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 چکیده
و  یشت اقتصادیه به دنبال معکمادامی ، ه در آن افرادکطی است یشرا آزادی کسب و کار

 دری، اقتصاد یهر بخش از شاخص آزاد. نندکعمل  یار فردیتوانند با اخت، میشترندیت بکیمال
یکی از که کار  اصل آزادی کسب و. درابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دار، خودبطن 

. ثیر بسیار زیادی در سالمت اقتصادی جامعه داردأتاست، اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی 
اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب  کلی هایاز طرفی سیاست

 به اهمیت توجهبا . دندهاداره اقتصادی کشور را ارائه می کارآمدترین روش جهت، اندشده
جایگاه اقتصاد مقاومتی ، و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار موضوع

با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته ، در این پژوهش. این اصل بررسی گردیددر پرتو 
 اصول کلی، اصل آزادی کسب و کار و قاومتیاقتصاد م ضمن تعریف و تشریح شده است و

 که دهدپژوهش نشان میهای یافته. گردیده استبررسی مذکور اصل  در پرتواقتصاد مقاومتی 
 ودارند  یمشترک اهدافکار  و اصل آزادی کسب و یمقاومت اقتصادهای کلی سیاست

 ثرؤمفوق  به اصل یابیدست در تواندها، میاین سیاستجانبه ی همهاجرا و درست یریکارگهب
 .باشد

 .، کارایی بازاراقتصاد مقاومتی، وری، افزایش بهرهاصل آزادی کسب و کار واژگان كلیدی:

                                                                                                                                                       
 Email: Atrian.f.1001@gmail.com                                                        نویسنده مسئول 
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 مقدمه
کنار چند محور را در  که برای به دست آوردن آن، بهبود فضای کسب و کار چند معیار دارد

جهانی است صی شاخپذیری شاخص رقابت .کنندمی دهند و یک شاخص درستمی هم قرار
از آنجایی که اقتصاد . (812 ،5931، رود )پیغامیمی برای سنجش فضای کسب و کار به کار که

با  طاصول کلی آن در ارتبا، اهتمام زیادی ورزیدهبهبود فضای کسب و کار مقاومتی نسبت به 
 .شودمی ی کسب و کار بررسیاصل آزاد

افزایش رفاه عمومی و ساختن ، اقتصادیتحقق استقالل  به دنبال اقتصاد انقالب اسالمی
چون باعث  از همان ابتدای انقالب مشخص بود که تحقق این اهداف .شرفته استپی یاقتصاد

اقتصادی های موجب یک نوع رویارویی با قدرت، شودمی بزرگهای عدم وابستگی به قدرت
طن خود یک الزام در توان گفت که اقتصاد انقالب اسالمی در بجهان خواهد شد؛ بنابراین می

 .خصوص مقاومت و مقاومت اقتصادی دارد
 از لفظ اقتصاد مقاومتی در جمع کارآفرینان 5923مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال 

 5935و  5931، 5923های ادبیات اقتصاد مقاومتی در سالشاهد آن بودیم که استفاده کردند و 
 هپردازی ویژف خاص خود و الگوی اختصاصی نظریهابا مبانی و اهد نظریه . اینشکل گرفت

با . است 5938نیمۀ دوم سال ، اوج تاریخ اقتصاد مقاومتی. شکل گرفت و مطرح شد ،خودش
یک برنامۀ جدید در کشور برای طراحی این نظام ، کلی اقتصاد مقاومتیهای ابالغ سیاست

. بودو یک مقدمۀ مهم بندی  82که شامل یک مجموعۀ  شکل گرفتاقتصادی و اجرای آن 
به صورت منسجم  5938 تا 5923های اقتصاد مقاومتی در سال هتوان گفت که نظریمی بنابراین

، اساسی صورت گرفت قانون 551که در چارچوب اصل  ،کلیهای بیان شد و با ابالغ سیاست
یب به این ترت. یک الزام حقوقی و قانونی برای مسئولین کشور در هر سه قوه ایجاد شد

اقتصاد »نظری و قانونی اولیه برای طراحی یک نظام اقتصادی جدید تحت عنوان های پایه
 .فراهم شد« مقاومتی

بعد از مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تعیین و ابالغ 
ها قرار رشتهع مورد توجه پژوهشگران همه این موضو، کلی آن از طرف ایشانهای سیاست

در این پژوهش سعی در  . ماپردازندتوجه به تخصص خود به بررسی آن می با یکهر، تهگرف
علت . بررسی و واکاوی جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق اصل آزادی کسب و کار داریم

یکی از نقاط پیوند دو  اصل آزادی کسب و کار است که اوالً بدین جهتانتخاب این عنوان 
 قواعد و اصول آزادی کسب و کار نقش مهمی در یریکارگبهو  حقوق و اقتصاد بوده رشته

اصل آزادی کسب و کار از جمله موضوعاتی  ثانیاً ،کارایی بازار و رشد اقتصادی کشورها دارد
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بررسی نقش اقتصاد . استشده  تأکیدبر آن کلی اقتصاد مقاومتی های است که در سیاست
 کارگزاران و ارکان تصمیم گیرندهراهگشای تواند می مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار

اجرای اقتصاد مقاومتی را ، تا با وضع قوانین و مقرراتباشد  ،مجلس از جمله دولت و ،کشور
 .در عمل ممکن سازند

، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کارباره در
اقتصاد مقاومتی و البته عدم توجه کافی به  نو بودن موضوعممکن است علت آن  کهاست 

جدید و  بنابراین بررسی این موضوع کامالً باشد؛موضوع اصل آزادی کسب و کار در کشور 
مشی عنوان خطهآن قرار است بهای که اقتصاد مقاومتی و سیاستتوجه به این با است. بدیع

ال اصلی ما در ؤس. ی استور، بررسی این موضوع ضرقرار گیردها تمام حوزه کلی کشور در
جایگاهی  اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کارهای این است که آیا سیاستاین مقاله 

اقتصاد مقاومتی اصول و اهداف ال این است که ؤخ به این سفرضیه اولیه در پاس .دارد یا خیر
این موضوع را در ، لیبنابراین ما با روشی تحلی. ددار ارتباط زیادی با اصل آزادی کسب و کار

در گفتار نخست اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی را  .کنیمبررسی می دو گفتار
سپس در گفتار دوم به بررسی جایگاه  .کنیمکدام را بیان می تعریف و اصول و اهداف هر

 .خواهیم پرداخت اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار

 و اقتصاد مقاومتی آزادی کسب و کار تعریف، اصول و اهداف اصل. ۱
اصول و اهداف  ،و کار و اقتصاد مقاومتی پرداختهبه تعریف اصل آزادی کسب  در این گفتار

 .کنیممیبررسی  یک را اجماالًهر

 تعریف، اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی. ۱-۱
 .یمکنمی اصول و اهداف آن را تبیین، اقتصاد مقاومتی در این قسمت پس از تعریف

 تعریف اقتصاد مقاومتی .۱-۱-۱
تهدید و دشمنی بتواند به اهداف ، که در شرایط دشواریاست اقتصادی اقتصاد مقاومتی 

و در هر چارچوب  کیدئولوژیاهر اقتصادی با هر پایه . (8۲، 5939، )عبدالملکی خودش برسد
تهدیدها و ، هادر مسیر تحقق اهدافش دشواری ،اهدافی داشته ،و اجتماعی یفلسف، فکری

نظام اقتصادی خود را به کنند  ای تالش. طبیعی است که سردمداران هر جامعهموانعی دارد
این یعنی ایجاد اقتصاد  کهمحقق شود ش اهداف، هانحوی سامان دهند که با وجود دشواری

 با ادامه، اقتصاد مقاومتی یعنی برخورداری از مزایای اقتصادی. (85 ،5931، یمؤمن) مقاومتی
، دیگر یدر تعریف. (85 ،5931، )اختری مبارزه در مقابل دشمنان متجاوز و مستکبر مقاومت و

کردن آن  اثرتالش برای کنترل و بی فشار و متعاقباًهای اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه
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 .(2، 5931، )پروین به فرصت است فشارهاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل أت
بومی و علمی  یعنوان الگویری اسالمی ایران بهومتی در ادبیات علمی جمهومفهوم اقتصاد مقا

 که برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب با وضعیت خاص جمهوری اسالمی ایران
مفهوم  شد. اقتصاد مقاومتیمقام معظم رهبری استفاده  وسیلهه ب 5921اولین بار در سال ، است

با مطالعه مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد  .و ماهیتی خاص و ویژه دارد
توان گفت که اقتصاد مقاومتی آن الگوی بومی اقتصادی است که مبتنی بر اصول و می مقاومتی

و هدف از آن ایجاد ثبات  شدهنظام جمهوری اسالمی طراحی های مبانی قانون اساسی و ارزش
شکوفایی و ، ایجاد رشدبرای  ،خارجیهای تحریم و هاویژه در مقابل بحرانبه ،و پایداری

 .(59، 5931، )بهادری جهرمی و دیگران پیشرفت است

 اصول و اهداف اقتصاد مقاومتی. ۲-۱-۱
در یک دهه  داخلی تقریباًهای بسامانیهای خارجی و ناو تحریمها بحراندلیل کشور ما به 

ر همین راستا مقام معظم رهبری با درک د. است بوده اخیر با رکود اقتصادی چشمگیری مواجه
اخیر را حمایت های محور نامگذاری سال، شدهایجاد یطبق عرف حسنه، درست این موضوع

مباحثی قرار دادند که باعث نیز از تولید و کار و سرمایه ایرانی و اصالح الگوی مصرف و 
 ،استقالل اقتصادییعنی خودکفایی و  ،ترین هدف قانون اساسی در بخش اقتصادتحقق مهم

مقام معظم رهبری با استفاده از اختیار خویش بر اساس بند یک  ،فرآینداین  یدر ادامه. شود
کلی اقتصاد مقاومتی را تعیین و های سیاست 5938در سال  ،قانون اساسی ده و صدکیاصل 

 .ابالغ کردند
نظام ابالغی از طرف مقام کلی های و به طور کلی جایگاه سیاستها جایگاه این سیاست بارهدر

ولی در  ؛نظرات متفاوتی وجود دارد ،معظم رهبری در مقایسه با سایر هنجارهای حقوقی
تر از قانون اساسی و باالتر از سایر ها پایینرسد که جایگاه این سیاستمی مجموع به نظر

مقاومتی کلی اقتصاد های بنابراین سیاست. (98۲، 5929، قوانین و مقررات باشد )زارعی
اصول و اهداف قانون  اقتصادی است که در راستایهای مشیبیر و خطای از تدامجموعه

 .اعمال و تصمیمات ارکان کشور قرار گیرد باید چراغ راه و مبنای همه ،اساسی بوده
، در واقع همان مکتب اقتصادی اسالم و اهداف تفصیلی آن، اهداف مبنایی نظام اقتصاد مقاومتی

 برای انقالب اسالمی سه هدف اصلی اقتصادی مطرح. ادی انقالب اسالمی استاهداف اقتص
از نظر . (8۲، 5939، )عبدالملکی پیشرفت. 9 و، رفاه عمومی. 8، استقالل اقتصادی. 5 شود:می

بنیانی ، دانشمردمی بودن اقتصاد ند از:اترین محورهای اقتصاد مقاومتی عبارتمهم، مقام رهبری
فزایش ا، خودکفایی و تولید ملی، سازی، شفافمبارزه با فساد، اجتماعی عدالت، و نوآوری
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بیانات مقام ) مدیریت جهادی و کاهش وابستگی به نفت، اصالح الگوی مصرف، وریبهره
 .(5931 فروردین 52، معظم رهبری

به شرح ذیل کلی  یکلی اقتصاد مقاومتی حاوی اصولهای بندهای بیست و چهارگانه سیاست
 :است

، تحرک و پویایی بازار و نظام اقتصادی کشور. 8، و استقالل اقتصادی تولید ملی، خودکفایی. 5
مبارزه با فساد و شفافیت در . 2، و تقویت بخش خصوصیزایی ، اشتغالمردمی کردن اقتصاد. 9

 .امور اقتصادی و اداری
 بر سیزده شتملم فصل نیا. است یمال امور و اقتصاد دربارهنیز  یاساس قانون چهارم فصل
که اجرای صحیح این اصول و  رودمی شمار به یاساس قانون مهم فصول از و است اصل
 .موجب نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد شد ،سازی کامل آنهاپیاده

 تعریف، اصول و اهداف اصل آزادی کسب و کار. ۲-۱
، شرح که پس از تعریف بدین، ایمرسی اصل آزادی کسب و کار پرداختهدر این قسمت به بر

البته از آنجایی که در . نماییممی سپس اصول و اهداف آن را تبیین ،را بیان کرده تاریخچه آن
و  این مقاله قرار است جایگاه اقتصاد مقاومتی از منظر اصل آزادی کسب و کار بررسی شود

تصادی می اقتعریفی از حقوق عمو باید، این اصل یکی از اصول حقوق عمومی اقتصادی است
ها و تدابیر اقتصادی اجرای سیاست در تعریف حقوق عمومی اقتصادی آمده است:. ه دهیمئارا

های سیاست، از سوی دیگر. (81 ،5939، )موذنی وسیله ابزارهای حقوقیه اشخاص اداری ب
مین منافع اقتصادی کالن به ست که توسط نهادهای عمومی برای تأاقتصادی همان مداخالتی ا

دارد و در آن چگونگی  عمومی اقتصادی بر رویکرد حقوقی تأکیدلذا حقوق . آیدمی عمل
 .شود نه خود نتیجهمی بینی، پیشرسیدن به یک نتیجه مشخص

 اصل آزادی کسب و کارو تشریح تعریف . ۱-۲-۱
اصل مذکور . و مبادالت در بازار است ترین فرض اقتصاد مدرن گردش گسترده اقتصادیمهم

آزادی ، مثل آزادی انتخاب حرفه است؛ و اصول مختلفی تحت آن قابل طرحرده بسیار گست
کنون تعریف  تا. ، مدیریت آزاد بنگاه تجاری و رقابتگذاری کاال و خدمات، قیمتمعامالت
طور کلی این اصل به ه ولی ب ؛از اصل آزادی کسب و کار ارائه نشده استجامعی حقوقی 

در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است که ل و کسب مفهوم آزادی افراد در انتخاب شغ
ابعاد متنوع اصل آزادی کسب و کار هستند و همانند  ،همه اصول حقوق اقتصادی مذکور. است
، اما همانند دیگر اصول در حقوق عمومی اقتصادی ؛اندهای زنجیری به یکدیگر متصلحلقه

و در برخی مواقع سب و کار را تعیین چارچوب اعمال آزادی ک قوای عمومی به دالیل مختلف
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 .کندمی شدت محدوددامنه اصل را به
قانون اساسی بیست و هستم در اصل ، بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی

اما این حق با  ؛استشده  تأکیدبر حق انتخاب شغل مورد تمایل افراد ، جمهوری اسالمی ایران
در این منبع . مصالح عمومی و حقوق دیگران، اسالم؛ یده استمحدود و مشروط گرد دیسه ق

ارتباط این حق و مصالح  شده است.تأکید ابتدا به فطری بودن حق آزادی شغل اذعان و 
مندان هتعداد عالق ؛ برای مثالطرح شودمای است که ممکن است در این رابطه لهئمسعمومی 

گذار در کنار برای رفع این اشکال قانون .بیشتر از حد نیاز جامعه استگاهی  به یک شغل
به دولت حق داده است که بتواند بر اساس نیاز جامعه کسی را از شغلی ، آزادی انتخاب شغل

کند که ضمن حفظ آزادی در می لذا جمع بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی ایجاب ؛باز دارد
له پروانه کار و اجازه شغل ئ، مسدر این مرحله .حقوق جامعه هم محفوظ باشد، تمایل افراد

. اجازه الزم است شود که دولت حق دارد به اشخاص تکلیف کند که برای شغلمی مطرح
 ،با چنین قید و استنباطی. باید حفظ شود هم میل شخص و آزادی او و هم نیاز جامعه بنابراین

نچه در شود و چنامی انتخاب برای افراد اصل ت دولت در تعیین حدود مشاغل قابلدخال
 .حق آزادی انتخاب شغل وجود دارد، چارچوب مداخالت دولت قیود دیگری مطرح نشود

های بسیاری به اصل آزادی کسب و کار دارد که به است که اصل رقابت نیز شباهتگفتنی 
 یانحصار قدرترقابت جایی است که  .پردازیممی همین علت به تعریف حقوق رقابت نیز

 نییتع قدرت فروشندگان و دارانیخر از کی چیهآن  بر افزون ؛باشد نداشته وجود یثرؤم
یکی از  .(21، 5922، یبازرگان وزارت یاقتصاد مطالعات دفتر) باشند نداشته را متیق

قواعد و مقررات حقوقی که »کند: می نویسندگان فرانسوی حقوق رقابت را این طور تعریف
توان می همچنین. «دهدمی یک مشتری سامانرقابت را میان عامالن اقتصادی در یافتن و حفظ 

حقوق . دانست (ی آنیا همه) حقوق رقابت را قواعد مربوط به تسلط و حفظ بخشی از بازار
. (Dominique ،2004، 71) حقوق اقتصادی است که ناظر به حقوق بازار باشد رقابت بخشی از

توان گفت که می مجموع ولی در ؛رسد تعریف کامل و مناسبی باشدمی این تعریف به نظر
 ای از حقوق اقتصادی است که به تنظیم رفتارهای اقتصادی توسط دولتحقوق رقابت شاخه

پردازد و در پی ناکارآمدی حقوق خصوصی در رفع کاستی و سازمان عدالت در فضای می
ای از مقررات تکلیفی است که در برابر عرصه وجود گذاشته و شامل مجموعه بازار پا به

گردد )غمامی و می بازار توسط دولت اعمال کنشگرانتارهای انحصاری و ضد رقابتی رف
 .(512، 5923، دیگران

ارتباط حقوق رقابت با اصل آزادی کسب و کار بدین نحو است که آزادی کسب و کار باعث 
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 موجب انتخاب حقرا در پی دارد.  و رقابت حق انتخاب خریدشود می ایجاد رقابت در بازار
 ای رقبا گرید متیق با برابر کمدست را خود یشنهادیپ متیق کند یسع ایهفروشند هرشود می

 باشد داشته وجود فروشنده یکاف تعداد دیبا هدف نیا به لینبرای . دهد ارائه آنان ازتر مناسب
 شود.می باعث تعادل در بازار (. این عوامل مجموعا22ً، 59۲2، )سماواتی

 مربوط به اصل آزادی کسب و کاراهداف و اصول . ۲-۲-۱
 خالف گفتارهای بتوان آن اساس بر تا است «اصل تأسیس»در هر بحثی  منطقی هایراه از یکی

 دارد، تعیین اصل خالف ادعایی که کسی برابر در و بازشناخت اصل های مطابقگفته از را قاعده
از  را نیز  تجارت باید اصل آزادی لذا اصل است؛ اساسی قانون. کیست عهده بر اثبات بار کرد که

 29، 82 اصول)استناد  مورد اصول رسدمی نظر آید اما بهبه دست می اساسی قانون میان اصول
این اصول  در مقنن اساسی نباشد؛ چراکه کافی «تجارت آزادی اصل»اثبات  برای (21 و 22، 2 بند

 موظف»، (29 اصل 2 بند و 82 اصل) «شغل تخابان آزادی»بیان موارد زیر بوده است:  در مقام
 آن بر اقتصادی نظام استواری»، (82 اصل) «اشتغال امکان آوردن فراهم به نسبت دولت کردن

و  (22 اصل) «است تعاونی و دولتی اقتصادی هایفعالیت مکمل که خصوصی بخش از قسمت
 .(21 اصل) «ویشخ کار و کسب حاصل به نسبت انسان مالکیت به احترام»
 اصل اساس بر که پذیرفت ایگونه به را «تجارت آزادی اصل» تواننمی فوق اصول به توجه با

 قضات توسط را اصل این یمحدودکننده اجراییِ و دولتی تصمیمات، اساسی قانون 5۲1
 اصل این بیان قامم در قانونگذار چراکه کرد؛ قلمداد نقض قابل ،اداری عدالت دیوان و هادادگاه
 سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط تفصیل» :داردمی مقرر 22 اصل ذیل آنکه ویژهبه نیست؛

 قانونگذار که ستا معنا بدان این. «کندمی معین قانون خصوصی را و تعاونی، بخش دولتی
 .اصل تأسیس نه ،است بخش سه این بارهدر کلیاتی بیان مقام در اساسی
 یکی نیز تجارت، باشد (82 اصل) «شغل انتخاب آزادی» بر اصل اگرکه  شود گفتهست ممکن ا

 استدالل این پاسخ .است اثبات قابل طریق این از «تجارت آزادی اصل» پس ،است مشاغل از
و  طبابت مثالً شغلی هر در آزادی اصل که پذیرفت باید گفتار این اساس بر اوالً که است چنین
 «تجارت انتخاب آزادی اصل» استدالل این نتیجهً ثانیا. است اساسی قانون اصول از رزیکشاو
 آزادی اصل»چراکه  است؛ پرواضح دو این میان تفاوت .«تجارت آزادی اصل» نه است

 که معنا بدین؛ است شغل یک عنوانبه «تجارت انتخاب آزادی اصل» از خرتأم بهرت در «تجارت
 قانون اصول از کهـ  برسد اثبات به شغل یک عنوانبه تجارت انتخاب آزادی اصل ایدب ابتدا

 یا خیر. است تجارت آزادی بر اصل آیا که کرد بحث آن از پس وـ  آیدمی دسته ب اساسی
 نیست؛ وافی و کافی «تجارت آزادی اصل» اثبات برای الذکرفوق اصول به استدالل آنکه نتیجه
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 .(95 ،59۲3، )احمدزاده بزاز کرد ثابت را اصل این دیگر هایراه از بتوان شاید گرچه
، قانون مین حقوق صاحبان مشاغلأترین ابزارها در تیکی از مهم، فتهگبا توجه به موارد پیش

به  ،اعم از زن و مرد ،عمومی برای مردم ترین منبع حقوق اساسی واین سند مهم .اساسی است
دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه ، قانون اساسی 82اساس اصل  بر. رودمی شمار

حق انتخاب شغل در . ار را فراهم سازدکبرای همه افراد امکان اشتغال به ، به مشاغل گوناگون
این اصل از قانون اساسی به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در 

ه کرد کاری کتوان وادار به نمی س راکبه این ترتیب هیچ  دلخواه. و شغلِردن حرفه کاختیار 
 :5922، پناهیشریعت) است بازداشت بستهدله به آن کبدان تمایل ندارد یا او را از شغلی 

185، 189). 
-و برنامهها اشتغال با سیاستگذاریهای زمینهباید در جامعه  برای تحقق آزادی انتخاب شغل

اری مشغول و مایحتاج کحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به های صریزی
ار کبرخی رسوم اجتماعی مانند کنند. همچنین باید رنج خود تحصیل زندگی را از دست
 منسوخ شوند ،ن و مقام انسان مغایرت دارندأش، ه ذاتاً با حیثیتک ،اجباری و نظایر آن

ا این حال باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله ب. (151 :5921، )طباطبایی موتمنی
)رعایت  این قید ،مقید به رعایت موازین اسالمی و عدم مخالفت با اسالم هستند، 82اصل 

صاحبان مشاغل در  قانونی برای قشری از های شرعی وموجب محدودیت موازین اسالمی(
 .(155 :5931، )حسینی شودمیتصدی برخی از مشاغل 

 9بنابراین بند . آیدمی عدم اجبار و منع تبعیض پیشاز بحث ، بحث آزادی انتخاب شغلدر 
اری معین کعدم اجبار افراد به  قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل و 29اصل 

 1بند  و 29اصل  2اساس بند  قانون کار بر 1ماده . ار دیگری داردکشی از کجلوگیری از بهره و
در این زمینه چنین بیان ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 82 و 81، 53ل وصا و 8اصل 
شی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و کبهره ار معین وکاجبار افراد به » است:کرده 
زبان و مانند اینها سبب امتیاز ، نژاد، رنگ ه باشند از حقوق مساوی برخوردارند وکقبیله 

س حق دارد ک مه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرنخواهد بود و ه
ه به آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست کشغلی را 

 .«برگزیند
 اند:برشمردهرا رخی اهداف اقتصادی زیر کار ب برای اصل آزادی کسب و

بدون  و با بهترین نتیجه، دادن کاری به بهترین وجهانجام کارایی اقتصادی: کارایی به معنی  :5
؛ در همین معنا را دارد در علم اقتصاد نیز تقریباًکارایی . انرژی و پول است، هدر دادن وقت
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 به دست آوردن بهترین محصول و تولید از حداقل منابع موجودبه معنای  کارایی علم اقتصاد
حداقل کارایی یعنی تولید با  ،به عبارت دیگر .(552، 5928، )نخعی آغمیمونی و دیگراناست 
ها از منابع موجود توسط به دست آوردن آنکه امکان ممکن و به حداکثر رساندن منافعی  هزینه

کارایی اقتصادی متشکل از . (582، 5931، کنندگان وجود دارد )صادقی مقدم و دیگرانمصرف
توضیح  .(Taylor، 112،2006) یصی استکارایی تولیدی و کارایی تخص، سه جزء کارایی پویایی

 .است خارج از بحث مااین سه بخش 
، افزایش رفاه شمارندیبرم کار افزایش رفاه: یکی دیگر از اهدافی که برای آزادی کسب و: 8

 یرا سنگ بنارفاه  ،از همین رو. که رفاه وسیله سنجش عملکرد هر بازار استاست؛ چرا
آزادی کسب و کار و متعاقب  فرآینداند که سرانجام گفته ،کننده به حساب آوردهحقوق مصرف

این . به (Stuyck 2015،84) کنندگان باشدباید ایجاد منفعت برای مصرف ،آن رقابتی بودن
 .استشده  تأکیدمریکا و اتحادیه اروپا نیز امتحده  موضوع در قوانین رقابتی ایاالت

و  5ی از اهداف مهم تصویب قوانین شرمنجلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازاری: یک :9
قادر بودند  ها. این بنگاهدارای انحصار بودهای کنترل بنگاه، مریکاادر ایاالت متحده  8کالیتن

قیمت کاالها را تعیین و سودهای سرشاری از این طریق به دست بیاورند )صادقی مقدم و 
بازاری است که ، لذا بازار سالم؛ استبا حقوق رقابت در تضاد  . انحصار(583، 5931، دیگران
 .بهبود یابددر بازار  رقابت یو قیمت و کیفیت کاالها در نتیجهباشد رقابتی 

 جایگاه اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار. ۲
پردازیم و می در این گفتار به بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار

 .کنیممی آن را تبیین حدود و ثغور

 و استقالل اقتصادی و اصل آزادی کسب و کار ، تولید ملیخودکفایی. ۱-۲
ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که عالوه بر مین استقالل اقتصادی مهمأخودکفایی و ت

. استقالل اقتصادی شریعت اسالم نیز داردهای ریشه در آموزه، ات قانون اساسی بر آنتأکید
هایی که با اتکا به یکی از ابعاد استقالل عبارت است از مجموعه امکانات و تواناییعنوان به
با برقراری روابط با  اقتصاد داخلی وهای گیری از امکانات و فرصت، حکومت با بهرههاآن

همچنین . (582، 5939، دارد )هاشمیمی حاکمیت خویش را محفوظ، المللیاقتصاد بین
 مهم نیا. است یالمللنیب ای یخارج یاقتصاد تیامن تحقق عوامل زا یکی یاقتصاد استقالل

، دهدمی صیتشخ خود که گونهآن را خود یاقتصاد منافع بتواند کشور که شودمی حاصل یوقت
 ،یخارج طیمح از یریرپذیتأث بدون بتواند یملت چنانچه .(21، 5931، یرمعزیم) کند بیتعق
 یاقتصادهای سازمان ،بزرگهای قدرتمانند  یالمللنیب اثرگذار یروهاین و یامنطقه از اعم
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 نامندمی مستقلرا  ملت آن، کند نیتدو برنامه خود یبرا ،یتیچندمل یهاشرکت و یالمللنیب
 به درها همه بستن و ییانزواجو یمعنا به یاقتصاد استقالل. (2۲، 59۲3، یانصار زادهیتق)

 کی افتنی منظور به خردمندانه و آگاهانه ششکو کی از ستا عبارت بلکه ؛ستین خود یرو
کشور ما افزون  در. (528، 59۲5، یمؤمن) میسل عقل نیمواز اساس بر نانهیبواقع و درست دید

کلی که در های و اکثر سیاستها گذاری سال، نامبر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی
مین استقالل أهمه در راستای ت، اندهشد اخیر توسط مقام معظم رهبری تعیین و ابالغهای سال

 .اندهاقتصادی کشور بود
حرکت در مسیر استفاده  .رشد اقتصادی استهای ترین شاخصهرشد تولیدات ملی یکی از مهم

داخلی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و  ید ملی و حمایت از کار و سرمایهمطلوب از تول
. رای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر استایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی الزم ب

کارگیری درست قواعد اصل آزادی کسب و کار و تسهیل آن در بازار باعث کارایی اقتصاد به
، 5921، )صادقی افزایش کمی و کیفی تولید ملی را به دنبال خواهد داشتشود و می کشور

کیفیت ، کردتوجه به آن د باید یکی از موضوعات مهمی که در کنار افزایش کمی تولی. (39
کیفیت محصول نتیجه آزادی کسب و کار ، بر اساس یک قاعده کلی در بازار. محصوالت است

توان انتظار تولید می در بازاری ،به عبارت دیگر. شودمی به رقابت در بازار منجراست که خود 
دست آوردن سود  محصوالت با کیفیت را داشت که چندین بنگاه و شرکت تولیدی برای به

های کاال، برای جذب مشتریان بیشترها شود تا آنمی این رقابت باعث کنند. هم رقابت بیشتر با
 .کنند کننده را حاصلرفاه و رضایت مصرفو دهند تری ارائه باکیفیت

ری که باید در بحث حمایت از تولید داخلی و در راستای تحقق اقتصاد نکته مهم دیگ
از جمله واردات  ،کردن واردات برکردن یا هزینه مقاومتی به آن توجه جدی شود، محدود

در  های اصل آزادی کسب و کارمحدودیتکار یکی از است. این  ،کاالهای غیرضروری
های واردکننده کاال باید با بنگاهبر اساس این، اقتصاد مقاومتی است. راستای 

ها و صنایع کوچک نیز نقش مهمی در رو شوند. حمایت از بنگاهههایی روبمحدودیت
دولت با حمایت و توانا کردن صنایع کوچک، آنها را برای  .حمایت از تولید ملی دارد

و هم از نظر هم از نظر کمی  ،در نتیجه، تولید کاال و خدمات ؛کندبازار آماده میبه ورود 
 یابد.افزایش می ،کیفی

 وری و پویایی نظام اقتصادی کشور و اصل آزادی کسب و کاررشد بهره. ۲-۲
گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود کشوری به میزان بهره یافتگی هرمعیار توسعه

است از به  وری عبارترههدف اصلی به. شودمی تعریف، در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن
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ای .. به شیوه.زمان و، مواد خام تولیدی، سرمایه، نیروی انسانی، دن استفاده از منابعحداکثر رسان
کوشش برای ، افزایش اشتغال، به منظور گسترش بازار، تولیدهای علمی و با کاهش هزینه

مدیران و ، به شکلی که به نفع کارکنان، افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی
وری روشی هوشمندانه است . به عبارت دیگر بهره(552، 5923، کنندگان باشد )عامریمصرف

 جیترو زین و یمل دیتول تیتقو با. خود بهترین نتیجه را به دست آوردهای که انسان از فعالیت
 گرید علل ایها میتحر جهت به یمل اقتصاد در یکمبود نکهیا بر عالوه ،یاقتصاد جهاد فرهنگ
 در. بود میخواه موجود هایکاال شتریبو تنوع  یفراوان شاهد روزروزبه، داشت نخواهد وجود

 توان از یبرداربهره امکان نیباالتر به یاقتصادهای تیظرف ههم شودمی تالش ،اقتصاد نوع نیا
 .(58، 5935، همکاران و یتار) برسند دیتول

، )محقق کرکی روزی در زندگی است مقصود از رفاه در کتب فقهی شیعه وسعت رزق و
اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که رفاه اجتماعی  . اندیشمندان حوزه(55: 8ج ، 5252

سیاسی و اجتماعی جامعه است که حفظ کرامت ، اقتصادیهای تعبیری معطوف به وضعیت
افراد از های دیپذیری افراد جامعه در قبال یکدیگر و ارتقای توانمن، افزایش مسئولیتانسان

فراوانی های طول سالیان متعدد در مجامع علمی دچار دگرگونی این مفهوم در. اهداف آن است
رفاه  در حال حاضر مقصود از ،( با وجود این511: 8ج ، 59۲9، است )زاهدی اصلشده 

هایی ها و سیاستبرنامه، مقررات، ای از قوانینیافتهمجموعه سازمان»است از  اجتماعی عبارت
 نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و قالب مؤسسات رفاهی و که در

)زاهدی « را فراهم آورد شود تا زمینه رشد و تعالی اومعنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می
حکومت را موظف به ، اسالمهای مبتنی بر آموزه لزوم رفاه اجتماعی در نظام .(1، 5925، اصل
های و ایجاد زمینهها معنوی انسان تأمین مادی وبرای و راهبردهایی ها ل کردن سیاستدنبا

 .کندسعادت دنیوی و اخروی می
های وری اقتصادی یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی است که در بند سوم سیاسترشد بهره

هم اصل آزادی یکی از اهداف م ،دیگر طرف از. استشده  تأکید بر آن کلی اقتصاد مقاومتی
بنابراین در . وری یکسان استکارایی اقتصادی است که طبق تعریف با مفهوم بهره کسب و کار

کنند که این می این مورد اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی هدف مشترکی را دنبال
. برای رشد است اهمیت و نقش اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار نشان دهنده

باید ، که مقصود مهم و یکی از الزامات اصل آزادی کسب و کار است ،وریایی و بهرهکار
افزون بر اینکه منجر به افزایش رشد تا های اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شوند سیاست

یکی از . هم راستا باشند با سایر اهداف اصل آزادی کسب و کار نیز، وری اقتصادی شوندبهره
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 .موجود استهای ظرفیت ، استفاده از همهدر بخش تولید ویژه، بهورین بهرههای باال بردراه
با فراهم کردن که وظیفه مهم دولت این است  ،نرخ بیکاری در کشوربا توجه به باال بودن 

زمینه را برای آزادی  ،، ضمن محدود کردن نقش انحصاری خودشرایط برای ورود افراد به بازار
 .کندکسب و کار فراهم 

وری اقتصادی هدف توان گفت با توجه به اینکه افزایش کارایی و رشد بهرهمی در مجموع
تواند به میاحترام به این اصل ، است مشترک اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار

 .وری اقتصادی منجر شودار و در نتیجه رشد کارایی و بهرهپویایی و تحرک باز
 کار تقویت بخش خصوصی و آزادی کسب وزایی، غال، اشتکردن اقتصاد مردمی .۳-۲

از ماشین و سایر اختراعات علمی و فنی موجب  یبرداربهرهوقوع انقالب صنعتی و گسترش 
و وسیع در اوضاع اقتصادی و روابط اجتماعی کشورهای غرب اروپا های تحوالت و دگرگونی

مندان و متفکران اقتصادی بر تالش اندیش. (5۲، 5921، شد )جعفرزادههایی موجب نابرابری
 مصرف و نیز فاصله بین کار و فاصله بین تولید و، ابداعیهای این امر استوار بود که با روش

عملی های ن طرح. همزمان نخستیبرداشته شود، شدمی تصورها که ریشه تمام مصیبت ،سرمایه
ترین مصداق مهم ( که83، 5921، )طالب تعاونی نیز پی ریزی شدهای برای تشکیل شرکت
 است. مردمی کردن اقتصاد

قانون تغییرناپذیر یکی از اصول مهم و  ،اداره امور با اتکا بر مشارکت و آراء عمومی مردم
گیری از مشارکت اقتصادی مردم و اساسی است. افزون بر این مطابق قانون اساسی، بهره

مشارکت »اشاره به ین راستا با . قانون اساسی در ااستاز وظایف دولت  ،های آنایجاد زمینه
بر این  «عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

گرفتن این مهم،  های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با در نظراست. سیاست کردهموضوع تأکید 
ی معطوف نهاد استوار و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتهای خود را بر اقتصاد مردمبنیان

 درهای کلی اقتصاد مقاومتی(. مقام معظم رهبری نیز بارها کرده است )بند یک سیاست
اند )بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی بیانات خود بر این موضوع تأکید کرده

(. موضوع 8/1/5935ت دولت ئبیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاء هی ؛5/5/5939
نیز مورد تأکید  22های کلی اصل د و تقویت بخش خصوصی در سیاستکردن اقتصامردمی

همچنان  ،گذردها میحالی که نزدیک به یک دهه از ابالغ این سیاست اما در ؛گرفته بود قرار
بخش اعظمی از اقتصاد کشور دولتی است و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی نیز 

سازی در توان گفت که خصوصیند و میکنای دست و پنجه نرم میبا مشکالت عدیده
 بخش نبوده است.کشور چندان نتیجه
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اند که اهداف مشترک و سازی از آن نظر به هم مرتبطاصل آزادی کسب و کار و خصوصی
کنند. کارایی اقتصادی، تحرک و پویایی بازار، باال رفتن کیفیت کاال نزدیک به هم را دنبال می

کنندگان از جمله اهدافی هستند که در فلسفه اه مصرفوری و رفو خدمات، رشد بهره
کم های اقتصادی کم. دولتی بودن بنگاهندسازی و اصل آزادی کسب و کار مستترخصوصی

متعاقب آن ضمن از بین رفتن تحرک و کارایی بازار،  ،باعث انحصار و تسلط بر بازار شده
شود. دچار رکود و پسرفت می رود و نظام اقتصادیکنندگان نیز از بین میحقوق مصرف

باید تا حد امکان  ،بنابراین کارگزاران کشور اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستند
های دولت و واگذار کردن آن به بخش با کاهش تصدی ،انحصار دولت را از بین برده

ین دولت . افزون بر اکنند پذیرشرایط ایجاد آزادی کسب و کار را در بازار امکان ،خصوصی
ثر در بازار، حمایت ؤا را برای حضور مههای کوچک آنها و کارخانهباید با حمایت از بنگاه

 و توانمند سازد.کند 
 نفعخصوصی به دنبال های بنگاهسازی نی این قسمت این است که در خصوصیپایا نکته

 که یاورندکند تا سود بیشتری به دست بمی را ترغیبها این موضوع آن .شخصی خود هستند
بنگاهی شود. در این شرایط میها جذاب میان این بنگاه یگیری رقابتمنجر به شکلاین امر 

در  ؛تری را به مشتریان عرضه کندشود که کاال و خدمات مناسبموفق به کسب سود بیشتر می
این  .شودها میکنندگان و تضمین حقوق آنمین بهتر رفاه مصرفأاین فرآیند منجر به ت ،نتیجه
اصل آزادی . یک گام در جهت رشد و نهادینه کردن اصل آزادی کسب و کار است فرآیند

های مختلفی بر روی موضوع از جنبه، توجه به اصول و اهداف خود کسب و کار نیز با
بازار و  و کارایی کارایی اقتصادی ،افزون بر این. دگذارمی ریزایی و کارآفرینی تأثاشتغال

کند )صادقی مقدم می زایی کمکاشتغالمستقیم به ای کوچک نیز به طور غیرهحمایت از بنگاه
 .(582، 5931، و دیگران

یکی از مشکالت و موانع اصل آزادی کسب و کار در  ،طور که پیش از این نیز بیان کردیمهمان
دولت باید با تقویت بخش خصوصی  .نابرابری بخش دولتی و بخش خصوصی است، کشور ما

، یک رقابت سالم یزیرا در نتیجه ؛رقابت عادالنه را برای هر دو بخش فراهم کندشرایط یک 
کنندگان که غایت مشترک زایی و رفاه مصرف، اشتغالتحرک و پویایی بازار، وریرشد و بهره

 .آیدمی به دست، اصل آزادی کسب و کار و اقتصاد مقاومتی است

 آزادی کسب و کارمبارزه با فساد اقتصادی و اداری و اصل . ۴-۲
 فساد .(191، 5258، یاصفهان راغب) است ادیز ای کم خواه اعتدال حالت از ءیش خروج فساد

 از یناش قدرت از استفادهسوء به یعموم مقامات لهیوس به ،اجرا و یریگمیتصم عرصه در
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 ،5935، یحسن و شمس) دارد اشاره رحقیغ موضع در آن از استفاده و اجرا و یریگمیتصم
 مقامات که است آن حکومت اداره عرصه در فساد یریجلوگ از مقصود گرید انیب به .(29

 ،یخصوص منافع جلب یراستا دررا  یادار ضوابط و مقررات ،نیقوان رییتغ ای نقض یحکومت
، 5921، رفتار کین و پور یقل) دارند مقدم... و خدمات، کاال، پول افتیدر یازا در و یصنف
. است نظام اقتصادی و اداری جامعه کنندههای ویرانی و اقتصادی یکی از آفتفساد ادار .(91

سوءاستفاده از اموال و منافع عمومی و پایمال ، ویژه در بخش دولتی و کالنهب ،مقصود از فساد
 .نمودن حقوق مردم در راستای منافع شخصی است

 در نفت ورود نوع. است شتهندا اقتصادیمبارزه با فساد  عرصه در یمطلوب کارکرد رانیا
 تصدی در دولت رییدرگنیز  و یاطالعات تیشفاف به مربوط نهادهای فقدان و رانیا اقتصاد
 در نهادیهای ناکارآمدی گرید و فسادمبارزه با گری، میتنظ از غفلت موجب هاشرکت
 ریتدب و مانده جای رب انقالب ازپیش  از که است یراثیمشده است. اینها  رانیا اقتصاد
(. قانون اساسی در اصل 5931 ،عسکری و یمانینر) است نشده دهیشیاند آن برای یمناسب

است. موضوع دانسته سوم مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را یکی از وظایف دولت 
شفافیت در امور اداری و اقتصادی و فسادستیزی یکی از مباحث مهم و مورد تأکید اقتصاد 

های کلی اقتصاد مقاومتی(. مقام معظم رهبری نیز سیاست 81و  53های مقاومتی است )بند
های مهم اقتصاد لفهؤهای کلی اقتصاد مقاومتی، فسادستیزی را یکی از مدر تبیین سیاست

های کلی اقتصاد جلسه تبیین سیاست اند )بیانات مقام معظم رهبری درمقاومتی بیان کرده
 (.5938/ 58/ 81 یمقاومت

توان گفت که اصل آزادی کسب و کار نیز در راستای مبارزه با فساد در بازار و می یبه طور کل
وجودی اصل  ترین دالیل فلسفهبه عبارت دیگر یکی از مهم ؛استشده اقتصاد جامعه ایجاد 
گونه که دیکتاتوری و انحصار قدرت در عالم . هماناست مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار

هم قبیح و  انحصار و تبانی در بازار و نبود آزادی، شودمی فساد سیاست قبیح و باعث
در حوزه  ویژه، بهلذا اصل آزادی کسب و کار به دنبال از بین بردن فساد. انگیز استفساد

 .است اقتصاد
از فساد در نظام ، بنابراین باید با اعمال درست و دقیق اصول و قواعد اصل آزادی کسب و کار

بر  ایراندر کشور  اجرای درست و دقیق این اصول و قواعد. گیری شوداقتصادی کشور جلو
قبولی قابلعملکرد چندان تاکنون رسد می که به نظراست  سازیعهده سازمان خصوصی

جانبه یک عزم ملی و همهایران نیازمند ادی در البته مقابله با فساد اداری و اقتص. نداشته است
 .ستاارکان نظام و مردم همه از طرف 
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 کار مرتبط شده است: با نقش آزادی کسب و 9های اقتصاد مقاومتیلفهؤ، مدر شکل زیر
 و كارهای خصوصی ایجاد و توسعه كسب

 

 
برادران، كشمیری حق، ) كار های اقتصاد مقاومتی با نقش آزادی كسب ولفهؤم: 9نمودار 

9313 ،91) 

 هبودب و اقتصاد کشور در ییایپو

 کالنی هاشاخص

 

 دزایتهد عوامل برابر در مقاومت ییتوانا

 های داخلیتکیه بر ظرفیت
 

 رویکرد جهادی
 

 محوریمردم

 امنیت اقالم راهبردی و اساسی
 

 کاهش وابستگی به نفت
 
 

 اصالح الگوی مصرف

 سازیشفافو  فسادستیزی
 

 محوریدانش

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 های خصوصیو کار ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 و کارهای خصوصی ایجاد و توسعه کسب

 

 خصوصیو کارهای  ایجاد و توسعه کسب
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)برادران،  های اقتصاد مقاومتی در آزادی كسب و كاراست: نقش و جایگاه سی9جدول 
 (.31، 9313كشمیری حق، 

ف
ردی

 

 

 گزاره سیاست کلی
کد استخراجی از منظر 

 فرینیآکار

 

 منبع
 

 
 

 
5 

 
 
 

سازی کلیه تأمین شرایط و فعال
های امکانات و منابع مالی و سرمایه

انسانی و علمی کشور به منظور 
اکثر توسعه کارآفرینی و به حد

رساندن مشارکت آحاد جامعه در 
های اقتصادی با تسهیل و فعالیت

های جمعی و تأکید تشویق همکاری
بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات 

 درآمد و متوسط.کم

 
 

 بسیج تمام منابع برای 
توسعه آزادی کسب و کار 
 با رویکرد مشارکت جمعی

 

 
 

 های سیاست 5بند 
کلی اقتصاد 

 مقاومتی

 

 
 
8 

 
 

 

بنیان، پیادهیشتازی اقتصاد دانشپ
سازی و اجرای نقشه جامع علمی 

کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری 
به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور 

و افزایش سهم تولید و صادرات 
 بنیانمحصوالت و خدمات دانش

 
اولویت توسعه آزادی کسب 
و کار و ایجاد و توسعه نظام 

نوآوری در سطح ملی و 
 یاهمنطق

 
های سیاست 8بند 

کلی اقتصاد 
 مقاومتی

 
 

9 

- وری در اقتصادبهره قرار دادن رشد
تولید، توانمندسازی  با تقویت عوامل

پذیری نیروی کار، تقویت رقابت
 اقتصاد

توانمندسازی منابع انسانی از 
ها و منظر مهارت

 کار های کسب وتخصص

های سیاست 9بند 
کلی اقتصاد 

 مقاومتی

 
 
2 

ستفاده از ظرفیت اجرای هدفمندا
ها در جهت افزایش سازی یارانه

وری، کاهش تولید، اشتغال و بهره
های شدت انرژی و ارتقاء شاخص

 عدالت اجتماعی.

 
 و های کسبتوسعه برنامه

کار با استفاده از پتانسیل 
 هاارانهیسازی هدفمند

 
های سیاست 2بند 

کلی اقتصاد 
 مقاومتی

 
1 

ها و د داخلی نهادهافزایش تولی
ویژه در اقالم ه)ب کاالهای اساسی

 (وارداتی

های توسعه تدوین برنامه
کار در حوزه تولید  و کسب

 با تأکید بر کاالهای اساسی

های سیاست 1بند 
کلی اقتصاد 

 مقاومتی
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ف
ردی

 

 

 گزاره سیاست کلی
کد استخراجی از منظر 

 فرینیآکار

 

 منبع
 

 
1 

نظام مالی  جانبهاصالح و تقویت همه
کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای 

 اقتصاد ملی

مین مالی أهای تبرنامه تدوین
 کسب و کار

 پذیرمخاطره و

های سیاست 3بند 
 کلی اقتصاد مقاومتی

 
۲ 

هدفمند از  جانبهحمایت همه
صادرات کاالها و خدمات به تناسب 

 ارزش

 

المللی تدوین راهبردهای بین
 کارها نمودن کسب و

 51بند 
ی کل یهااستیس

 اقتصاد مقاومتی
 
 

2 

 
ارجی و گسترش خدمات تجارت خ

 های مورد نیازترانزیت و زیرساخت
 

تدوین راهبردها و 
های الزم برای ساختزیر

المللی کسب های بینفعالیت
 کار و

سیاست 51بند 
های کلی اقتصاد 

 مقاومتی

 
3 

 
گذاری خارجی برای تشویق سرمایه

 صادرات

 

و  کار مین مالی کسب وأت
 پذیر خارجیمخاطره

سیاست 51بند 
صاد های کلی اقت
 مقاومتی

 
 
51 

 
دهی بازارهای جدید و شکل

های اقتصادی با بخشی پیوندتنوع
 کشورها

 

تدوین راهبردهای 
های سازی یافتهتجاری
 یبنیان و ارتقادانش
کار  های کسب وفعالیت

 المللینوآورانه در سطح بین

 
سیاست 51بند 

های کلی اقتصاد 
 مقاومتی

 
55 

ویژه  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و
اقتصادی کشور به منظور انتقال 

 های پیشرفتهفناوری

ارتقا سطح نقش مناطق آزاد 
در انتقال فناوری برای رشد 

 کار سطح کسب و

سیاست 55بند 
کلی اقتصاد  های

 مقاومتی
 
58 

 
مشارکت دادن بخش خصوصی در 

 فروش

تسریع در فرآیند 
سازی با رشد خصوصی

کار در  های کسب وفعالیت
 هاشتمام بخ

سیاست 59بند 
های کلی اقتصاد 

 مقاومتی

 
که توسعه گفت توان می استخراجی از سند اقتصاد مقاومتیهای اساس جدول باال و گزاره بر

 .کندمی جایگاه مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کار کسب و
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 گیرینتیجه
ای کلی است که در هبندی کالن از سیاستیند و جمعآهای کلی اقتصاد مقاومتی برسیاست

انین این که قودهد می و نشان شده است نزدیک به اقتصاد ابالغ عرصه اقتصاد و موضوعات
نظام قانونی کشور را پاالیش و آن را  در حوزه تقنین مجلس باید. اندخوبی اجرا نشدهحوزه به

دگی قوانین و تا از پراکنکند زمینه اجرای درست قوانین را ایجاد  منسجم و با نظارت کامل
 شود.اجرای ناقص آنها جلوگیری 

اقتصاد مقاومتی، در تحقق و دستیابی به اهداف اصل آزادی  های کلیسیاست اجرای درست و دقیق
که همه آنها به صورت  کندمی دنبالاهدافی را ثر است. اصل آزادی کسب و کار ؤکسب و کار بسیار م

-ه. کارایی بازار و نظام اقتصادی، افزایش رفاه باستاومتی مستقیم یا غیرمستقیم جزء اهداف اقتصاد مق
ها و صنایع کوچک، جلوگیری از سوءاستفاده در بازار که کنندگان، حمایت از بنگاهویژه رفاه مصرف

از  ...شود، حمایت از کارگران و اشتغال زایی و نوآوری ومنجر به افزایش نقش مردم در اقتصاد می
های کلی اقتصاد که همه آنها در بطن سیاستاست صل آزادی کسب و کار ترین اهداف اجمله مهم

با تأکید  22و  29قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصولی مانند مقاومتی نیز وجود دارند. 
 بر سیستم اقتصادی کشور، اصل آزادی کسب و کار را محترم شمرده است.

توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی با اعمال می ودبنابراین در پاسخ به پرسش ابتدایی بحث خ
د که این باعث تحقق هدف کنمی آزادی کسب و کار را در بازار ایجاد، اصول و قواعد خود

را ها با حمایت از صنایع کوچک آن، وری و پویایی بازار و نظام اقتصادی کشور شدهرشد بهره
که باعث تحرک و پویایی ین امر افزون بر اینا د.سازمی بزرگ تواناهای برای رقابت با بنگاه

اجرای اقتصاد مقاومتی با ممنوع کردن . زایی را نیز به دنبال دارد، اشتغالشودمی بازار
از جمله بخش خصوصی مهیا و در نتیجه ها فضا را برای ورود سایر بخش، انحصارات دولتی

مقابله با فساد در بازار و نظام ومتی اقتصاد مقارسالت اصلی  .انجامدمیمردمی کردن اقتصاد به 
کنندگان است که دستیابی به این هدف نیز باعث ادی و حمایت از حقوق مردم و مصرفاقتص

 .شودمی تحقق یکی دیگر از اهداف اساسی اصل آزادی کسب و کار
اقتصاد  شود؛ بدین صورت کهتأیید میفرضیه ابتدایی تحقیق مطابق آنچه گفته شد بنابراین 

ای در دستیابی و عملیاتی کردن اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد. کنندهاومتی نقش تعیینمق
در پایان با توجه به اهمیتی که اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اصل آزادی کسب و کار دارد، 

گیرنده در کشور ما، ضمن بازنگری و بررسی معدود امیدواریم که سیاستگذاران و ارکان تصمیم
با وضع قوانین و  ،ین و مقررات موجود، توجه بیشتری به حوزه اقتصاد مقاومتی داشتهقوان

زمینه اجرای درست و دقیق آن را در راستای دستیابی به اهداف  ،ترتر و کاملمقررات مناسب
 اصل آزادی کسب و کار در کشور فراهم کنند.
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