
 

 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال 

  *االسالم والمسلمین دکتر محمدرسول آهنگران حجت

  اشاره

قرا دا د؛  بهپنامجهاند ،رشو ماباد اختیا داشتنمنابعزنی ف وگاد
بسجیا آادهسجتیم؛چرارجه وهامرودهبجامشجکالتدجراواناقتصجادآ وبجاما

 هاو داقتصادبیمجا ووابسجتهبجه،درهنگیوسیاسی،هاآاجتماتی ابساما ی
صاد اتاینمنابعلبیعیاس  دشمن یهبااگاهیاداینوابسجتگی،اقتصجاد

هجاآویژهاتمال حریمبه،هاآگو اگونرشو  اهدفقرا دادهوباا خاذشیوه
دا د خدشهبهتهتواقتدا اینمردوبوموا د مودنسعید ،ظالما ه
 و، الشبجراآداشجتناقتصجادآسجالموزیرمتکجیبجر فج وگجاد،اداداین

 ودوشعا اقتصادمقاومتی یجههاآرشو تهیهمان،ایران،بهشما میاولوی 
د پیجام جو ودآا قجالبمعظجمرجه هبجرن ویکرداس ؛چنانمبتنیبرهمی
دهجیم؛شعا امسال ااقتصادمقاومتی، ولید،اشتغالقجرا مجی»امسالدرمود:

« بعد ولیدواشتغال؛تنوانرلیاس ،یعنیاقتصادمقاومتی
                                                            

دا شیا دا شگاه هران *
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شود، بییندومحو مهجّماقتصجادمقجاومتی،یعنجیا چهد این وشتا بیانمی
هاییرویج ولیدداخلیوایااداشتغالاس رهد هریک، اهکا هاوبایسجته 

چند یهمعردیگردیدهاس  

 محور نخست: ترویج تولید داخلی

 های رفتاری تولیدکنندگان بایستهالف. 

 خدا باوری و خودباوری علمی و عملی .1

بیا گراینمنلباس رهد هجرججاود هجر،قد صفحات ا یخا د  وّ 
مل باداشتن وحیه وررواتتمادبه ف قدمبرداشتهوچشمرهیکاآدو ه

وهاس هاآپیشرد وپیرودآشدمود،بهدتحقلهه،دوختینلمعبهبیگا گان 
 نهاتجهتواقتجدا رجه هه،هرجادس  یادبهسوآاجا بد ادرردد مقابر،

 را  امهد خشانایراناسجالمیهاس  یهبهزا ت دتاندرهنگ ابواصیر
اآ،دا شهسته:ما ند،هاآ ودد یاآدناو پ ادپیرودآا قالبودستیابیبه

همگجیمرهجون قویج  وحیجه ورجرو، اهیهاتدداتیوهاآبنیادآسلول
دجواناس  ویژه یروآمولّبه،خودباو آمل 

 سازی کیفیت. 2

داشتنوجدانرا آوا اوهخدم وراالآبدون قموا قاند را ،همجوا ه
»درماید:با همید اینپیامبراررمرهاس ؛چنانمو د وجهاسالمبوده َإن 

َاْنُیْت مَزَمَل  َُ َإَذاَزَمَلأَحُد َزاَلیُیَحبُّ َُ خداو دمتعجالدوسج دا درجه9؛َنُهقَاللَه
«ا اامدهد [تیبوبی]ان امحکم،هرگاهدردآادشمارا آرند

                                                            
 ۱1۴،ص2،مالفصاحه  نهجابوالقاسمپاینده، 9
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 ریندالیرتدماقبالبادا داخلید یاآ قاب اس ویکیادمهم،د یاآامرود
تدماهتمام ولیدرننجدگاند ا اوجه،ودرامردآادمصرفبرخیراالهاآایرا ی

راالباریفی مناسباس  
باتجثصجدو ،ریفی محصوالتصاد ا یتدمورادی ظا ت بوِد،مت سفا ه

ویجژهرشجو هاآهمسجایهما نجدبه،ریفی بهبادا رشو هاآدیگرراالهاآبی
س تراقوادغا ستانشدهره تیاهان،بد امیمحصوالتایرا ید اینبادا ها

ججاآ،راالهجاآدیگجررشجو هاادجملجه رریجهاینامر،موججبشجدهرجهو
9 د مایرایرا ی اپ محصوالت

 تولید کاال پرهیز از غش در. 3

،رجاالآگفجتنددن،بجرخالفبجالنسجخنگجول:د لغ بجهمعنجاآ،«زش»
2دادنوخیا  امدهاس   امناسب اسودمندجلوه

رجهچنجاناس ؛اینتمر، اپسندومذمومبهحسابامده،د درهنگاسالمی
ا آ وادا د،رجبجراد مسجلمانخجوددزجرابهرهر»درماید:میپیامبراررم
ش ابجروآ بجاهگردا جدواو ابجهاید جدگ،  ااد ودآاوگردتهرخداو دبر

 3« خودشواگذا د
سجبب،رجا آزشودریبواس ا دشمنداآسرمایه،امنی اخالقیو وا ی

جامعه اد شجرایط،ضربهبه عامالتاقتصادآواجتماتیشدهاتتمادآوبی
پیجامبرارجرم رنجدو اهبرر وپیشرد  امسجدودمجیدهدمیقرا بحران

                                                            
1. http://www.farsnews.com 

 ۱۳۹،صفرهنگ امجدی دؤادادرامبستا ی،2
الّله  »3 عی هی  ی سِلمی الم  أخاه  شَّ نزی رمی ری بی نه  ه ِ دِقهِةیتی تی عیشی یِهمی تلی دی إلی فِسِه ،وأدسی ه  لی ری )شیخ«،ووی

(21۴،ص۹7،موسائل الریعهحّرتاملی،
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د هرر د خریدودروش،مسلما ی ادریبدهد،ادما یس و»درماید:می
رجا  رینمجردمد حجّ،دیجراا هجادریجب؛شجود ودقیام بایهودمحشجو می

9« مسلما انهستند

 کنندگانرفتاری مصرف های بایستهب. 

 بهادادن به تولید داخلی. 1

 ولید یه و ،، قاضاآبادا اس وهرچه قاضابیشترباشدد گروِ ولیدراال
ویژهبیکا آرهخودمنشج به؛شود دعمیبسیا آادمشکالتاقتصادآ،یادته

بجاسج  اسرق وهاآاجتماتیچونلالق،دقر،اتتیادبسیا آاد ابساما ی
دمینهاقتجدا وخودرفجاییرشجو بجیشادپجیشدجراهم،مصرفراالآداخلی

  خواهدشد
 بجدیرمخروبجهوو شکسجتهرشو آالمانوژاپنبه،پ ادجنگجها یدوم
،بهاین تیاه سید درهبراآتبو اداینبحرانتظیم،شد دود همانشرایط

ملج باهمِ  و،ا  د اداین اهیجه ولیدداخلیوایستادنبرپاآخویش د
بهحرر د او د جدوقجوتزالجبخجود ابجر جوها اچرخرا خا هخویش
،مدتوبرخجیشجرایطد رو اهاین وش، دمینی ولیدداخلیقرا داد دسیب
یدمدت بجدیربجهدرهنگجولید د ا؛رردصردهواقتصادآجلوه میبهمقرون

بجهدوقنجباقتصجادآو قیجبرشجو هاآد  های ،مل شدوبنیادینبراآ
پیشردتهمبدلگردید د 

چشجمیومصجرفراالهجاآوهمگراییوچشماشاتهدرهنگ امر،مت سفا ه

                                                            
ْسِلمًا »9 م  شیّ ْنزی ْلِ،می اْلخی ش ّ زی ْمأی ه   یّ

ی
وِدِِل ه  اْلیی عی ِهمی امی اْلِقیی ْومی یی ر  ْحشی ی  اوی ِمنیّ ْی ی لی ْیٍعدی ْوبی اٍءأی  «ِدیِشری

(۹۳،ص۳،مکتاب من ل یحضره الفقیه)شیخصدوق،
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لور خا جیوهد  د سرمایهرشو د این اهو بدیرانبه وتیرالسو
هجاآسابقهرا خا جه ریندالیلیاس رهسبب عنیلیبیهمیکیادم فاخر،

 اهیجه وآ،براآ هاییاداینمناالبالبتهدا ایرانشدهومعروفو یشه
 9یوجود دا د ملاو دنبهمصرفراالآداخلیوحمای اد ولیدرننده

 تولیدکننده داخلی و انتقاد سازنده برایخیرخواهی  .2

هجاآپیشجرد و جرین اهیکجیادمهجم،براآددودنتیجوب دع قمو الش
ا تقجادو،بجراآ یجربجهایجنهجدف ود شما میهاآمودقی به سیدنبهقله
اآبجدانمبجذولداشجتهورهدین وجهویژه؛چنانبسیا مهماس ،ا تقادپذیرآ

رلجرفد  اسجتاآبادمنکجرو هیمعجروفیکیادا راناصلیخویش اامربه
پجذیرآ ادا تقا،مو د وجهقرا دادهاسج  اددیگجرسجوهاا سان مودنتیوب

ْر ِعب ِد »درماید:با همیتنوانامرآپسندیدهمو د  ریدقرا دادهود اینبه َفَبشِّ
ِبُعوَن َأْحَسَنه ذدَن َدْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَّ بندگانمرارهبهسخنگوشدرا،پ 2؛الَّ

« دهبشا ترنند،ا گاهبهترینان اپیروآمیودهندمی
 یس وبراآترضهراالییرهقجاد بجه قابج بجاا ولید یهاداینقاتدهمستثن

رننججدهبججاداشججتن وحیججهمصججرف،بایججدمحصججوالتخججا جیومشججابهباشججد
دفومعایبرا  ابههج داآد  اه دع قممبذولداخیرخواهی الشویژه

اآبیشترو شوی، ولیدرنندهبراآا اوهمحصولیبجابهبودوا  قاوایاادا گیهه
ورنجدبیجان، مودنرجا ا دشبییا ربابیا یشفافوبهدو اد خریبریفی 

 ماید وامیدوا  ولیدرننده ابهساخ محصولبهتر رزیب

                                                            
1. http://www.mashreghnews.ir 

 ۹1ایهدمر، 2
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 ه مصرف کاالی داخلیبآگاهی . 3

،همچجون: ولیجداتداخلجیو بعجاتمثبج اسجتفادهاداناگاهیتمومیاد
 جدبرد  یجهو،سیاسیواقتصجادآ،اشتغال، و ،اقتصادآ،استقاللدرهنگی

شدند برابر بلیغاتوالقاوجاتاپیامدهاآمنفیمصرفراالآزیربومیوخنث
هاآاحادملج د  اسجتاآپیشجرد و رین سال ادمهم،سوداگرانخا جی

اید میشما وسعهرشو به 

 گیرندگان امر تولید های مسئوالن و تصمیم بایستهج. 

وظایفدولتمردانومسئوالند امر ولیدبدینشر اس :برخیاداهّم

 های حمایتی از تولیدات داخلیاتخاذ سیاست .1

بجردا آصجحیحوقجرا گجردتناسالمبربهگردشد او دنچرخه ولیدوبهجره
و9«مروت»وادانبه د  ریددا،هاد مسیر ولیدو و ،بخشیدنبهاناییدا 
جریجانا جداختنسجرمایهبجهد خصجوص همچنجین،رنجدیجادمجی2«ایمان»

گذا آرهد  استاآسرمایه،قرانرریماد گاهره د؛چنانداهاآمهمی وصیه
 عبیجر«مااهددیسبیرالله»به،گیرد دع یادجامعه،مالخویش ابهرا می

3اس  چنینرسا یشدهواجرآتظیمد ا تظا 
ترو مند رینرشو هاآجهجانءجه،رشو ماادلحاظمنابعلبیعیوموادخام

رشو جهان32ایدواد ظرمساح  یه وددهمینرشو اس رهبهشما می
ژاپجن،ا گلسجتان،:نرشجو هاییچجو؛دهجد ااد ظروسع د خودجاآمی

                                                            
9« هِ  اللَّ ول  س   ی الی ال:قی اْلمی اْسِتْصالی   ِة وءی ر  اْلم   «ِمنی )شیخ من ل یحضره کتاب صدوق،

(۹۱۱،ص۴،مالفقیه
2 « اِدق  الصَّ الی :قی اِلِإْصالی   اْلمی انِمنی یمی ()همان «اْْلِ
ةً »3 جی دی ی اِتِدینی یاْلقی لی ِسِهْمتی ْ ف  أی اِلِهْموی ْموی ِب ی اِهِدینی ای اْلم  ه  اللیّ ری ضیّ  (۱0 ساء،ایه) «دی
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9ا ریش وسووی ،هلند،المان،دا ما  
 جوان رینوظایفرا گها انامجر ولیجد امجیادمهم،ظردی همهباوجوداین

ویجژهد سجنحرجالنوبجه،گذا اندراهماو دنشرایطوجلبوجذبسرمایه
هبخجشگجذا آوواگجذا آامجو بجهمچنینادلری،بادا بو سبراآسرمایه

گجذا آاحجادجلوگیرآادا حرافسجرمایه،خصوصیومردموبهتبا تدیگر
هاتنوانرجرد لیوددناند گاوصندوقمردماد ولیدبهسوآد ا دودآوداّل

و انباد گا انوپیشهاینکسفا شمراد حّ،»درماید:می تلی،مؤمنانامیر
2«  یکوسفا شرنبپذیرود با ها هابهرا گها ا  

 وآد گیر دگانامر ولیدد این استاوپرهیجهادا حجرافورجج قش صمیم
و آجه  کاترورنها دودآوددنسرمایهوجریانا داختناند  ولیدوبهره

گذا ا یرهد سرمایهاحترامو کریم،بنابرایناآاس  هاهمی ویژهیبهینه،حا
پرداد جدوادباا گیههالهیبهمااهدتمینوا ا یادبادا مسلمامر ولیدو دع

گذا آو یادبادا هاآسرمایههاوظردی سادآایشاناددمینهاگاه،سوآدیگر
 جریناداساسی،ورا ایمنوسیله دعموا عوایاادرسبوحمای ادایشانبه

وظایفمسئوالنامراس  

 اقتصادی درباره رونق تولید داخلیهای اتخاذ سیاست. 2

 های اقتصادی کالن کرور:بازنگری و تصحیح سیاستـ 
 جرینوظجایفادمهجم،هاآلبیعجیوا سجا یاستفادهصحیحوبااادسرمایه

چهبجااهمجالد امجر ولیجدو،المالگیر دهاس   ضییعبی مسئوالن صمیم
 یروآرا امدجوانومتبحروچهدروشخاممنابعلبیعیوچه ادیدها گاشتن

                                                            
1. http://www.farsnews.com 

.0۴، امهالبالغه نهج 2
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 جااسج ؛مو د هجیقجرا گردتجه،گراییو رویجایندرهنگد جامعهمصرف
درماید:با همید این جاییرهامامصادق

مَ» َُ اَُم ولَیش ئا  َزم َ سلَالُممو زُهمَض   امجرآاددا تهجدههرره9؛هالل ُهَفَض  
« را ایشان اضایعرند،ح، عالیاو ا باهخواهدرردشودوامو مسلما ان
واد بلیزاشندالگوآتملید دمینهمصرف ولیداتداخلیببایدمرارهدولتی

مها مجامثجال،براآ؛بپرهیه ددا د، مو هداخلیرهومصرفراالهاآخا جی
هجاآ صجمیمگردج بجهججاآاسجتفادهادپا چجه، هبرا قالبجیهنجد،گا دآ

رنجد اقجدامسجادها گلیسی،پا چهدستبافخودادمحصوالتهندآ ابر جن
دودآصنایع ساجیا گلیسیواقعد هندشدوبه بدیربهموجیملی،گا دآ

مجردم ودد بمبئجیکیجلجّیرجهدقجطلو آبجه؛بهسوآو شکستگی دتند
2 هاآا شسپرد دچه ابهشعلهلاقهپا 111/901

 برقراری ثبات سیاسی:ـ 
 خسج ،پج ادبنجاآرعبجه حضجرتابجراهیم،بردرمایشقرانرجریمبنا

،وایجنخجود3 مجودد خواس مواهباقتصادآ،وسپ ررد قاضاآامنی 
ردنردراهم،درما باشدمکشو آحره اامنی د شهریاراینحقیق گویاآ
،تبا ید سجاختا هاآسیاسجیواجتمجاتیبی0ن یس ؛کمم یهسالماقتصاد

وتملکرداقتصجادآندربا آبرپیکرهسیاسیرشو ها حمیریاند وا داتا می
،شجدنحقجوقمالکیج دجردآچجون:متهلهلهماتا آ؛ ا ح   تیرقرا دهد
هاآبلندمدتومعامالتاقتصادآ،ایاجادمحجیطگذا آجلوگیرآادسرمایه

                                                            
 ۴۳0ص،72،ماألنوار بحارمالسی، تالمه9

2  https://www.tasnimnews.com 
 ۹2۱بقره،ایه 3
 ۳02،ص۹،متفسیر نمونه،ودیگرانمکا مشیرادآ 0
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لجیوگذا آ،سوقبادا بهداّلباالد سرمایهخنرپذیرآبینیوبازیرقابرپیش
9 دهاآزیرمولّاو آبهدعالی گرآو وآواسنه

 :امنیت اجتماعیـ 
 وجهخویش ابه ربیج  یروهجاآ،اسالمبراآحفظو  مینامنی اجتماتی

دهدا تظامیرا امدمبذولداشتهوبهمسئوالنودرما دهاندستو می ظامیو
تالوهبر دع یاد،شرایطدلگرمیو دتا رنندشایستهاآگو هاین یروهابهباره

موجبجاتا امجش،وا امش وا یایشجان ا یجهدجراهماو  جد جابجدینوسجیله
2جا بهد جامعهدراهماید همه

 منیت اقتصادی:برقراری اـ 
 اجاییرهد  وایجات؛هرمملکتیاس راآ رینموهب الهیببه گ،امنی 
دولتمردان،د اینمیاناس  شده عبیر3هابهبد رینولن،ادبالد اامندینی،

ویجژهامنیج بیشترین قش اد  استاآ ج مینامنیج وبجه،و جالحکومتی
اقتصادآبرتهدهدا  د 

شجوییواخجتالس،مبجا دهبجاویجژهپجولبه،برخو دقضاییبامفاسداقتصادآ
خوا آ،مما ع اداتمال حجریمو جالشد جهج لغجوان،مبجا دهبجا ا  

 ویجهراالهجاآلجور ومخجد ،جلجوگیرآادوا داتبجیقاچاقراالومجوادّ
گجذا د هزیرضرو آ،  مینامنی قضاییوحقوقیو ضمینسجرمایهسجرمای

 جرینوظجایفدولتمجردانو وانادمهممبا دهبااخاللگرانامنی  امیوایران
مسئوالنامربرشمرد 

                                                            
9 رسرآحمیدیان  وحسناصغرپو ، دصلنامه«تبا یبر شداقتصادآایراناتربی»امیدمنیعی، ،

 ۹7۱ص،۱1شهاآاقتصادآ،هاوسیاس پژوهش
 ۹0۹،صحقوقی نظم اجتماعیبنیادهای فقهیمحمد سولاهنگران، 2
اناِلولانَشر  » 3 نیّ میی مْندیِهالق  )۹7۹،ص۳،مغرر الحکم) میمیامدآ،« مالی
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 سازیفرهنگ .3

ویجژهبجه،هاآدینیسادآامودها  قاآ وحیهمعنوی و الشد جه  هادینه
دهجاآ حقج،اقتصجاادمجؤتر رین اه،گرایجیواسجرافمبا دهبا وحیه امجر
غجانودعجاالنترصجهتلجمو قشمبلّ،ایدرهد اینمیانمقاومتیبهشما می

شدن شوی،احادمل بهوا دهارلیدآاس   سا هخصوصبه،درهنگوهنر
گذا آد این اهواتا برراتمادآومعنوآدراواناند ترصه ولیدوسرمایه
هاآ بلیغیاس  فدستگاه رینوظایادمهم،د جامعهود دگیدردآ

هاآمردمایرانبایکوتاس رهاد نلالآرشو د خا ه911،براساساما 
اینمیجهاناگررهاس ؛د حالیمیهانذخایربا کمررهآرشو همبیشترشده
بسیا آادمشکالتدرهنگیو،سرمایهد امر ولیدواشتغالبهرا گردتهشود

9آاجتماتیادبینخواهد د  هااقتصادآواسیب
سادآتمومیادپیامدهاآمنفیمصرفراالآخا جیوا  قاآاگاه،همچنین

مصرفراالآداخلیرهسبببادگش حاموسیعیادسرمایهبهرشو شدهو
قد ایجندمینجهخواهجدبجود بهتجرینمشجّو،دا اامداییجوا انمیاشتغالبه

شغرپایدا بامصرفخودرا داخلی،0111ایااد: سا یاما آچونالالع
شغربامصجرفشجامپوآ2301شغرپایدا بامصرفمسوا ایرا ی،0011
 ولیدسادبهتریندمینه،شغرپایدا بامصرفگوش داخلی26111وداخلی

2مصرفراالآایرا یخواهدبود و

                                                            
1  http://www.isna.ir  

،۹۴۱۱52۴۹555۴۱۱ردخبر:،5۹/5۴/۹۴۱۱ پایگاهخبرگها آدا س یود، ا یخدسترسی:2
http://isfahan.farsnews.com شا ی:
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 محور دوم: اشتغال

 شتغال های مفید برای ا اتخاذ سیاستالف. 

 های فضای مجازیاستفاده از ظرفیت .1

ا  بالجاتودنجاو آالالتجات،دضجاآحودهد هاآگستردهدلیرپیشرد به
تنوانمنبعیبسیا زنیبراآاشتغالو دعبیکا آجوا انمو د وجهماادآبه

موا عیره دعمشکالتو،بدونشکبسیا آادرشو هاوبادا جها یاس  
سادآوامودشد ایندمینجهواگاه یهاستفادهادایندرص وجوددا دوبراآ

هجاد  جرین اهربجاددهدا ،یکجیادمجؤتر رینوپ د جه استفادهبهینهوهدف
 استاآاشتغالجوا انخواهدبود 

هجاآاجتمجاتیوصجرفساتتهایرا یجاند شجبکه1با وجهبهمیا گینحضو 
صجرفوقج مبتنجیبجرهاآسیاس 9،ات د سالبراآبادآمیلیا دس6/90

هاآایجناشتغالوشناساییقابلی همسوبامنلوبومتناسببا یادجوا انو
دضابراآ بادالتتلمیواقتصادآ، ادعمشکراقتصادآبسجیا آادجوا جان

اینمردوبومخواهدبود 

 کارجویان تا انتخاب شغل حمایت از کمک و .2

  وجهیبهایجنمهجموججوددا د وایاتدراوا ید مو داتا  دع یادوریفربی
الدم، مامرسا یره مکندا  جدبر، سا یویا آادراد یادمندرمک و،اداین

بجهمعنجاآ، دع یادره وجه مودمهمبهاین کتهباید د ایناااس وواجب
بلکهامودش؛گرآ یس وی  وحیه کدآرمکمستقیممالیود  استاآ ق

                                                            
، شا ی:۴۳5171ردخبر:،52/50/۹۴۱۱ پایگاههمشهرآا الین، ا یخدسترسی:9

http://hamshahrionline.ir 
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رهد دنویاد اختیا قرا دادنسرمایهد جه اشتغالمو د ظراس ؛چنان
9شود می یهاداینموا دبهودو دیدههدآسیرهاومه

 آنهاناسب با استعداد کارجویان و آموزش تایجاد شغل م .3

هابا حصیالتدا شجگاهید شغرد صد10دهنده داشتن ناسباما  کان
ا گمجا دنرهگیرجامعجه،بجاناس رهامرودهیکیاداداتدامنبیا گر2،رشو 
هتجالوهبجرراس شانیمشازرزیرمر بطبا خصمو شته حصیلادرادد 

دویجامجیشجما  جوتیبیکجا آپنهجانبجه،هاوخسا اتدراوان حمیرههینه
با وججه، ابهدردواجتماع حمیرخواهدررد بنابراین اپذیرآصدماتجبران

 خس با گرشیدقی،وتلمیاقدامبهباید،بهمشکالتدرا وآاقتصادرشو 
باهماهنگیبینسیستمامودشتالیو،شناسایی یادهاآجامعه مودوسپ 

بجه ربیج ،نهجاآگو جاگوزربالاستعدادهاآادرادد دمینه یه یادبادا را و
 یروهاآمتخصمومو د یادجامعهپرداخ  

 هماهنگی با مراکز خصوصی و دولتی برای جذب کارگران .4

ولجییکجیاد؛دهسجتنمرارهرا یابیبسیا آد سنحرشو د حجالدعالیج 
 رینمشکالتجوا انبراآیادتنشغرمناسب،تدموجودسادمانو هجادمهم

نشغلیواستعدادیابیجویندگانرا ،اتخداممشاو مستقلیاس رهضمناس
بینایشانومرارهخصوصیودولتی یادمندبه یجروآرجا و خصجممجو د

ادجرادبجاد  ظجرگجردتن،وبجدین ر یجبندهماهنگیالدم اایاادر، یادشان
بهرا گما دهشو د ، خصموتالی،واستعدادشان

                                                            
 ۳۱ج۳0،ص۹،مالنواظرة الخواطر ونزه تنبیهدراس،یابابن:    9

2. http://www.ireconomy.ir 



   83  اقتصاد مقاومتی، توليد، اشتغال

 دگان کار های رفتاری جوین بایسته ب.

 عار نیست، کار. 1

 بودویارمبجود، وانگف مشکراصلیرشو ماد دمینهاشتغال میوجربه
رجردهود  یروآ حصیربیکا آد صدآ92بلکها چهسبباما ؛را  یس 
درهنجگرجا و بودِ، راداند صداس ، وقعاتباالومهم20باالآ یهاما 
بلکه،شود نهاشامرادرادجویاآرا میپرو آاس ره ه نتادتبه الشو

سجات رجا ، رینحال گریبانبسیا آادشازالن ا یهگردتهود خوشبینا ه
بجهبیشجتراد،اس رهمیهانهفتگیاند  ودسات 2حدارثر،مفیدد ایران

61ج01،رهساتاترا مفیجدهفتگجید ژاپجند حالی؛ سدسات  می99
9 سات اس 32ج00،سات ود ررهجنوبی

یادتجهوویجژهرشجو هاآ وسجعهبجه،هجاد شراینیاس رجهدیگجرملج ،این
 دود پیجروآاددسجتو اسجالمرجهااآقاوربراآرا ا دشویژه،زیرمسلمان

گجوآسجبق  اادپیجروانامیجر2،دا جدمجیاوا دشا سان ابهسعیو جالش
رهد واپسینلحظاتتمجرشریفشجانوبجاا د؛امامبه گوا آ بودهانمؤمن

3 اوامرقران هی مودتمربهجامعهاسالمی اادسستید ،درقشکادته

 دوختن به کمک مالی دولتینن چشم. 2

ادبهمیها یاس رهد  وایتیادپیامبرارجرم،ورا ا دش الشبراآرسب
وادسوآدیگجر یجه وایجاتدراوا جیدسج 0واجبیادشدهانبهتنوانامرآ

                                                            
1. http://fararu.com 

 ۴۱  ام،ایه2
ْما» 3 ر  ْیر  ِرِبِهزی می ْمِباْلعی ک  ْسِبق  یی ْراِنالی ِدیاْلق  هی اللَّ هی (۳7، امهالبالغه نهج) «للَّ
.۹5۱ص،۹5۴م،األنوار بحارمالسی،تالمه 0
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گذاشتنوللب دقادخجدا مجودنوامیجدبجهمسجاتدتویجا آدس  وآ
درمایجد:مجی هامامباقررشدتمذم  مودهاس ؛چنان ابهدیگرانداشتن

 ورا براودشجوایابمرهبیها مادرسیرهرسبهما اد د ونخودچنینمی»
9« با خدایا!مرا ودآبخش:گویدخوابدومیایدوبرپش میمی

اناسج رجهبجدون،دا ا یرهادصفرشروعبهرا  مود جد ادمودقی سرمایه
،چشمداش ویا آدول ورمکمردموبا الشوروششوپشتکا خویش

بهقلهمودقی صعودررد د  الی موده، رقیهاآپله

 وجدان کاری .3

جامعه ا،موجب ضییعحقوقوظلمبهدیگرانشده،تدموجودوجدانرا آ
هاآخنر جاریبیما آبهاآرهجامعه رندومرممیدچا  ابساما یوهرم یه

دروپاشجیمبتالسج ،د معجرضدروشجیقا و یو قلبورم شوه،بی:چون
درمود:ررد،میرا آمریرهخناببهخیالتلی،مؤمنان امیراس 

هجا ارجو ود دهجا اروچجکبگیجرها اسف ومحکمرجن، خ!اآخیاط»
شنیدمرهدرموده:خداو جدد  وددیرامنادپیامبرخدا؛ هدیکبههمبهن

رندرهلباسیرهخجودان اپیشه اد حالیمحشو میواپسین،خیاطخیا  
2  «...داشته،بر نرردهاس دوختهود انخیا   وا

 های رفتاری کارفرمایان بایسته ج.

 گزینی شایسته. 1

تجدم،ادتجادگیجوامجعد حجال وسجعه ریندالیر رجودوتقجبیکیادمهم
                                                            

9« : قجول  ویی فاه  لیقی لقیتی ستی یی دی کاِسب  یِهالمی لی تی ذَّ   عی تی یی ری ج  الرَّ قنجی »إّ یأِجد  یأمق    ا د  جمَّ «الّله 
هجا  ِ دقی ِم   لجتی حِرهجا ی ِمجنج  م  خجر   ی ه  الجذَّ َّ ضِرالّله،وی ِمندی ِم ی لتی  ِضویی

ی
ِدیاِل ِشری نتی أنیی ع  دی «ویی

(۹01،ص۴،مالفقیه رهلیحضکتاب من )شیخصدوق،
 ۳2ص،رواظ  الن   ة  زَه ر ون  واط  الَخ  نبیه  تَ دراس،بیابنا 2
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ویژهد به،را گما دن یروهاآضعیفو االی،د ادا هامو ساال آوبهشایسته
وسجّمشجدهضوابطجایگهین،ابطهاآمدیریتیاس  د شراینیره وبخش

ادجرادگردیجده،بادآ(د  و جامعه ه یج،)پا  ی«پ» امویتامینمهلکیبه
شایستهوصاحبلیاق  اامیدومنهوآشدهورشو د مناالبگمراهیادراد

د مو داسجتخدامرجا گها ان تلی،مؤمنان ارا امدگردتا خواهدشد امیر
درماید:میاشتربهمالک

ضابنهاستخدامشانمکجن؛دیجرارا گیروبی)را گها ان( اباادمودنبهایشان»
9«اآادخیا  وظلم ابههمراهدا د دو وش،ماموتهاین

 مزایای کارگران عایت حقوق و. ر2

وبوسیدندسج رجا گراد2به کریم، وایاتمتعددآادجا باومههدآ
پججیشاد،حتججیموقججعان عیججینمججهدوپرداخجج بججهوسججوآ سججولخججدا

پیامدهاآ اگوا ظلجمبجهرجا گروتجدمو داشا هداشخمشدنترِقخشک
رند پرداخ شایستهحقوقاو اگوشهدمی

 اعتمادسازی و جذب سرمایه. 3

 رینومؤتر رینشیوهد  استاآجذبسرمایهو رزیبادرادبهشرار د مهم
د  تمربهدستو اتشرعمقدساسالماس  امجامسجااد،گذا آسرمایه

 ا فریبیوبهایناس رهاو،شریکحّ،»درماید:شریکمیمو د تای حّ،
3 «ی مایرا  برآود را اوادخداپروااوحیلهبهاوخیا   کنیوبرضّد

ذبسجرمایهبجهرلیجداتتمادسجادآوججشجاه،اآتمربهاین سخهچندجمله
                                                            

 0۴، امهالبالغه نهج 9
 2۱۱ص،2،مةالغاب سدا  اتیر، ابن2
 ۱2۳ص،2م،الفقیه لیحضره منکتاب صدوق،شیخ 3
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شخصجیومنفعج ،برخالف اا تامرودرهاساسرجا ان؛ایدحسابمی
ورجا  قواآالهیسجرلوحهرسجب،د قوا ین اا تاسالمی اس بیشترسود

بجا،ادرادپیشادو ودبجهبجادا رجا ،اآ هچنداندو د گذشتهرهاس ؛چنان
ابتدابهدراگیرآاداب اا ت هددقیهوتجالم،قوا ین اا تاسالمیاشناشده

ورا شان یه و ،وبرر خوبیداش  ورسبپرداختنددینیمی


