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-1چرابا وجود ارتباطات گسترده میان کشورهای جهان،همچنان اختالف ها ،تهدیدها ،تحریم ها و دشمنی ها پا بر
جاست و برخی کشورها زیر ستم کشورهای دیگرندواقتصاد آنها با مشکالت فراوانی روبه روست؟
واقعیت آن است که کشورهای مختلف جهان و دولت های آنها ،با وجود روابط اقتصادی پیچیده ای که با هم دارند ،هنگام
حضوردر روابط جهانی ،نگران منافع ملی خود نیز هستند .برخی کشورها حاضر نیستند کشورهای دیگر پیشرفت کنند و دوست
دارند ،خودشان تنها قدرتمند جهان باشند.کشورهای دیگر نیز یا باید در مقابل خواستۀ آنها سر تسلیم فرود آورندو به مزرعه
ای ازگاوهای شیرده تبدیل شوند یابایداز شرافت واستقالل ملی و دینی خود دفاع کنند و در برابر زیاده خواهی ها بایستند.
 -2نگه داشتن استقالل ملی ودینی یک کشور،درمقابل کشورهای زورگوچه هزینه هایی رابرای آن کشوربه همراه
خواهدداشت؟
نگه داشتن این استقالل ملی و دینی بدون هزینه نیست .انواع تحریم های اقتصادی ،سنگ اندازی ها و دشمنی ها ،بیشتر
و بیشتر خواهد شد.
*کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود ،راه های قوی شدن را نیز فرا خواهد گرفت*.
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-0دوران باستان:ایران جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.
به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی ،برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی
وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ ،لشکرکشی ها و جنگ ها ،پهناوری مرزهای ایران باستان ،جادۀ ابریشم و تجارت با
چین و امپراتوری روم از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند.
-2دوران اسالمی(هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی) :جلوه هایی از پیشرفت اندیشۀ اقتصادی ،تأمین مالی مراکز
علمی ،عمران و آبادانی ،تجهیز زیرساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد.
احکام اقتصادی اسالم پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه ،آسیای غربی و جنوب غربی ،شمال آفریقا و حتی
جنوب اروپا قرار گرفت .به عنوان مثال ،در موقعیتی که در اروپا ،بربریت حاکم بود و زنان حتی حق مالکیت نیز نداشتند ،وقف
نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی ،حجم عظیمی از مالکیت و سرمایه گذاری و مشارکت آنها را در تولید نشان می دهد.
-1در نیمۀ اول حکومت صفویه :عالوه بر یکپارچگی سیاسی ،اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت

مسیرتاریخی اقتصادایران

که با سایر الیه های دینی ،اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.
-9صفویه:

رونق و آبادانی اقتصاد ایران تااواسط حکومت صفویه درزیربناها و عمران بندرها ،بازارها،
مدارس علمی  ،کاروانسراها ،مساجد باقیمانده وفعالیت های خیریه هاقابل درک است.
-2در دورۀ پایانی حکومت صفویه :اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد .حاکمان وقت از موقعیت
جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتندبه همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست
و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان ،جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.
این وضعیت با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود .دولت
های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر
پرداختند.این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر ،موجب تسریع جریان توسعۀ این کشورها شد.

-0قاجار :در دوران قاجار ،بی کفایتی وعیاشی حاکمان به اوج خودرسیدوایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی
ها ،از دست داد .تالش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود ،افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم ،اعطای
امتیازات به وابستگان و خادمان خود ،تأمین هزینه های گزاف دربار ،سفرهای خارجی و تجمالت می شد.
-5پهلوی :روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و تشکیل سلسله پهلوی ادامه یافت.
-1ویژگی عمدۀ این دوره،جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی خود بود.
 -2اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود ،به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد.
-3اقداماتی که هم انجام شد نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند.
-4اقدامات حکومت پهلوی بربیماری های اقتصاد ایران افزود.
-5نوسازی و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با
تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی ،بر مشکالت اقتصاد ایران افزود.

-6انقالب اسالمی :مردم روی پای خودشان ایستادند و خواستار استقالل و آزادی کشورشان شدند .خواست مردم در
قانون اساسی کشور تجلی یافت .در بخش اقتصادی قانون اساسی ،براقتصاد مردمی ،نفی سلطۀ بیگانگان و استقالل
اقتصادی ،حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی تأکید شده است .برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب
هایی که در دوران کنونی ،اقتصاد ملی ما را تهدید می کند مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و
تکانه های خارجی ،ضروری است.
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-3ایران به چه دلیل ازدوران باستان،جایگاه ویژه ای دراقتصادجهان داشته است؟
ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی ،برخورداری از منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی ،از دوران باستان
جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است.
-4مواردی رانام ببریدکه ازاهمیت وبزرگی اقتصادایران دردوران باستان حکایت دارد؟
وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ ،لشکرکشی ها و جنگ ها ،پهناوری مرزهای ایران باستان ،جادۀ ابریشم و تجارت با چین
و امپراتوری روم ،از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند.
-5طی هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسالمی،چه جلوه هایی ازپیشرفت را می توان در اقتصاد ایران و جهان
اسالم مشاهده کرد؟
جلوه هایی از پیشرفت اندیشۀ اقتصادی ،تأمین مالی مراکز علمی ،عمران و آبادانی ،تجهیز زیرساخت ها و موقوفات را می توان
در اقتصاد ایران و جهان اسالم مشاهده کرد.
-6احکام اقتصادی اسالم پایه قواعدومقررات اقتصادهای کدام مناطق قرارگرفت؟مثال بزنید.
احکام اقتصادی اسالم پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه ،آسیای غربی و جنوب غربی ،شمال آفریقا و حتی
جنوب اروپا قرار گرفت .به عنوان مثال ،در موقعیتی که در اروپا ،بربریت حاکم بود و زنان حتی حق مالکیت نیز نداشتند ،وقف
نامه های باقی مانده از زنان مسلمان ایرانی ،حجم عظیمی از مالکیت و سرمایه گذاری و مشارکت آنها را در تولید نشان می
دهد.
-7رونق و آبادانی اقتصاد ایران راتا اواسط حکومت
صفویه درچه مواردی می توان درک کرد؟
رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه می
توان از زیربناها و عمران بندرها ،بازارها ،مدارس علمی ،
کاروانسراها ،مساجد باقیمانده وفعالیت های خیریه ها درک
کرد.
-8وضعیت اقتصادایران درنیمه اول حکومت صفویه ودردوران پایانی حکومت صفویه راباهم مقایسه کنید.
در نیمۀ اول حکومت صفویه ،عالوه بر یکپارچگی سیاسی ،اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر الیه های دینی،
اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت.
در دورۀ پایانی حکومت صفویه ،اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد .حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر
تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان،
جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.
-9به چه دلیل دردوره پایانی حکومت صفویه حاکمان وقت،نتوانستندجریان پشرفت ونوسازی راآغازکنند؟
حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش
درست و بهره برداری از اوضاع خاص آن زمان ،جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند.
 -11دوره پایانی حکومت صفویه که حاکمان وقت نتوانستندجریان پیشرفت وتوسعه راآغازکنندمصادف باچه
تحوالتی دراروپابود؟
این وضعیت با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود .دولت های اروپایی با تجهیز
ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند.این رقابت و همچنین استعمار
کشورهای دیگر ،موجب تسریع جریان توسعۀ این کشورها شد.
-11چه عاملی موجب تسریع جریان پیشرفت درکشورهای اروپایی شد؟
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رقابت شدیدنظامی وتجاری کشورهای اروپایی بایکدیگر و همچنین استعمار کشورهای دیگر ،موجب تسریع جریان توسعۀ این
کشورها شد .آنها از یک سو با چنگ انداختن بر دارایی های سایر ملت های جهان به ثروت اندوزی پرداختند و از سوی دیگر
در رقابت با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند.
 -12چرادردوران قاجار،ایران فرصت طالیی خودبرای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپاراازدست داد؟
در دوران قاجار ،بی کفایتی وعیاشی حاکمان به اوج خودرسیدوایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها ،از دست داد.
تالش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود ،افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم ،اعطای امتیازات به وابستگان
و خادمان خود ،تأمین هزینه های گزاف دربار ،سفرهای خارجی و تجمالت می شد.
-13در دوران ،.........................ایران فرصت طالیی خود را برای جبران کاستی ها ،از دست داد.
قاجار
-14عمده تالش حاکمان دردوره قاجارصرف چه اموری می شد؟
تالش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود ،افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم ،اعطای امتیازات به وابستگان
و خادمان خود ،تأمین هزینه های گزاف دربار ،سفرهای خارجی و تجمالت می شد.
-15چه عواملی درزمان قاجار ،آسیب های توان فرسایی بر اقتصادایران واردکرد؟
ازدست دادن بخش های مهمی از سرزمین و منابع ایران
هزینه های شکست در جنگ
عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها
بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی
سیاست های رکودی و انقباضی
نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی
اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری
تأسیس بانک های روسی و انگلیسی
سیل ورود کاالهای خارجی ،آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد.
-16محدودحرکت های ملی ومذهبی،که توسط علمادرزمان قاجار،درجهت پیشرفت کشوردرزمینه اقتصادی انجام
شدرانام ببرید؟
اقدامات محدود مذهبی و ملی ،مثل تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توسط امیرکبیر ،تأسیس شرکت اسالمیه و
تحریم کاالهای خارجی توسط علمای اصفهان ،تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی و بیانیه هایی در حمایت از تولید ملی ،متأسفانه
چندان اثر بخش نبود.
-17روند افول اقتصاد ایران با حکومت ..................و تشکیل .........................ادامه یافت.
رضاخان – سلسله پهلوی
-18ویژگی عمده اقتصادایران،دردوره پهلوی(سال1311تا)1357چه بود؟
ویژگی عمدۀ این دوره ،جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی خود بود .اقتصاد ایران به
جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود ،به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد.
-19وضعیت وویژگی های اقتصادی ایران دردوران پهلوی چگونه بود؟
الف:ویژگی عمدۀ این دوره ،جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی خود بود.
ب :اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود ،به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی
شد.
ج:اقداماتی نظیرایجاد زمینه ای قانونی(مثل قانون تجارت و تعاونی ها)و زیرساخت های مواصالتی(مانند راه آهن) ،گسترش
مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند.
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د :تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی ،واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای
برنامه هایی موسوم به انقالب سفید ،که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد ،بربیماری های اقتصاد ایران افزود.
و:نوسازی و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با
تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی ،بر مشکالت اقتصاد ایران افزود.
-21چه اقداماتی دردوره پهلوی انجام شدکه نتوانست اقتصادایران راازضعف ساختاری وهویتی برهاند؟
اقداماتی نظیرایجاد زمینه ای قانونی(مثل قانون تجارت و تعاونی ها)و زیرساخت های مواصالتی(مانند راه آهن) ،گسترش
مدارس ودانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت ،نتوانست اقتصاد ایران را از ضعف ساختاری و هویتی برهاند.
 -21کدام اقدامات دردوره پهلوی بربیماری ومشکالت اقتصادی افزود؟
الف :تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی ،واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای
برنامه هایی موسوم به انقالب سفید ،که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد ،بربیماری های اقتصاد ایران افزود .
ب:نوسازی و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با
تبدیل ایران به بازار مصرفی کاالهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی ،بر مشکالت اقتصاد ایران افزود.
-22چه اقدامی دردوره پهلوی آخرین صدمه رابه کشاورزی واقتصادی روستایی زد؟
اجرای برنامه هایی موسوم به انقالب سفید
-23دردوران پهلوی،نقش دولت دراقتصادچگونه بود؟
در این دوران ،دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیالت خود را نوسازی کند و
شکل جدیدتری به خود بگیرد؛ درعین حال ،نظام نوینی در مالیات ستانی و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص
های اقتصادی ،اجتماعی و انسانی بهبود یافت .از سوی دیگر در نتیجۀ افزایش درآمدهای نفتی ،قدرت اقتصادی دولت افزایش
یافت.
-24چرادردوران پهلوی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ درعرصه اقتصادمطرح شد؟
در این زمان ،دولت با هدف ایجاد توسعۀ نمایشی به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت و به این ترتیب،
بخشی ازدرآمدهای نفتی کشور،صرف ساخت وساز شد.کارخانه ها ومؤسسات شکل گرفت ودولت به عنوان کارفرمای بزرگ
در عرصۀ اقتصاد مطرح شد .ساختارهای اساسی اقتصاد کشور نیز زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت.
-25پیروزی انقالب اسالمی چه تاثیری برخودباوری واعتمادبه نفس مردم درجهت استقالل سیاسی واقتصادی
داشت؟
با پیروزی انقالب اسالمی ،مردم ما به توانمندی های خود برای ایجاد تحول و تغییر در شیوۀ حکمرانی سیاسی و زندگی جمعی
پی بردند .مردمی که تا آن روز خود را در برابر زورگویی کشورهای غربی در تعیین حاکمان و تعیین سیاست های اقتصادی و
اجتماعی شان ،ناتوان می دیدند ،روی پای خودشان ایستادند و خواستار استقالل و آزادی کشورشان شدند.
-26کتاب«ایران ،روح یک جهان بی روح»اثرکیست؟
میشل فوکو ،متفکر شهیر فرانسوی
-27میشل فوکودرکتاب«ایران ،روح یک جهان بی روح»،شوروحال انقالب اسالمی راچگونه بیان می کند؟
می گوید «:یکی از چیزهای سرشت نمای این رویداد انقالبی ،این واقعیت است که این رویداد انقالبی اراده ای مطلقاً جمعی را
نمایان می کند و کمتر مردمی در تاریخ چنین فرصت و اقبالی داشته اند .ارادۀ جمعی اسطوره ای سیاسی است که حقوق دانان
یا فیلسوفان تالش می کنند به کمک آن ،نهادها و غیره را تحلیل یا توجیه کنند .نمی دانم با من موافقید یا نه ،اما ما در تهران
و سرتاسر ایران با اراد ۀ جمعی یک ملت برخورد کردیم .این ارادۀ جمعی که در نظریه های ما همواره اراده ای کلی است ،در
ایران هدفی کامالً روشن و معین را برای خود تعیین کرده و بدین گونه در تاریخ ظهور کرده است .در ایران عرق ملی بی نهایت
قوی بوده است .سرباز زدن از اطاعت از بیگانگان ،بیزاری از چپاول منابع ملی ،عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت
همه جا آشکار آمریکایی ها ،همه و همه عوامل تعیین کننده ای بودند تا شاه ،یک دست نشاندۀ غرب به شمار آید».
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-28میشل فوکوسرشت نمای انقالب اسالمی ایران راچه می دانست؟
یکی از چیزهای سرشت نمای این رویداد انقالبی ،این واقعیت است که این رویداد انقالبی اراده ای مطلقاً جمعی را نمایان می
کند و کمتر مردمی در تاریخ چنین فرصت و اقبالی داشته اند.
-29منظورازاراده جمعی چیست؟
ارادۀ جمعی اسطوره ای سیاسی است که حقوق دانان یا فیلسوفان تالش می کنند به کمک آن ،نهادها و غیره را تحلیل یا
توجیه کنند.
-31ازنظرمیشل فوکوچه عواملی باعث شدتاشاه به عنوان یک دست نشان دهنده غرب به شمارآید؟
سرباز زدن از اطاعت از بیگانگان ،بیزاری از چپاول منابع ملی ،عدم پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت همه جا آشکار
آمریکایی ها ،همه و همه عوامل تعیین کننده ای بودند تا شاه ،یک دست نشاندۀ غرب به شمار آید.
 -31بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسالمی ،آنچه موردنظر امام خمینی

 ،رهبر ایران و خواسته ملت بوددرچه

چیزی تجلی یافت؟
در قانون اساسی کشور تجلی یافت و تصویری از خطوط کلی اقتصاد مطلوب اسالمی ـ ایرانی نیز در آن درج شد.
-32دربخش اقتصادی قانون اساسی برچه مواردی تاکیدشده است؟
در بخش اقتصادی قانون اساسی ،بر آموزه هایی همچون اقتصاد مردمی ،نفی سلطۀ بیگانگان و استقالل اقتصادی ،حقوق
اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی تأکید شده است.
«اقتصادمقاومتی واستقالل اقتصادی» ........................................................................................................................................

-33اینکه کشورها در شرایط سخت پیش بینی نشده ،چه واکنشی نشان می دهندبه چه عاملی بستگی دارد؟
به قدرتمند بودن آنها بستگی دارد.
-34پاسخ به این پرسش هاکه آیا ساختارهای اقتصادی یک کشور پرقدرت است؟ آیا شرکت های تولیدی در
شرایط سخت می توانند نیاز کشور را برآورده کنند؟ آیا اقتصاد کشور وابسته است یا مستقل؟درچه شرایطی تعیین
کننده است؟
پاسخ به این پرسش ها و پرسش های مشابه ،در روبه رو شدن کشورها با شرایط سخت تحریم و تهاجم تعیین کننده
است.
-35برای عبور از مشکالت اقتصادی و آسیب هایی که در دوران کنونی ،اقتصاد ملی ما را تهدید می کندچه امری
ضروری است؟
مقاوم سازی اقتصاد و مصونیت بخشی به آن در برابر فشارها و تکانه های خارجی ،ضروری است.
-36اقتصاددانان باچه اصطالحاتی برمقاوم سازی اقتصادی تاکیدمی کنند؟
اقتصاددانان با اصطالحاتی مانند «ثبات اقتصادی»« ،استحکام اقتصادی»« ،تاب آوری اقتصاد» و «پایداری» ،بر مقاوم سازی
اقتصادی تأکید می کنند.
-37مقاوم سازی اقتصادی به چه معناست؟
مقاوم سازی اقتصادی به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد ،شرکت ها ،مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور ،روی
پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران ،تمامی نیازهای اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین
کنند و وابسته به بیگانگان نباشند.
-38اقتصادمقاوم محصول چیست؟
اقتصاد مقاوم ،محصول خودباوری ،تالش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایۀ
بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند.
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** رشادت ها و دالوری های مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که ایرانیان مسلمان ،از چنین قدرتی برخوردارند و
هرکجا از این قدرت خود استفاده کرده اند ،به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند**.

-39منظورازاقتصادمقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است پیشرفته ،مردمی و دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی ،آسیب
ناپذیر است و با اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی ،نیازها و مشکالت اقتصادی را رفع
می کند و با تحریم ها و تهدیدات دشمنان ،به زانو در نمی آید.
-41وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام ..................................شناخت.
استقالل اقتصادی
-41منظورازاستقالل اقتصادی چیست؟(آیااستقالل اقتصادی به معنای قطع ارتباط بادیگرکشورهاست؟)
وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقالل اقتصادی شناخت .با این حال استقالل اقتصادی به
معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت ،به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد.مهم
آن است که این تعامل ،مقتدرانه و از روی تدبیر باشد.
«بیشتربدانیم» ..............................................................................................................................................................................................

غارت و قحطی
-42یکی از ابزارهای دولت های غربی برای استثمار و غارت،چیست؟مثال بزنید.
تأسیس و تقویت شرکت های بزرگ چند ملیتی .یکی از این نمونه ها ،شرکت انگلیسی ـ هلندی هند شرقی است.
-43درکدام کتاب،اخبار و گزارش های دست اول و رقت انگیزی از نتایج حضور نیروهای نظامی بیگانه و عملیات و
اقدامات آنان در ایران درزمان جنگ جهانی اول ارائه شده است؟
کتاب قحطی بزرگ (نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول)
-44کتاب قحطی بزرگ (نسل کشی ایرانیان در جنگ جهانی اول)اثرکیست؟
محمدقلی مجد ،ترجمۀ محمد کریمی
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مستند «پرزیدنت آکتوور سوینما» را مشواهده کنیود و بخوش هوای اقتصوادی آن را بوه کوالس ارائوه دهیود.
مســتندپرزیدنت آکتورسینما(داســتان یــک پیــروزی بــدون جنگ)روایــت گــرتالش هــای میخاریــل گوربــاچف،آخرین
رهبراتحاد جماهیرشوروی،جهت ایجادرفاه بـرای مـردم شـوروی اسـت«.ایون فعالیوت رادانوش آمووزان موی توانندبوه
عنوان یک کارعملی انجام دهند»

اقتصاد -پایه دهم رشته علوم انسانی
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با توجه به فعالیت فوق آنچه را بین همه گروه ها مشترک است ،در جدول زیر بنویسید.
ردیف

مفهوم وکاربردآن

نام اصل(به دلخواه خودتان)

1

مشارکت مردمی

عموم مردم دراقتصادمشارکت داشته باشندو سرمایه گذاری های مولدصورت گیرد.دراین
صورت اقتصادباشتاب ،استحکام،گستردگی وعمق بیشترپیشرفت می کند.

2

درون زایی

عوامل اصلی تولیدازدرون کشورنشات بگیردو به نیازهای داخلی توجه شودکه درموقعیت
های خاص مثل تحریم بامشکل مواجه نشویم.

3

عدالت اقتصادی

توزیع درآمدبه صورت عادالنه صورت گیرد.تایکپارچگی وتوازن اقتصادی حفظ شود و
منجربه پیشرفت اقتصادی کشورگردد.

4

اقتصاددانش بنیان

اقتصادبرمبنای دانش باعث باالرفتن مقاومت اقتصادی،ارزش افزوده بیشتر،کاهش هزینه ها
وافزایش درآمدملی خواهدشد.

5

برون گرایی وگسترش

صادرات محصوالت باارزش افزوده به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه
وشرکای تجاری باعث مقاوم سازی اقتصادکشورمی گردد.

تنوع صادرات

برای تضمین مقاومت وپیشرفت کشور،تنوع منابع صادراتی ودرآمدی ضروری است.

ارتباطات

6
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با مراجعه به بخش های اقتصادی قوانون اساسوی و بوه ویوژه اصول  44 ،43و  ،45اصوول کلوی و ویژگوی هوای
اصلی قوانین اقتصادی کشورمان را شناسایی و آن را در کالس ارائه کنید.
همچنین با مراجعه به متن اصول کلوی سیاسوت هوای اقتصواد مقواومتی ،عناصور و م لفوه هوای اصولی ایون
سیاست را فهرست کنید و آن را با آنچه در فعالیت فردی در کالس به دست آورده اید ،مقایسه کنید.
اصل :43اقتصادمردمی وردسلطه بیگانگان
دراصل چهل وسوم قانون اساسی آمده است:
« برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ
آزاد او،اقتصادجمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیراستوارمی شود:
1ــ تأمین نیازهای اساسی  :مسکن  ،خوراک  ،پوشاک ،بهداشت  ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده
برای همه .
2ــ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که
قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت
در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت
ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
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3ــ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی  ،فرصت
و توان کافی برای خودسازی معنوی  ،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
 4ــ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .
5ــ منع اضرار به غیرو انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام .
6ــ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ،اعم از مصرف ،سرمایه گذاری ،تولید ،توزیع و خدمات .
7ــ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8ــ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
 9ــ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی  ،دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی
برساندوازوابستگی برهاند».
اصل :44محدوده فعالیت بخش های اقتصادی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد  ،گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد:
« نظام اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی  ،معادن بزرگ ،بانکداری  ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و
شبکه های بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون  ،پست و تلگراف و تلفن  ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راه آهن و مانند اینها است
که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است  .بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری  ،صنعت ،تجارت
و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است  .مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر
این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه
نشود ،مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند».
اصل :45منابع مالی حکومت برای ایفای وظایف
در اصل چهل و پنجم آمده است « :انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ،معادن ،دریاها ،دریاچه،
رودخانه ها و سایر آب های عمومی ،کوه ها ،دره ها ،جنگل ها ،نیزارها ،بیشه های طبیعی  ،مراتعی که حریم نیست  ،ارث بدون
وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسالمی است تا بر طبق مصالح
عامه نسبت به آن هاعمل نماید.تفصیل وترتیب استفاده ازهریک راقانون معین می کند».
عناصروم لفه های اصل ی اقتصادمقاومتی عبارتنداز:
-1درون زایی -2برون گرایی وگسترش ارتباطات -3پیشرو،مولدوفرصت ساز -4مدیریت مصرف وبهره وری حداکثری
-5اقتصاددانش بنیان -6اقتصادمردمی -7توزیع عادالنه ثروت ودرآمد -8مقاوم سازی دربرابرفشارهاوتهدیدات
-9توان تحریم شکنی -11کاهش اتکای بودجه وترازتجاری به درآمدهای نفتی
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تحلیل کنید
از نظر شما مهم ترین راه های مقابله با تحریم های اقتصادی و زمینه سازی برای رونق کسب و کارهای اقتصادی
کشور چیست؟
سیاست های کلی اقتصادمقاومتی،تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی،اشتغال،توجه به نوآوری،خالقیت وضرورت ارتقای بهره
وری،تشــویق ســرمایه گذاری،اصــالح الگوی مصــرف،اســتفاده ازعلم روزدنیابرای اموراقتصــادوتولیددرکشــوروبه کارگیری تجربه
متخصصان اقتصادی و....می تواندزمینه سازکسب وکارورونق آن وبه عنوان بهترین راه برای مقابله باتحریم های اقتصادی باشد.

