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چکیده
یتواند به کارایی و کارآمدی برنامههای توسعه سیاسی و اجتماعی و
آمایش سرزمینی یک راهکار و ابزار ارزشمند علمی است که م 
اقتصادی کشورها یاری رساند .کارکرد آمایش سرزمینی آماده کردن و قابلفهم کردن محیط برای سیاستگذاران است .در ای نار
نیز بعد از مطرح شدن نظریه و راهبرد اقتصاد مقاومتی میتوان گفت هنوز مدلی علمی که بتواند ارائه گر راهبردی علم نیع رد و ی   
حال عملیاتی برای اقدام و عمل باشد ارائه نشده است .هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش آمایش س یارب یزاسرتسب رد ینیمزر    
عملیاتی کردن اهداف و اصول اقتصاد مقامتی در کشور است .سؤال اصلی مقاله این است که آمایش سرزمینی گچ ونه میییتوان هب د   
یده هک د   
پیادهسازی و کارآمدی اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی در جغرافیای سرزمینی ایران یاری رساند؟ نتایج این مقاله نشان م 
اقتصاد مقاومتی برای برنامهریزی و اقدام و عمل نیازمند دو نوع آمایش است :آمایش سرزمینی و آمایش فرهنگی .آمایش س ینیمزر
محیط جغرافیایی کشور را از لحاظ توانمندیها و نقاط قوت و ضعف و نیز آسیبها برای برنامهههری افش یز ف و 

لباق     برنامهههری یز

میکند و آمایش فرهنگی نیز با شناسایی محیط فرهنگی کشور از جمله رفتارهای فرهنگی مرتبط با کار و تولید و رفتار اقتص و یدا
نوع نگرشها نسبت به فعالیت اقتصادی و ک ًالًال رفتارهای کالن و خرد اقتصادی خواهد توانست عناصر فرهنگی غیر مقاوم را از یک
طرف و عناصر کارا و دارای قابلیت توسعه و پیشرفت را در سطح کالن و خرد و محلی شناسایی کند .با توجه به این مقدمه نیا رد    
مقاله تالش خواهد شد با استفاده از اسناد باالدستی و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش آمایش سرزمینی در اقتصاد
مقاومتی در راستای ارائه مدلی راهبردی برای مقاومسازی فعالیتهای اقتصادی در کشور بپردازیم.

واژگان کلیدی :آمایش سرزمینی ،اقتصاد مقاومتی ،آمایش فرهنگی ،پیشرفت اقتصادی.
( -1نویسنده مسئول) heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
یکی از نام آشناترین و پرکاربردترین واژهها و ابزارهای سیاسی در عرصه مناسبات ایران و غرب به ویژه در سه دهه
اخیر واژه تحریم است .قدمت بهکارگیری این واژه سیاسی به عنوان ابزار ضد ایرانی ب ام ه هه هههه یزوریپ نیزاغآ یا    
انقالب اسالمی بر میگردد .در واقع اقدامات آمریک هرتسگ ناریا یمالسا یروهمج هیلع برغ و ا

یریگمشچ

       
  

همچون :تهدید و تطمیع (سیاست چماق و هویج) ،تهدید به استفاده از نیروی نظامی و قهرآمی رد ناهنپ تایلمع ،ز
یگیرد.
چارچوب اقدامات ستیزه جویانه و تحریم اقتصادی را در بر م 
در سالهایی که تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران تشدید شدند ،بخشهای مختلف اقتصاد چهرههای متف یتوا

از خود نشان دادند و برخی توانستند به روند حرکتی خود ادامه دهند و برخی زمینگیر تحریمها شدند .اقتصاد ایران
  

در یک دهه گذشته با مسئله تشدید تحریمهای بینالمللی روبه رو بوده است و به رغ مادقا م ا زا هتفرگ تروص ت

سوی دولت یازدهم و در چهار سال گذشته و در قالب برجام ،شرایط اقتصاد ایران از لحاظ سهولت مراودات تجاری
و مبادالت بانکی به شرایط پیش از تشدید تحریمها برنگش اس هبرجت .تسا هت لللل للللله هک داد ناشن ریخا یا یخرب      
بخشهای اقتصاد ایران آسیبپذیرتر از سایر بخشها هستند و در مقابل برخی بخشهای اقتصاد ایران در بزنگاههای
سیاسی کشور و در مقابل عوامل خارجی اقتصاد از آسیبپذیر کمتری برخوردارند .بخش كشاورزی در ا يكي ،ناري   
از بخشها يي است كه عملكرد آن در ايجاد ارزش افزوده بيش از هر يچ ز تابعي از عواملي همچون م ،يگدنراب نازي   
جریانهای سطحي ،سطح زير كشت ،ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني و  ...است .نتيجه ا نآ تيعضو ني   
بوده است كه عملكرد رشد بخش كشاورزي تقريبًاًا مستقل از شرایط بیرونی اقتصاد ایران بوده است .در شرایطی که
در سالهای  91و  92رشد اقتصادی ایران منفی بوده است ،این بخش از اقتص رد یتح ناریا دا

د نیا و لاس 

مه   

   

عملکرد قابل توجه و مثبتی داشته است.

نمودار شماره  -1رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی
شهای مجلس)
منبع( :مرکز پژوه 

بخش نفت یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است ک  یدایز ریثأت ه در نیزه نیمأت ه هههه ههههههه و تلود یا

نیمأت    

ت ب ار ييي
بودجههای عمرانی کشور دارد .در نمودار زیر كه نشان دهنده روند تغ يي رات رشد ارزش افزوده بخششش نفت ت

دوره زماني  4931 – 1384و پيش بيني سال  5931است ،مشاهده میشود كه او ًالًال رشد بخش نفت در هيچ سالي در

بازه زماني مذكور به  5درصد نرسيده و بهترين عملكرد مربوط به سال  5931با رشد  4.8درصدی است ،ثانيًاًا رشددد
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بخش نفت در سالهای  0931تا  2931منفي بوده (ناشي از تحریمها) اما در سالهای  3931و  4931اين رقم مثبت
شده است(ناشي از تعليق تحریمها در سال  3931و اجراي برجام در دو ماه انتها يي سال .)4931

نمودار شماره  -2رشد ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی
شهای مجلس)
منبع( :مرکز پژوه 

برخالف سالهای  0931تا  13 94كه سالهای دشواري براي اقتصاد ايران به و ژي ه بخش نفت بوده است ،سال 5931
سالي است كه بخش نفت توانسته بهترين عملكرد خود را نه تنها در چند ساله اخير ،بلكه در بيش از سه ده ريخا ه   
داشته باشد .دليل اين امر نيز مربوط به رفع تحريم نفت ايران و امکانپذیر شدن افزايش توليد و صادرات نفت كشور
است .بنابراین مشاهده میشود که بخش نفت که اتفاقًاًا یکی از مهمترین نقاط اتکای اقتصاد ایران به حساب میآی ،د
از جمله آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد ایران است و همین مسئله توجیه گیر ضرورت ک داصتقا یگتسباو شها    
کشور به درآمدهای نفتی است .بخش صنعت یکی دیگر از بخشهای اقتصاد ایران است ک مهس ه   

 16درص رد ید

تولید ناخالص داخلی کشور دارد .نمودار زیر نشان دهنده روند تغ يي رات رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره
ت
ت مثبت ت
 1386تا  4931و پيش بيني سال  5931است .مشاهده میشود كه تا سال  ،1931ارقا ممم رشددد بخششش ص عن ت ت
هستند ،اما از اين سال به بعد ارقام رشد نوساني و عمدتًاًا منفي است به طوری ک اس رد ه لل للله یا

 91و  92ب ليلد ه   

برقراري تحریمها شاهد رشد منفي در اين بخش ،در سال  39به دليل تعليق تحریمها شاهد رش ثم د ب و ت

لاس رد    

 94نيز به داليلي از جمله مشكل تأمين مالي بنگاههای اقتصادي و مشكل كمبودد تقاضاا ش ها ددد رش شخب يفنم د    
صنعت بودهایم.

نمودار شماره  -3رشد ارزش افزوده بخش صنعت
شهای مجلس)
منبع( :مرکز پژوه 

با گذر از سال  4931تعديل نسبي دو مشكل فوق الذكر ،اقتصاد كشور در سال  95شاهد تحركات مثبت يخرب رد ي   
زیر بخشهای صنعت میباشد .با اين حال ،همچنان بسياري از زیر بخشهای صنعت وضعيت وخيمي دارند .بخش
مسکن یکی دیگر از بخشهای اقتصاد ایران است که در خالل پنج سال گذشته در رکود محض به سر میب هتبلا .در   
به بیان دقیقتر از سال  388 1روند نزولی بخش مسکن آغاز شده است و در خالل سالهای  88تا  95فق ود ط

س لا
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بخش مسکن رشد مثبت را تجربه کرده است که آن هم به سالهای  89و  90بر میگردد که البته نباید فراموش ک در
که رشد این بخش در دو سال مذکور نیز به هیچ وجه چشمگیر نبوده است .به نظر میرسد بخ زا رتارف نکسم ش   
تحریمهای بینالمللی ،وابستگی شدید به اتخاذ سیاست ک نال

اقتص و یلخاد یدا

خ تردق تیوقت ری فرصم د

     

شه یا ی نوچمه    
کنندگان دارد .بخش خدمات در اقتصاد ایران ،از جمله بخشهایی بوده است ک خب هب تبسن ه شششش شششش
صنعت و نفت کمتر تحت تأثیر شرایط بیرونی اقتصاد و به طور مشخص تحریمهای اقتصادی قرار گرفته است .روند
حرکتی بخش خدمات در اقتصاد ایران بیانگر این است که در عموم سالهای گذشته ای یدوعص دنور زا شخب ن     
برخوردار بوده است .البته به این نکته باید اشاره نمود که کند شدن روند این بخش در سالهای تشدید تح یر مممه یا
اقتصادی نیز بیشتر تحت تأثیر زیر بخش بازرگانی بوده است.

نمودار  .4رشد ارزش افزوده بخش خدمات
شهای مجلس)
منبع( :مرکز پژوه 

     

راهكار اصلي مقابله با تحریمها ،تحقق و اجراي اقتصاد مقاومتي و اق ماد شهاك روظنم هب هنيمز نيا رد لمع و

آسیبپذیری اقتصاد كشور از عوامل بيروني و مصونيت بخشي به اقتصاد كشور و ت يك ه بر توان ،ظرف تاناكما و تي   
داخلي كشور است كه مقام معظم رهبري بر آن تأ يك د دارند؛ اما بیش ن یتمواقم داصتقا ک ی بهار دنمزا ر یملع د و     
کاربردی است .در این راستا مهمترین کار این است که پتانسیلها و ظرفیتهای مثبت و منفی اقتصاد کشور در همه
سطوح برای سیاستگذاران شفاف شود .یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این مقصود مو هدش عقاو تلفغ در     
است آمایش سرزمینی است .اولين بار كه فكر برنامهريزي آمايش ههد طساوا هب ،دش حرطم ناريا رد ي   

 40ب زا

    

ميگردد .دوره فعلي مطالعات آمايش سرزمين نيز از اوا لاس لي     377 1آغ ش زا دد ددد .ای دودحم ظاحل هب نار هههه هههههه یا
جغرافیایی ،شرایط اقلیمی ،مرزهای آبی و خاکی و ناهمواریهای گسترده دارای شرایط متنو ربانب تسا یع ا ره نی

   

منطقه توانمندیهای مخصوص به خود را دارد .راهبردهای آمایش سرزمین بر اساس اولویتبندیها ،نقشپ و یریذ
ی
قابلیت سنجی هر یک از مناطق ،محصوالت مشخص مناسب برای هر منطقه را معین میکند .در ادبیا تتت جغرافی یا ی ی
ح شده و
ی بدون انسجام مطر 
ی انسانی ،اغلب به شکل 
ی پنجاه سال گذشته مفاهیم ،روشها و اصول جغرافیا 
ایران ،ط 
ی کشو کلب ،ر هه ههه در
یهای ی
ی نیز بسیار جسته و گریخته بیان شده و نه تنها در برنامهههریزی ی
جغرافیای اجتماعی و فرهنگ 
ی آن بسیار محسوس است.
ی خال 
ک کشور نیز جا 
فضای آکادمی 
در ایران نیز بعد از مطرح شدن نظریه و راهبرد اقتصاد مقاومتی میتوان گفت هنوز مدلی علمی که بتوان رگ هئارا د    
راهبردی علمی و در عین حال عملیاتی برای اقدام و عمل باشد ارائه نشده است .هدف این مقال و لیلحت ه

یسررب    

نقش آمایش سرزمینی در بسترسازی برای عملیاتی کردن اهداف و اصول اقتصاد مقامتی در کشور است .سؤال اصلی
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مقاله این است که آمایش سرزمینی چگونه میتواند به پیادهسازی و کارآمدی اصو رد یتمواقم داصتقا فادها و ل
جغرافیای سرزمینی ایران یاری رساند؟ با توجه به این مقدمه در این مقاله ت شال

  

خواه  هدافتسا اب دش د ا دانسا ز      

باالدستی و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین نقش آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی در راستای ارائه
مدلی راهبردی برای مقاومسازی فعالیتهای اقتصادی در کشور بپردازیم.
رویکرد نظری
ش
آمایش ،اسم مصدر از فعل آمودن یا آماییدن است به چمار آماده کردن ،آراستن ،آمیختن و به رشته درآوردن .آم یا ش ش
به معنی فراروند یا فرایند و پروسه است .این واژه مع دا للل  Processingدر زباننن انگلیس  ی ووو همممارز  Aménagerدر

ل زاده.). 88 - 75 : 1386 ،
زبان فرانسه است .آمایش سرزمین 1نیز اقتباس شده از زبان فرانسه است (سرور و اس یعام ل ل
ق
آمایش سرزمین ،ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...به منظور یافتن راهی برای تشویق ق

و کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت ب روآر د د
نیازهای جامعه است به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه
س  نیمزر ن یلباق هب تبس تتتتتتتت ته و ا ط عبانم ب امآ ار یناسنا و یعی ی زرس ش م م نی

یگوین دد د (ص حلا یی ی و پوراصغ رر ر
یییییییی ی ییییی 

سنگاچین.) 182 - 941 : 388 1،
از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش سرزمین جامع نگری-کیفی ییاضف یهدنامزاس و ت     آن اس ترادیاپ .ت ر نی   
یشو مانرب د هه ههه
آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت-سرمایه-منابع طبیعی و محیطی یک منطقه ی م متخ نیمزرس ا یییی یییی
آمایش سرزمین نامیده میشود .تنظیم رابطه بین انسان فضا و فعالیتهای انسان در فضا به منظور بهرهبرداری منطقی
از جمع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزشهای اعتق ی یگنهرف قباوس یدا اااا ااااا
یشود (پور احمد.) 490 - 479 :0 38 1 ،
ابزار علم و تجربه در طول زمان است که جزئی از جغرافیا محسوب م 

شکل شماره  -1عناصر و اجزاي آمایش سرزمین
منبع)cmid.tpph.ir( :

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده ،با کمترین وابس گت ییی
ی
به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است .در شرایطی که صادرات و واردات هیچکدام ب ار ی ی
آن کشور مجاز نمیباشد .برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگیهای خارجی کاهش یابد و بر تولی یلخاد د   
کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد .اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار پس از انق بال

رویرهش رد و   

۱۳۸۹
1

. Spatial planning
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توسط مقام معظم رهبری مطرح شد .ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمود و ب زاین یار   
اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش را معرفی نمود (س ولفی ،،
.) 173 - 151 :3931
مدتها گرایش بر این بوده است که اقتصاد را تقریبًاًا بر اساس تولید و مصرف ملی به طور کلی مورد قض ارق توا ر   
میدادند؛ اما همانطور که نظریهپردازان بزرگ اظهار داشتهاند ،تصمیمگیری درباره اینکه پروژهای جدید در کجا واقع
یتوان گفت هدف آمایش سرزمین
شود به اندازه تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری پروژه اهمیت دارد .به طور کلی م 
یتوانددد در ج رد ،دنک یگدنز یرگید یا
این است که اجازه دهد جمعیت هر منطقهای بتواند به همان خوبی که م 

  

منطقه خود هم به زندگی بپردازد .بنا بر یکی از معتبرترین تعاریف از آمایش سرزمین طرح توزیع بهت اب تیعمج ر    
توجه به منابع طبیعی و فعالیتهای اقتص طقف نآ فده هک تسا یدا اق هافر و تسین یداصت

و عسوت ه لماک           

تها در برنامهریزی سرزمین مورد توج ارق ه ر   
ظرفیتهای بالقوه جمعیت را در نظر دارد .در چنین بعد فضایی ،فعالی 
یشو ،د
میگیرد .این برنامهریزی با هدف بهترین استفاده از نیروی انسانی و منابع طبیعی مختلف س م ماجنا نیمزر ییی ییی
هرچند که کانون اصلی این نوع برنامهریزی همواره کارایی اقتصادی است.
یکی از شاخصهای اقتصادی و معیارهای توسعه یافتگی ،میزان انطباق برنامههای اجرایی با مبانی و مطالعات ج عما
آمایش سرزمین است .اگر برنامههای اجرایی و عملیاتی سازمانها بر اساس مؤلفههای آمایش س هدش میظنت نیمزر    
باشد ،جهتگیریهای پیشرفت و توسعه را نیز به دنبال دارد .با بررسی تاریخچه شکلگیری مکاتب آمایش سرزمین،
مشاهده میشود که علل شکل گیری مکاتب فوق ،حاصل بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بوده است و برای
حل بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی از اهرم آمایش سرزمین بهره گرفتهاند.

بنیادهای تئوری پسا توسعهگرایی 1توسط جمعی از محققان توسعه از جمله ،اسکوبار ،استوا ،مجی منهر د اا ااا ،س ،سکا

التوشه ،ریست و سابلی 2به وجود آمد .پساتوسعهگرایی ساختار شکنی توسعه است .این نگرش توس ارف کی ار هع    
  

روایت میداند و معتقد است که مثل همه فرا روایتهای دیگر دوران ما ،عمر این فراروایت هم به سر آم .تسا هد

شاید بتوان گفت که پسا توسعهگرایی کنار گذاشتن شیوه تفکر و شیوه زندگی مدرنیته به نفع احیای انواع فلسفهها و
فرهنگهای غیر مدرن و غیررر غربی اس  ت ( (عنب یر  .) 84 - 53 : 1382 ،،یک ید نیتسخن زا ی د اگ ههه ههههه هب موسوم یا    

پساتوسعهگرایی از سوی مجید رهنما صاحبنظر ایرانی توسعه ابراز شده است .رهنما با توجه به عملک امزاس در نن ننن-

های جهانی در زمینه توسعه به طور ضمنی و تلویحی این باور را بیان میکند که توسعهگرایی که ب ثاریم یعون ه    
استعمارگرایی است به جای آن که یک فرایند بهبود بخشنده واقعی باشد بیشتر به دکانی برای سازمانها ،کارگزاران و

متخصصان توسعه بدل شده است .او میگوید این کارگزاران به جای توجه به مضمون واقعی توسعه و الزامات پایه-
ای آن به ابداع زبان فنی -تخصصی ویژهای اقدام کردهاند که وظیفه اصلی آن بیمحتوا کردن واژهها است .رهنما این
ینویسددد :کلمه
زبان سیارهای را  unicsمیخواند(که مخفف universal communication systemاس م امنهر )ت ییی ییی
توسعه با ظرافتی خاص به جای استعمار مینشیند .کشورهای عقب مانده ابتدا به کشورهای از نظ بقع یداصتقا ر    
1

. Postdevelopment theory

2

. Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Majid Rahnema, Wolfgang Sachs, James Ferguson, Serge Latouche, and Gilbert Rist.
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مانده و سپس به توسعه نیافته و در پایان به در حال توسعه بدل میشوند و چنین است که به موصوف بدون ص تعن
توسعه صفاتی چون اقتصادی ،درونزا ،انسان -محور ،خودکفا ،از پایین به باال و اخیرًاًا پایدار افزوده میشود (عنب یر
و پیری.) 114 - 87 :5931،
پسا توسعهگرایی از یک دلیل ساده استفاده کرده است :دست یافتن به نوع زندگی متوسط برای اکثریت م مدر ناهج   
غیر ممکن شده است .پسا توسعهگرایی یک وضعیت انکار همه جانبهی توسعه است که در دههی  0 98 1م یدالی

در

حاشیهی مجلهی توسعه :بذرهایی برای تغییر و از میان روشنفکران زیر متبلور شده اس ،اوتسیا( نیتال یاکیرمآ :ت     
ُچن) ،سوئیس (ریست) ،آلم )،زچاس( نا   
اسکوبار) ،هند (رهنما ،آلوارس ،شیوا ،ناندی ،ویشواناتا) ،فرانسه (التوچ ،وا ُچ
انگلیس (سیبروک) .از نظر روش شناسی نیز پسا توسعهگرایی در تحلیل گفتمان توس وکوف تایرظن هب هتسباو هع      
است .در ارتباط میان دانش توسعه و قدرت هژمونیک آن به نظریات فوکو 1دربارهی معرفت  /قدرت گفتمانی متکی

است .پسا توسعهگرایی همچنین متعلق به دورهی «پست» است پساساختارگرایی ،پست مدرنیس م و م فف فففروض بو ند
سری پایانها در پایان گرفتن مدرنیته (سیجل 101 : 1384 ،تا .) 112
در حالی که نظریهپردازان انتقادی چون اسکوبار عالقهمن زگیاج هب د ی تسین هعسوت ن ن تبسن اما ،د ًاًا قالع  هههههههه هههههههههمن هب د   
جایگزینهایی هستند که مطابق توسعهاند .به نظر میرسد که نظریات انتقادی توسعه در جاهایی بتوان عسوت اب د ههه ههههی
شه رد ا
جایگزینی مشترک باشد؛ چرا که اساس بحث آنها پیوند با جنبشهای محلی است .آنچه باید این نوع جنبش ش
آن سهیم شوند« ،بهرهمندی در فرهنگ و معرفت بومی» است .از نظر ایش و نتخیر یپ ،هعسوت یلصا لکشم نا     
بناسازی جهان بر اساس الگوی صنعتی شدن است .در حالی که به نظر آنان ،آنچه نیازمن میتسه شد    «گفتمانننه یا
هرچه بیشتر بومی» است .لذا اسکوبار به این نکته توجه میکند که این گفتمانها نیازمند گسترش و مفصلللبن اب ید   
یشدهه در ۷
ی ره (ب نیبزا ی ی
منازعات ضد امپریالیستی ،ضد سرمایهداری ،ضد تولیدی ،ضد بازاری میباشد (امام خمینی ی
بهمن .) ۱۳۸۸
آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی
ی
یس زا ی ی
رهبر معظم انقالب در چند سال گذشته ،به ویژه از سال  1389تاکنون راهبردد اساس وشک ي رر ررر را ب ار ييي خن ثثث 
شهای دشمنان اقتصاد مقاومتي ،تعین و نامگذاری کردند و از تمام فعاالن اقتصادي کشور خواستند تا اقدامات خود
رو 
را در راستاي این راهبرد برنامهریزي و پیاده سازند .رهبر معظم انقالب در تشریح و تبیین شاکله اصلي راهبرد اقتصادد
مقاومتي به چند محور اساسي اشاره داشتند که کارشناسان و تئوري پردازان اقتصادي باید بر مبناي این محورهاي کلي،
ک گفتماننن اقتص دا ييي
ب س اتخا ررر یک ک
کها و خرده روشهای تحقق این راهبرد را شاکله بندي کنند تا به این ترتیب ب
تاکتی 
تاند از:
پیشرو و بومي شکل بگیرد .اصول اقتصاد مقاومتی عبار 
1

. Michel Foucault
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نمودار شماره  .5مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
منبع)eghtesad95.iribresearch.ir( :

-1مردمی کردن اقتصاد
یفرماین تلود :د   
امام خمینی ره در مورد بیماری مهلک کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت م 
شه زا هدیشوج یصوصخ یا ورحم تاقبط م م  ر مد و    
چنانچه کرارًاًا تذکر دادهام بی شرکت ملت و توسعهی بخش ش
همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجهه خواهد شد .کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن
ملت بیماری مهلکی است که باید از آن اجتناب شود (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمن  .) ۱۳۸۸شرط این که
جهتگیریهای اقتصادی از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مو ّلّلد و مردمی» تغییر یابد توسعه همهجانبه که به همه
نیازمندیها و ابعاد مختلف زندگی انسان توجه دارد است .توسعه واقعی باید شرایط الزم را برای همه اف هعماج دار   
صرفنظر از موقعیت استقرار مکانی در همه ابعاد ،در جهت پویایی رشد و تعالی مادی و معنوی آنان ف .دزاس مهار   
برای رسیدن به این هدف بیشک آمایش سرزمین یعنی بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیتهای اقتصادی باا توجه
به منابع طبیعی و انسانی نقش چشمگیری را ایفا خواه  یتسایس نیمزرس شیامآ اریز :درک د اس ی رد هک ت ک          
ته یداصتقا یا   
چارچوب جغرافیایی معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعی یلاعف و یعیبط عبانم بسحرب ت تتتتت تتتتت
یباشد.
م
 -2تقویت فرهنگ کار و تولید
حضرت امام خمینی ره در این ارتباط میفرمایند «یک مملکتی که بخواهید از خودتان باشد و دیگران نتوانن نآ رد د
دخالت کنند اول باید آن چیزی که مربوط به ارزاق خودتان است احتیاج از حیث رزق ،ما به دیگران نداشته باش ؛می
نان ما را دیگران ندهند آخر برای ما عیب است که ما بنشینیم و نان آن را دیگران بگویند که ما به شما میدهیم یا ما
به شما نمیدهیم .باید خودمان تهیه کنیم و این به این است ک اشک ه و رگا .میهدب هعسوت ار یزر بق ًالًال ک ممممممم ممممممممک یرا
میکردند حاال زیادتر کار بکنند (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمن  .) ۱۳۸۸مسئله ایجاد فرهن  تبثم راک گ و
حذف فرهنگهای منفی در روند ک  ینامزاس را یکی زا 

 یتاعوضوم ا تس

امزاس هک ننننننن ننننننننه رما یا و نآ اب ز بور رو     

ی تضمین میشود که بتوان عوامل فرهنگی را به صـورت جزء پیوسته برنامههای
هستند .توسعه متوازن تنها در صورت 
ی راهبردی را با توجه بـه بستر تاریخی ،اجتم هعماج رـه یگنهرـف و یعا     
ن برنامهها 
ی طراحی کرد .باید ای 
راهبرد 
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ی را ب ب هاوخ ؛دروآ باسح ه ه صو ع تر و لما       
تعریف کرد .ازاینرو در مرحله برنامهریزی ،بایددد عوام گنهرف ل یی یی
محدودکننده که از شتاب توسعه میکاهند ،یا به عنوان عواملی که موجب و ینوگرگد تا

ف ار یعامتجا رییغت را مه      

گ ی و یریگدا
ی میتواند با تـحلیل پیشینه فرهنگ صانع ،ی رر ررری مانن اک گنهرف د ررر رررر ،فرهنگ گ
مـیآورند .آمایش فرهنگ 
نوآوری ،تعارضات و ...کـه در توسعه اثر دارند و همچن د هک یگنهرف رصانع و اهدنیآرف ییاسانش نی رررررر ررررررر گذشتههه
استانها عامل یا مانع پیشرفت بـوده نقش مهمی در تقویت فرهنگ کار و تولید ایفا نماید.
-3کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی
یبن نکیلو مید   
معمار انقالب اسالمی در مورد حرکت بهسوی اقتصاد بدون نفت میفرمایند «ما جاهای نفت را نمی ی
  

یتواند بر ما تحمیل کند که استفاده کردن م زا دیاب طقف تفن زا ا
یزنیم ولی کسی هم نم 
چوب حراج هم بر آن نم 
طریق فروش نفت به دیگران باشد .چرا ما نباید بهجای پول نفت خود آن را در اقتصاد کشور جا بدهههیم [ .]9ای نار
کشور پهناوری با منابع عظیم زیرزمینی و متنوع است .محصوالت کانی کشور ورودی بسیاری از صنایع پایین دس یت
حوزه خود را فراهم کرده و فرصتهای مناسبی برای توسعه شرکتهای تولیدی مرتبط فراهم میکنند .عالوه ب نآ ر
این گروه از محصوالت جایگاه مناسبی در بازار جهانی داشته و پشتوانه مالی مناسبی برای تغیی و یتعنص راتخاس ر
فناوری کشور و پرداختن به بخشهای صنعتی جوانتر بهویژه فناوریهای نوین و پیشرفته که هنوز قادر ب یبایاج ه   
مناسب در بازار جهانی نبودهاند را فراهم میآورند .بدیهی است ط اب هارمه نامز ی دشر ق و د تر نتفای

ریاس   

     

بخشهای صنعتی در بازارهای جهانی ،میتوان وابستگی اقتصاد کشور به صادرات منابع زیرزمینی را کاهش داد .این
امر باید با برنامهریزی مشخص و صریح دنبال شود .از ویژگیهای ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته ب طرش ه   
جامعنگری در طراحي آن) ،قابلیت آن در کاهش ن و یدمآرد( یرباربا

ته و روشک فلتخم قطانم نیب )ا    
صرف تتت تتت

حفاظت و جلوگیری از تخریب محیطزیست است که موجب دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پای راد
در کشور خواهد شد .در نتیجه استفاده از رویکرد آمایش صنعت در کنار سایر رویکردهای مورد بحث در اس یژتارت
توسعه صنعتی ،مزیت باالیی داشته و ضروری به نظر میآید .اگرچه در سالهای اخیر اق یارب یهجوت لباق تاماد     
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و منابع نفت و گاز صورت گرفته است ،اما در بسیاری از مو هلمج زا درا ؛؛ ؛؛؛ در
بخشهایی از صنعت نفت و گاز ،صرفًاًا به تبدیل ،تولید و صدور مواد ثانویه پتروش ششیمی (مو هدافتسا دروم هیلوا دا     
یشود که مواد خام یا مواد ثانویه
صنایع) اکتفا شده است و همچنان سود اصلی عاید کسانی (شرکتهای خارجی) م 
ینمایند و این در شرایطی است که خ ما  شناد یشورف و ملع      
را به محصوالت نهایی مورد استفاده جامعه تبدیل م 
دانشمندان و متخصصین ایرانی نیز در قالب مقاالت  isiیا انواع المپیادهای علمی به آن افزوده شده است و لذا تبدیل
ی علم بهار ،ییاهن لوصحم هب )ی رد      
مواد خام (مانند مواد خام معدنی ،کشاورزی ،دریایی و به خصوص یافتههای ی
دیگری است که در فرآیند مقابله با تحریم ،نقش بسیار مهمی دارد.
-4اصالح الگوی مصرف و مبارزه اسراف
حضرت امام خمینی ره مبارزه با مصرفگرایی را یکی از راهکاره یداصتقا ییافکدوخ و لالقتسا هب ندیسر یا       
میدانند و درباره ضرورت مبارزه با مصرفگرایی میفرمایند :با تمام قدرت جلوی چیزهایی که ب نامروشک ررض ه    
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است را میگیریم .ما هر گز به کشورها اجازه نمیدهیم تا ایران را بازار مصرف خود گردانند .ما وابستگی تج ار یرا
از بین خواهیم برد (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمن  .) ۱۳۸۸پ رقف نتشاد همادا ،یناهج مود گنج زا س

    

کشاورزان ،هدر رفتگی منابع طبیعی و ضایع شدن محیط زیست دلیلی شد برای چارهجویی جه .تالکشم عفر ت

   

انسان پی برد براي آنکه بتواند جلوي فقر و ضایع شدن سرزمین را بگیرد باید به همراه طبیعت حرکت و از سرزمین
به اندازه توان یا پتانسیل تولیدي آن بهرهوري نماید .چنین فکري مقدمهاي شد براي آمایش سرزمین یا برنامهههری يز
منطقهاي و اینگونه شد که آمایش سرزمین در جهان شکل گرفت .هرچند راهکارهای خرد مختلف حالصا یارب ی    
الگوی مصرف و پرخیز از اسراف وجود دارد اما میتوان گفت که پایدارترین و اقتصادیترین روش آمایش سرزمین
است زیرا آمایش سرزمینی به معنای تنظیم رابطه بین انسان ،سرزمین و فعالیتتته ب نیمزرس رد ناسنا یا هههه هههههمنظور
بهرهبرداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و محیطی سرزمین به منظور بهبود وضع مادی و معنوی جامعه
در طول زمان است .سیاستهای کالن اقتصادی میبایست مطابق با نیازها و ویژگیه  یا ممن میظنت ییایفارغج قطا    
شود؛ در غیر این صورت زمینهی توزیع نامناسب جمعیت ،امکانات و تراکم فعالیتها در ی  هب ار هقطنم ک و دوج     
یان گرزب یعنام و دزاد    
میآورند که عالوه بر پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی ،امنیت اقتصادی را نیز به خطر م 
بر سر راه توسعهی اقتصادی کشور است .درصورتیکه طرح آمایش س رجا یبوخ هب ینیمزر ا دنویپ اب ،ددرگ یی       
ارگانیکی که میان بخشهای مختلف اقتصادی و مناطق مختلف کشور برقرار میکند ،سبب میگردد ت و صیصخت ا
توزیع بهینه منابع و تقسیمک صخت را ص م نیب ی ن شک فلتخم قطا ور بهب و و یداصتقا فاکش و زکرمت و هتفاید         
فاصلههای منطقهای کاهش یابد.
 -5حمایت از تولید ملی
ت را بههه روی
ایشان همچنین در مورد تقویت تولید میفرمایند که «ما نه چاهای نفت را میبندیم و نه درهای مملکت ت
خود میبندیم و نه کشور را به بازار مصرف هرچه که غرب میسازد و میخواهد به ما تحمیل کند تبدیل میکنیم .ما
از نفت استفاده خواهیم کرد ولی دلیلی ندارد که همیشه صادر کننده آن باشیم .ما چیزی را که ن یراد ممم و بههه آن نیاززز
داریم ،از خارج می خریم ولی چرا خود تولیدکننده مایحتاج خود نباشیم ،سیاست ما همیشه بر مبنای حف ظظظ آزادی و
یشدهه در ۷
ی ره (ب نیبزا ی ی
یکنیم (اما ممم خمینی ی
استقالل و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نم 
بهمن  .) ۱۳۸۸حمایت از تولید ملی با توجه به ضرورت حراست از منابع محدود کشور ،مستلزم احصای بخشه و ا
کاالهای تولیدی دارای مزیتهای نسبی و مطلق در تولید و بخشهای نوپا و استراتژیک و ضروری و توجه به خلق
مزیتهای جدید است و این امر تنها با تدوین و اجرای استراتژی توسعه رشته فعالیته و یداصتقا یا

نآ بقاعتم

  

تدوین استراتژی تجاری بلندمدت به دور از هرگونه بخشی نگری ،منطقهگرایی و سلیقههای شخصی و ...با توجه به
تهای ملی محقق خواهد شد.
آمایش سرزمینی و ظرفی 
تها
-6استفاده حداکثری از همه ظرفی 
یفرماینددد «ای و تاناکما نار
حضرت امام خمینی ره در مورد استفاده از امکانات و ظرفیتها برای تقویت تولی م د یی یی
ظرفیتهای مختلف و فراوانی برای رشد اقتصادی دارد که اگر نفت هم نباشد بتواند در رشد خود و از بین بردن فقر
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پیروز شود .از قبیل معادن مختلف که در صنایع اهمیت زیادی دارد و همچنین امکانات کشاورزی و دامداری و مهم-
تر از همه وجود استعدادهای سرشار و خالق انسانی [ .]9آمایش سرزمینی به معنای بهرهبرداری بهینه از امکان رد تا
تهاای فض ،یعیبط یا   
راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است .در این ط یزم حر تت تت
اجتماعی و اقتصادی ،سازماندهی و نظام بخشی میشود .این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزی و تیعمج ع
انجام فعالیتها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگیهای فضایی مناطق است .مسئله آم نیمز رد نیمزرس شیا ههه ههههه یا
ته یا
مختلف صنعتی ،کشاورزی ،فرهنگی و آموزشی دخالت دارد به نحوی که هر فعالیتی بای سا رب د اس یعقاو  تتتت تتتت
آمایشی شکل گیرد.
-7روح خودباوری و خوداتکایی
   

حضرت امام خمینی ره در این رابطه میفرمایند «بدانید که نژاد آریا و عرب از ن و اپورا داژ  اکیرما و ش  و مک یور

ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یاس را از خود دور کند و چشمداشت به غیر خو رد دشاب هتشادن د در تدمزا     
قدرت همه کار و ساختن همهچیز را دارد و آنچه انسانها شبیه به اینان به آن رسیدهاند شما ه هب دیسر دیهاوخ م    
یها ب یگدنز هب ندیسر یار     
شرط اتکال به خداوند تعالی و اتکا به نفس و قطع وابستگی به دیگران و تحمل سخت 
شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمن  .) ۱۳۸۸آم نیمزرس شیا ی   
نماد عینی روح خودباوری و خوداتکایی است و انجام آن نشان از برنامهریزی و تالش برای تحقق اصل خوداتک یا ی
است .آمایش سرزمینی به ما کمک میکند تا بتو و تعسو زا مینا

ی س تدم دنلب هعسوت یاتسار رد نیمزر
انهپ ییی ییی

بهرهبرداری کنیم .بدون برنامهریزی و اقدام برای آم و یلحم و یلم داعبا رد نیمزرس شیا    

    

منطقهههای خوداتک یا ی

شعاری بیش نخواهد بود و امکان تحقق در بلند مدت نخواهد داشت.
-8توجه به اقتصاد دانش بنیان
حضرت امام ره در مورد حمایت از کارشناسان و متخصصان بومی و جلوگیری از کاالهای تجمالتی میفرمایند «بر
دولتها و دستاندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنن و د
آنان را با کمکهای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کاالهای مصرف س ناخ و زا هه هههبران اد ززز جلو یریگ
ن  .) ۱۳۸۸بایس یت
یشده ه در  ۷بهمن ن
نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند (امام خمینی ره (ب نیبزا ی ی
توجه داشت که شرط رسیدن به اقتصاد دانش بنیان آمایش سرزمینی است زیرا عدم وجو رد نیمزرس شیامآ د هر    
کشور و شهری به منزلهی بینظمی و عدم توازن بین فعالیتهای اقتصادی انسان در س وب دهاوخ شیوخ نیمزر دددد ددددد.
وجود بینظمی در فعالیتهای اقتصادی منجر به تخریبهای فراوان و نیز تراشیده شدن هزینهه دهاوخ یفاضا یا    
شد که وزنهای سنگین بر گردن جامعه تلقی میشود .در یک کالم اگر مسئلهی مهم آم  نیمزرس شیا ن یدا د هتفرگ ه     
شده و یا اص ًالًال وجود نداشته باشد موجب پدید آمدن شلختگی در رفتار اقتصادی خواهد شد که میتواننن آث ار نآ را
ی آن ایجادد
در سرمایه طبیعی کشور مشاهده کرد .باوجود رشد و پیشرفت علمی ایران در سالهای اخیررر و در راس ات ی ی
ی
ی اقتص دا ی ی
تهای ی
پارکهای علمی و فناوری ،مراکز رشد و مراکز کارآفرینی در دانشگاهها ،تأس سسیس بنگاه ههاا و ش کر ت ت
شبنیان شتاب مناسبی
شبنیان در کشور ،متأسفانه حرکت به سمت اقتصاد دان 
بوکارهای دان 
شبنیان و راهاندازی کس 
دان 
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ی کشو اهر ،،
شبنی ییان در رشددد اقتص دا ی ی
نداشته است .لذا میتوان گفت با توجه اهمیت و نقشی که کسب و کارهای دان 
ت نیافتهههانددد و بایددد جهت
ی خودد دست ت
بهویژه کشورهای پیشرفته دارند ،در کشور ما هنوز به جایگاه واقعی و اساسی ی
تهای الزم از ایجاد این
یتری صورت گیرد و حمای 
شبنیان تالش جد 
راهاندازی ،توسعه و ترویج کسب و کارهای دان 
بوکارهای دانش بنیان به جایگاه اصلی
ب و کارها جهت گسترش و رشد کمی و کیفی آنها انجام شود تا کس 
گونه کس 
خود در بازار کار و اقتصاد راه یابند و نقش مطلوب خود را جهت رشد اقتصادی کشور ایفا نمایند.
تهای فراوان مادی و معنوی کشور
 -9ظرفی 
یفرمایند قانون مالی مث ًالًال در اسالم که برای اداره کشور و
حضرت امام خمینی ره در مورد پیوند مادیات و معنویات م 
احتیاج زندگانی مادی وضع شده به طو بنج هک تسا هدش عضو یر ه زن و تسا روظنم نآ رد یونعم یناگد         
کمککاری به زندگانی معنوی میکند از این جهت در دادن بیشتر مالیاتها قصد تقرب ب ب هک ادخ ه ه نآ هطساو      
زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ میشود شرط ش هد

یشدهه در  ۷بهمن ن
ن
ی ره (ب نیبزا ی ی
اس  ت ( (اما ممم خمینی ی

 .) ۱۳۸۸آمايش سرزمين ،تنظيم رابطهي بين انسان .فضا و فعاليتهاي انسان در فضا به منظور بهرهب زا يقطنم يرادر   
تمام امكانات براي بهبود وضعيت مادي و معنوي اجتماع بر اساس ارزشهاي اعتقادي با توجه به سوابق فرهنگ و ي
ابزار علم و تجربه در طول زمان است .طرح آمايش سرزمين سيماي مرحلهي آتي توسعه يافتگي را تصوير ميكند و
ابزاري براي تجويز و ساماندهي آگاهانه فضا در جهت نيل به اهداف توسعه است .هم چنان دوهشم فيراعت رد هك    
است در توجه به آمايش سرزمين به مانند ساير وجوه زندگي نوع انسان ابتدا جنبههاي مادي و محسوس مورد توجه
قرار گرفته است و اساسًاًا توجه آدمي به امور محسوس چه از نظر  درف كي د خ رمع لوط ر و  شد و هچ 

زا

رظن        

جامعهي بشري در طول تاريخش قبل از توجه او به امور و مفاهيم فكري و معقول و معنو یلک روط هب ؛تسا ي     
آدمی پس از درك معاني و مفاهيم حسي به تدريج به معاني و مفاهيم عالی و معنوي رسيده اس شيامآ عوضوم .ت    
هم از اين قاعده مستثني نيست .توجه به آمايش سرزمين در ابتدا صرفًاًا بخاطر استفاده بهينه اقتصادي از سرزمين بوده
ولي به تدريج مناسبات انساني و معاني و مفاهيم معنوي دخ اسنا تاطابترا رد لي ننن نننن ب  تسيز طيحم ا و تالماعت      
انسانها با كي ديگر در فضاي زماني و مكاني مطرح و توسعه يافته است.
-01رفع مشکالت مزمن و ساختاری اقتصاد ایران
بیشک یکی از مهمترین مسائل ساختاری اقتصادی جمهوری اسالمی ایران حفظ استقالل اقتصادی اس ترضح .ت   
امام خمینی ره در این باره میفرمایند «ما قطعًاًا با جهان صنعتی در رابطهی کامل خواهیم بود ولی حق تص یم مممگی یر
برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد به عهدهی خود ما خواهد بود (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمن
.) ۱۳۸۸
ایشان در مورد مسئله تحریمها نیز میفرمایند من اعتقادم است که اگر ما را در محاصرههی اقتص ،لاس هد کی یدا    
پانزده سال واقع بشویم شخصیت خودمان را پیدا میکن مه ینعی می ه هه ههههی مغزه یا ی تقو نآ رد دندوب دکار هک  و    
یشدهه در  ۷بهمننن  .) ۱۳۸۸در ب با
یافتند (...امام خمینی ره (ب نیبزا ی ی
نمیتوانستند فعالیت بکنند به فعالیت م 

داصتقا   

ت.
نهای فراوانی گفته شده است ت
مقاومتی و تفاوت آن با مقاومت اقتصادی و همچنین راهکارهای مقابله ،با تحریم سخ 
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بدیهی است که موفقیت در پیادهسازی و تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه ،کام ًالًال به
استفاده بهینه ،منطقی و اصولی از فرصتها و نیز سرمایه انسانی و سایر من جوم تاناکما و عبا و  د و سرتسد لباق       
بستگی دارد.
 -11مقابله با تهدیدات و جنگ اقتصادی خارجی
ش ق رد تتت
یزند تا با کاهش تواننن اقتص دا ييي کشور ،،بههه ک ها ش ش
در جنگ اقتصادي ،دشمن به مجموعه اقداماتی دست م 
ط اقتص دا ييي و کنترللل جریانا تتت
مقاومت و ایستادگی و در نتیجه موجب نارضایتی و نافرمانی مدنی شود .کسب تسلط ط
اقتصادي و کاهش توان بازسازي و توسعهی ملی از اهداف این نوع جنگ نرم است .مقولهای که هم صورت ظ رها ييي
یتوانددد
تخریب و از بین بردن نیروي انسانی و زیربناهای اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی یک کشوررر را ن راد د د و هممم می ی
دشمن را به هدف اصلی خود برساند .آمایش سرزمینی نیز از مواردی است که به ویژه در بخ عم یصوصخ ش مو    ًالًال
مورد غفلت قرار میگیرد ،اما باید به یاد داشته باشیم که رعایت اصول آمایش سرزمینی از جمله؛ دسترس رازاب هب ی    
کاال یا محصول تولیدی ،دسترسی به نیروی انسانی متخصص یا مواد اولیه مورد نیاز س نامزا  ،،دسترس هب ی    راههای ی
ی
ی اولیه
تهای ی
ارتباطی برای انتقال سریع و کم هزینه محصوالت به بازارهای داخلی یا خارجی ،دسترسی به زیرس خا ت ت
مانند؛ آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه آن ،از موضوعاتی به شمار میرود که در حو ینیمزرس شیامآ ملع هز     
مورد بررسی قرار میگیرد و باید با نوع کار و فعالیت ما تناسب داشته و کمترین هزینه را برای م  هب ا ه هتشاد هارم     
باشد.
 - 12داشتن روحیه جهادی
حضرت امام خمینی در مورد کار کردن با روحیهی مقدس فداکاری و سرباز نظام بودن میفرماینددد «خداون یلاعت د   
این روحیهی مقدس سربازی و فداکاری را در کلیه ک ک و نارگرا اارمن صختم و ناد ص  لالقتسا هب ندیسر ات نا و     
خودکفایی کامل حفظ فرماید (امام خمینی ره (بازبینیشده در  ۷بهمننن  .) ۱۳۸۸وج و یراک ناد

ج و توس هع
ت یور ج ج

فرهنگ کار و تالش ،یکی از ارزشهای مؤکد اسالمی است که در بهبود وضعیت اقتصادی تأثیر فوقالعادهای داش هت
ی،
و میتواند منجر به صرفهجویی در مصرف منابع نیز بشود و لذا نهادینهسازی وجدان کاری بر اساس شاخصههههای ی
اسالمی موضوعی است که اگرچه هرازگاهی به آن پرداخته میشود ،اما به نظر میرسد ،باید از حد شعار خارج و با
تهیه طرحها و برنامههای کاربردی ،به طور عملی در تمام سطوح اجرا شود .الزمه ای راک گنهرف شیامآ راک ن

و    

تالش در سطح ادارات سازمانهاست.
 -31امنیت کاالهای راهبردی
حضرت امام ره در مورد امنیت غذایی میفرمایند« :در رأس همهچیزها این است که یک کشوری راجع ب شقازرا ه   
محتاج نباشد به خارج .راجع به گوشتش و راجع به نانش و راجع به این طور چیزهایش محتاج نباشد؛؛ و ای مزال ن
است که دامداریها رواج پیدا کنند و همین طور کشاورزی به طور وسیع درست بشود (امام خمینی ره (بازبینیشده
یشود.
در  ۷بهمن  .) ۱۳۸۸آمایش سرزمین موضوعی امنیتی براي کشورهاي مختلف تلقی م 
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یکنددد.
این امر فضاي جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادي کشورها را براي بهینهسازی حیات انسانی و دوام سیاسی فراهم م 
ع س زتن ييي منطق ا ی ززز کلیههه
لذا آمایش سرزمین جنبههای بسیار قوي امنیتی ،انسانی ،اجتماعی ،اقتصادي دارد و در واقع ع
ی در
یتوانددد اس ژتارت ييي و اب از ررر مناسبی ی
جریانهای برنامهریزی در ارتباط با فضا و جغرافیاي ملی و منطقهای است و م 
جهت ایجاد و تحقق امنیت پایدار در ابعاد گوناگون در مناطق مختلف سرزمین را ارائه کند.
ل م یرید ت ت
ت
ی و مس ئا ل ل
ی انس نا ی ی
هدف اصلی و نهایی مطالعه آمایش سرزمین ،تشخیص و تعیین مشکالت موجود زن گد ی ی
یتواند به دور از وظیفه برنامهریزی
لهای متناسب با آن است ،این مطالعات نم 
تمحیطی و طراحی و پیشنهاد راهح 
زیس 
یانجامد که در
تهای مطلوب باشد و در این صورت ،هرگونه مطالعه آمایشی به ارائه سندي م 
و ارائه پیشنهادها و سیاس 
ش در
یکن یاربانب ،د نن ننن آم یا ش ش
تهای انسانی بر پهنه زمین را آش اک ررر می ی
آن نظم نوینی از سازماندهی منابع طبیعی و فعالی 
مرحله برنامهریزی و پیشنهاد سیاستهای مطلوب به سازماندهی منطقی و معتدل فضاي موجود حیاتی براي هرگونههه
ی توسعههه
تگیری ی
یت هج نیر تت تت
یپردازد .آمایش سرزمین به عنوان برنامهای راهبردي ،مهمترین و پایههها 
تجمع انسانی م 
تها و تنگناها از دیگررر
تها از یک سو و محدودی 
بلندمدت به منظور بازشناسی و بازنمایی امکانات ،استعدادها و قابلی 
یو
یدهی ی
یها و ایجاد تعامل مطلوب بین عناصر سهگانه انسان ،فضا و فعالیت و چگونگی جا 
سو ،براي زدودن نارسای 
چیدمان منطقی و ممکن آن بر سرزمین را به عهده دارد.
یکند:
در بخش کشاورزی آمایش سرزمینی از راههای زیر به امنیت اقالم راهبردی مورد نیاز کشور کمک م 
ته یا
 .1توسعه فعالیتهای کشاورزی در سرزمین با تأکید بر برنامهریزی و مدیریت توسعه بخش ب شد ساسا ر تتت تتت
کشاورزی و بر اساس تعامالت آب و فعالیتهای بخش کشاورزی.
یج میظنت و )تا   
 .2تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصوالت آب بر با بازده کم اقتص فیص( یدا یی یی
برنامه تولید بر اساس چهار مؤلفه امنیت غذایی ،سودآوری ،ارز آوری و میزان مصرف آب.
 .3ممنوعیت کشت در قلمروهای نامناسب نظیر شیبها و اصالح مسیرهای شخمزن  لوصا شزومآ قیرط زا ی و   
فزاینده در استقرار ساالنه و کارهای نظارتی الزم.
 .4توجه به تناسب الگوی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی.
 .5زمینهسازی برای افزایش فعالیتهای کشاورزی (کشت گلخانهای) در مراح اب هعسوت یدعب ل هعسوت تیلباق       
تهای اقلیمی هر ناحیه از سرزمین.
کشتهای ویژه متناسب با قابلی 
نتیجهگیری
به طور کلی میتوان مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را در دو دسته اقتصادی و فرهنگی دسته بندی کرد؛ به عب رگید ترا   
ف برنامهههریزی ی
ی
ما نیازمند برنامهریزی و تنظیم رابطه انسان و فضا در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور هستیم .هدف ف
نها ،با توجه
ْن توزیع فعالیتها و منابع اقتصادی ،اجتماعی و ظرفیتهای آشکار و پنهان سرزمی 
فضایی و آمایش سرزمی ْن
یشود .از طریق این توزیع فعالیتها و منابع است که آیندۀ مطلو ببب
یهای زمان و نیازها ،دنبال م 
به تحولها و دگرگون 
ی بهین ا ه ززز
تها باید با دیدی بلندمدت و باا بهره هب رادر ی ی
یا همان توسعه دست یافتنی است ،اما این توزیع منابع و فعالی 
تهای آن و هماهنگ با دیگررر
یها و قابلی 
امکانات و آشکار کردن نقش و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمند 
یتوان یدمآراک و ییاراک هب د     
مناطق اجرا شود .آمایش سرزمینی یک راهکار و ابزار ارزشمند علم م هک تسا ی یییی یییی
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برنامههای توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها یاری رساند .کارکرد آمایش سرزمینی آم و ندرک هدا

لباق    

فهم کردن محیط برای سیاستگذاران است .در ایران نیز بعد از مطرح شدن نظریه و راهبرد اقتصاد مقاومتی میتو نا
گفت هنوز مدلی علمی که بتواند ارائه گر راهبردی علمی و در عین حال عملیاتی برای اقدام و عمل باشد ارائه نشده
است .هدف این مقاله تحلیل و بررسی نقش آمایش سرزمینی در بسترسازی برای عملی لوصا و فادها ندرک یتا     
اقتصاد مقامتی در کشور است.
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با مسئله تشدید تحریمهای بینالمللی روبه رو بوده است و به رغم اقدامات صورت
گرفته از سوی دولت یازدهم و در چهار سال گذشته و در قال ،ماجرب ب حل زا ناریا داصتقا طیارش اظ هس و تل

      

مراودات تجاری و مبادالت بانکی به شرایط پیش از تشدید تحریمها برنگشته است .راهكار اصلي مقابله با تحریمها،
تحقق و اجراي اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در اين زمينه به منظور كاهش آسیبپذیری اقتص لماوع زا روشك دا    
بيروني و مصونيت بخشي به اقتصاد كشور و ت يك ه بر توان ،ظرفيت و امكانات داخلي كشو اقم هك تسا ر م مظعم       
رهبري بر آن تأ يك د دارند؛ اما بیشک اقتصاد مقاومتی نیازمند راهبرد علمی و کاربردی است .در این راستا مهمممت نیر
تتتگ افش ناراذ ف   
تهای مثبت و منفی اقتصاد کشور در همه سطوح ب سایس یار تت 
کار این است که پتانسیلها و ظرفی 
شود .یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این مقصود مورد غفلت واقع شده است آمایش سرزمینی اس .ت

در ای نار

نیز بعد از مطرح شدن نظریه و راهبرد اقتصاد مقاومتی میتوان گفت هنوز مدلی علمی که بتواند ارائه گ یدربهار ر   
علمی و در عین حال عملیاتی برای اقدام و عمل باشد ارائه نشده است .ه شقن یسررب و لیلحت هلاقم نیا فد

    

آمایش سرزمینی در بسترسازی برای عملیاتی کردن اهداف و اصول اقتصاد مقامتی در کشور است.
ق
آمایش سرزمین ،ارزیابی نظاممند عوامل طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...به منظور یافتن راهی برای تشویق ق
و کمک به جامعه بهرهبرداران در انتخاب گزینههایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت ب روآر د د
نیازهای جامعه است به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی در پهنه
سرزمین نسبت به قابلیتها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین میگویند .اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابلههه
ص
ج از کشوررر در خصوص ص
با تحریمهای اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده ،با کمترین وابستگی بههه خ را ج ج
نیازهای اساسی و راهبردی است .اقتصاد مقاومتی در ایران اولین بار پس از انقالب و در شهریور  ۱۳۸۹توسط مق ما
معظم رهبری مطرح شد .ایشان اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نمود و برای نیاز اساسی کشور
به کارآفرینی نیز دو دلیل فشار اقتصادی دشمنان و آمادگی کشور برای جهش را معرفی نمود.
ی مکات لصاح ،قوف ب    
با بررسی تاریخچه شکلگیری مکاتب آمایش سرزمین ،مشاهده میشود که علل شکلگیری ی
بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بوده است و برای حل بحرانهای اقتص و یعامتجا ،یدا

زا یسایس ا مره    

آمایش سرزمین بهره گرفتهاند.
بنیادهای تئوری پسا توسعهگرایی توسط جمعی از محققان توسعه از جمله« ،اسکوبار»« ،استوا» ،مجید رهنما ،ساکس،
التوشه ،ریست و سابلی به وجود آمد .پساتوسعهگرایی ساختار شکنی توسعه است .این نگ ارف کی ار هعسوت شر     
روایت میداند و معتقد است که مثل همه فرا روایتهای دیگر دوران ما ،عمر این فراروایت هم به سر آم .تسا هد

  

شاید بتوان گفت که پسا توسعهگرایی کنار گذاشتن شیوه تفکر و شیوه زندگی مدرنیته به نفع احیای انواع فلسفهها و
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فرهنگهای غیرمدرن و غیرغربی است .رهنما با توجه به عملکرد سازمانهای جهانی در زمینه توسعه به طور ضمنی
و تلویحی این باور را بیان میکند که توسعهگرایی که به نوعی میراث استعمارگرایی است به جای آن که یک فرایند
بهبود بخشنده واقعی باشد بیشتر به دکانی برای سازمانها ،کارگزاران و متخصص اسپ .تسا هدش لدب هعسوت نا

    

توسعهگرایی از یک دلیل ساده استفاده کرده است :دست یافتن به نوع زندگی متوسط برای اکثریت مردم جه ریغ نا   
ممکن شده است.
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد که تحقق اصول و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی نیازمند توج شیامآ هب ه    
سرزمینی است .مردمی کردن اصل مردمی کردن اقتصاد نیازمند آمایش سرزمین است که در یک چارچوب جغرافیایی
معین در پی بهترین توزیع ممکن جمعیت برحسب منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی میباش نینچمه .د    تقویتتت
ی میتواند با تـحلیل پیشینه فرهنگ ،ی
فرهنگ کار و تولید نیازمند آمایش فرهنگی است زیرا آمایش فرهنگ 

عناصری ی
ی

گ یادگیری و نوآوری ،تعارضات و ...کـه در توسعه اثر دارند و همچنین شناسایی فرآیندها و
مانند فرهنگ کار ،فرهن 
عناصر فرهنگی که در گذشته استانها عامل یا مانع پیشرفت بـوده نقش مهمی در تقویت فرهنگ ک افیا دیلوت و را    
نماید.
عالوه بر این آمایش سرزمینی باعث حرکت به سمت کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی میشود زیرا از ویژگیهای
ارزشمند رویکرد آمایش سرزمین (البته به شرط جامعنگری در طراحي آن) ،قابلیت آن در کاهش نابرابری (درآم ید
و فرصتها) بین مناطق مختلف کشور و حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست است که موجب دستیابی به
عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار در کشور خواهد شد.
یک شیامآ حرط ه    
اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف نیز رابطه نزدیکی به با آمایش سرزمینی دارد .درصو تر ی ی
سرزمینی به خوبی اجرایی گردد ،با پیوند ارگانیکی که میان بخشهای مختل و یداصتقا ف

روشک فلتخم قطانم      

برقرار میکند ،سبب میگردد تا تخصیص و توزیع بهینه منابع و تقسیم ممک صخت را ص م نیب ی ن شک فلتخم قطا ور      
بهبودیافته و تمرکز و شکاف اقتصادی و فاصلههای منطقهای کاهش یابد.
آمایش سرزمینی در صورت اجرای درست میتواند باعث حمایت از تولید ملی شود زیرا تنه رجا و نیودت اب ا ای     
استراتژی توسعه رشته فعالیتهای اقتصادی و متعاقب آن ت یژتارتسا نیود

نوگره زا رود هب تدمدنلب یراجت ه       

ی محق دهاوخ ق   
بخشی نگری ،منطقهگرایی و سلیقههای شخصی و ...با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیتهای ملی ی
شد.
استفاده حداکثری از همه ظرفیتها از جمله مزایای اجرای طرحهای آمایش س .تسا ینیمزر

   آم نیمزرس شیا ی هب     

معنای بهرهبرداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خ رد .تسا صا   
یشود.
این طرح مزیتهای فضای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی ،سازماندهی و نظام بخشی م 
روح خودباوری و خوداتکایی بدون توجه به آمایش سرزمینی بیثمر است .بدون برنامهریزی و اق ماد شیامآ یارب    
سرزمین در ابعاد ملی و محلی و منطقهای خوداتکایی شعاری بیش نخواهد بود و امکان تحقق در بلندمدت نخواهد
داشت.

آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی75 1 ...

بایستی توجه داشت که شرط رسیدن به اقتصاد دانشبنیان آمایش سرزمینی است زیرا عدم وجود آمایش سرزمین در
تهای اقتصادی انسان در سرزمین خویش خواهد بود.
ینظمی و عدم توازن بین فعالی 
هر کشور و شهری به منزلهی ب 
توجه به آمايش سرزمين در ابتدا صرفًاًا به خاطر استفاده بهينه اقتصادي از س هب يلو هدوب نيمزر

تابسانم جيردت       

انساني و معاني و مفاهيم معنوي دخيل در ارتباطات انسان با محيط زيست و تعامالت انسانها با كي ديگر در فض يا
زماني و مكاني مطرح و توسعه يافته است.
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