد داشت؛ و نه اینکه لزوماً همگان از مزایای یکسانی برخوردار شوند. چرا که ب

 دست یابی به آن مزایا، کار و تال  خود فرد است. او این نکته ای است که اغمب مورد فراموشی قرار می گیرد.(

لیا در جامعه اسالمی ودالت به ونوان هد  اصمی اقتصاد بوده و اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی و یا سدرانه درآمدد   

 ی نمی توان برای آن ترسی  کرد، طبیعتاً نمی تواند هد  اصمی قرار گیرد.  و... که اصو،ً هیچ حد ومرز

 تعری  گردد.  د معقول رفاهدر نتیجه در اقتصاد جامعه دینی به جای افزایش رفاه یا سرانه درآمد، می بایست 

نظدر ایدن نوشدتار    طبیعتاً در حوزه فردی نیز مباحثی همچون کمال طمبی و تعالی فرد مطرح خواهد شد، که البته مدد  

 نیست.

ی  نکته بسیار مه  که باید توجه داشت این است که این هد  گزاری بر خال  هد  گزاری های اقتصاد هدای رایدج،   

هیچ گونه تضاد درونی نداشته و بمحاظ وقمی نیز تحقق آن امکان پییر است؛ در حالیکه در هد  گدزاری هدایی اقتصداد    

ی، تضادها درونی هست که امکان تحقق ایده آل همه آنها با یکدیگر را متنداقض و  های رایج، بین اهدا  مختم  اقتصاد

 غیر قاب  حصول می کند.

البته این هد  گزاری جدید هنوز مشخص نمی کند که تحقق جمیع اهدا  مورد نظر در جامعه چگونه بدست خواهدد  

ند هزاران سال در جامعه ای برقدرار گشدته و   آمد؟ به ونوان مثال: ی  گرد  اقتصادی ثابت و درسطح نازل، ه  می توا

 شرایط ثبات را برقرار سازد؛ در حالیکه هیچ تعالی و پیشرفی نیز در جامعه ایجاد نکند.

 به وبارت دیگر، شرط دومی که می بایست توسط نظریه جدید ارضا شود ایجاد تحول و تکام  اقتصادی خواهد بود.

 

 ایداریپيشرفت و تعالی جامعه، عامل بروز ناپ -3

،زم به یادآوری است، چهارچوب اصمی این نظریه جدید، دین است؛ و دین بر تعالی و پیشرفت تاکیدد دارد. بده وندوان    

مثال می توان به این حدیگ معرو  اشاره کرد که می فرماید: هرکس امروز  مانند دیروز  باشدد زیانکدار اسدت. لدیا     

در حال پیشرفت، توسعه و تعالی باشد. لیا ترییر و تحدول روبده جمدو از    جامعه دینی ومی القاوده می بایست روز به روز 

 دیدگاه دین، نه تنها مشروویت دارد، که ضرورت دارد.

اما سؤال این است: جامعه ای که برقراری ودالت هد  اصمی اقتصادی آن قرار گرفته است، چگونه می تواندد متحدول و   

 متریر باشد؟

لت در چنان جامعه ای به حق برقرار شده باشد، ومی القاوده افدراد اندیشدمند و خدال ق    این است که: اگر ودا پاسخ اول

می بایست در جایگاه خویش قرار گرفته باشند. لیا چنین جامعه ای واقعاً روز به روز در حال پیشدرفت و تعدالی خواهدد    
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ه اسدت کده ثبدات را برنتافتده، و بددنبال      اینگون -که بهرحال در هر جامعه ای وجود دارند-بود. چرا که ذات افراد خال ق 

تعالی و پیشرفت هستند. اتفاقاً باید توجه داشت جوامعی که متوق  شده اند و یا از قطار پیشرفت جهدانی وقدب ماندده    

اند، بدین ومت بوده که یا شرایط ،زم برای افراد خالق فراه  نشده و یا وجود انحصارها، رانتهدا و محددودیت هدا باودگ     

 جامعه از منافع ابتکارات و خالقیت ها آنها برخوردار نگردد.شده تا 

این است که دنیای پرشتاب کنونی نشان داده که اگر بوسدیمه مواندع بیروندی جمدوی ترییدر گرفتده نشدود،         پاسخ دوم

نیدز  ترییرات به هرحال از بیرون و درون بر جامعه تحمی  خواهد شد؛ و چه بسا برخی از این ترییرات قابد  جمدوگیری   

 نباشد. مه  این است که این ترییرات در جهت اهدا  و تعالی جامعه قرار گیرد.

در هرحال، بر اثر شروع فرایند ترییر و یا پیشرفت اچه خواسته و چه ناخواسته(، اغمبِ ساختار ها، نظامهدا و گردشدهای   

جب ناپایداری خواهد بدود. بده وندوان    اقتصادی جامعه دچار ترییر و تحول شده که این ترییرات ،اق  در کوتاه مدت مو

مثال با گستر  نوع خاصی از ساخت و ساز صنعتی در بخشهای ومرانی جامعه، برخدی از مشداغمی کده بدا ندوع قبمدی       

ساختمان سازی در ارتباط بوده است، ممکن است از دست برود؛ و لیا با،جبار در این بخش، درصدی از بیکداری ایجداد   

 خواهد شد.

سروت ورود و گستر  این صنعت جدید در جامعه اغمدب بسدیار سدریعتر از سدروت ایجداد سدازگاری        بدیهی است که

جامعه با این شرایط جدید است؛ لیا بحران هایی هرچند محدود یا موقت در زمینه  بیکاری در آن بخدش بدروز خواهدد    

 کرد.

ت نسدبی در شاخصد ای   این است که چگونه می توان درعين  فد  تعدادل و ثبدا   ااول(  سؤال بسيار م م

  رکت متعالی جامعه را نيز برقرار ساخت؟ ا که اولین شرط اقتصاد مقاومتی است(،مطلوب اقتصادی 

نظام های اقتصادی موجود، ومدتاً نمی توانند این دو مسئمه را در کنار ه  داشته باشد. این نظدام هدا یدا بایدد سیاسدت      

 یش گیرند و یا سیاست های رشد اقتصادی را. های ودالت محور و نظام های باز توزیع را در پ

لیا حرکتهای اقتصادی در چنان جوامعی همیشه نوسانی می باشد؛ یعنی بدلی  خواسته های ومومی گداه در ید  سدو    

 حرکت کرده و هنگام برخورد به بحرانهایی که خاگ جهت گیری موجود است، به سوی دیگر چرخش می کند.  

و،ً می توان همه شاخصهای مطموب اقتصادی را بطور همزمدان و متعدادل ارتقدا داد؟ بده     سؤال دوم این است که آیا اص

 نحوی که نه دچار افراط و نه دچار تفریط شود، و نه حرکت رو به جموی اقتصادی جامعه دچار اختالل شود؟

بدر چندین کداری نیسدت؛     می توان ثابت کرد که اقتصادی که بر مبانی تفکرااصطالحاً( غربی بناگیاشته شده است، قادر 

 چرا که اصو،ً این اقتصاد و مبانی نظری آن، تضاد درونی دارد.

مبنای اقتصاد غربی اکه البته تقریباً اقتصاد رایج جهان است،( خود خواهی و نفع شخصی افراد است. به تعبیر دیگدر در  

 .هرکسی بدنبال منافع خویش استآن اقتصاد، 

حیوانی انسان لحاظ گردد، سخنی درست است؛ اما اشدکال ایدن اسدت کده انسدان      البته این سخن اگر در ساحت نفس 

 منحصر به جنبه حیوانی نبوده و زندگی انسان نیز در این جهان خالصه نمی شود.

باید توجه داشت که ساحت حیوانیت همراه با تزاح  و تضادها است؛ به ونوان مثال گرگ و میش نمی توانندد هدردو از   

در کنار ه  برخوردار باشند؛ خوشبختی یکی از آنها مساوی بدبختی دیگری است. به همین دلی  است  زندگی ایده ال و

که اگر زندگی را با جهان بینی منحصر در این جهان مادی بنگری ، اقتصادی که بر چندین مبندایی بندا گیاشدته شدود،      

 تناقضاتی غیر قاب  اجتناب در درون آن ایجاد خواهد شد.
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خشی از انسانها همراه خواهد بود با نابودی منافع بخشی دیگر. ممکن است گفته شود در دنیای امروز می تثمین منافع ب

توان قاوده ُبرد / ُبرد را برقرار ساخت، امّا این قاوده مرالطه ای پنهدان دارد؛ چدرا کده او،ً ایدن قاودده در شدرایط مندابع        

دود. در دنیای واقعی توزیع واد،نه و برخدورداری قشدرهای پدایین    نامتناهی برقرار است و نه در شرایط واقعی منابع مح

دست، مساوی با از دست رفتن بخشی از منافع قشرهای با، دست خواهد بدود؛ لدیا چگونده مدی تدوان از دسدت رفدتن        

 0قسمتی از منافع این گروه را بُرد و موفقیت آنها قممداد کرد؟

قوانین، روابط مابین انسانها را به نفع مندافع همگدانی تعددی  نمایدد، امّدا قدادر       دوماً این قاوده شاید بتواند بوسیمه وضع 

نخواهد بود اراده و درون انسانها را ترییر دهد؛ چرا که ترییر درون انسانها مساوی با اخالق است، و اخدالق یعندی اینکده    

 ست.افراد فقط بدنبال منافع خود نباشند؛ لیا این مطمب متناقض با مبنای اولیه ا

اما مبنای اقتصاد اسالمی اکه البته تثکید می شود هنوز چنین اقتصادی بطور کام  بوجود نیامدده اسدت،( خودخدواهی    

 است. دیگر خواهینیست؛ بمکه 

 در این خصوگ توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 

 چگونگی برقراری تعادل و توازن  -4

همه شاخصهای مطموب اقتصادی را بصورت متوازن و متعادل فدراه   ادوا این است که مکانیزم یا روشی که بتواند رشد 

نماید، در اقتصاد رایج اغربی( قاب  تحقق نیست. از سوی دیگر اقتصاد اسالمی که بر مبنای دیگرخواهی بنا شدده باشدد،   

 لت وجود دارد؟نیز هنوز بطور کام  بوجود نیامده است. لیا سؤال این است که آیا در این شرایط راهی برای تحقق ودا

در پاسخ باید گفت ی  مرحمه واسط و میانه وجود دارد که می توان وضعیت مورد نظر را  تدا حدد قابد  قبدولی برقدرار      

ساخت. بهرحال تا زمانی که اقتصاد اسالمی از اساس پایه ریزی نشده و به اجرا در نیامده است، چداره ای نیسدت و مدی    

 انجام اصالحاتی در آن، مورد استفاده قرار داد. بایست همین اقتصاد رایج را ،اق  با

لیا سؤال میکور اینگونه مطرح می شود که چه اصالحات و چگونه اهدافی را باید مدنظر داشت تا آن تضادها و تناقضات 

 به حداق  ممکن برسد؟

اری در ودین حدال کده    قب  از اینکه به پاسخ این سؤال پرداخته شود ،زم است چگونگی برقراری تعدادل و ایجداد پایدد   

 جموی حرکت و تعالی جامعه گرفته نشود، مورد بررسی قرار گیرد.

 توضیح داد. 0موضوع را می توان با توجه به شک  شماره 

 
 0شک  شماره 

در این تصویر واضح است که گوی غمطان، نسبت به دو جهت نشان داده شده، در حالت تعادل نسبتاً پایداری قدرار دارد.  

سیست ، آن را به حالت اول بدر مدی    0هرگونه نیروی خارجی وارد شده بر آن تحت تثثیر خود کنترلی و بازخوردچرا که 

 گرداند.

                                                           
باید توجه داشت طرح مسائمی چون منافع دراز مدت یا پایدار، نیز نمی تواند مشک  گشای تناقضات درونی مبانی منفعت شخصدی باشدد، چدرا     0

 که به هر حال برای بدست آوردن منفعت، نیاز به از دست دادن بخشی دیگر از منفعت خواهد بود.
 فیدب  0
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همچنین بدیهی است با افزایش میزان بازدارندگی نیروهای کنترلی، میتوان میزان مقاومت گوی غمطان در برابر ووامد   

 تحری  خارجی را افزایش داد.

ر ساده ای از ی  اقتصاد مقاومتی است. یعنی اقتصادی که بر اساس توانایی های درونی خود قادر این شک ، مثال بسیا 

 است شرایط خود را تا حد قاب  قبولی کنترل و یا حفظ کند.

 اما با این مثال، چند اشکال و سؤال مه  دیگر مطرح می شود.

 و تعالی سيستم را نگيرد؟ الف( ميزان این بازخورد و ج ت آن چگونه باید باشد تا جلوی رشد

ب( اگر برقراری بازخورد درخصوص عوامل بيرونی می تواند مؤثر باشد، عوامل تاثير گذار درونی که موجدب  

 ناپایداری می شود را چگونه می توان خنثی کرد؟

  را در در پاسخ سؤال اول ایده ها و پیشنهادهای متعددی قاب  طرح است. از جممه می توان درجات محدودیت سیسدت 

جهت مورد نظر تنظی  و سامان دهی کرد؛ همانند جوب آبی که در جهت خاصی کشیده شدده اسدت. بده تعبیدر دیگدر      

قوانین فرادستی را می توان به گونه ای تنظی  کرد که کشش و جهت گیری اقتصاد را به سمت خاصی ایجداد نمایدد. از   

 بازخورد سیست  اقتصادی رفتار نماید.جممه تنظی  مناسب قوانین مالیاتی می تواند به ونوان 

به هرحال باید توجه داشت تنظی  این قوانین می بایست بصورت کامالً هوشمندانه و حتی دینامی  باشد تا بتواندد اثدر   

گزاری مثبت داشته و دچار افراط و یا تفریط نیز نشود. به ونوان مثال اگر وضع قوانین خاگ مالیاتی بر مشاغ  خاصدی  

گرایش جامعه بدان سو و در نتیجه ایجاد خالء هدایی در آن زمینده گردیدد، مدی بایسدت قدوانین مربوطده        موجب ودم 

 انعطا  پییری ،زم را داشته و ترییرات مناسب را ایجاد نماید.

البته این دینامی  بودن به معنی نامشخص بودن جهت گیری اقتصادی نیست؛ چرا کده ناپایدداری در تنظدی  قدوانین،     

 نامه های مکرر و ترییر مداوم قوانین، از بدترین حا،تی است که می تواند در ی  نظام اقتصادی اتفاق افتد.صدور بخش

باشد. یعنی اینکه قوانین هرچه با،دست  رو به کاهشباید از با، به پایین  اِعمال بازخورد هادر واقع فرایند و مکانیزم 

تر باشند، ترییر آن باید سخت تر باشد؛ و بروکس بخشنامه ها، رویه هدا و دسدتورالعم  هدا هرچقددر بده مرحمده اجدرا        

 نزدی  تر باشند باید انعطا  پییرتر بوده و امکان ترییر آن توسط ووام  اجرایی بر اساس صالحدید، بیشتر فراه  باشد.

ذکر است به نظر میرسد در حال حاضر این فرایند در جامعه مدا بصدورت معکدوس اسدت؛ یعندی قدوانین اصدمی         ،زم به

براحتی و هر روزه در حال ترییر است، در حالیکه جزئی ترین دستور العم  های اجرایی که می بایست بتواند بدا توجده   

   و این اشکال بزرگی است.به شرایط هر منطقه یا پروژه اصالح گردد، ابداً قاب  ترییر نیست

همانندد بدازخورد ومد  کدرده و ممکدن       0تدوین قوانین بازدارنده ا از جممه مالیات ها( برای حفظ تعادل نظام اقتصادی

است موجب جموگیری و یا کند شدن حرکت روبه جموی نظام اقتصادی نیز بشود؛ لیا دو پیشنهاد برای ح  این مشک  

 قاب  طرح می باشد.

تدوین قوانین بازدارنده سه  تر و یا دینامی  تر کردن قوانین است، که مطرح شد. اما ایدن رو  مدی    ن اداولين پيش

تواند موجب از دست رفتن تعادل خصوصاً هنگام بحرانها و یا اومال فشارهای بیرونی بر اقتصداد، بشدود؛ از سدوی دیگدر     

 ایداری کم  کند.دینامی  کردن بیش از حد  قوانین نیز می تواند به گستر  ناپ

 این است که به جای حرکت روبه جموی اقتصاد، حرکتی روبه با، برای آن در نظر گرفت. پيشن اد دوم

در این حالت سیست  و نظام اقتصادی در همه درجات آزادی که احتمال انحدرا  دارد دارای فیددب  و بدازخورد هدای     

اجازه داده مدی شدود کده کد  ایدن نظدام ضدمن ید  گدرد           قوی می شود تا از انحرا  آن جموگیری نماید، ولی این 

                                                           
 تی که اخی مالیات را به نفع مالیات دهنده می داند، به ونوان دقت نظر ائمهاع( در مسائ  اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد.،زم است روایا 0
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مدی   0مارپیچی به سوی با، که همان تعالی سیست  و نظام اقتصادی است، حرکت کندد.  ایدن حرکدت همانندد شدک       

 باشد.

 
 0شک  شماره 

سیسدت    تفاوت ایده دوم با ایده اول در این است که فیدب  های ضروری سیست  برداشته و یا محدود نمی شدود. بمکده  

 با وجود برقراری این فیدب  ها در ی  گرد  معقول و حرکت آرام رو به با،، توسعه و پیشرفت خود را دنبال می کند.

در واقع اگر فیدب  ها و بازخوردهای اقتصادی به نحو معقو،نه ای برقرار شده باشد، ناخودآگداه چندین حرکتدی اتفداق     

رشد اقتصادی و تکام  آن جامعه در حال انجام خواهدد بدود، دچدار بحدران هدایی      خواهد افتاد. بنا براین والوه بر اینکه 

 چون تورم های افسار گسیخته و یا بیکاری ها و... که ناشی از ترییر در سطح گرد  اقتصادی جامعه است، نخواهد شد.

 توضیح بیشتر در این خصوگ در ادامه مطرح خواهد شد.

ایجاد بازخوردهایی که ترییرات ووام  دروندی را نیدز کنتدرل نمایدد، مدی تواندد       در پاسخ سؤال اب( می توان ادوا کرد 

 مشک  را برطر  نماید.
 

 چگونگی تمثير بازخورد ها )یا فيدبک ها( -5

 سؤال این است که چگونه میتوان چنین بازخوردها و فیدب  هایی را در وم  پیاده سازی کرد؟

ی ارائه دهد. این شک ، ی  سیست  ومومی بده همدراه فیددب  را    در این خصوگ میتواند توضیح مناسب 7شک  شماره 

 نشان می دهد.

در صورتی که ترییرات شدیدی در ورودی اتفاق افتد، مکانیزم فیدب  باودگ مدی شدود تدا اثدر ایدن ترییدرات بصدورت         

رات خروجی معکوس به ورودی اومال شده و درنتیجه از ترییرات شدید خروجی جموگیری نماید. در نتیجه سروت تریی

 تنها تابع ترییرات وردی نبوده بمکه تابع مشخصات و میزان فیدب  نیز خواهد بود. 

 
 7شک  شماره 

در حقیقت کمیه سیست  های طبیعی پایدار، از چنین مکانیزمی برخوردار هستند. گرچه در وم ، شبکه فیدب  و خدود  

 باشد.سیست ، ممکن است بسیار پیچیده تر از این نمونه ساده شده، 

حتی اگر خوب دقت کنی  رفتار های طبیعی اجتماوی انسانها نیز از این مکانیزم پیروی می کنند. مثال آن قانون ورضه 

و تقاضا است. مثالً وقتی قیمت ی  محصول با، رود، وجود فیدب  منفی آن  یعنی کاهش خریدد، موجدب بازگردانددن    

 قیمت ها به سطح قبمی می شود.
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( به موضدوع  0حداق  در دو جای مختم  ابا مضمون کنترل گروه های مختم  انسانی توسط خودشان در قرآن کری  نیز

 کنترل جوامع انسانی  با چنین مکانیزمی، اشاره شده است.

مشک  اصمی در این سیست  ها این است که اگر فیدب  های آن بصورت خواسته و یا ناخواسته، گسسته شدود، موجدب   

 حران های شدید خواهد شد.ناپایداری ها و بروز ب

البته باید توجه داشت جامعه انسانی و حوزه اقتصادی آن، مجمووه گسترده ای از این سیسدت  هدا و فیددب  هدای آن     

 است؛ به نحوی که برخی از آنها موازی هستند و برخی نیز در طول ه  قرار دارند.

و در تو است. لیا اگر فیدب  هدای یکدی از زیدر سیسدت      همچنین مکانیزم وممکرد آنها نیز فرایندهای بسیار پیچیده و ت

های جامعه انسانی گسسته شود، فیدب  های موجود در فراسیست  آن، باوگ می شدود بعدد از مددتی مجددداً فیددب       

سیست  مورد نظر برقرار شده و سیست  به سوی پایداری برود. اگرچه ممکن است این فرایند در زمان طدو،نی تدر و بدا    

 یشتر باشد.هزینه ب

به ونوان مثال اگر تناسب حقوق و دستمزد کارگران ی  شهر یا کشور با قیمت کدا، و خددمات در آن منطقده، از بدین     

برود، بوسیمه مکانیزمهای کالن تر همچون کشش و مهاجرت کارگران آن شهر به شهر یا کشورهای مجاور که حقدوق و  

ار در شهر مورد نظر  و در نتیجه برقراری مجدد تناسب بین آن دو دستمزد با،تری دارد، موجب کاهش ورضه نیروی ک

 خواهد شد.

در واقع اگر چنین مکانیزم های کنترلی فرادستی نبود، تا کنون جامعه بشری بارها بدست خود  از بین می رفت. چدرا  

را گسسته و لیا  که بشر تنها موجودی در طبیعت است که خود  می تواند فیدب  سیست  های کنترلی جامعه خویش

 به خود آسیب بزند.

خالصه اینکه اگر این گسستگی فیدبکها و گردشهای اقتصادی بصورت هدایت شده و درجهت رسیدن به ید  سیسدت    

متعالی تر باشد نه تنها اشکالی ندارد، بمکه ،زم و ضروری است. امّا در حالتیکه این گسستگی بازخوردهدا و فیددب  هدا    

ج از مرزها و یا ناشی از سوء مدیریت ها بصورت کنترل نشده اتفاق افتد، موجب بروز بحران هدای  تحت تثثیر ووام  خار

 اجتماوی و اقتصادی خواهد شد.

نکته بسیار مه  این است که برای جموگیری از ناپایداری و بحران، قب  از گشدودن فیددب  هدا و حمقده هدای گدرد        

بصورت برنامه ریزی شده انجام می گیرد، ،زم است ابتدا  فیددب   اقتصادی که در جهت ارتقای سطح گرد  اقتصادی 

های فراسیستمی آن برقرار شود، تا آن فیدب  ها هنگام دوره انتقال، مجددداً پایدداری را در زیدر سیسدت  خدود برقدرار       

 سازد.

و یا مکانیزم هدای فراتدر از   لیا اگر قرار باشد اقتصاد ک  جامعه به سطحی با،تر منتق  گردد، ،زم خواهد بود که قوانین 

اقتصاد، این فیدب  را برقرار سازد. این چنین ظرفیتی را می توان در قانون اساسدی، هنجارهدای فرهنگدی، و نظامهدای     

اجتماوی پیدا کرد. باید توجه داشت اگر ایدن مسدئمه در مقیداس کد  جامعده مطدرح گدردد، آنگداه نیداز بده قدوانین و            

ه حتی از قانون اساسی فراتر بوده و البته به نحو معقو،نه ای بتوان صدحت آن را اثبدات   دستورالعم  هایی خواهد بود ک

 کرده و مورد استناد قرار داد.  چنین دستورالعممهای را در حوزه دین می توان پیدا کرد.

 .مرتبط می باشد که از حوصمه و هد  این نوشتار خارج است فلسفه اقتصادبررسی بیشتر این مطمب به حوزه 

نکته مثبت این نگاه سیستمی به اقتصاد او البته تمام جنبه های جامعه بشری( این اسدت کده مدی تدوان بدا ابزارهدای       

 ریاضی بسیار قوی که در این زمینه وجود دارد، این مطمب را بررسی  و تحمی  کرد.

                                                           
 می باشد. "ولو، دفع اهلل الناس بعضه  لبعض"آیات کریمه ای که با مضمون  0
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، تقریباً همه اوالًبرخوردار نیست.  ،زم به ذکر است در حال حاضر، نظریات اقتصادی به دو دلی  از قوّت و اطمینان ،زم

نظریات، روشها و سیاست های اقتصادی موجود همراه با احتمال، ش  و تردید می باشد؛ و لیا هیچ ی  از این رو  ها 

 راه ح  قطعی و مسم می نمی تواند برای رفع مشکالت اقتصادی ی  جامعه پیشنهاد کند.

این رشته فقط می توانند نسبت به وممکدرد گیشدته تحمید  نسدبتاً      واقعیت این است که در حال حاضر صاحب نظران

قطعی و یا قاب  اثبات، ارائه داده و یا آن را نقد کنند. ولی اگر از آنها پرسیده شود چه راهکداری بدرای وضدعیت کندونی     

ا تضدمین نمایندد؟   پیشنهاد می نمایند؟ و یا اینکه سؤال شود با چه احتمالی می توانند حصول نتایج پیشنهادات خدود ر 

قطعاً نظریات متفاوت و گاه متضادی ارائه خواهد شد. طبیعی است که هیچ ی  از این نظریات را نمی توان با اطمیندان  

به ونوان نظر برتر دانست. حتی خود صاحب آن دیدگاه نیز با درصدی از احتمال آن را مطرح خواهند ساخت. از سدوی  

سوی صاحب نظران و متخصصان ی  وم ، اصدو،ً نشدان از ایدن دارد کده ید  رو       دیگر ارائه نقطه نظرات متفاوت از 

 . 0قطعی و یگانه ای وجود ندارد، بمکه روشهای متعدد می تواند به پاسخ منجر شود

که باوگ ودم قطعیت روشها و نظریه پردازی های موجود می شود این است که تطبیق این نظریات بدر   دومين عاملی

جوامع مختم ، زمانهای مختم  و در شرایط مختم ، تقریباً ناممکن است. به ونوان مثال حتی اگر همده پدارامتر هدای    

تحمی  بسدیار دقیقدی ارائده داد، ید  اتفداق      اقتصادی موجود ی  جامعه نیز به دقت ارزیابی شده و بتوان نسبت به آن 

 .0ناخواسته درونی و یا بیرونی غیر منتظره می تواند همه محاسبات را بره  بزند

می توان درجه اطمینان به تحمی  و آنالیز انجام شدده و   -که اشاره شد– نگاه سیستمی به بحگ اقتصادامّا با وارد کردنِ 

  مشک  را، به شّدت بدا، بدرد؛ یدا ،اقد  میدزان اطمیندان بده راه حد  هدای          نیز اطمینان به رو  پیشنهادی برای ح

 پیشنهادی را محاسبه و اندازه گیری کرد.

بده   -که قاب  مقایسده بدا یکددیگر نیسدت    -با رو  تحمی  سیستمی اقتصاد، نقطه نظراتِ صاحب نظران از حالت کیفی 

اولیه مورد بررسی مورد قبول طرفین قرارگیدرد، هدرکس و   حالت کمی تبدی  خواهد شد. لیا در این حالت اگر اطالوات 

در هر گوشه وال  که محاسبه نماید، به ی  نتیجه واحدد خواهدد رسدید؛ و ایدن یعندی مددل سدازی ریاضدی و تحمید           

 سیستماتی  اقتصاد.

 

 روش تحليل سيستمی -6

ولی مسئمه این است کده آیدا بدا    این چنین روشی در تحمی  مسائ  اقتصادی اگر قاب  حصول باشد، بسیار جی اب است. 

این پیچیدگی وظیمی که در جوامع بشری و خصوصاً مسائ  اقتصادی هست، آیا می توان چنین روشی را پایده گدزاری   

 کرد؟  و نیز  با چه اطمینانی می توان از صحت و دقت مدل سازی های انجام شده توسط چنین روشی آگاهی یافت؟

 دو سؤال مثبت است. می توان نشان داد که جواب  این 

رو  کار همانند هر وم  دیگر با ساده سازی سیست  های اقتصادی، سپس مدل کردن این نمونه های ساده شدده و در  

نهایت توسعه مدلها به سیست  های پیچیده و کم  گیری از رایانه ها، می باشد. نتیجه این خواهد بدود کده فرمولهدای    

 تصادی ی  جامعه و نیز اتخاذ تصمی  در خصوگ آن، ایجاد خواهد شد.پیشرفته ای برای پیش بینی رفتار اق

                                                           
گیرد، بیش از آنکه محتوی نظریه مدؤثر باشدد، نحدوه اجدرا و       ،زم به توضیح است برای حصول نتیجه از هر رو  یا نظریه ای که مد نظر قرار 0

 سازگاری و هماهنگی بخشهای مرتبط با نظریه، مؤثر خواهد بود.
ندد  باید توجه داشت در اقتصاد مقاومتی ا که می بایست استحکام درونی قاب  قبولی داشته باشد،( نمی توان بروز اتفاقات و حوادثی که می توا 0

 چالش نماید،  مورد غفمت قرار گیرد. اقتصاد را دچار
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به ونوان نمونه فرضی ا و مثالی از آنچه مد نظر نوشتار است،( می توان جامعه اقتصادی او یا گدرد  اقتصدادی( سداده    

از ووامد    ای فر  کرد که  متشک  از دو وام  تولیدی، دو وام  خدماتی و ی  مصر  کننده باشد؛ که البتده هرید   

 تولید و یا خدماتی، طبیعتاً خود ی  مصر  کننده نیز خواهد بود.

این جامعه مثالی شام : ی  تولید کننده نان، ی  بسته بندی کننده نان، ی  واحد حمد  و نقد ، ید  باند ، و ید       

 مصر  کننده، خواهد بود.

گفت مصدر  کنندده، مانندد ید  مقاومدت      برای مدل سازی این سیست  اقتصادی ساده پنج وضوی، با تقریب می توان 

الکتریکی وم  می کند. چرا که همانند ی  مقاومت الکتریکی، سرمایه در گرد  و یا محصول تولیددی را گرفتده و بده    

 محصولی تبدی  می کند که از چرخه اقتصادی خارج می شود.

 ی را ذخیره کند.همچنین بان  نیز همچون ی  خازن وم  می کند که والقه مند است جریان اقتصاد

حم  و نق  نیز تا حدودی همچون ی  سم  رفتار می کند چرا که از جریان اقتصادی که خود حام  آن است، نفع می 

 برد.  

 و طبیعتاً تولید کننده نیز همچون ی  باتری مدل سازی خواهد شد.

ای بیشتری را در مدل مورد نظدر لحداظ   البته مدل واقعی از آچه گفته شد پیچیده تر بوده، لیا هر چقدر بتوان پارامتر ه

 کرد، نتایج دقیق تری تولید خواهد شد.

به ونوان مثال: ونصر حم  و نق  ادر حالت واقعی( چون خود مصر  کننده ه  بوده، و از سدویی بددلی  اینکده والقده     

م  اسدت وگداه   مند به سرمایه گیاری نیز هست، دارای ی  مقاومت بصورت موازی و نیز ی  مقاومت سری بدا ید  سد   

همراه با ی  خازن ایعنی تمای  به ذخیره سازی جریان اقتصادی( می باشد. به هرحال آنچه مه  است اینکه هرید  از  

 این وناصر، منحنی رفتار و پاسخِ  ویژه خود  خواهد داشت.

ر داخمی هدر وضدو   ،زم به یادآوری است که ابزارهای ریاضیِ برای تحمی  سیست ، رو  های مختمفی برای تخمین رفتا

در اختیار می گیارد. از جممه برخی از این روشها، اومال سیگنالهای خاگ به آن ونصر و تحمی  پاسدخ آن ونصدر، مدی    

 کم  شایانی به این مطمب می کند. دانش سيگنال ا و سيستم هاباشد. در هر حال 

و سپس منحنی رفتار مجمووه ای از این  در مدل سازی سیست  های پیچیده ابتدا منحنی رفتار هری  از اجزای منفرد

وناصر، بوسیمه روشهای میکور استخراج شده و در نهایت بر اساس این منحنی ها می توان تخمین قاب  قبولی از رفتدار  

 این سیست  یا جامعه پیچیده در مقاب  تحریکات مختم ، ارائه کرد.

د اتفاق افتاده و موجب ترییرات یا چالشدهای اقتصدادی مدی    نکته قاب  توجه این که: اتفاقات مختمفی که در حوزه اقتصا

شود را نیز می توان به ونوان ورودی ها، تحریکات و سیگنالهای داخمی یا خارجی این سیست  مدل سازی کرده و پاسخ 

 سیست  اقتصادی به آن را با دقت قاب  قبولی پیش بینی کرد.

با بررسی نحوه قرار گیدری ایدن پدنج وضدو نسدبت بده یکددیگر،         به ونوان نمونه، در خصوگ سیست  مثالی گفته شده،

 ترسی  کرد. 0سیست  متشک  از این جامعه کوچ  اقتصادی مزبور را می توان به شک  
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 0شک  

 می توان فر  کرد گرد  پول و یا کا، در این اقتصاد معادل جریان، و قیمت کا، معادل ولتاژ، باشد.

ینی رفتار آن ابتدا رفتار ت  ت  وناصر باید مورد بررسی قرار گرفته و سپس ک  سیست  برای تحمی  این مدار و پیش ب

 بصورت یکجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رفتار مصر  کننده اغمب به این صورت است که هنگام با، رفتن قیمت، مصر  کمتری انجدام مدی دهدد. لدیا منحندی      

مصر  و یا به وبارتی گرد  اقتصدادی   Yکه در این فرمول  Y=0/Xتحری / پاسخ مصر  کننده بداهتاً وبارت است از 

 ورودی، یعنی قیمت می باشد. Xاست. و 

گفت تولید کننده در صورت افزایش قیمت، تولید کا،ی مورد نظر را افزایش خواهدد داد. امدا    با همین تحمی ، می توان

 خواهد بود. Y=f(X)چون تابع وواممی دیگر نیز هست این افزایش خطی نخواهد بود و لیا به صورت 

خواهد کرد. و بروکس اگدر  بان  نیز طبیعتاً در صورتی که روند افزایش قیمت وجود داشته باشد، اقدام به ذخیره سازی 

روند کاهش قیمت وجود داشته باشد، کا، و یا سرمایه ذخیره شده را آزاد خواهد کدرد. لدیا منحندی تحری /پاسدخ آن     

 وبارت است از :

Y=d(X)   کهd(X)  وبارت است از سروت ترییرات قیمت وY .وبارت است از میزان ذخیره سازی انجام شده 

ه گفته شد با کسر قسمتی از جریان بابت مصر  داخمی خدویش بهرحدال بددلی  خاصدیّت     حم  و نق  نیز همانگونه ک

سمفی، موجب کندی ترییرات جریان و در نتیجه قیمت خواهد شد. به وبارت دیگدر وقتدی تولیدد ناگهدان زیداد شدود و       

ات جدیدد بده دسدت    قاودتاً می بایست قیمت نزد مصر  کننده کاهش یابد، بدلی  ودم امکان رسیدن سریع این تولیدد 

مصر  کننده، قیمت سیر نزولی آرام تری پیدا خواهد کرد. ولی وقتی که به مرور چرخه حم  و نقد  متناسدب بدا ایدن     

تولید فراوان تر شد، اگر ناگهان تولید کاهش یابد، چرخه حم  و نق  بدلی  نیاز به بقا از سود و هزینده خدویش خواهدد    

 ظر رشد سریعی نخواهد کرد.کاست و در نتیجه قیمت کا،ی مورد ن

مثالی واقعی از این نوع را می توان در منحنی تحری /پاسخ هزینه حم  و نق ، در هزینه رفت و آمد مابین ق  و تهران 

مشاهده کرد؛ که ومی رغ  افزایش قیمت سوخت اهنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها،( هزینه رفت و آمد امسافرین 

 و شهر ترییر چندانی نکرده است. و این بدلی  تعداد زیاد حم  و نق  در این مسیر است.بین راهی( ما بین این د

 

 تحليل مختصر  سيستم اقتصادی مذکور:

مثال فوق الیکر دچار بحران شده و تولید  کاهش یابد. در این صورت با توجه به  0فر  می شود تولید کننده شماره 

اسدتفاده   0که در واقع ی  تبددی  کنندده اسدت و  از محصدول تولیددی       0 چیدمان جامعه مثالی میکور، تولید کننده

میکند نیز قطعاً کاهش تولید خواهد داشت. لیا بدلی  کاهش گرد  اقتصادی و با توجده بده رابطده معکدوس قیمدت و      

 جریان گرد  کا،، طبیعتاً انتظار می رود قیمت نزد مصر  کننده افزایش یابد.  
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شروع به ذخیره سازی کرده و بدر   -که درصورت روند افزایش قیمت اقدام به ذخیره سازی میکند- 0در این شرایط بان 

 0مشک  کمبود جریان کا، در جامعه میکور خواهد افزود.

حم  و نق  نیز دچار کاهش درآمد شده و طبیعتاً حج  کاری آن رو به کاهش خواهد گیاشدت و لدیا قسدمتی از تدوان     

 جهت ذخیره سازی او به نحوی کم  کردن به کار بان ،( خواهد پرداخت.اقتصادی حم  و نق  در 

واضح است که در این صورت بحران گستر  یافته و سیست  را ناپایدار خواهد ساخت؛ چرا که ایدن سیسدت  در مقابد     

 پایدار سازی و یا مقاوم سازی نشده است. 0کاهش احتمالی تولیدات 

مقابل عناصری که در معرض الت اب و ریسدک هسدتند، همدان مف دوم     الزم به تمکيد است مقاوم سازی در 

 است. اقتصاد مقاومتیواقعی 

 سؤال این است که چگونه می توان چنین سیستمی را در مقاب  ترییرات احتمالی پایدار سازی کرد؟

ی مورد نظر با خرید متاسفانه اغمب، اولین و آسان ترین کاری که توسط دولتها انجام می شود، این است که کمبود کا،

ایعنی مح  مصر ( جبران می شود. ولی این راه ح  از طرفی باوگ تحمی  خریدد   0خارجی و تزریق آن کا، به نقطه 

های خارجی بر اقتصاد می شود اکه طبیعتاً موجب از دست رفتن منابع می گردد(، و از طدر  دیگدر نده تنهدا مشدک       

ایعندی محد     0ز مشکالت ثانوی برای تولید کننده می شود. چراکده نقطده   تولید را برطر  نمی کند، حتی موجب برو

مصر  کنندگان( دارای جریان اقتصادی اضافه ناشی از ورود کا،ی خارجی به حمقه شده و این کا،ی تحمی  شدده بده   

شدود. بده وبدارت    نیز تبدی  به مصر  کننده می  0حمقه اقتصادی، به سوی تولیدکننده جریان یافته و لیا تولید کننده 

 دیگر، این راه ح  باوگ افزایش مصر  در جامعه، کاهش تولید و در نتیجه تشدید مشک ِ تولید خواهد شد.

نیز بتدریج برای حفظ بقای خویش ترییر کداربری داده و از تبددی  کنندده محصدو،ت تولیدد       0همچنین تولید کننده 

می شود. لیا با این ترییرات، سیسدت  اقتصدادی گفتده شدده از      0، به تبدی  کننده محصو،ت ورودی از نقطه  0کننده 

 تبدی  خواهد شد. 1اساس ترییر کرده و به شک  

 
 1شک  

به عبارتی این واردات بی برنامه کاال  و بدون تحليل، کالً گردش اقتصدادی جامعده مدذکور را تغييدر داده و     

 باعث نابودی توليد خواهد شد.

                                                           
ان منظور از بان  در این سیست  لزوماً بان  هایی که صرفاً کار پولی انجام می دهند نیست، بمکه هرگونه وممیات بن  داری می تواند بده وندو   0

شود که بانکها با کمد  مندابع کالندی کده     وممیات ذخیره سازی و بان ، قممداد شود. در جامعه واقعی نیز غیر از این نیست و به کرات دیده می 

 در اختیار دارند از طریق شرکتهای واسط در برخی موارد اقدام به ذخیره سازی برخی کا، از جممه زمین یا سکه می نمایند.
ره سدازی کدا،   مشابه چنین اقدامی در سطح جامعه توسط محتکرین کا، انجام می گردد. ،زم به توضیح است که ممکن است تمای  به ذخید  0

ز در میان تعداد زیادی از افراد جامعه اتفاق افتد که جموگیری از آن با برخورد های فیزیکی میسر نباشد. همچنان کده در چندد سدال  اخیدر نید     

 چنین اتفاقی افتاد.
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، ولدی مشدابه چندین    0گرچه در جامعه اقتصادی واقعی، به این راحتی تولید از بین نمی رودالبته این ی  مثال است؛ و 

اتفاقاتی رخ داده و ضررهای فراوانی به بخش تولید وارد شده و چه بسا تولید کنندگان قدرتمندی نیدز از چرخده تولیدد    

 خارج شده اند.

مصر  کننده مدی باشدد، کده مدی بایسدت بایدد کدا، و        البته باید توجه داشت یکی از وظای  دولتها توجه به مصر  و 

خدمات را با قیمت مناسبی بدست مصر  کننده برسانند؛ امّا باید دید آیا راه ح  بهتری برای کنتدرل قیمتهدا، تنظدی     

 بازار و تثبیت قیمتها وجود ندارد؟ به ونوان مثال در نمونه میکور آیا راه بهتری وجود نداشت تا ک  سیسدت  نیدز دچدار   

 بحران نشود؟

پاسخ به این پرسش مثبت است؛ و اتفاقاً در مثال گفته شده با همه ساده سازی مدل آن، براحتی می توان دید کده اگدر   

ادرخصوگ تولیدات خویش( در کوتاه مدت امکان پییر نباشد، بده جدای اینکده دولدت از      0ح  مشکالت تولید کننده 

و البته هزینه زیدادی نیدز    -واسطه اقدام به تزریق کا، به مح  مصر  بنماید طریق ووام  خویش، مباشرین، و یا تجار 

بده مددتی معدین     0کافی بود دولت به خود تولیدد کنندده    -بابت این باز توزیع و جموگیری از فسادهای آن هزینه نماید

لید وارد شدده بده چرخده را    اجازه می داد تا با وارد کردن کسری تولید خود که ناشی از بروز مشک  بوده است، حج  تو

تثبیت و حفظ نماید. در این صورت والوه بر اینکه از ناپایداری  سیست  اقتصدادی مزبدور جمدوگیری مدی شدد، موجدب       

 افزایش قدرت تولید کننده و حی  واسطه های غیر ،زم می گردید.

واقع به ی  وارد کننده تبددی  نشدود،(    همچنان باقی بماند، ا و در 0همچنین برای اینکه انگیزه تولید در تولید کننده 

دولت می توانست سود اضافه ای که از این واردات خارجی بدست وی می رسد را با بستن مالیات اضافه، کاهش دهد؛ تا 

تولید کننده تال  کند در حداق  زمان نسبت به رفع اشکال در فرایند تولید خویش اقدام نماید. ،زم به یادآوری اسدت  

وم ، همان فیدب  ها و قوانین فرادستی است که می تواند موجب پایددار سدازی سیسدت  هدا بشدود، و قدبالً       این نحوه 

 اشاره شد.

دیده می شود که صرفاً با برنامه ریزی صحیح و بدون افزایش هزینه ها بر منابع ومومی، می توان بسدیاری از مشدکالت   

یت های دیگدری مانندد نفدوذ قددرت و راندت خدواری صداحبان        اقتصادی را برطر  ساخت. البته در جامعه واقعی، واقع

سرمایه برای واردات کا، و نفوذ ووام  ایشان در دستگاه های تصمی  ساز،  نیدز وجدود دارد، کده جمدوی اتخداذ چندین       

 0تصمیماتی را میگیرد.

ای جدیددی  بدرای   به هرحال هد  این مقاله بررسی چنین مسائمی نیست. بمکه می خواهد اصول اقتصدادی و راهکارهد  

 اقتصاد مقاومتی، مطرح سازد.

مورد بحدگ قدرار گرفدت. ایدن      روش ای تحليل سيستمیتا اینجا معرفی رو  و ابزار جدیدی در اقتصاد تحت ونوان 

ابزار بسیار کارا بوده و برای تحمی  اقتصاد خرد و کالن و پیش بینی رفتار اقتصادی اجزای جامعه اقتصادی و نیز تحمی  

 ک  اقتصاد، می تواند بکار رود.

 مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد مقاومتیدر قسمت بعدی تال  می شود ارتباط این ابزار با موضوع  

ق تعری  اولیه، اقتصاد مقاومتی در مقاب  تهدیدات خارجی و داخمی باید بتواند حداکثر پایداری و استواری را از خود طب

 نشان دهد. این موضوع با همان مثال قبمی مورد بررسی قرار می گیرد.  

 

                                                           
 در حقیقت تولید کننده نیز تال  می کند در مقاب  ترییرات و از بین رفتن خود مقاومت نماید. 0
 اگر اراده دولت و اراده جمعی بر حی  این دستهای فاسد و پنهان قرار گیرد، حی  آنها چندان مشک  نخواهد بود.البته  0
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 پایدار سازی با کمک روش تحليل سيستمی -5

حالت کمی( می بایست ابتدا چندین مسدئمه  بددقت مشدخص     برای پایدار سازی سیست  گفته شده او هر سیستمی در

 شود.

 اینکه ورودی های مه  سیست  که  خارج از سیست  می باشند، چه چیزهایی هستند؟ -0

 گموگاه ها و نقاط اصمی سیست  که می توانند گرد  اقتصادی را تحت تثثیر قرار دهند کدام ها هستند؟ -0

 کدام وناصر سیست  نقش کمیدی دارند؟ -7

 گرد  اقتصادی موجود بهترین گرد  ممکن است؟آیا  -0

بدیهی است باید تال  شود تا جایی که ممکن است وابستگی و حساسیت سیست  اقتصادی نسبت به پارامتر های تثثیر 

 گزار اصمی اورودی های ریس  پییر( کاهش یابد.

انه کردن برخی منابع خارجی مورد نیاز این کار با روشهای مختمفی می تواند صورت گیرد. که از جممه: دوگانه و چند گ

جهت ورودی های مه  می باشد. البته این رو  و تکنی  اغمب توسط دست اندرکاران مورد توجه قرار می گیرد گرچه 

 طبیعتاً چنین روشهای مورد توجه دشمنان نیز خواهد بود. 

دیگری را که کمتر مورد توجه است مطدرح   منتها این مقاله می خواهد با ابزار تحمی  سیستمی که معرفی شد، بحثهای

 0نماید.

این است که می بایست تحمی  کنی  آیا گرد  اقتصادی سیست  مورد نظر در وضعیت مناسب هست؟ و  اولين مسئله

 یا اینکه می توان گرد  بهینه تری ایجاد کرد، که پایدار تر باشد؟

 باشد می تواند گرد  پایدار تری باشد. 6شرح شک   به ونوان نمونه در مثال فوق الیکر، گرد  اقتصادی که به

 
 6شک  

چرا که در این شک ، ارتباط تولید کننده و تبدی  کننده به نحو بهتری برقرار شده؛ و بده نحدوی در فرایندد تولیدد مدی      

باشدد؛ در  توانند کم  ی  دیگر بنمایند. حتی در این حالت بان  نیز در شرایط بحران، می تواند کمد  تولیدد کنندده    

 حالیکه در طرح قبمی بان ، واممی مزاح  و مشک  ساز می توانست باشد.

همچنین در این حالت جدید، حتی در صورتی که قسمتی از کم  های مستقی  دولت به مصر  کنندگان ایارانه های 

هد شدد. همچندین   مستقی ،( مستقیماً به مصر  کننده پرداخت گردد، موجب به ه  خوردن چرخه تولید و تبدی  نخوا

 در این حالت حساسیت سیست  نسبت به برخی ترییرات پارامتر های تولید نیز کاهش می یابد.

                                                           
ادوای این نوشتار این است که مسئمه بسیار مهمی چون اقتصاد را نمی توان ت  بعدی نگریست و صرفاً تصور کرد بدا چندگانده کدردن برخدی      0

 ی نهاده ها، مشک  ح  شده است.تثمین کنندگان خارجی در خصوگ برخ
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، خود محاسبات دقیقی دارد که خارج از حوصمه ایدن نوشدتار   0البته تحمی  دقیق میزان حساسیت به پارامتر های مزبور

 بوده و در کتابهای تحمی  سیستمی قاب  مراجعه است.

نوشتار صرفاً می خواهد نشان دهد رو  تحمی  سیستمی می تواند ابزار قدرتمندی برای ایجاد پایداری در سیسدت   این 

های اقتصادی و برطر  کردن مشکالت ساختاری آن، ارائه دهد. به نحویکه بدون این ابزار، این چنین کاری ومدالً غیدر   

 و سمیقه ای خواهد بود. ممکن بوده و اگر ه  انجام شود، بر اساس حدس و گمان ها

که رو  تحمی  سیستمی می تواند ارائه دهد این است که مشخص نماید چگونده مدی تدوان برخدی      دومين نتيجه ای

اصالحات و یا مسیرهای کمکی به این گرد  اقتصادی اضافه کند تا حساسیت آن را نسبت بده برخدی پدارامتر ریسد      

 پییر کاهش دهد.

 ورد نظر پارامتر حساس، حم  و نق  باشد. امثالً بدلی  تحری  سوخت(فر  کنی  در سیست  مثالی م

قطعاً این امکان ندارد که ک  حم  و نق  کنار گیاشته شود. لیا ی  راه ح  ممکدن اسدت ایدن باشدد کده تولیدد را در       

حد  را مدد    بخشهای مختم  جامعه پراکنده سازی  تا حم  و نق  کمتری نیاز داشته باشد. همچنین می تدوان ایدن راه  

 نظر قرار داد که از حم  و نق  چند گانه و موازی استفاده شود. 

البته باید توجه داشت این راه ح  ها خوب است، امّا همیشه قاب  انجام نیست. بهر حال در شرایطی خاگ امثالً هنگام 

لی نیز خطدر سداز باشدد،    وممیات لجستیکی نظامی( که ضرورت حم  و نق  وجود داشته باشد، و از طرفی موانع احتما

 مسئمه حم  و نق  ی  مسئمه حساس بوده و شاید روشهای میکور جوابگو نباشد.

 لیا مجدداً ابزار تحمی  سیستمی می تواند کم  شایانی بنماید.

اسدت؛ کده    3به ونوان نمونه ای از راه ح  هایی که با رو  تحمی  سیستمی می توان بدست آورد الگوی مثالی شدک   

 اند کم  فراوانی در کاهش ریس  و حساسیت این مسئمه بنماید.شاید بتو

 
 3شک  

در این رو  بان  یا قسمت ذخیره سازی، چند گانه شده و در نتیجه موجب کاهش حساسیت سیست  به حم  و نقد   

که موجدب  گشته است. نمونه وممی این الگو را می توان در ایجاد منابع ذخیره آب پراکنده در سطح شهر مشاهده کرد؛ 

 ایجاد شبکه مطمئن تر و پایدارتردر مواقع بحران خواهد شد.

 مثالهای از این دست فراوان هستند ولی به همین مقدار بسنده می شود.

که رو  تحمی  سیستمی می تواند داشته باشد این است که وناصر حساس و یا بحران ساز را مشخص  سومين کمکی

 ندیشی کرد.سازد تا بتوان نسبت به آنها چاره ا

                                                           
 این موضوع تحت ونوان تحمی  حساسیت شناخته می شود. 0
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مثالً در مثال کاهش تولید، بان  ونصری بحران ساز بوده ودر صورت بروز مشک  می تواند موجب تشدید بحدران شدود.   

لیا از آنجا که وماًل نمدی تدوان چندین ونصدری را در اجتمداع نادیدده گرفدت او ذخیدره سدازی جدزء ذات و طبیعدت            

یمه قوانین بازدارنده، انگیز  ،زم برای ترییر منحنی رفتداری آنهدا بده    انسانهاست،( باید به نحوی یا با آموزشها و یا بوس

 انجام رساند.  

دیده می شود که رو  تحمی  سیستمی قادر است دیدگاه و شناخت ومیقی از مسائ  اقتصادی در اختیدار قدرار دهدد.    

  نیدز قطعیدت نداشدته و در    نتایجی که ومدتاً در روشهای سنتی اقتصاد قاب  دست یابی نیست. گرچه بهرحال این رو

واقع هیچ روشی  قطعیت صد در صد ندارد. یعنی همیشه استثناء هست. امّا مه  میزان انطباق مدل سازی هدای انجدام   

 شده با واقعیت است؛ که در رو  تحمی  سیستمی اقتصاد به نحو بسیار مطموب تری فراه  گشته است.

اختیار می گیارد، که تا حد بسیار مطموبی بتدوان رفتدار سیسدت  هدای      همچنین این رو ، ابزاری بسیار قوی و کارا در

انسانی او  از اقتصادی، اجتماوی، سیاسی، فرهنگی، اخالقی و یا حتی نظدامی را تحمید  و پدیش بیندی کدرده و امکدان       

 انجام اصالحات ،زم را فراه  ساخت.

 

 نکات پایانی مرتبط با بحث: -8

دستور دادند تا همه مردم گندم بکارند، و این دقیقاً نشان از توجده ایشدان    در ابتدای انقالب، حضرت اماماره( -0

به نقاط بحران ساز اقتصادی جامعه بود. در حالیکه در آن زمان ی  نگاه اقتصادی کالسدی  ممکدن بدود بدا اسدتد،لی      

 مبنی بر ارز  افزوده و مزیت نسبی، به این نتیجه برسد که کاشت گندم، اقتصادی نیست.

حمی  سیستمی ابزاری برای تولید الگوی اقتصاد مقاومتی اسدت. در واقدع بدرای اینکده بتدوان اقتصداد       رو  ت -0

مقاومتی را در وم  پیاده کرد و صرفاً به توصی  آن پرداخته نشود، نیاز به راهکار وممی دارد. کده ایدن راهکدار بوسدیمه     

 تحمی  سیستمی قاب  تحقق است.

ایا استحکام(: یعنی مقاومدت در مقابد  اومدال نیروهدای     پایداری: اال ( اقتصاد مقاومتی سه رکن اصمی دارد -7

اج(  –یعنی ودم وابستگی به منابع خارجی در نیازهای اساسدی خدویش    )ب( خود اتکایی: –ناخواسته مزاح  خارجی

   0یعنی مقاومت در مقاب  ترییرات نامطموب داخمی استواری:

ونوان حمقه های بسته اقتصادی قاب  پیداده سدازی اسدت. ایدن     این سه رکن اقتصاد مقاومتی با الگویی تحت  -0

"تعادل اقتصادی مقدمه ودالت اقتصادی"الگو در مقاله 
قبالً از این نویسنده به تفصی  بحگ شدده اسدت و از ذکدر آن     0

خود داری می شود. ولی خالصه آن چنین است که برای پایدار سازی گرد  اقتصادی ک  جامعه مدی بایسدت گدرد     

صادی هری  از حمقه های کوچ  اقتصادی که در درون آن شک  می گیرد، بسته و پایدار گردد. ضرورت این مطمب اقت

 خصوصاً با توجه به وضعیت تحری  های کنونی آشکار تر گشته است.

برقراری فیدب  ها یکی از روشهای اصمی پایدار سازی و مقاوم سدازی سیسدت  هدای اقتصدادی او البتده هدر        -1

 ر( می باشد. با کنترل فیدب  می توان از ترییرات ناخواسته شدید جموگیری کرد.سیست  دیگ

یکی از د،ی  گسسته شدن نامطموب گرد  های اقتصادی جامعه و یا فیدب  هدای اقتصدادی آن، بددلی  از     -6

د، دیگر بین رفتن فیدب  های تئوری  آن است. یعنی وقتی نظام نقد و تحمی  وممی هر سیستمی کنار گیاشته می شو

هیچ کنترلی بر آن نخواهد بود که به چه سویی حرکت مدی کندد و یدا چده انحرافدی در آن رخ داده اسدت. در حالیکده        

                                                           
 استواری، همان مفهوم کاهش حساسیت می باشد که قبالً اشاره شد. 0
 این مقاله برای دومین سمینار الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارسال شده است. 0
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برقراری نظام نقدِ اندیشه ای سیست  ها، موجب برقرای فیدب  نظری و در نتیجه اصالح سیست  هدا مدی شدود. گرچده     

فعالیت های بیشتری نیاز است. و ِصدر  برقدراری نظدام نقدد،      برای برقراری فیدب  اقتصادی در جهت پایدار سازی آن،

 باوگ ایجاد فیدب  اقتصادی نخواهد شد.

همچنین ،زم به توضیح است همچنان که در متن اشاره شد، تمای  طبیعی سیست  ها برای ارتقا و تعدالی، و یدا ایجداد    

 باشد. فشارهای داخمی و خارجی، از ووام  گسسته شدن فیدب  های اقتصادی می

ذکر شد( فیدب  های مثبت نیدز ،زم   0در پایدار سازی سیست  ها والوه بر فیدب  های منفی اکه در شک   -3

 است. گرچه تحمی  کام  این موضوع از حد و مجال این نوشتار خارج است.

قابد    در اصالح سیست  های اقتصادی و پایدار سازی آن، و در ک  ایجاد اقتصاد مقاومتی، رسانه ها نقش غیدر  -1

 انکاری دارند. و نه اینکه صِرفاً ی  مبمغ باشند. بمکه بیش از آن، برای برقراری فیدب  ها، مورد نیاز می باشند.

حرکت اقتصادی جامعه و یا اجزای آن لزوماً رو به جمو نیست. بمکده در شدرایطی بددلی  ووامد  دروندی و یدا        -3

 باید مد نظر طراحان سیست  قرار داشته باشد. بیرونی می تواند وقب گرد نیز داشته باشد؛ و این مطمب

بطور کمی تال  افراد در جامعه باید در جهت تعالی و رشد بوده و ابزارهدای کنترلدی جامعده امانندد مالیدات،       -01

 ووار  ، قوانین فرادستی و..( در جهت ایجاد فیدب  اقتصادی برای پایدار سازی این حرکتها باید باشد.

تصادی، توسعه، پیشرفت و بعضًا تکام  اقتصادی ندام بدرده شدد. امدا بایدد توجده کدرد        در این مقاله از رشد اق -00

شاخصهایی چون رشد و توسعه گرچه بسیار رایج هستند، ولی اصو،ً شاخص های صحیحی بدرای ارزیدابی ید  اقتصداد     

 اسالمی نیستند. 

رشدد اقتصدادی بده چده قیمتدی باشدد، و        آیا صِر  چاق و فربه شدن اقتصاد، می تواند جزو اهد  دین باشد؟ و آیا این

 چگونگی آن، مه  نیست؟ 

باید توجه داشت مفهومی همچون ودالت، چون در دل مفهوم رشد اقتصادی قرار نمی گیرد، به کنداره آن نیدز نخواهدد    

چسبد؛ یعنی معموم نیست تال  اقتصاد دانان مسممان که سعی می کنند اقتصاد التقداطی مخمدوط از اقتصداد غربدی و     

 اقتصاد اسالمی ایجاد کنند، خیمی به نتیجه برسد.

به نظر میرسد باید شاخصهای مناسب تری در این خصوگ تدوین کدرد. مدثاًل شداخص تکامد  اقتصدادی بجدای رشدد        

 اقتصادی و نیز شاخص بموغ اقتصادی بجای توسعه یافتگی قاب  طرح می باشد.  

 از همین نویسنده قبالً بطور مفص  بررسی شده است. 0"یاندیشه جدید در اقتصاد اسالم"این موضوع در مقاله  

وضعیت کنونی رکود تورمی کشور که معض  بسیار پیچیده ای را فرا روی متخصصان قرار داده اسدت، البتده     -00

قسمتی از آن ناشی از تحری  ها می باشد؛ امّا به زو  این نوشتار قسمت ومده آن ناشی از ناپایداری ایجاد شدده بددلی    

 تحمی  سیستمی اقتصاد و تحمی  شرایط اقتصادی موجود بوده است.ودم 

تعدادل اقتصدادی   "این مطمب ایعنی احتمال بروز ناپایداری ناشی از رو  غمط اجرای هدفمنددی یارانده هدا( در مقالده     

، بده نحدو   که چند ماه قب  از اجرای یارانه ها توسط همین نویسنده تهیه و ارائه گردیده اسدت  "مقدمه ودالت اقتصادی

 مبسوطی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 نتيجه: -3

در این مقاله، ابتدا تعریفی از مفهوم اقتصاد مقاومتی که در سالهای اخیر توسط مقام معظ  رهبری طرح گردیده اسدت،  

بدرای طراحدی و    تحليل سيستمی اقتصداد ارائه گردید. سپس با بررسی الزامات چنین اقتصادی، روشی تحت وندوان  

 ساخت الگوی اقتصاد مقاومتی همراه با ذکر مثالهایی نظری و کاربردی، ارائه شد.

تاکید می نماید تدوین الگوی اقتصاد مقاومتی ایعنی تثمین منویات و مطالبات مقام معظد  رهبدری( بده صِدر  بیدان و      

که توانایی تحمی  داشته، و با اطمینان بتواندد   گفتار نیست؛ و بمکه راه وممی وصول به آن، بکارگیری ابزار مناسبی است

 وضعیت موجود را پیش بینی نموده و راهکار ارائه نماید.

وناصر ریاضی چنین ابزاری ه  اکنون فراه  بوده و سالهاست که در سیست  هدای مکدانیکی، الکتریکدی و الکترونیکدی     

 م گرفته است.بکار می رود؛ که پیشرفتهای بسیار زیادی نیز در این خصوگ انجا

 در این مقاله رو  مدل سازی اقتصاد و وناصر اقتصادی با ابزار ریاضی میکور، مورد طرح و بررسی قرار گرفت. 

است؛ و نه اینکه الگویی برای آنچنان اقتصادی  روشی برای طراحی الگوی اقتصاد مقاومتیقطعاً این نوشتار فقط معرفی  

 بتواند مطرح سازد.

ابزار و رو  مشخص باشد، به نظر می رسد گامهای بعدی در این خصوگ آسان تر برداشته خواهد گرچه بهرحال وقتی 

 انشاء اهلل شد.

 

 منابع: -11

این مقاله چون از نوع اندیشه پردازی و یا آزاد اندیشی است، ارجاع به منابع موجود ندارد، چرا که قصدد دارد دیددگاهی   

گامهای بعدی می بایست با سایر آرای موجود قیاسات ،زم انجام شدده   جدید مطرح سازد. گرچه در تحمی  این نظریه و

 و در نتیجه ارجاوات مناسب اضافه شود.
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