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 چکیده:

در مطالب بیان شده ابتدا با تشریح مفاهیم و ویژگی های اقتصاد مقاومتی ، اهمیت آن را با توجه 

به سازگاری با فرهنگ اسالمی کشورمان و لزوم پیاده سازی و تبدیل آن به گفتمان عمومی در 

فرهنگی بیان شده و بر نقش مردم و  –تک تک شهرهای ایران اسالمی به عنوان راهبرد اقتصادی 

که در یک  شدهایجاد رضایتمندی در آنان بر اساس مدل پیوند با مردم تشریح می شود و گفته 

 شهر اسالمی بر مبنای اقتصاد مقاومتی باید شهروندان آن مشارکت جو ، رضایتمند و مرفه باشند.

 واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ، مدیران شهری ، شهرداری ، شهر اسالمی 
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 مقدمه -1

در میان تمام مسائل یك جامعه ،اقتصاد به عنوان یكی از مهمترین مسائل زندگی مطرح است : زیرا 

استقالل و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی  و اجتماعی به حل مشكالت و رفع کمبودهای 

ی و متنوع و اقتصادی بستگی دارد. نظام جمهوری اسالمی ایران با برخورداری ازثروت ها مادی و منابع غن

مهم تر از همه مردمی انقالبی و جهادگر و با غیرتی استوار، اگر طبق راهبرد اقتصادی بومی و برآمده از 

ست، که رهبر معظم انقالب بارها « 1اقتصاد مقاومتی»آیین نجات بخش اسالم و فرهنگ انقالب که همان 

ند، نه تنها بر همه مشكالت اقتصادی فائق و بارها به تبین و ابالغ سیاستهای کلی آن پرداختند، پیروی ک

میآید بلكه دشمن را که با تحمیل یك جنگ اقتصادی همه جانبه قصد دارد ملت ایران را به زانو زدن 

درآورد برای  همیشه عقب خواهد راند و عزت نفس و استقالل را در شهرهای ایران اسالمی حكفرما 

 سازد.

 اقتصاد مقاومتی -2

مقاومتی،تعبیر جدیدی است که مبدع  آن مقام معظم رهبری است .مقام معظم رهبری چهره، اقتصاد 

کامل و اتم اقتصادی مقاومتی رابا توجه به اقتصاد اسالمی که در ایران اسالمی وجود دارد مطرح کرده است. 

باشد و هم این که اقتصادی که می خواهد در مقابل استكبار با یستد .اقتصادی که هم می خواهد رشد داشته 

در مقابل نیروهای استكباری بایستد. لذا معیار اساسی این راهبرد  استقالل عزت یك ملت است.  پس نكتهه 

مهمی که اقتصاد مقاومتی درایران اسالمی پایه گذاری شده ومبانی تئویك آن هم بر اساس فرهنگ اسالمی و 

ناشی ازمكتب اسالم طراحی شده اسهت. در همهین اقتصاد اسالمی است که با الگوگیری ازوالیت و عدالت 

مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، در واقع الگوی بومی و علمهی ، »باره رهبر انقالب فرموده اند: 

 2«برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است

و مقاومت در مقابل تحریمهها، بها ایجهاد کمتهرین  در اقتصاد مقاومتی هدف استفاده از توان داخلی

اقتصهاد "بحران است.در این میان، تعریف جامع و کامل از این مفهوم رهبر فرزانهه انقهالب ارائهه داده انهد: 

                                                           
Resistive Economy-1 
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اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم در شرایط دشمنیها  و خصومت های شدید » یعنی "مقاومتی

 1«و شكوفایی کشور باشد می تواند تعیین کننده رشد

 حال با توجه به تعریف این راهبرد ،ویژگی ها ، کارکرکرها و ابزار های تحقیق آن ذکر می شود:

 

 :ابعاد اقتصاد مقاومتی1جدول 

 ابزارهای تحقیق کارکردها گی هاژوی

 حرکت و پشتكار جهادی عزت آفرین جامعیتو عمومیت 

 بها دادن به حضور و امكانات مردم پایدارالگوی پیشرفت مطمئن و  آینده نگر بودن

 تولید ملی  استقالل وخوکفایی انعطاف پذیر بودن

 ارتباط بین صنعت و دانشگاه  دستیابی به اقتصاد بدون نفت عدالت بنیان و درون زا

 

 

 شهر اسالمی-3

سكنی می مدینه و بلد و اجتماع خانه های بسیار و عمارات بیشمار که مردمان در آنها را شهر

آبادی که بر خانه های بسیار و خیابانها و میدانها وبازارها مشتمل و دارای . ( 171:1102دهخدا)کنند

بسیار از خانه ها و عمارات و خیابانها و  . مجموعه شماره(967:1154عمید )سازمانهای اداری و انتظامی باشد

اسالمی چیزی است که همه ما برای داشتن  تعریف شده و  شهر کوچه ها که در ناحیه ای محدود قرار دارند

شهری است که با داشته های فرهنگی و اعتقادی خودمان بنا شده باشد آن تالش می کنیم ،شهر اسالمی 

روابطش و امنییتش،شهری که خدا محور  ،،شهری که همه چیزش آرامش بخش است، معماریش ، سیمایش

شهر اسالمی شهری ،(1قرآن سوره بلد:) "قسم بهذا البلدالا"آن باشد و شهری که بدان قسم خورده باشند:

های کنارهم از نظر شكل و حجم در تضاد با هم نیستند، در شهر اسالمی اشرافی و طبقاتی نیست پس خانه

ها، مناسب، امن و کافی است. شهر اسالمی شهری است که خدمات آسایشی و رفاهی به میزان کافی جاده

 .قابل استفاده استبه یكسان  برای همه شهروندان 
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 ان شهری در شهر اسالمیمدیر -4

مدیران شهری با توجه به این که حلقه ارتباطی بین حاکمان و شهروندان هستند ،نقش مهمی در تأثیر 

پذیری و رضایت شهروندان دارند.باید به حضور ،افكار و حقوق همه شهروندان در همه نقاط شهر  بها 

تا همه شهروندان به نظام اسالمی و سیاست هایش اهمیت دهند. حال اگر خواسته  دهند و احترام کنند 

باشیم ابعاد اقتصاد مقاومتی در این شهر حاکم کنیم باید به نقش و حضور مردم در این امر بخوبی بررسی و 

و فرهنگ  تبیین شود.مدیران شهری باید با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،برنامه های شهری را تدوین

 سازی  و تبدیل به گفتمان عمومی کنند .

 ابعاد اقتصاد مقاومتی در شهر اسالمی -5

 حال با توجه تعارف ذکر شده ابعاد اهم پیاده سازی این مفهوم در شهر های اسالمی بیان می شود :

 1همکاری های جمعی.....به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق  1-5

بی تردید این اهداف بدون پیوند تنگاتنگ مردم و حكومت میسر نخواهد بود و مردم برای همكاری 

)دانائی داشته باشند 1با دولت باید به دولت و نهادها ی وابسته به آن اعتماد و اطمینان 2مبتنی بر اعتماد متقابل

 (.00:1147فرد 

محقق نمیشود. در معنایی اسالمی وند شهروندان و دولت بدون شك، بدون جلب اعتماد مردم، پی

گسترده، اعتماد عنصر کلیدی جامعه است و به جرئت می توان اظهار داشت که هسته اصلی حاکمیت موفق 

 اعتماد به دولت است.

مدیران شهری با توجه داشتن کلید مدیریت شهری در دست و ارتباط مستقیم با همه شهروندان در 

می تواند نقش بسیار چشمگیری در حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه یا همان اعتماد خدمت رسانی 

 عمومی ایفا کنند. امااین اعتماد چگونه شكل می گیرد؟

بدین صورت که نخست باید بستری برای شكل گیری پاسخ گویی عمومی فراهم شود این بستر همانا 

. با شكل گیری این مدیریت به طور خودکار چیزی جز مدیریت شهری مشارکت جویانه در شهر نیست
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بایستی پاسخ گویی عمومی نهادینه شود و با نهادینه شدن پاسخ گویی عمومی، قطعاً میزان رضایت مندی 

 شهروندان ارتقا مییابد وبه تبع آن نیز اعتماد عمومی جلب می شود.

 

 

 :مدل پیوند مردم با مدیران شهری در شهر اسالمی1شکل

 

سبب همكاری داوطلبانه جمعی  مردم در سطح محالت، کسبه، شهرک های مسكونی و اصناف  این اعتماد

در پروژه های شهری می شود در این بین اعتماد ، بزرگترین سرمایه شهرداری و تبع آن  حكومت اسالمی 

وندان و شهر میباشد زیرا در اجرای  قوانین و مصوبات و مراسمات و این خود مردم هستند که پیش قدمند

 شهر اسالمی همكار مدیران می شوند و منافع شهر را منافع زندگی شخصی خود می دانند.
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 1مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف-6-2

نقطه شروع اقتصاد مقاومتی ،سیاستگذاری برای اصالح الگوی مصرف است.در شهر اسالمی باید همه ی 

های مشروع ،نعمتها به اندازه معین و برنامه ریزی شده در همه نقاط شهر ، برای همه  به لذایذ  و شادی 

.در یك شهر اسالمی ،مصارف خارج از حد نیست، هیچ  (27:1100)کالنتری یك شكل قابل دسترسی باشد

 است. ،درآمد و هزینه ها  تعادل چیز دور انداختنی نیست .در این شهر میان منابع و مصارف،دخل و خرج

 مدیران شهری می توانند در ابعاد  زیر مدیریت مصرف را ساخت دهی نمایند:

 

 

 :مصادیق مدیریت مصرف در شهر اسالمی2جدول 

 عناوین ردیف

 مدیریت پسماند و تبلیغاب در عدم استفاده از مواد پالستیكی  1

 گذر از کارهای سطحی و تبلیغاتی  2

اسالمی)ساخت و سازها،طراحی ها،نماها  جلوگیری از رخنه تجمل گرایی در شهر  3

 و مصالح(

 عدالت ورزی در  تخصیص امكانات و درآمدها 4

 پرهیز از تشریفات غیر ضروری 5

 )بودجه ریزی صحیح و واقع بینانه(تعادل میان هزینه و درآمد های شهری 1

 

 فساد زدایی درشهر اسالمی-5-3

تبعیض، بی عدالتی و )ع( مبارزه با ظلم، فساد و طغیان، ئمه بزرگترین اهداف  حكومت توسط ایكی از 

احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسالم اصیل و ایجاد اصالحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و 

و  )ع( وعده این تحوالت و اصالحات را در آغاز مسؤولیتعلی  ماما.فراگیر در جامعه اسالمی بود

  :زمامداری خود داد و فرمود
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به آنچه می گویم متعهد و پای بند هستم و سر حرف خود ایستاده ام و با کسی مالحظه و رو در "

 .(27)نهج البالغه نامه "بایستی نخواهم داشت

یكی از رویكردی که می تواند در اعتماد شهروندان و همراه کردن آنها در مدیریت شهری مؤثر همچنین 

 ترل فساد در همه ابعاد در بدنه شهرداری و سازمانهای وابسته است.باشد کن

برای این که به طرحها و برنامه های مدیریت فساد در شهرداری مؤثر واقع شود باید رویكردی جامع 

نگر در پیش گرفت و از جزئی نگری و نگاه جزیره ای و مقطع کاری پرهیز کرد و رهبر انقالب اسالمی در 

در این موضوع ، صرف گفتن کافی نیست ، همه ی مسئوالن اجرایی ، »اد اقتصادی فرمودند: مقابله با فس

 1«قضایی و قوه مقننه در این خصوص مسئول هستند

با توجه به اینكه عمدتاً فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی است که در آن به طور نادرست و غیر 

حول شده به آنها خود و نزدیكانشان را غنی می سازند ولی م2قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی 

معموالً فساد در جایی رخ می دهد که بخش عمومی دولتی و بخش خصوصی با یكدیگر مالقات می 

 .(112:1147)دانائی فرد کنند

طبق پژوهش های گوناگون انجام شده فساد ، نوعی مانع برای ورود به عرضه تولید و خدمات است. 

فساد نیروی کار را از فعالیتهای مولد دور می کند. و همچنین فساد در الگوهای استخدام و ارتقا مؤثر می 

سی متعدد، کنترل های دانند و به طور کلی در محیط فساد، منابع به سمت عرضه های نامولد )نیروی بازر

چند گانه، کارهای موازی ، ( می روند و همه این عوامل موجب تضعیف و رکود چند رکن اساسی زندگی 

می شود. شهرداری ها باید با یك  6و حاکمیت قانون 9ی، کیفیت زندگ1از جمله توسعة پایداراسالمی  شهری 

بیماری همت گمارد حال برخی از عوامل را می رویكرد جهادی همه جانبه به مبارزه و ریشه کن کردن این 

 توان به این شرح فهرست کرد؛

 شكستن انحصارها
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 برقراری انظباط و شفافیت مالی 

 نهادینه کردن نظارت در همه پرسنل و سطوح شهرداری 

 گسترش جامعه مدنی )ارتقای آگاهی عمومی از طریق رسانه های محلی و غیر دولتی(

 ی اصیل دینی )به ویژه نهادینه کردن اصل امر به معروف و نهی از منكر (اهرم قراردادن آموزه ها

 توسعه خودکار سازی اداری خصوصاً با به کارگیری فناوری اطالعات در عرضه خدمات شهری 

 تبیین نظام و معیارهای انتخاب مدیران شهرداری به عموم

 

برقراری عدالت اجتماعی -5-4  

مبنی همه ی امور است و (،910)نهج البالغه،حكمت عدل به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود 

خداوند همه چیز را بر عدل آفریده استوار کرده است.همه ی ارزشهای اجتماعی در گرو عدالت است و اگر 

حضرت (.140:1102در جمعه ای عدالت رنگ بازد ،همه ی ارزشهای اسالمی رنگ می بازد)دلشاد تهرانی 

 .(110:1101)نوری علی )ع( فرمایند:عدالت برترین خصلت است و موجب حیات احكام اسالمی می شود

عدالت ورزی دولت اسالمی به آن است که در تخصیص امكانات و خدمات و توزیع درآمد ها و همچنین 

ئل نشود و متمكننان را بر در تدوین، و تصویب قوانین مربوط به امور یاد شده میان اقشار جامعه تفاوت قا

 مسكینان و قدرت مندان را بر ضعیفان پیش افضل ندارد.

لزوم توجه به عدالت در همه ابعاد تا حدی است که به نقل پیامبر اکرم )ص( می خوانیم: یك ساعت 

عدالت ورزی ما از عبادت هفتاد سال که شب های آن نمازگزاردن در روزهایش به روزه داری سپری شود، 

 (.144:1102)دلشاد تهرانی  تر استبه

و حضرت علی )ع( طی نامه ای به فرماندار مصر، این امر را در جزئی ترین رفتار با مردم گوشزد می 

 کند و می فرماید:

در نگریستن زیر چشمی و خیره شدن به مردم، به مساوات و برابری رفتاری کن که بزرگان، به ظلم و »

 .(24)نهج البالغه،نامه ند و ناتوانان ،در عدالت ورزی ات نومید نگردندستم تو  به سود خویش طمع نكن



 

 
 

بعد دیگر این مورد این است که شهرداری ها تالش کنند در پهنه های خاص شهر محرومیت زدایی در 

همه ابعاد اقتصادی، نوسازی و بهسازی و حتی فرهنگی محرومیت زدایی نمایند.در شهر اسالمی نباید یك 

.شهری که می خواهد همه مردمانش در مشارکت نطقه دیگر با ارزش تر و با امكانات تر باشد منطقه با م

 نمایند باید به همه جا بكسان رسیدگی نماید.

 

 تعاون ،مواسات وتکافل در شهر اسالمی ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی -1

برطرف کردن نیاز های  اینكه هر عضو شهر خود را کفیل سایر اعضا بداند  و هر کس در جهت تأمین و

دیگران تالش کند و شهر وندان حقوق یكدیگر را محترم شمارند و غمخوار هم باشند  وجود داشته باشد 

 ،این شهر تجلی خداوند است و بسیاری از فساد ها ریشه کن می شود .

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

د چشم انداز بیست ساله و آرزوی با توجه به مطالب ذکر شده و به اعتبار حرکت ایران بر اساس سن

قرارگرفتن در جایگاه نخست منطقه در بسیاری از محورها و ضرورت تدوین راهبردی به نام اقتصاد 

مقاومتی و ابالغ آن در سیاستهای کلی حیاتی میباشد اقتصاد مقاومتی به طور خالصه در چند نكته خالصه 

 میشود:

ه ویژه به فعاالن اقتصادی و توانمندی های حوزه های اقتصادی است که متكی به عوامل درون زا ب

 مختلف در درون کشور. اقتصادی است  به هیچ وجه به بازارهای خارجی وابسته نیست.

اقتصادی است با الگوی بومی نه آمریكایی و غربی. راهبردی به معنای ریاضت کشیدن نیست، به 

در کنار رابطه با دنیا بتوانیم روی »این معناست که  معنای جدا شدن از دنیا نیست، رهبرد و نقشه راهی به

 «پای خود بایستیم

استقالل اقتصادی )عدم خام  -و گفته شد که راه رسیدن به این اقتصاد در حرکت و روحیه جهادی

عدم تجمّل گرایی خالصه می شود و شاید بتوانیم در تحقق راهبرد را  -فروشی و صرف تولیدات داخلی(

 کنیم:سه کلمه خالصه 

 تولید -ابتکار -دانش مداری



 

 
 

و در ادامه ، در نظر گرفتن نقش شهرداری بیان شد که این نهاد عمومی می تواند در محورهای مؤثری از 

جمله مدیریت مصرف ، فرهنگ سازی و آموزش آن، ایجاد زمینه رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه 

شهری ، ملی و همراهی آنان با نظام اسالمی، فساد ستیزی شده، آماده سازی روحیه مردم در مشارکت های 

و ایجاد راهكارهای الزم جهت اجرایی شدن و تبدیل آن به فرهنگ عمومی و در سطح شهرداری و سرایت 

 دادن آن به بدنة شهر.

ران با توجه به اینكه تحقق هر استراتژی منوط به عزم اجرایی از سوی مدیران رده باال دارد. لذا باید مدی

و. شهری شوراهای اسالمی به تحقق اقتصاد مقاومتی و به سر و سامان رسیدن کشور از نقطه نظر اقتصاد 

به عنوان هدف فراسازمانی و فراشهری نگاه کنند و در تصویب و اجرای هر قانون و اسالمی نمودن آن 

یا شهرداری های مرکز هر پروژه ای، منفعت ملی را مالک قرار دهند و می توان در شورای اسالمی شهرها 

که وظیفه این کمیته انطباق و هدایت مصوبات و پروژه های  "اقتصاد مقاومتی "شهر کمیته ای تحت عنوان

تشكیل داد. همچنین این کمیته می تواند با نهادینه  ونظام اسالمی شهری، با سیاست های اقتصاد مقاومتی

ردمی و  ارئه رهنمودهای الزم به مسئوالن شهری مثمر کردن فرهنگ آن در قالب برنامه ها و همایش های م

ثمر واقع شود.شاید در قدمی دیگر بتوان در سطح  کالن )وزرات کشور (سهم شهرداری ها در تحقق این 

 راهبرد بطور دقیق مشخص  و جهت اجراء به کمیته ها ابالغ کند.

بهبود اعتماد شهروندان،  گرفتن مشاوره هایی و صاحب نظران حوزه و دانشگاه در خصوص ایجاد

افزایش پاسخ گویی مسئوالن شهری و افزایش بهره وری در شهرداری و سازمان های وابسته با توجه به 

خصوصیات شهری هر منطقه در راستای موفق شدن اقتصاد مقاومتی، می تواند راهگشای بسیاری از 

 مشكالت شهروندان واقع شود.

یب قانونی، نقش آفرینی فعال شهرداری ها بر عرصة برنامه ریزی همچنین در سطح ملی می توان با تصو

 توسعة اقتصادی شهرها را فراهم کرد. 

که مختص هر شهر یا هر استانی « نظام معرفی محصوالت »راهكار دیگر می توان نظامی را تحت عنوان 

تراعات به باشد تدوین کرد که وظیفه اش اطالع رسانی تولید محصوالت ،خدمات نوین شهری و اخ

 شهروندان همان شهر یا در سطح ملی و توزیع آن باشد. 

و همچنین شهردای ها می توانند با بهره جستن از امكانات مردمی ،جذب خیرین در قالب همكاری با 

و....(مبادرت به ،حوزه های علمیه،کانون مساجدادارت متولی )ادارت اوقاف،تربیت بدنی ،سازمان تبلیغات



 

 
 

فاهی ، آموزشی و دینی از قبیل دالقرآن ،مسجد،کتابخانه،پارک و زمین های ورزش درون ساخت امكانات ر

 مایند.محله ای ن
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