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مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج و در بیان مقام معظم رهبری

احمد شعبانی1
سید رضا نخلی2

                   تاریخ دریافت: 1392/6/23               تاریخ پذیرش نهایی: 1392/8/5

چکیده
یکی از ایده آل ها که همواره در مباحث اقتصاد کالن مطرح میشود، ثبات و پایداری اقتصاد 
کشورهاست. همواره امکان دارد براثر عوامل خارجی یا تحت تأثیر برخی عوامل داخلی این 
ثبات و پایداری با تهدید مواجه و حالت بی ثباتی در اقتصاد حاکم شود. یکی از دغدغه ها ی 
پایداری  و  ثبات  به شرایط  اقتصاد کشورها  بازگرداندن  و سیاست مداران  اقتصاددانان  اصلی 
است. در ادبیات اقتصاد متعارف درباره فشارهای خارجی که به اقتصاد کشورها وارد می شود، 
مطالعات فراوانی انجام گرفته و از مفاهیم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها 
و میزان تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر فشارها بهره گرفته شده است. مفاهیمی مانند 
تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم، استحکام و پیوستگی 
متقابل، ثبات، مقاوم بودن مدلها و نهادها و وضعیت یکنواخت اقتصاد کالن به نحوی به بحث 
ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوه واکنش اقتصاد کالن به این فشارها می پردازد. از 
سوی دیگر در اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی که کشورهای 
انداختند، رهبر معظم  راه  ایران  مستکبر در دهه اخیر علیه ملت و نظام جمهوری اسالمی 
انقالب در سال 1389 اولین بار در سخنان خود در جمع کارآفرینان واژه »اقتصاد مقاومتی« 
را به کار بردند و به تدریج مؤلفه ها ی این نوع اقتصاد را تبیین کردند. در این مقاله به تمایز 
میان مؤلفه ها ی موجود در ادبیات اقتصادی متعارف که به نوعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی 
شباهت دارند )با تمرکز بر دو مفهوم تابآوری و آسیبپذیری( و مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیان 
مقام معظم رهبری  پرداخته و در جمع بندی تحلیل، مقایسهای مفهومی میان تمایزهای این 

مفاهیم انجام می شود.

واژگان کلیدی
تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، بیانات مقام معظم رهبری

1. دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( 
2. دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان  
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مقدمه
به  خامنه ای  آیت اهلل  انتصاب  و  خمینی)ره(  امام  جانسوز  رحلت  از  پس  سال  چهار 
مقام  نوروزی  پیام های  از سال 1372، سنت  و  ایران  اسالمی  رهبر جمهوری  عنوان 
به  ایشان  تأکیدهای  اقتصادی متمایل شده است.  به  سمت شعارهای  معظم رهبری 
موضوع »عدالت اجتماعی« در نوروز 1372، »وجدان کاری و انضباط اجتماعی« در 
به  توصیه  و  زیاده روی  و  اسراف  با  مقابله  و  مالی  و  اقتصادی  »انضباط  سال 1373، 
صرفه جویی« طی سال های 1374 تا 1377، »تأکید بر مسئلۀ اشتغال« در سال 1380 
و نیز نام گذاری های ساالنۀ ایشان با تأکید بر موضوعات اقتصادی مانند سال 1387 به  
عنوان سال »نوآوری و شکوفایی«، سال 1388 به  عنوان سال »اصالح الگوی مصرف«، 
سال 1389 به  عنوان سال »همت مضاعف و کار مضاعف«، سال 1390 به  عنوان سال 
»جهاد اقتصادی«، سال 1391 به  عنوان سال »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ 
ایرانی« و در نهایت سال 1392 به  عنوان سال »حماسۀ سیاسی و حماسۀ اقتصادی« 
و نیز نام گذاری دهۀ جاری به  عنوان »دهۀ عدالت و پیشرفت« و مطرح کردن مباحث 
بنیادین اقتصادی مثل »الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی«، همگی 
شواهدی روشن و صریح بر جهت دهی مدیریت اقتصادی کشور به  سمت الگوی جامع 
بلند خمینی  آرمان های  توجه  به  با  اسالمی  در کشوری  اقتصادی  مدیریت  کارامِد  و 
کبیر)ره( و شهدای دفاع مقدس و تمام دلسوزان انقالب اسالمی در صدور انقالب و 
فرهنگ سازی در سطح بین المللی و ارائۀ سبک مدیریتِی برتر مبتنی  بر اصول اسالمی 

است. 
الگوی  مؤلفه های  و  فکری  اصول  می توان  رهبری  معظم  مقام  بیانات  در  دقت  با 
اقتصادی مد نظر ایشان را شناسایی کرد. بنا به جایگاه نهاد رهبری که مبتنی  بر اصول 
نظری والیت فقیه است که حضرت امام)ره( ارائه و اجرایی کردند و نیز مطابق قانون 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اخیر  سال  چند  طی  ایران،  اسالمی  جمهوری  اسالسی 
نیز  و  کشور  اقتصادی  موجود  وضع  توجه  به  با  و  ایرانی  و  اسالمی  مؤلفه های  طبق 
ایران اسالمی، خطوط کلی مدیریت اقتصادی  الگوی مطلوب اقتصادی مناسب برای 
تبیین  غیرحکومتی ـ  و  حکومتی  نهادهای  ـ  اقتصادی   نهادهای  تمام  برای  را  کشور 
کرده اند. می توان با کنار هم  قرار دادن اَماره های موجود در کالم ایشان، کلیت الگوی 
اقتصادی ایده آل برای مدیریت اقتصادی کشور را مشخص و حتی قطعات مورد استفاده 
تمام محدودیت های موجود  با  را  ایشان  بروز مفهوم مد نظر  و  الگو  برای تکمیل آن 
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شناسایی کرد. در تبیین الگوی اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقالب، با توجه  به نظام 
استکباری  و  ستیزه جویانه  سیاست های  نیز  و  ایران  بر  حاکم  اسالمی  و  ایدئولوژیکی 
ابرقدرت ها و وضعیت اقتصادی کشور در تمام بخش ها، آخرین و کامل ترین الگوی مد 
نظر ایشان تاکنون، الگوی اقتصاد مقاومتی بوده که الزم است ابعاد و مؤلفه های آن از 
نظر ایشان  ـ به  عنوان فردی صاحب نظر و دارای ایده و نیز آگاه و مطلع از تمام جوانب 

اقتصادی کشورـ شناسایی و بررسی شود. 
در این مقاله سعی شده است با روش تحلیل عقلی و محتوا و استناد به متون بیانات 
مقام معظم رهبری درباره این الگوی اقتصادی، تحلیلی مقایسه ای میان مفاهیم رایج 
در ادبیات متداول اقتصادی و نیز مفهوم اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری 
انجام گیرد. از این رو به هشت تعبیر و مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی در این مقاله 
اشاره می شود که تمرکز اصلی بر دو مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی به عنوان 
شبیه ترین مفاهیم به اقتصاد مقاومتی است. از سوی دیگر با بررسی سابقۀ بیانات مقام 
از تفکر  برگرفته  بیانات گهربار و  به  اقتصادی کشور،  معظم رهبری در حوزۀ مسائل 
خالق، جامع بینانه و مبتنی  بر اصول اسالمِی ایشان درباره مسائل اقتصادی و مسائل 
سیاسِی اثرگذار بر مباحث اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور و حوزه های 
مدیریت  سبک  این  مؤلفه های  استخراج  منظور  به  مقاومتی  اقتصاد  تبیین  در  مهم 

اقتصادی کشور اشاره و در نهایت جمع بندی خواهد شد.

پیشینه تحقیق
به دلیل اینکه واژه اقتصاد مقاومتی تدبیر مقام معظم رهبری بوده، در این خصوص 
تحقیقات خارجی انجام نشده است و تنها درباره مقاوم بودن اقتصاد، مؤلفه ها یی در 
ادبیات غرب وجود دارد که در قسمت بعد به آنها اشاره می شود؛ ولی در کشور درباره 
موضوع اقتصاد مقاومتی تحقیقاتی انجام گرفته است. ابراهیمی و زیرک )1391( رابطه 
علی شاخص مقاومتی در اقتصاد ایران و سرمایه گذاری در کشور را بررسی کرده اند. 
سرمایه  بازار،  اندازه  متغیرهای  استفاده شده،   GARCH مدل  از  که  تحقیق  این  در 
انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها، رابطه معنادار و مثبتی بر رویکرد مقاومتی 
در اقتصاد کشور دارند. در تحقیق دیگر، تراب زاده جهرمی و همکارانش )1392( در 
تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی ابتدا ابعاد موضوع را شناسایی و موضوعات را به ترتیب 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  مفهومی  مدل  نهایت  در  و  کرده اند  طبقه بندی  اولویت 
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مقاومتی  اقتصاد  الزامات  و  ویژگی ها  ابعاد،  درباره  داده بنیاد  نظریه پردازی  روش  با  را 
تحلیلی  روش  از  استفاده  با  خود  تحقیق  در   )1391( میرمعزی  کرده اند.  استخراج 
عقلی و تحلیل متن به دنبال ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی است که مستند 
از  خاصی  شکل  مقاومتی  اقتصاد  وی،  نظر  از  باشد.  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به 
نظام اقتصادی اسالمی است که در وضعیت همه جانبه اقتصادی دشمن پدید می آید. 
در  مقاومتی  اقتصاد  الگوی  تبیین  به  دیگر  تحقیقی  در   )1393( پورغفار  و  فشاری 
ایران پرداخته اند و توجه به کیفیت، قیمت و تنوع در کاالی داخلی، اصالح مدیریت 
اقتصاد مقاومتی  برای تحقق  را  تدابیر خودکفایی در برخی زمینه ها   اتخاذ  و  اجرایی 
الزم دیده اند. فروغی زاده )1393( در پایان نامه ارشد خود به تبیین مفهومی اقتصاد 
از  الهام  با  و  پرداخته  اقتصاد مقاومتی  مقاومتی و همچنین شاخص سازی مؤلفه ها ی 
تعریف تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی رایج، به تعریف چند شاخص ترکیبی 
اقتصاد مقاومتی مبادرت کرده است که عبارت اند از: تاب آوری دولت، تاب آوری تجارت 
خارجی، تاب آوری در بخش تولید، تاب آوری محیط کالن اقتصاد و تاب آوری اجتماعی. 
در  زیرشاخص ها  اهمیت  میزان  تعیین  و  وزن دهی  به   AHP از روش  استفاده  با  وی 
شاخص های ترکیبی پرداخته و تاب آوری محیط کالن اقتصاد را به عنوان مهم ترین 
شاخص، اولویت بندی و در نهایت شاخص های اقتصاد مقاومتی را در ایران ارزیابی و 

سیاست هایی برای مقاوم سازی اقتصاد ایران ارائه کرده است

مفاهیم نزدیک به اقتصاد مقاومتی در ادبیات رایج
درباره مفاهیمی که به نحوی با مفهوم اقتصاد مقاومتی قرابت مفهومی دارند، می توان 
در  مدلی مشخص  و  تعریف  تاریخچه،  دارای  هریک  که  کرد  اشاره  مفهوم  به هشت 
ادبیات رایج اقتصادی است. دو مفهوم از این مفاهیم هشت گانه قرابت معنایی زیادی 
با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند که در اینجا به طور مفصل ابعاد آنها تبیین می شود. به 

سایر مفاهیم نیز به اختصار اشاره خواهد شد.

 1. تاب  آوری اقتصادی1

یکی از مؤلفه ها ی اقتصادهای نزدیک به اقتصاد مقاومتی در شرایط بحران، اقتصادی 
است که تاب آوری داشته باشد. مفهوم تاب آوری از ریشه التین Resilier به معنای 

1 . Economic Resilience
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مانند  رشته ها   سایر  ادبیات  در  مفهوم  این  است.  شده  اخذ  برخاستن  مجدد  توانایی 
روان شناسی و حتی زیست بوم شناسی، واژه ای مهم است، اما تعریف مشخص و مشترکی 
از این مفهوم در رشته ها ی علمی مختلف وجود ندارد. تعاریف تاب آوری عموماً به توان 
بازیابی و ترمیم جوامع پس از وقوع فجایع مربوط می شود1 که در بعد اقتصادی می توان 

به سه تعریف مهم از آن اشاره کرد: 
برای حفظ  اقتصادی  یا سیستم  موجود  توانایی یک  اقتصادی:  ایستای  تاب آوری 

کارکرد خود )مثاًل تداوم تولید( هنگام ورود شوک؛
تاب آوری ذاتی: توانایی تعامل با بحران؛

بر  خود  کارکرد  برای حفظ  بحرانی  مواقع  در  سیستم  توانایی  تطابقی:  تاب آوری 
.)Rose, 2007( مبنای نبوغ یا تالش بیشتر

تاب آوری اقتصادی در بیان بریگوگلیو تا حدی به میزان استقامت اقتصاد در برابر 
آثار منفی شوک های خارجی اشاره دارد که در این بیان ممکن است به عنوان عامل 
مقابل آسیب پذیری اقتصادی به کار رود )Briguglio, 2013(. وی بین مفهوم تاب آوری 
اقتصادی،  آسیب پذیری  مفهوم  و  است،  پیش بینی شده  نتیجه سیاست  که  اقتصادی، 
که از ویژگی های ذاتی اقتصاد به شمار می آید، تمایز قائل شده است. به عقیده وی، 
اصطالح تاب آوری در دو معنا می تواند به کار رود: الف( توانایی اقتصاد در جذب اثر 
شوک های اقتصادی خارجی؛ ب( بی اثر کردن آثار زیان بار چنین شوک هایی. توانایی 
این  اقتصادی است، در جذب شوک های خارجی،  انعطاف پذیری  اقتصادی که دارای 
اقتصاد را قادر به بهبود پس از ورود آثار شوک خواهد کرد. در موارد انعطاف ناپذیری 
اقتصادی، مانند انعطاف ناپذیری در بازارهای اقتصادی، این توانایی محدود خواهد شد. 
توانایی اقتصاد در بی اثر کردن شوک های اقتصادی، به قابلیت و بودن فضای کافی در 
مانور اقتصاد بستگی دارد. برای مثال در موقعیت مالی قوی، سیاست گذاران اقتصادی 
منفی  شوک های  اثر  مالیات،  کاهش  یا  احتیاطی  هزینه ها ی  از  استفاده  با  می توانند 

.)Briguglio, 2004( خارجی بر اقتصاد را خنثی کنند
در خصوص مفهوم تاب آوری تعاریف مختلفی ارائه شده است. عموماً این تعاریف 
حول مفهوم تاب آوری در ارتباط با اجتماع هستند؛ به این معنا که به چگونگی واکنش 
طبقه بندی  روش های  از  یکی  می پرازند.  ناگوار  اتفاقات  برخی  برابر  در  اجتماع  یک 
خیل عظیم تعاریف در این خصوص، استفاده از »تقابِل بودن در برابر شدن« است. 

1  . واژه  Resilier به معنای توانایی برخاستن مجدد است.
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بسیاری از تعاریف هستی شناختی تاب آوری با عبارت توانایی ... شروع می شود )برای 
مثال توانایی اجتماع ها در تحمل شوک های خارجی وارده بر زیرساخت های اجتماعی 
)Adger,2000( یا توانایی اعضای اجتماع برای انجام اقدامی اندیشمندانه و جمعی برای 
عالج آثار یک مشکل )Gunderson & Folk, 2005((. یکی دیگر از روش های تعریف 
تاب آوری استفاده از »تقابل سازگاری )تطابق( و مقاومت« است. در تعریف سازگاری، 
اجتماع با تغییر در چگونگی کارکرد خود یا با استفاده مبتکرانه از منابع، با مشکالت 
سازگار می شود )برای مثال توانایی افراد و جوامع برای تعامل با فشارهای بلندمدت 
)Ganor,2003((. در طرف مقابل در تعریف مقاومت، اجتماع در برابر مشکالت مقاومت 
میزان مشکالتی  به  اجتماع  این  تاب آوری  واقع  در  اجتناب کند.  تغییر  از  تا  می کند 
در  تاب آوری  تعریف  )از  کند  تحمل  ازهم پاشیدگی  بدون  می تواند  که  دارد  بستگی 
طبیعی  سرمایه ها ی  از  حفاظت  کرد:  اشاره  تعریف  این  به  می توان  مقاومت  معنای 
شکل  تغییر  برای  الزم  ازهم پاشیدگی  یا  تغییر  میزان  یا   )Ott, 2004( بلندمدت  در 
محافظت از سیستم در مقابل مجموعه ای از فرایندها )Anderies, 2004((. روش سوم 
در طبقه بندی تعاریف تاب آوری، »طبقه بندی برحسب خط سیر« است. منظور از خط 
سیر، واکنش اجتماع به مشکالت یا خط سیر تغییر اجتماع از مشکالت است. روش 
دیگر طبقه بندی تعاریف »براساس پیش بینی پذیری« است؛ به این معنا که پیش بینی 
شود یک اجتماع چقدر در دستیابی دوباره به عاملیت خود در مقایسه با اجتماع های 

دیگر تواناست. 
در جمع بندی از تعاریف تاب آوری باید گفت انتخاب بهترین تعریف بسیار دشوار 
است؛ زیرا هر یک از منظری به بحث وارد می شود و هر یک ارزش خاص خود را دارد. 
یکی از این تعاریف، تعریف مؤسسه تاب آوری منطقه ای و اجتماع )CARRI( است که 
بر ارتقای تاب آوری اجتماع ها تمرکز کرده است. مطابق نظر این مؤسسه، یک تعریف 

از تاب آوری باید موارد زیر را دربرگیرد:
ـ اینکه تاب آوری مشخصه ذاتی و پویا برای اجتماع است )یعنی در سراسر عمر 

اجتماع وجود دارد(.
ـ اینکه قابلیت سازگاری )انطباق( در مرکزیت مفهوم تاب آوری وجود دارد.

ـ هرگونه سازگاری باید باعث ارتقای اجتماع شود )یعنی خروج مثبت اجتماع بعد 
از بروز مشکالت(.

درباره  مفید  پیش بینی های  توانایی  که  شود  تعریف  به گونه ای  باید  تاب آوری  ـ 
توانایی اجتماع در بازیابی و بهبود مشکالت را به دست دهد.
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بر این مبنا، این مؤسسه این تعریف را ارئه می دهد: تاب آوری اجتماع عبارت است 
از قابلیت پیش بینی خطر، محدود کردن آثار و بازگشت سریع به حالت عادی از طریق 
احیا، قابلیت سازگاری و انطباق، تحول و رشد در مواجهه با تغییرات پرتالطم )پیغامی 

و همکاران، 1394(.
با توجه به اینکه نمی توان از همه تهدیدها و فجایع برای جوامع جلوگیری کرد، 
مفهوم تاب آوری در جوامع در تمام ابعاد زندگی به خصوص در جوامع توسعه یافته و 
مدرن جایگاهی ویژه یافته است. با توجه به اینکه ابعاد تاب آوری بسیار متنوع است، 
مدل ها و شاخص های مختلف در این راستا ارائه شده که هر یک به نوعی، ابعادی را 
PEOPLES است که در  این مدل ها مدل  از  برای تاب آوری در نظر گرفته اند. یکی 
چهار زمینه فنی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی، به هفت بعد از ابعاد تاب آوری اجتماع 

در قالب مدل خود اشاره کرده است که عبارت اند از: 
1 . جمعیت و ساختار جمعیتی )ترکیب، توزیع، اوضاع اجتماعی  ـ اقتصادی جمعیت 

و ...(؛
تنوع  توده،  زیست  خاک،  هوا،  )کیفیت  )اکوسیستمی(  زیست محیطی  ابعاد   . 2  

زیستی و ...(؛
3 . خدمات سازمان یافته دولتی )خدمات قانونی و امنیتی، خدمات سالمت و ...(؛

 4. زیرساخت های فیزیکی )امکانات، خطوط زندگی و ...(؛
5 . سبک زندگی و شایستگی جامعه )کیفیت زندگی و ...(؛

6 . توسعه اقتصادی )مالی، تولید، توزیع، اشتغال و ...(؛
7 . سرمایه فرهنگی و اجتماعی )خدمات آموزشی، مراقبت از کودکان، سالمندان 

و ...(.
نیز اشاره شده  آنها  از  ابعاد، زیربخش هایی دارند که به نمونه ها یی  این  از  هریک 
است. کلیت مدل، قابلیت تاب آوری را برای هر زمان و نه فقط هنگام وقوع مشکالت 
دارد و ظرفیت خوبی در توسعه مدل های کمی و کیفی در زمینه تاب آوری در اختیار 

پژوهشگران این حوزه قرار می دهد. در این مدل به موارد زیر توجه شده است:
و  کارکرد  در  چشم گیر  تغییر  بدون  می تواند  اکوسیستم  که  اختاللی  مقدار  ـ 

ساختارهای خود تحمل کند.
ـ نقش خدمات دولتی در پاسخ های خودبه خودی افراد و افراد مجاور به حوادث 

شدید؛ 
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ـ امکاناتی مانند مسکن، امکانات تجاری و فرهنگی و خطوط زندگی شامل عرضه 
غذا، مراقبت های بهداشتی، آب و برق، حمل و نقل؛

ـ تاب آوری یک پروسه ساده و منفعالنه نیست، بلکه فرایندی فعاالنه است که به 
توانایی مردم در تصور آینده ای جدید بستگی دارد.

توسعه یافتگی  سطح  و  اقتصادی  شرایط  به  زیادی  میزان  به  جامعه  تاب آوری  ـ 
اقتصادی جوامع وابسته است.

برای  مناسبی  مکان  اجتماعی،  و  فرهنگی  سرمایه ها ی  باالی  درجه  با  جوامع  ـ 
  .)Plevris et al, 2011( تشویق مردم در سرمایه گذاری در فعالیت ها هستند

یکی از شاخص هایی را که در خصوص تاب آوری مطرح است، بریگوگلیو طرح کرده 
است. وی متغیرهای زیر را به عنوان مؤلفه ها ی آن در نظر گرفته است:

1 . ثبات اقتصاد کالن: متغیرهای مرتبط با تعادل نداشتن مانند تغییرات قیمت ها، 
بدهی و کسری مالی دولت، حساب جاری تراز پرداخت ها، بیکاری و نرخ های مبادله 
اقتصاد  ناپایداری  و  داخلی  ناخالص  تولید  بی ثباتی  باعث  نوعی  به  یک  هر  که  ارزی 
می شوند، از جمله متغیرهای مرتبط با این قسمت از شاخص تاب آوری هستند. وی در 
این مؤلفه سه شاخص تعریف کرده است که عبارت اند از: الف( نسبت کسری بودجه به 
تولید ناخالص داخلی؛ ب( نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی؛ ج( شاخص 

.)Briguglio et al, 2009( فالکت ساخته شده از نرخ های تورم و بیکاری
است. محققان  تاب آوری  بر  مؤثر  مؤلفه ها ی  از جمله  بازار  کارایی  بازار:  2 . کارایی 
تحلیل می کنند که اگر بازارها در پی بروز یک شوک خارجی خود را به سرعت تعدیل 
کنند، ریسک آثار منفی چنین شوک هایی به نسبت زمانی که بازار در حالت بی تعادلی 
کارا  صورت  به  منابع  بازار،  تنظیم  بدون  واقع  در  بود.  خواهد  کمتر  بسیار  داد،  قرار 
تخصیص نمی یابند که موجب زیان رفاهی همراه با کمبود، منابع بیکار و ظرفیت های 

 .)Gwartney & Lawson, 2005( بال استفاده خواهد شد
3 . حکمرانی خوب: حکمرانی خوب با حفظ حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و نیز 
مدیریت  برای  که  مکانیزم هایی  و  نهادها  طریق  از  عمومی  کاالهای  و  خدمات  ارائه 
امور کشور به کار می روند، سنجیده می شود. بریگوگلیو برای سنجش این مؤلفه در 
شاخص تاب آوری، از بخش »نظام حقوقی و حقوق مالکیت«1 در شاخص جهانی آزادی 
شوک های  خوب،  حکمرانی  بدون  که  می کند  استدالل  وی  کرد.  استفاده  اقتصادی 

1 . Legal System & Property Rights
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خارجی موجب آشفتگی اقتصادی و اجتماعی می شود و به تبع آن آسیب های اقتصادی 
بروز می کند. در واقع شوک های خارجی در فضای حکمرانی خوب بهتر جذب و خنثی 
با  همراه  خوب  حکمرانی  مطالعات،  برخی  در   .)Briguglio et al, 2009( می شوند
نهادها دیده شده است، زیرا نهادها برای اجرای حقوق مالکیت و نظام های قضایی و 
اداری ضروری اند )Brown, 2010(. نهادهای ضعیف مستقیماً مانع مدیریت اقتصادی، 
جذابیت  فقدان  جمله  از  متعدد  عوامل  واسطه  به  و  می شوند  سیاسی  و  اجتماعی 

سرمایه گذاری، مانع رشد اقتصادی نیز می شوند. 
4 . توسعه اجتماعی: بریگوگلیو شاخص توسعه اجتماعی را در قالب سالمت و آموزش 
دیده )در برخی تحقیقات از نظم اجتماعی، فقر، ارتباطات نیز استفاده شده است( و 
معتقد است توسعه اجتماعی و همبستگی اجتماعی، نشانه تعامل اجتماعی فعال در 
در  فعال  اجتماعی  تعامل  هستند.  اقتصادی  تاب آوری  اساسی  مؤلفه  و  است  جامعه 
جامعه باعث کاهش هزینه ها ی مبادالتی و طرح دیدگاه ها ی اصالحی مشترک در برابر 

 .)Briguglio et al, 2009( شوک های منفی و بالطبع رشد و ثبات اقتصادی می شود
5 . مدیریت زیست طبیعی: مدیریت زیست محیطی به عنوان نهاد، مقررات، تجارب و 
... موجب حفاظت، حمایت و استفاده از منابع طبیعی شود. الزمه این امر، ترتیب دادن 
نظام های قانونی، قضایی و آموزشی مناسب در زمینه ها ی مختلف زیست محیطی است 

 .)Briguglio et al, 2009(
اقداماتی  به  که  است  تاب آور1  آینده  تاب آوری،  با  مرتبط  مفاهیم  از  دیگر  یکی 
اشاره دارد که می توان قبل از بروز مشکالت انجام داد. تصمیم گیرندگان قبل از بروز 
مشکالت، قادر خواهند بود فرصت هایی برای بازسازی و بهبود عملکرد سیستمی  ایجاد 
و به نحوی از تغییرات پیچیده در راستای عملکردهای مثبت اجتماعی استفاده کنند. 
که  باشند  داشته  را  ویژگی های  و  شرایط  برخی  جوامع  است  الزم  اقدام  این  برای 

عبارت اند از:
از  گرفتن  کمک  و  درک  تشخیص،  شامل  ناگهانی  تغییرات  مقابل  در  آمادگی  ـ 

فرصت های به وجودآمده از مشکالت؛
ـ در دست گرفتن ابتکار عمل و انجام کارهایی که باعث افزایش قدرت تاب آوری 

می شود.
ـ هوشیاری و آگاهی سیستم ها؛

1 . Resilient Future
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ـ یادگیری بی وقفه؛
ـ آمادگی برای شکست سیستم؛

ـ خوداتکایی با استفاده از فرصت های آموزشی؛
ـ ایجاد اشتیاق در محقق شدن تاب آوری در برابر مشکالت؛

 .)Platt, 2013( ـ ایجاد فضایی مناسب برای تشویق افراد به همکاری
  

2 . آسیب پذیری اقتصادی1
است  کردن(  مجروح  معنای  )به   Vulnerare التین  واژه  برگرفته  آسیب پذیری  واژه 
merriam-( می دهد معنی  ناپایداری  و  تزلزل  و  گرفتن  قرار  آسیب  معرض  در  که 

که  یافت  رواج  اقتصادی  ادبیات  در  زمانی  از  مفهوم  این   .)WebsterDictionary

که  انجام شد  بسیار کوچک  برخی کشورهای  اقتصادی  پایین  قدرت  روی  مطالعاتی 
بودند؛  اقتصادی  عملکرد  و  رشد  لحاظ  به  زیاد  بسیار  ریسک  با  کشورهای  زمره  در 
و  )پیغامی  بود  نگذاشته  آنها  درآمد سرانه  بر  اثری  لزوماً  ریسک ها  این  که  در حالی 
همکاران، 1394(. براساس مطالعات گیالمونت، آسیب پذیری اقتصادی به معنی ضربه 
دیدن )اثرپذیری منفی( از اتفاقات پیش بینی ناپذیر به خصوص اتفاقات اقتصادی است 
)Guillaumont, 1991(. درباره آسیب پذیری اقتصادی، عموماً به دو نوع عامل اشاره 
می شود: عواملی که ویژگی ذاتی اقتصادی یک کشور محسوب می شوند مانند بازارهای 
کوچک داخلی و ویژگی هایی که منتج از سیاست های دولت های این کشورها هستند 
محققان  برخی  حال  این  با   .)Briguglio et al, 2009( بودجه کسری  و  تورم  مانند 
این حوزه، آسیب پذیری یک کشور را ناشی از ویژگی های ذاتی اقتصاد کشور معرفی 
می کنند؛ مانند آزادی تجارت بین الملل، درجه آزادی اقتصادی باال، درجه باالی تمرکز 
صادراتی یک کشور )Cordina, 2008(. یکی از مسائلی که درباره آسیب پذیری مطرح 
زمینه  این  در  محققان  آنهاست.  آسیب پذیری  میزان  با  کشورها  اندازه  رابطه  است، 
در  باالتر  اقتصادی  آسیب پذیری  به  بیشتری  تمایل  کوچک  کشورهای  که  دریافتند 
مقایسه با کشورهای بزرگ دارند )Atkins et al, 2000; Turvey, 2007( و این مسئله 
باعث می شود درک و تعریف مناسب از آسیب پذیری برای کشورهای کوچک بسیار 
ضروری و مهم باشد )Bishop, 2012(. البته این به معنای ضعیف و ناتوان بودن اقتصاد 
کشورهای کوچک نیست و حتی موارد بسیاری وجود دارد که کشورهای کوچک به 

1 . Economic Vulnerability
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لحاظ عملکرد اقتصادی، از بسیاری کشورهای بزرگ پیشی جسته اند و این مسئله به 
 Armstrong & Read,( اتخاذ کرده اند این کشورها  دارد که  بستگی  استراتژی هایی 

 .)2003

شاخص های مختلفی درباره اندازه گیری آسیب پذیری اقتصادی مطرح شده است. 
برای مثال بریگوگلیو شاخصی از آسیب پذیری اقتصادی مطرح کرده و 114 کشور را 
تحت پوشش قرار داده است. وی از روش Max-min برای بازمقیاس متغیرها استفاده 
کرده و برای محاسبه شاخص، از میانگین ساده امتیازات مؤلفه ها  بهره برده است. این 

شاخص مبتنی بر سه مؤلفه زیر است:
1 . قرار گرفتن در معرض شرایط اقتصادی خارجی )که با نسبت واردات و صادرات 

به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شد(.
2 . دوری و جزیره بودن )که با نسبت هزینه ها ی حمل و نقل به عایدات صادراتی 

اندازه گیری می شد(.
3 . استعداد قرار گرفتن در معرض بالیای طبیعی )که با آسیب بالیا به نسبت تولید 

 .) Briguglio, 1995()ناخالص داخلی اندازه گیری می شد
که  کرد  اصالح  را  خود  شاخص  متغیر،  سه  کردن  اضافه  با   1997 سال  در  وی 
عبارت اند از: تمرکز صادرات، وابستگی به واردات استراتژیک، وابستگی به منابع مالی 
خارجی. وی همچنین شاخص استعداد در معرض بالیای طبیعی قرار گرفتن را حذف 

 .)Briguglio,1997( کرد
بعدها طبق روش شناسی بریگوگلیو در سال 1995، محققان شاخص دیگری را به 
 Chander,1996;( نام »وابستگی به منابع خارجی و وابستگی گردشگری« مطرح کردند

.)wells,1996; Crowards, 2000-1999

شاخص دیگری از آسیب پذیری اقتصادی ارائه شد که چهار مؤلفه داشت: 
1 . آزادی اقتصادی )نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی(؛

2 . وابستگی به صادرات کاالها و خدمات محدود؛
3 . وابستگی به واردات استراتژیک )میانگین واردات انرژی تجاری به عنوان درصدی 

از تولید داخلی انرژی(؛
.) Briguglio & Galea, 2003()4 . حاشیه ای بودن1)نسبت هزینه حمل و نقل به تجارت

همواره دانشمندان برای شاخص های فوق که برگرفته از روش شناسی بریگوگلیو 

1 . Peripherality
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بودند، مزایا و معایبی را مطرح کردند که موجب شد اصالحاتی در آن انجام دهند. 
استفاده  به کار رفت،  اندازه شاخص آسیب پذیری  اتکینز در  را که  روش دیگری 
نماینده  عنوان  به  را  داخلی  ناخالص  تولید  بی ثباتی  وی  بود.  رگرسیون  روش  از 
آسیب پذیری در نظر گرفت و سپس این متغیر را بر آزادی اقتصادی )نسبت صادرات 
کاالها و خدمات غیرعامل به تولید ناخالص داخلی(، فقدان تنوع )شاخص تنوع آنکتاد 
در مورد صادرات( و اثر بالیای طبیعی )نسبتی از جمعیت که از بالیای طبیعی متأثر 
برای  وزنی  عنوان  به  را  متغیرها  این  از  یک  هر  عدد ضریب  و  کرد  رگرس  شده اند( 

.)Atkins et al,1998-2000( میانگین گیری از مؤلفه های آسیب پذیری به کار برد
کمیته  که  است  شاخصی  اقتصادی،  آسیب پذیری  شاخص های  از  دیگر  یکی 
ارائه کرده است. جدیدترین نسخه   )1CDP( سیاست های توسعه سازمان ملل متحد
از این شاخص مربوط به سال 2011 است. این شاخص برای انعکاس ریسک همراه با 
شوک های بیرونی طراحی شده است که اندازه شوک ها و ویژگی های ساختاری کشور 
را مد  نظر قرار می دهد )UNDESA, 2011; Guillaumont, 2009(. این شاخص در 
نسخه آخر خود، دو مؤلفه با وزن یکسان دارد که عبارت اند از: اندازه شوک ها و قرار 
گرفتن در معرض شوک ها که هر یک مؤلفه ها ی فرعی دارند )در شکل زیر آمده است(. 

متغیرهای این شاخص با روش Max-min بازمقیاس دهی شده اند.   

   

1 .The United Nations Committee for Development Policy
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برخی دیگر از شاخص های تخصصی تر نیز در اندازه گیری آسیب پذیری اقتصادی 
آسیب پذیری جغرافیایی  عنوان شاخص  با   Baritto مثال شاخص  برای  دارند؛  وجود 
)GVI1( که آسیب پذیری نسبت به شوک های مالی و اقتصادی را شاخص سازی کرده 

است. مؤلفه ها ی این شاخص عبارت اند از:
اقتصادی  زیرساخت های  نابودی  از طریق  اقتصادی  رشد  بر  بالیای طبیعی  اثر  ـ 

)متغیر: نسبت زیان های اقتصادی به تشکیل سرمایه خالص(؛
ـ میزان فقر در کشور؛

ـ سهم تولید نخستین در تولید ناخالص داخلی )هر چه این مؤلفه بیشتر باشد، 
.) Baritto,2008()اثرپذیری کشور از شوک های خارجی بیشتر است

 در همه  مطالعاتی که درباره اندازه گیری شاخص آسیب پذیری کشورهای مختلف 
انجام گرفت، شاخص آسیب پذیری برای کشورهای کوچک، بسیار بیشتر از کشورهای 

.)Cordina,2008( بزرگ بود
رابطه مشخص و واضحی بین تاب آوری و آسیب پذیری وجود دارد. آسیب پذیری 
با در معرض شوک های خارجی قرار گرفتن همراه است و تاب آوری با سیاست هایی 
که کشورها را قادر می سازند در برابر آثار منفی حاصل از شوک های خارجی، تاب آور 
نمی توان  این است که  این مبحث  نکته مهم در  را حداقل کنند.  یا آسیب ها  باشند 
بروز خواص بد اقتصادی در جوامع را تنها ناشی از آسیب پذیری دانست، بلکه عالوه 
لحاظ  به  کشورهایی  است  ممکن  است.  مهم  بسیار  نیز  تاب آوری  آسیب پذیری،  بر 
تاب آوری  سیاست های  اتخاذ  دلیل  به  اما  باشند،  داشته  باالیی  مرتبه  آسیب پذیری، 
بسیار مطلوب، به خواص مطلوب اقتصادی دست پیدا کنند. در واقع نتایج مطلوب یا 
نامطلوب اقتصادی، بستگی به تعامل میان آسیب پذیری و تاب آوری دارد. ممکن است 
کشوری بسیار آسیب پذیر باشد، اما درآمد سرانه باال و بی ثباتی درآمدی کمی داشته 
باشد. این واقعیت را »تناقض سنگاپور«2 گویند که کشوری کوچک بسیار آسیب پذیر 

 .)Briguglio, 2004( می تواند به لحاظ اقتصادی بسیار موفق باشد
ارائه  همکارانش  و  بریگوگیلو  را  مدلی  آسیب پذیری،  و  تاب آوری  میان  تعامل  در 
معرض  در  که  اقتصادی  ریسک  ارزیابی  برای  روش شناختی  چارچوبی  که  کردند 
شوک های خارجی است، ارائه می دهد. در واقع در این مدل، ریسک اقتصادی دو عنصر 

اصلی دارد:

1 . Geographic Vulnerability Index
2 . Singapore Paradox
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عنصر اول که با آسیب پذیری از طریق شرایط ذاتی یک اقتصاد همراه است که در 
معرض شوک های اقتصادی خارجی قرار گرفته است که ناشی از آزادی تجارت، تمرکز 

صادراتی و وابستگی به واردات استراتژیک است.
عنصر دوم که با ابزارهای سیاستی همراه است و موجب ثبات اقتصادی، انعطاف پذیری 

 .)Briguglio et al, 2009( بازار، توسعه اجتماعی و حکمرانی خوب می شود

 
عالوه بر دو مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، تعاریف معادل دیگری نیز از 

اقتصاد مقاومتی وجود دارد که زیر به طور خالصه به آنها اشاره می شود:

3 . ضدشکنندگی اقتصادی1
شکنندگی به خاصیتی اشاره دارد که با اندک فشار و تنشی ولو مالیم و متوسط به 
راحتی چیزی بشکند یا دچار شکست شود. خاصیت مقابل آن، خاصیت ضد شکنندگی 
است که »نسیم نیکالس طالب« آن را خاصیتی می داند که چیزی از عوامل تنش زا 
قوت کسب کند و از شکست ها قدرت به دست  آورد مانند سیر تکامل. در واقع یک 
سیستم ضد شکننده دوست دار تنش است، زیرا با آن به سمت تکامل حرکت می کند. 
احتمال  تنظیم می شوند که  بدان معناست که منابع و ظرفیت ها طوری  این مفهوم 
ضربه به آنها به حداقل برسد و از سوی دیگر بتوان عواید مثبتی را نیز به دست آورد 

.)Nicolas,2012(
4 . اقتصاد پایدار و متداوم2

1 . Economic Anti-fragility
2 . Economic Sustanability
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اقتصاد پایدار اصطالحی است که برای یافتن استراتژی های مختلف به منظور استفاده 
از ظرفیت موجود در بهترین مزیت شان به کار می رود. این مفهوم مستلزم یافتن راهی 
است که منابع هم کارا و هم مسئوالنه استفاده  شوند و هم عایدی بلندمدت داشته 
باشند. پایداری به معنی تغییر نکردن نیست یا به معنای مدینه فاضله ای که هیچ چیز 
اقتصادی،  بهبود مشخصه ها ی  و  بقا  پایدار در پی  بدی در آن رخ ندهد. یک جامعه 
محیطی و اجتماعی یک ناحیه است تا اعضای آن بتوانند سالم، بهره ور و با لذت به 

حیات ادامه دهند )محمد علی پور، بی تا(.

5 . استحکام و پیوستگی متقابل1
پایه ها ی  ایجاد  با  اقتصادی  فعالیت های  کردن  ریشه دار  دنبال  به  که  است  مفهومی 
محکم، مشارکت، تعاون و اقدام متقابل است که در برابر شاخص فردگرایی رقابتی در 

پارادایم سرمایه داری جریان غالب اقتصادی است )پیغامی و همکاران، 1394(.

6 . ثبات اقتصاد کالن2
اقتصادی باثبات است که آسیب پذیری خود را در برابر شوک های خارجی حداقل کند و 
بتواند راه را برای رشد اقتصادی با ثبات فراهم آورد. ثبات اقتصاد کالن به مقدار زیادی 
اقتصادی می شود.  بلندمدت، موجب رشد  برنامه ریزی  پیشبرد  و  نااطمینانی  با کاهش 
برای توضیح محیط با ثبات اقتصادی از شاخص هایی مانند تورم، نرخ بهره، بدهی دولت، 
وضعیت تراز پرداخت و نرخ ارز استفاده می شود. میزان کسری بودجه در حد معقول، نرخ 
ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و نرخ بهره و نرخ ارز مناسب برای رشد اقتصادی، 

محیط اقتصاد کالن باثبات را ایجاد می کند )خلیلی عراقی و رمضان پور،1380(.
  

 7. مقاوم بودن مدل ها و نهادها3
اولیه را  با ثبات  با تغییرات به گونه ای که حالت  مقاوم بودن »توانایی سیستم برای مقابله 
توانایی  به معنای  اقتصادی  بودن مدل  مقاوم  به طور خاص،  تعریف می شود.  حفظ کند« 
مدل در معتبر باقی ماندن با درنظرگرفتن فروض مختلف است )پیغامی  و همکاران، 1394(.

1 . Economic Solidarity
2 . Macroeconomics Stablity
3 . Robustness
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8 . اقتصاد وضعیت یکنواخت یا وضعیت استادگی1
اقتصاد وضعیت یکنواخت نوعاً برای اقتصاد ملی به کار می رود، ولی می توان آن را برای 
اقتصاد یک شهر یا یک ناحیه نیز به کار برد؛ بنابراین به حالتی که اقتصاد اندازه نسبتاً 

ثابتی دارد، اطالق می شود )پیغامی  و همکاران، 1394(.

مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی از نگاه مقام معظم رهبری)مدظله(
کشور،  در  رهبری)مدظله(  معظم  مقام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  تبیین  از  بعد 
آنها  از  داده اند که هیچ یک  ارائه  مقاومتی  اقتصاد  از  تفاسیر مختلفی  نخبگان جامعه 
برخی  نمی رساند.  کامل  طور  به  را  له  معظم  نظر  مد  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  مفهوم 
مفهوم اقتصاد ریاضتی و برخی معنای اقتصاد تدافعی را مطرح کردند؛ حال آنکه این 
مفاهیم با اهم موضوعات اقتصاد مقاومتی متفاوت و در برخی موارد متضاد بود. از آنجا 
که مبدع واژه اقتصاد مقاومتی خود مقام معظم رهبری)مدظله( بوده اند، ضروری است 
برای تبیین دقیق اقتصاد مقاومتی و ارائه تعریفی جامع، به بیانات ایشان رجوع کنیم. 
در ادامه مقاله به تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و مفاهیم و 
موضوعات ذیل آن طبق بیانات ایشان می پردازیم. قبل از پرداختن به مؤلفه ها ی اقتصاد 

مقاومتی، به ضرورت و تعریف این الگوی اقتصادی می پردازیم.

1 . هدف از تحریم و ضرورت مقاومت 
»هدف این است که دشمن مي خواهد با فشار اقتصادی و با تحریم و این گونه کارها، 
سلطۀ اهریمنی خودش را به این کشور برگرداند. کشوری به  این  خوبی، با این همه 
بوده  امکانات، زیر نگین قدرتی در دنیا  با همۀ  این موقعیت سوق الجیشی،  با  منابع، 
است. انقالب دست اینها را کوتاه کرد و مسئلۀ انرژی هسته ای بهانه است. آن کسانی 
که خیال مي کنند اگر ما مسئلۀ انرژی هسته ای را حل می کردیم، مشکالت نیز حل 
می شد، خطا مي کنند. مسئلۀ انرژی هسته ای و حقوق بشر و مسائل گوناگون را مطرح 
مي کنند؛ اینها همه بهانه است. مسئله، مسئلۀ فشار است. مي خواهند یک ملت را به  زانو 
دربیاورند؛ مي خواهند انقالب را زمین بزنند« )بیانات مقام معظم رهبری،1389/6/16(. 
»آنچه اینها را از ملت ایران عصبانی مي کند و به این جور تصمیم ها وادار مي کند، 
سرافرازی ملت ایران است؛ گردنکشی ملت ایران است. این روحیۀ استقالل، این روحیۀ 
قدر خود شناختن، این روحیۀ عدم تسلیم که به برکت اسالم و قرآن در ملت ایران 
1 . Stationary
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رهبری،  معظم  مقام  )بیانات  مي کند«  عصبانی  را  آنها  که  است  این  آمده،  به  وجود 
1391/7/19(. »تحریم برای این است که ملت ایران به  ستوه بیاید، بگوید آقا ما به  
خاطر دولت جمهوری اسالمی داریم زیر فشار تحریم قرار مي گیریم؛ رابطۀ ملت با نظام 

جمهوری اسالمی قطع بشود« )بیانات مقام معظم رهبری، 1389/6/16(.
»این یک واقعیت است که اگر کشور در مقابل فشارهای )اقتصادی( دشمن ـ از 
جمله در مقابل همین تحریم ها و از این چیزهاـ مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این 
حربه ُکند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهایی وجود نخواهد 
عبور  برهه  این  از  کشور  است؛  برهه  یک  این  است،  گذرگاه  یک  این  چون  داشت؛ 
خواهد کرد. این چیزهایی که االن آنها تهدید و تحریم مي کنند، جز آمریکا و جز رژیم 
صهیونیستی، هیچ کس از این تحریم ها ذی نفع نیست. دیگران را با زور و با فشار و با 
رودربایستی و با این چیزها وارد میدان کرده اند. از اینجا پیداست که زور و فشار و 
رودربایستی نمي تواند خیلی ادامه پیدا کند؛ یک مدتی است. شاهدش هم این است 
که مجبور شدند بیست کشور را از تحریم های نفتی و امثال اینها استثنا کنند! دیگرانی 
هم که استثنا نشدند، خودشان مایل نیستند و بیش از آنچه ما بخواهیم یا همان اندازه 
که ما مي خواهیم، آنها دنبال راه حل مي گردند. بنابراین بایستی مقاومت کرد« )بیانات 

مقام معظم رهبری، 1391/05/03(.
»فشارهای دشمن و شرایط سخت، ما را ضعیف نکرده ]است[. سختی ها و تنگناهایی 
که در این سی سال وجود داشته، ما را تضعیف نکرده است؛ بلکه ما را نیرومند و مقاوم 
اّن  المالئکه اجمعین( فرمود: »أال و  امیرالمؤمنین )علیه سالم  اهللَّ و  هم کرده است. 
الّشجره البّریّه اصلب عوداً... و اقوی وقوداً«؛ هم محکم تر است، هم وقتی که آن را آتش 
زدی، آتشش ماندگارتر است. خاصیت شرایط سخت این است. شرایط سخت، شرایط 
را  و رهبران کشورها  و مدیران و مسئوالن  را مقاوم مي کند؛ رؤسا  پرچالش، ملت ها 
مقاوم مي کند؛ مثل یک ورزش، آنها را تقویت مي کند، نیروی آنها را مضاعف مي کند، 
همت آنها را مضاعف مي کند و آنها را دنبال کارهای بزرگ تر می برد و این بحمداهللَّ در 

کشور اتفاق افتاده است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1389/06/25 (.

2 . تعریف اقتصاد مقاومتی
»در چنین شرایطی ]شرایط سخت تحریمی و با وجود فشارهای بین المللی[ ]راهکار 
اصلی[، اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی اقتصادی که همراه با مقاومت در مقابل کارشکنی 
اقتصاد  »در   .)1391/05/03 رهبری،  معظم  مقام  )بیانات  باشد«  دشمن  خباثت  و 
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مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ 
باید بتواند در مقابل آنچه ممکن است در معرض توطئۀ دشمن قرار بگیرد، مقاومت 

کند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1392/01/01(.
»البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبۀ نفی نیست؛ این جور نیست که اقتصاد مقاومتی 
معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک سری کارهای تدافعی باشد؛ اقتصاد 
مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان مي دهد و اجازه مي دهد که حتی 
در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 1391/05/16(.
هم  که  باشیم  داشته  اقتصادی  یک  ما  که  است  این  معنایش  مقاومتی  »اقتصاد 
روند رو به  رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب  پذیری  اش کاهش پیدا 
کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در مقابل ترفندهای 
دشمنان که همیشگی و به  شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختالل 

پیدا کند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(.
درباره اقتصاد مقاومتی می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغِی مقام 
معظم رهبری )مدظله( نیز اشاره کرد. ایشان الگوی اقتصاد مقاومتی را الگوی اقتصادی 
مشکالت  بر  هم  که  دانسته اند  اسالمی  و  انقالبی  فرهنگ  از  برآمده  علمی  و  بومی 
اقتصادی فائق آید، هم دشمن را در تهدیدهای اقتصادی خود ناکام  کند، هم در جهان 
کنونی، با حفظ دستاوردهای کشور و تداوم پیشرفت ها و تحقق آرمان ها، اقتصاد متکی 
الگویی  به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا، برون گرا، پویا و پیشرو را محقق و 
الهام بخش از نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد. از سوی دیگر در متن سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی به ویژگی های دیگری از جمله رویکرد جهادی، انعطاف پذیری، 
که  است  اشاره شده  اقتصادی  الگوی  این  انعطاف پذیری  و  فرصت سازی  بودن،  مولد 

می توان این تعابیر را به عنوان تعریف جامعی از اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت.

 3 . حوزۀ تولید در اقتصاد مقاومت
الف( حمایت از تولید ملی

»یک رکن اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی. آمارهایی 
ما  به  از داخل دولت هم، خود مسئولین  است؛  آمارهای خوبی  آقایان مي دهند،  که 
مي گویند که بعضی کارخانه  ها دچار مشکل اند، اختالل دارند، در بعضی جاها تعطیلی 
صنایع وجود دارد. باید اینها را عالج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال مي کند. اگر چنانچه 
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لحاظ  از  امروز  نمي بود، شما  لیوان ـ  نیمۀ خالی  یعنی آن  ـ  همین بخش دوم قضیه 
به  بیشتری  کمک های  و  مي کردید  ارائه  کشور  در  را  بهتری  وضع  اقتصادی،  رونق 
به  اقتصاد ماست و  تولید ملی، آن بخِش درون زای  از  باالخره حمایت  مردم مي شد. 
البته خوشبختانه  بایستی تکیه کرد. واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید.  این 
واحدهای بزرگ ما فعال اند، خوب اند و سوددهی  شان هم خوب است، کارشان هم خوب 
است، اشتغال شان هم خوب است؛ لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ 
اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 1391/06/02(.

ب( حمایت مسئوالن از بخش مردمی )خصوصی( در اقتصاد
به  تکیۀ  همین  بخش هایش  از  یکی  دارد؛  ارکانی  و  شرایط  مقاومتی  اقتصاِد  »خوِد 
مردم است؛ همین سیاست های اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواِس هرچه 
 بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از 
خود مسئولین کشور مي شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم  توانی  اش جلو نمی  آید. 
خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توان بخشی بشود؛ حاال از طریق 
بانک ها یا قوانین الزم و مقرراِت الزم است؛ از هر طریقی که الزم است، کاری کنید که 
بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود« 
)بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(. »دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هایی 
که مي توانند کمک کنند ـ مثل قوۀ مقننه و قوۀ قضائیه  ـ کمک کنند که مردم وارد 

میدان اقتصاد شوند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/03(.

ج( استفادۀ حداکثری از منابع موجود در کشور
»الزم است همت مضاعف و کار مضاعف در استفادۀ بهینه از منابع موجود کشور و 
امکاناتی که وجود دارد صورت پذیرد. از همۀ آن چیزهایی که مي تواند برای سازندگی 
کشور در دوران های آینده مورد استفاده قرار بگیرد یا زندگی عمومی مردم را رفاه و 
رونق ببخشد، باید حداکثر استفاده بشود؛ یعنی همان چیزی که یکی از ارکانش اصالح 
از آب در کشور  امروز  ما  بهینه بشود.  استفادۀ  از آب در کشور  الگوی مصرف است. 
و  امکانات و منابع موجود کشور  از  بهینه  استفادۀ  بنابراین  بهینه نمي کنیم.  استفادۀ 
از آنها متأسفانه  از آنچه داریم و آنچه بسیاری  بهره وری مهم است؛ بهره وری بیشتر 
مورد اسراف و استفادۀ غلط قرار مي گیرد« )بیانات مقام معظم رهبری،1389/01/01(.
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»استفادۀ حداکثری از زمان و منابع و امکانات بسیار مهم است. از زمان باید حداکثر 
استفاده بشود. طرح هایی که سال های متمادی طول مي کشید، امروز خوشبختانه با 
فاصلۀ کمتری انسان می بیند که فالن کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه 
به بهره برداری رسید. باید این را در کشور تقویت کرد« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)1391/05/03

د( توجه ویژه به تولید و کارآفرینی
تولید،  کار،  ایجاد  به  و مکلف  را موظف  باید خود  و دلسوزان کشور  »همۀ مسئوالن 
کارآفرینی و پررونق  کردن روزافزون این کارگاه عظیم بدانند؛ کشور ایران حقیقتاً امروز 
یک کارگاه عظیمی است و همه باید خودشان را موظف بدانند« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 1389/06/16(.

هـ( حمایت از کار و کارگر
»اگر بخواهیم خودمان را از نفت بی نیاز کنیم، غیر از این است که باید به محیط کار، 
به جامعۀ کارگری، به مسئلۀ کارگاه ها و به مسئلۀ آموزش کارگران، اهتمام ویژه ای 
بشود؟... هم مجلس، هم دولت، هم مسئوالن گوناگون، باید به مسئلۀ کار و کارگر به 
چشم موضوعی که گاهی با آن مواجه می شوند و یک تنگنایی پیدا می شود، نگاه نکنند؛ 
باید به موضوع کار و کارگر به چشم یک مسئلۀ اساسی و حقیقِی کشور نگاه کنند... 
توسعۀ اقتصادی، بدون تقویت مسائل کار و نگاه به کار، امکان پذیر نیست. این انسانی 
)بیانات مقام  اوست«  نظام پشتیبان  بداند که  باید  را صرف کار می کند،  که خودش 

معظم رهبری، 1378/02/15(. 

و(توجه به کیفیت تولیدات داخلی
»یکی از مصادیق همت و کار مضاعف و یکی از مسائل اساسی، همت مضاعف و کار بیشتر 
در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی است. ما امروز هم در زمینۀ صنعت و هم در زمینۀ 
کشاورزی تولیدات داخلی زیادی داریم. باید به کیفیت اینها اهمیت بدهیم و کیفیت شان 
را باال ببریم. باید به  نحوی باشد که مصرف کننده احساس کند آنچه در کشورش تولید 
مي شود و به  دست کارگر ایرانی تولید مي شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی 

است یا الاقل هم سطح آن است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1389/01/01(.
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ز( توجه ویژه به تولیدات دانش بنیان و طرح های تحقیق و توسعه در تولید
بتوانیم  اگر  است.  مقاومتی  اقتصاد  الزامات  از  دیگر  یکی  نفت  به  وابستگی  »کاهش 
فعالیت های  با  را  استفاده و تالش کنیم نفت  امروز وجود دارد،  از همین فرصت که 
اقتصادِی درآمدزای دیگر جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینۀ اقتصاد 
انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جملۀ کارهایی است که مي تواند این خأل را 
تا میزان زیادی پر کند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/03(. »به  نظر من یکی 
از بخش های مهمی که مي تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین شرکت های 
اقتصاد  مؤلفه   های  مؤثرترین  از  یکی  و  مظاهر  بهترین  از  یکی  این  است.  دانش   بنیان 

مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/08(.
»این بخش شرکت های دانش  بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش  بنیان خیلی جادۀ 
باز و امیدبخشی است. زمینۀ بسیار خوبی است. ما استعدادهای برجسته  ای داریم که 

مي توانند در این مورد کمک کنند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(.

ح( اقتصاد مقاومتی در حوزۀ مصرف
رهبر معظم انقالب در حوزۀ مصرف به دو قسم از این حوزه می پردازند: هم مصارف 
عمومی در سطح جامعه و مردم را مد نظر قرار می دهند و هم به مصارف دولتی و 

سازمان های حکومتی اشاره دارند.

ـ در حوزۀ مصارف عمومی
اصالح الگوی مصرف از نگاه فرهنگ سازی: »یک مسئلۀ مهم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت 

مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیۀ اسراف و زیاده  روی، قضیۀ مهمی 
در کشور است. حال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ هم فرهنگ  سازی الزم است 
و هم اقدام عملی. فرهنگ  سازی  اش بیشتر به عهدۀ رسانه  هاست« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 1391/06/02(.
نگاه  مطالعه،  تفکر،  نیازمند  داخل  ساخت  کاالهای  مصرف  برای  »فرهنگ سازی 
عمیق، برنامه ریزی و درنظرگرفتن ابعاد روان شناختی اجتماعی این موضوع است که 
صدا و سیما و سایر دستگاه های تبلیغاتی باید در این خصوص اهتمام جدی داشته 

باشند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/01/15(
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اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف در مصرف کاالها: »مسئلۀ مدیریت مصرف، یکی از ارکان 

اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. دستگاه های 
غیردولتی، آحاد مردم و خانواده ها باید به این مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد 
است. امروز پرهیز از اسراف و مالحظۀ تعادل در مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک 

حرکت جهادی است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/03(.
تمایل به مصرف کاالهای داخلی: »یک بُعد دیگِر مسئلۀ تعادل در مصرف و مدیریت مصرف 

این است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم؛ آحاد مردم باید مصرف تولید داخلی را 
بر مصرف کاالهایی با مارک های معروف خارجی ـ که بعضی فقط برای نام و نشان، 
پز دادن و خودنمایی کردن در زمینه های مختلف دنبال مارک های خارجی مي روند 
ـ ترجیح بدهند. خود مردم باید راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند« )بیانات مقام 
ما  که  است  غلطی  تفاخر  این  نیست؛  افتخار  »این   .)1391/05/03 رهبری،  معظم 
و  روزمره مان  امور  مبلمانمان،  منزلمان،  وسایل  پوشاکمان،  در  را  خارجی  مارک های 
حتی در خوراکی هامان به مارک های داخلی ترجیح بدهیم؛ درحالی که تولید داخلی در 

خیلی از موارد بسیار بهتر است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/01/01(.
که  است ـ  حاکم  ما  از  بخش هایی  در  متأسفانه  ـ که  است  غلطی  فرهنگ  »این   
مصنوعات خارجی را مصرف کنیم؛ این به  ضرر دنیای ماست، به  ضرر پیشرفت ماست. 
شما وقتی کاالی داخلی را مصرف مي کنید، به کارگر ایرانی کمک مي کنید و اشتغال 
ایجاد مي کنید؛ به سرمایۀ ایرانی کمک مي کنید و رشد و نمو ایجاد مي کنید« )بیانات 

مقام معظم رهبری، 1391/01/01(.

ـ در حوزۀ مصارف دولتی

صرفه جویی در بخش های دولتی: »مسئلۀ مدیریت مصرف، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی 

است؛ یعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. دستگاه های دولتی باید به این 
مسئله توجه کنند که این واقعاً جهاد است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/03(.

»یک مسئلۀ مهم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف باید مدیریت 
شود. بخش عملیاتی  اش هم به  نظر من از خود دولت باید آغاز شود. این الزم است؛ این 
را جدی بگیرید. دولت خودش یک مصرف  کنندۀ بسیار بزرگ است. یک مصرف  کنندۀ 
موضوع  صرفه  جویی،  کنید.  صرفه  جویی  مصرف،  کار  در  حقیقتاً  است.  دولت  بزرگ، 

بسیار الزم و مهمی است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(.
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تغییر فرهنگ مصرف به  سمت مصرف کاالهای داخلی: »این موضوع را همۀ دستگاه های 

که  ـ  سه گانه   قوای  به  مربوط  حاکمیتی،  دستگاه های  ـ  باشند  داشته  توجه  دولتی 
رهبری،  معظم  مقام  )بیانات  نکنند«  مصرف  را  غیرایرانی  تولید  هیچ  کنند  سعی 
1391/05/03(. »شما دولت مردان به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در 
دستگاه شما، در وزارتخانۀ شما، اگر اقالم روزمره  ای که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه 
مي شود، سعی کنید همه  اش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک 
این  در  ندارد  بگویید هیچ کس حق  و  کنید  ممنوع  اصاًل  بزرگی مي شود.  قلم خیلی 

وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(.

ط( اقتصاد مقاومتی در حوزۀ مدیریت اقتصادی کشور
ـ در حوزۀ مدیران و مسئوالن حکومتی

با  اما  بکنیم،  قوی  و  اقتصادِی درست  کار  ما  نمي شود  اقتصادی: »واقعاً  با مفاسد  مبارزه 

با  مبارزه  بدون  نشود  تصور  است.  نشدنی  واقعاً  این  نکنیم؛  مبارزه  اقتصادی  مفاسد 
مفاسد اقتصادی ما مي توانیم سرمایه  گذاری مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم 
اقتصادی موجب مي شود که ما مشارکت مردم و  با مفاسد  و تصور نشود که مبارزه 
وارد  که مي خواهند  اکثر کسانی  نه، چون  باشیم؛  داشته  را کم  مردم  سرمایه  گذاری 
با چشم های  باید  اقتصادی بشوند، اهل کار سالم اند، مردمان سالمی هستند.  میدان 
تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی به  عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار 
و کارآفرینی تسهیالت بانکی بگیرند، اما کارآفرینِی واقعی انجام نگیرد« )بیانات مقام 

معظم رهبری، 1391/06/02(.
تدبیر، برنامه ریزی و پرهیز از تصمیم های خلق الساعه: »حرکت براساس برنامه، یکی از کارهای 

به  که  است  مقررات، جزو ضربه هایی  تغییر  و  تصمیم های خلق الساعه  است.  اساسی 
را، هم دولت  این  به مقاومت ملت ضربه مي زند.  و  وارد مي شود  »اقتصاد مقاومتی« 
اقتصادی  سیاست های  نگذارند  باشند؛  داشته  توجه  باید  محترم  مجلس  هم  محترم، 
کشور در هر زمانی دچار تذبذب و تغییرهای بی مورد شود« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)1391/05/03
»اگر مسئولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی، مسئولیت را پذیرفتند، 
با تدبیر کار کنند ـ توصیه ای که ما همیشه به مسئولین و مدیران کشور مي کنیم ـ 
بسازیم؛  فرصتی  تهدیدی یک  از هر  آن وقت مي توانیم  تدبیر عمل کنند،  و  با حزم 
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همچنان که در سال 91 از تهدیدهای دشمن فرصت ساختیم و توانستیم به  طرف جلو 
حرکت کنیم« )بیانات مقام معظم رهبری، 92/1/1(.

ی( در حوزۀ سیاست گذاری، برنامه ریزی و راهبردهای اقتصادی
دید بلندمدت به تحقق شعارهای ساالنۀ صادره از مقام معظم رهبری: »ما مسئلۀ اصالح الگوی 

مسئلۀ  مضاعف،  کار  و  مضاعف  همت  مسئلۀ  اسراف،  از  جلوگیری  مسئلۀ  مصرف، 
جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی را به  عنوان شعارهای 
را  کشور  عمومی  حرکت  مي تواند  که  است  چیزهایی  اینها  نکردیم؛  مطرح  زودگذر 
در زمینۀ اقتصاد ساماندهی کند و ما را به  پیش ببرد« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)1391/05/03
نشانه های همت  امسال گفتیم همت مضاعف؛ خوشبختانه در سراسر کشور  »ما 
اما  است؛  کار الزمی  این همت مضاعف  کارهای گوناگون دیده مي شود.  مضاعف در 
همت مضاعف فقط مال امسال نیست؛ همت مضاعف باید به  طور مستمر وجود داشته 

باشد« )بیانات مقام معظم رهبری، 1389/10/08(.
برنامۀ جامع مدیریتی: »با سرمایه گذارِی الزم، با برنامه ریزی درست و متین و با پشتکار 

و جدیت، ما خواهیم توانست در مدت یک برنامۀ مشخص کاری بکنیم که از این  پس 
کشور در عرصۀ اقتصادی از تحریم اقتصادی و محاصرۀ اقتصادی، هیچ باکی نداشته 

باشد« )بیانات مقام معظم رهبری، 1387/02/15(.
»کشور باید سیاست اقتصادِي کالِن روشن و مدّون و برنامه ریزی شده داشته باشد و 
حوادث گوناگون نتواند تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)92/1/1
دید راهبردی به مسائل مدیریت اقتصادی کشور: »ما در برنامه ریزی ها همیشه باید جلوتر از 

دشمن حرکت کنیم. در مقابل فعالیت دشمن، کشور نباید در حال انفعال به  سر ببرد. 
هوشمندانه باید نقشۀ دشمن را حدس زد و تشخیص داد و جلوتر از دشمن عمل کرد. 
ما در مواردی این گونه عمل کردیم و موفقیتش را دیدیم؛ یک نمونه، همین مسئلۀ 
نیروگاه تحقیقاتی تهران است که رادیو داروهای  نیاز  تأمین سوخت 20 درصِد مورد 
مهِم مورد نیاز کشور در آنجا تولید مي شود. جوانان ما، دانشمندان ما، قبل از آنکه کار 
به نقطۀ فشار و حساس برسد، توانستند سوخت غنی شدۀ 20  درصد را تهیه کنند و آن 
سوخت را به صفحۀ مورد نیازی که در آن نیروگاه الزم بود تهیه شود، تبدیل کنند. اگر 
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دانشمندان ما، مردان علمی ما، جوانان ما این کار را نمي کردند، ما امروز باید با اصرار، 
با التماس، با هزینۀ زیاد، در مقابل کسانی که دوست ما نیستند، سوخت 20  درصد را 
درخواست مي کردیم. این باید برنامه ای برای همۀ مسائل اساسی کشور و همۀ نیازهای 

کشور باشد« )بیانات مقام معظم رهبری، 92/1/1(.
توجه ویژه به معیشت مردم به  عنوان محوریت سیاست گذاری عمومی: »اهتمام جدی به حل 

مشکالت معیشتی مردم، از لوازم اقتصاد مقاومتی است. به  نظر من، عمدۀ مشکالت 
مربوط به معیشت قشرهای متوسط و ضعیف جامعه است« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)1391/06/02

4 . کاهش وابستگی به نفت و برنامه ریزی برای افزایش تولیدات غیرنفتی
مشکالت  ضعیف،  قشرهای  برای  که  است  این  است،  مهم  من  به  نظر  »آنچه   
اقتصادی  ای وجود دارد؛ این را باید برطرف کنید. حاال بخشی از این مشکالت ناشی از 
تورم است. ما در کشور کمبود کاال نداریم؛ لیکن مسئلۀ گرانی و کاهش قدرت خرید 
باید عالج کنید؛ این به عهدۀ بخش های مختلف اقتصادی است؛  وجود دارد؛ این را 
یعنی هم بخش های ستادِی اقتصادی، هم بخش های عملیاتِی اقتصادی باید به  طور 

جد ان  شاءاهلل این را دنبال کنند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/06/02(.
»من از سه چهار سال پیش، به  خصوص تأکید کرده ام تا آنجایی که می توانند، باید 
وابستگی اقتصادی کشور به نفت را کم کنند. نفت، کاالیی است که ما داریم. البته 
ارزشمند است و باید از این هم استفاده شود؛ منتها امروز سرنوشت این کاال به  دست 
صاحبانش که ما باشیم نیست، به دست بیگانگان است! طبیعی است اقتصادی که بر 
پایۀ کاالیی است که قیمت گذاری آن در دست دیگران است، همین مشکالت را هم 
دارد. ما احتیاجی نداریم به اینکه این کاال را این طور مصرف کنیم. ما می توانیم در 
از منابع فراوان و عظیمی که وجود دارد، استفاده کنیم. کیفیت بنای  داخل کشور، 
هندسۀ اقتصاد کشور، از دوران رژیم وابستۀ پهلوی، کیفّیت غلطی بوده که تغییر دادن 
آن تا امروز، کار دشواری بوده است. به  خصوص در دوران جنگ که فرصت سازندگی 
و تولید هم نبود، همان روش وابستگی به نفت، ادامه پیدا کرد؛ روزبه روز تشدید شد 
به  عالقه مندان  و  خدمتگزار  دولت  کشور،  مسئولین  یافت.  ادامه  همان طور  الاقل  یا 
سرنوشت این کشور می توانند این روش را عوض کنند« )بیانات مقام معظم رهبری، 

.)1378/01/01
»بودجۀ کشور ما متأسفانه از ده ها سال پیش به  این  طرف، وابسته  به نفت است. 
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این روش را همۀ اقتصاددان های دلسوز رد مي کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده 
است. نفت را استخراج کنند، بفروشند و از پول آن، کشور را اداره کنند. این شیوۀ 
غلطی است. یکی از آرزوهای من این است که روزی ما بتوانیم کشور را به  نحوی اداره 
کنیم که حّتی اگر الزم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. افزایش 
صادرات غیرنفتی موجب مي شود که ما به این هدف نزدیک شویم« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 1390/01/01(.
»انسان روزی در قضیۀ نفت احساس رضایت می کند که کشور قادر باشد با اختیار 
خودش اعالم کند که من مصلحت می دانم امروز تولیدم را فالن مقدار کم کنم؛ امروز 
سر فالن تعداد چاه کشور را طبق مصلحت کشور می خواهم ببندم؛ امروز می خواهم 
صادرات نفتم را این قدر کم کنم و نفت را در کارهای غیرسوخت مصرف کنم« )بیانات 

مقام معظم رهبری، 1385/03/29(.
از بزرگ ترین  بی نیاز کنیم. یکی  از درآمد نفت واقعاً  باید بتوانیم خودمان را  »ما 
بلیات اقتصاد ما و نه  فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد 

نفت است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1390/05/26(.

5 . مردمی کردن اقتصاد و حضورآحاد مردم در پیشبرد اقتصادی کشور
و  توانایی  دانشگاه   ها، هم دستگاه   های دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه  »هم 
استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانایی   های مالی، باید تالش 
کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل 

کنند« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/08(.
»انقالب، ما را از وابستگی سیاسی نجات داد. در راه استقالل اقتصادی همکارهای 
زیادی شده است؛ اما همت همۀ ملت ایران از قشرهای مختلف را می طلبد تا کشور 
بتواند از لحاظ اقتصادی کاری بکند که دیگر تهدید به تحریم و محاصرۀ اقتصادی معنا 
پیدا نکند. این خطاب به همۀ ملت است. همه باید دست به دست  هم بدهند. هرکسی 
می تواند در این زمینه نقشی داشته باشد« )بیانات مقام معظم رهبری، 1387/02/15(.

مشارکت مردمی در کار و تولید: »آنچه از مالحظۀ وضعیت موجود کشور و ظرفیت های 

عظیمی که در دل این کشور و ملت بزرگ نهفته است به  دست می آید، این است که 
آنچه مسئولین و مردم انجام داده اند، در مقابل آنچه ظرفیت عظیم این کشور برای 
پیشرفت و رسیدن به عدالت است، کار بزرگی نیست. باید همه بیش از آنچه که در 
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گذشته تالش نموده اند، تالش کنند و خود را موظف بدانند. امسال برای اینکه بتوانیم 
طبق اقتضائات کشور و ظرفیت های کشور حرکت کنیم، به این احتیاج داریم که همت 
خودمان را چندبرابر کنیم؛ کار را متراکم تر و تالش ها را بیشتر کنیم« )پیام مقام معظم 

رهبری، 1389/01/01(.
»این جانب از همۀ کسانی که در تنظیم و ادارۀ امور جاری کشور نقشی بزرگ یا 
از کارگران و عناصر فنی، کشاورزان و روستاییان، مدیران و کارکنان  کوچک دارند؛ 
امروز  اینکه  به  توجه   با  که  می کنم  درخواست  صمیمانه  پیشه وران  و  کسبه  دولتی، 
اهتمام دشمنان نسبت به ما مضاعف است، آنان نیز کار و تالش خود را مضاعف کنند 
و در فضایی آکنده از صفا و خلوص و همکاری و هوشیاری، دشمنان را از تعرض به 

جمهوری اسالمی مأیوس کنند« )پیام پیام مقام معظم رهبری، 1368/03/18(. 
فشارهای  با وجود  و  تحریمی  این شرایط سخت  ]در  مشارکت مردمی در سرمایه گذاری: 

بین المللی[ آحاد مردمی که خوشبختانه توانایی و استعداد این کار را دارند، از لحاظ 
توانایی   های مالی، باید تالش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود 

را بشناسند و به آن عمل کنند« )بیانات مقام معظم رهبری،1391/5/8(.
»از مصادیق مهم همت مضاعف و کار مضاعف در سرمایه گذاری و کارآفرینی است. 
نمی دانند  دارند،  کالنی  درآمدهای  دارند،  پول  دارند،  سرمایه  که  کسانی  از  بسیاری 
این درآمدها را چگونه باید صرف کنند. پول را به جای سرمایه گذارِی تولیدی، صرف 
و  پول  مي شود  است.  ثروت  به  نسبت  مسرفانه  یک حرکت  اینها  مي کنند؛  تجمالت 
درآمد را سرمایه گذاری کرد. امروز وسایل این کار فراهم است. با فعال شدن بورس هایی 
که در کشور هست، مي توان سرمایه گذاری کرد. همه مي توانند آنچه را که دارند، در 

سرمایه گذاری ها دخالت بدهند« )بیانات مقام معظم رهبری،1389/1/1(.
توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: »مردمی  کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد 

مقاومتی است. این سیاست های اصل 44 که اعالم شد، مي تواند یک تحول به  وجود 
بیاورد و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهایی انجام گرفته ولی تالش های بیشتری 
باید بشود« )بیانات مقام معظم رهبری، 1391/05/03(. »بخش خصوصی را باید کمک 
کرد. اینکه ما »اقتصاد مقاومتی« را مطرح کردیم، خود اقتصاد مقاومتی شرایطی دارد، 
ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش همین تکیۀ به مردم است؛ همین سیاست های اصل 
44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواِس هرچه  بیشتر باید دنبال شود« )بیانات مقام 

معظم رهبری، 91/6/2(.
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6 . مشارکت نخبگان و دانشگاهیان در تبیین، نظریه پردازی و ارائۀ راهکارهای اجرایی
»یکی از دوستان اطالع دادند که ستادی دانشجویی برای تحقیق در اقتصاد مقاومتی 
تشکیل شده است. این جور کارهای عمیق، همان چیزی است که کشور به آن احتیاج 
دارد. شما )دانشگاهیان( باید فکر کنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. این تحقیق ها اگر 
به درد آن دستگاه مسئول هم نخوَرد یا به کار او نیاید یا نپسندد، قطعاً به کار شما 
انگیزۀ جوان دانشجو و فکور، خیلی برای آیندۀ  می آید و به درد شما مي خوَرد. این 

کشور مهم است« )بیانات مقام معظم رهبری، 1390/05/19(.
استعداد  و  توانایی  که خوشبختانه  دانشگاه   ها  تحریمی[  شرایط سخت  این  »]در 
مقطع  و  خود  زمان  مسئولیت  کنند  تالش  باید  علمی  لحاظ  از  دارند،  را  کار  این 
)بیانات مقام معظم رهبری،  به آن عمل کنند«  را بشناسند و  تاریخی حساس خود 

.)1391/05/03
»اقتصاد مقاومتی یک فکر است، یک مطالبۀ عمومی است. شما دانشجو هستید، 
استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ با زبان دانشگاهی، همین ایدۀ اقتصاد مقاومتی را 
تبیین کنید و حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در 
شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید مي تواند تضمین کنندۀ رشد 
و شکوفایی یک کشور باشد را تبیین کنید« )بیانات مقام معظم رهبری،1391/5/16(.

 7 . اقتصاد مقاومتی در حوزۀ بین الملل و ابعاد خارجی
الف( در زمینۀ سیاسی

ـ  دست کم نگرفتن طرف مقابل و تحریم ها
نباید توان دشمن را دست کم  اقتصادی[  با تحریم ها و فشارهای  »البته ]در برخورد 
بگیریم و سهل انگاری و ساده انگاری کنیم. مسئله، مسئلۀ اساسی و مهمی است. شما 
کارگزاران نظام مثل یک ریاضي دانی که مي خواهد یک مسئلۀ مهم ریاضی را حل کند، 
بر سر این مسئله تالشتان را به  کار ببرید و مسئله را حل کنید« )بیانات مقام معظم 

رهبری،1391/5/3(.
ـ مقابله با سیاست های آمریکا و غرب در منزوی کردن جمهوری اسالمی ایران

»پرداختن به همکاري های منطقه ای ـ اکو، شانگهای و ... ـ چیزهای الزمی است. ما 
این چیزها را باید با جدیت دنبال کنیم و به آنها همت بگماریم« )بیانات مقام معظم 

رهبری،1385/3/29(.
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»در طول سال 91 در عرصۀ سیاسی سعی کردند ایران اسالمی را به  تعبیر خودشان 
در دنیا منزوی کنند؛ یعنی دولت ها را در رابطه شان و در نگاه شان به جمهوری اسالمی 
دچار تزلزل کنند و نگذارند جمهوری اسالمی سیاست های خود را در سطح منطقه، 
در سطح جهان و در سطح کشوِر خود گسترش دهد و اعمال کند. این کار با شکست 
کامل روبه رو شد. در مسائل بین المللی سعی اینها این بود که کاری کنند که اجالس 
غیرمتعهدها در تهران سست و سبک برگزار شود؛ درست عکس آنچه آنها مي خواستند، 
اتفاق افتاد. سران کشورها  و مسئوالن بلندپایه در تهران شرکت کردند. درست نقطۀ 
مقابل آنچه دشمنان ملت ایران مي خواستند، اتفاق افتاد و نتوانستند تأثیر بگذارند« 

)بیانات مقام معظم رهبری، 92/1/1(.

ب( در زمینۀ اقتصادی
ـ استفاده از فرصت تحریم و زمینه سازی برای پیشرفت 

»تالش های اینها بی اثر نبود؛ اما در کنار اثر منفی، یک اثر مثبت بزرگی هم که مورد 
انتظار ما بود، اتفاق افتاد؛ یعنی تحریم موجب شد نیروهای درونی و ظرفیت عظیم 
ملت ایران فعال شود، استعدادهایی بروز کند و کارهای عظیمی تحقق پیدا کند که اگر 
تحریم نبود، این کارها اتفاق نمی افتاد. ما به برکت تحریم توانستیم به کارهای بزرگی 
دست بزنیم؛ جوانان ما توفیقاتی به  دست بیاورند که اگر تحریم نبود، ما به این توفیقات 
پیشرفت هایی  سال91  در  زیربنایی  کارهای  زمینۀ  در  نمي کردیم.  پیدا  دست  یقیناً 
با سال های قبل، برجستگی دارد« )بیانات مقام معظم  صورت گرفت که در مقایسۀ 

رهبری، 92/1/1(.
»حوادث سال 91 درس بزرگی به ما می دهد که یک ملت زنده از تهدید و فشار و 
سخت گیری دشمن هرگز به زانو در نخواهد آمد. برای ما و برای همۀ کسانی که مسائل 
ایران را دنبال مي کنند معلوم شد آنچه برای یک ملت مهم است، تکیه به استعداد 
درونی خود، توکل به خدای بزرگ، اعتماد به خود و عدم تکیۀ به دشمنان است؛ این 

است که مي تواند یک ملت را به جلو ببرد« )بیانات مقام معظم رهبری، 92/1/1(.
»ملت ما ثابت کرد که وابسته نبودن به آمریکا و قدرت های بزرگ نه  فقط موجب 
عقب افتادگی نیست، بلکه موجب پیشرفت است. وابسته نبودن به قدرت های بزرگ، 
برای یک ملت فرصت است، نه تهدید؛ و این فرصت را بحمداهلل ملت ایران با قدرت 
خود، با شجاعت خود، با هوشمندِی خود به  دست آورده است« )بیانات مقام معظم 

رهبری، 92/1/1(.
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»ملت ایران با حرکت خود، با استقالل خود، با خودباوری خود، با توکل به خدا 
ایستاد  بیگانگان و سلطه جویان  اثبات کرد که مي توان و مي بایست در مقابل سلطۀ 
و مي توان ایستاد. این را ملت ایران اثبات کرده است. به برکت ایستادگی، به برکت 
توکل به خدا، به برکت به میدان آوردِن همۀ استعدادهای خود؛ این یک تجربه است؛ 
هم برای خود ملت ایران و نسل های آینده تجربه است، هم برای ملت های دیگر تجربه 

است« )بیانات مقام معظم رهبری،  91/11/19(.

ـ خالقیت در ارائۀ راهکارهاي )حقوقی ـ اقتصادی( در خصوص مقابله با تحریم ها
»دوستان درست گفتند که ما تحریم ها را دور مي زنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران 
و مسئولین کشور تحریم ها را دور مي زنند، تحریم کنندگان را ناکام مي کنند« )بیانات 

مقام معظم رهبری، 1389/6/16(.

نتیجه گیری
وجود  مقاومتی  اقتصاد  واژه  با  مشابه  و  مرتبط  مختلفی  مفاهیم  متعارف  ادبیات  در 
دارد مانند تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم، 
استحکام و پیوستگی متقابل، ثبات، مقاوم بودن مدل ها و نهادها و وضعیت یکنواخت 
اقتصاد کالن. محوریت این واژه ها  در دو نکته اصلی است: نخست، فشارهای خارجی 
ثبات خارج می کند؛ دیگری،  از حالت  را  اقتصادها  اقتصادی داخلی که  یا نقص های 
میزان تاب آوری، تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر موارد یادشده یا انطباق اقتصادها 
استکبار  با  ایران  اقتصادی  و در جنگ  تحریمی  مقابل در شرایط  فوق. در  با شرایط 
جهانی، مفهوم اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری تبیین کردند. از منظر ایشان، این 
الگوی اقتصادی، الگویی برون گرا، درون زا، منعطف، با رویکرد جهادی، بومی، برآمده از 
فرهنگ انقالبی و اسالمی، متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، پویا، پیشرو، مولد و 
فرصت ساز است. با تقابل دیدگاه ها ی مقام معظم رهبری و نیز مفاهیم رایج در ادبیات 
اقتصادی متعارف در خصوص مفاهیم مرتبط و مشابه با اقتصاد مقاومتی می توان به 

نکات برجسته ای اشاره کرد که اصل تفاوت میان دیدگاه ها ی فوق را آشکار می کند:
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مبانی مفاهیم مشابه اقتصاد مقاومتی                                      
در ادبیات متعارف

مبانی مفهوم اقتصاد مقاومتی مطابق 
نظر مقام معظم رهبری

محوریت بحث در این مفاهیم پذیرش)انطباق( و تغییر 
رویکرد کلی اقتصادی یا مقاومت و تحمل شرایط بعد از 

اعمال فشارهای خارجی است.

محوریت در این مفهوم مقاومت و در عین 
حال جهش اقتصادی است.

موضوع اصلی در این مفاهیم فشارهای خارجی 
است که عمدتاً ناشی از ویژگی های ذاتی اقتصاد                               

رقابتی و جهانی است.

موضوع اصلی در این مفهوم تحریم های 
عامدانه علیه کشور است.

تبیین این مفاهیم جنبه ارزشی ندارد و به ویژگی های 
اثباتی اقتصادها اشاره دارد.

این مفهوم جنبه ها ی ایدئولوژیک و ارزشی را 
نیز دربردارد.

این مفاهیم در پی رویکردهای انفعالی در اقتصاد 
متعارف به وجود می آید و از خود ذات ندارد. 

)بعد از ورود فشارهای خارجی و بروز بی ثباتی                                          
و ناپایداری مطرح می شود.(

این مفهوم رویکردی فعاالنه دارد و از خود 
ذات دارد و در پاسخ به یک ویژگی ذاتی 

اقتصادهای ایدئولوژیک )تحریم پذیری(         
مطرح می شود.

بازیابی و ترمیم بعد از ورود فشار از ویژگی های اصلی این 
مفاهیم است.

شناخت خطر و شناخت دشمن و جلوگیری از 
ورود از ویژگی اصلی این مفهوم است.

این مفاهیم ناظر به یک بعد از اقتصادهای متعارف است و 
در پارادایم اقتصاد متعارف معنا می شود.

این مفهوم خود یک الگوی اقتصادی است در 
برابر الگوی اقتصاد متعارف.

تنها به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اشاره 
دارد.

به کل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و حقوقی اشاره دارد.

الزمه مقابله در این مدل اقتصادی آمادگی برای بازیابی 
و ترمیم است.

الزمه در این الگوی اقتصادی بصیرت، 
آمادگی، توان ترمیم و توان جهش است.

در این مفهوم در واقع بازگشت به شرایط سابق ثبات و 
پایداری در اقتصاد کالن مطرح است.

در این مفهوم تغییر الگو و سبک اقتصادی 
کل جامعه هدف قرار گرفته است.

در این مفهوم مبانی اسالمی  در کنار مبانی در این مفاهیم، مبانی اقتصادی متعارف حاکم است.
عقلی اقتصاد متعارف به کار گرفته می شود.

این مفاهیم در خصوص کشورهای کوچک و 
کشورهایی که در اقتصادهای بین المللی دارای ساختار 

ضعیف و آسیب پذیرند، مطرح می شود.

این مفهوم مخصوص کشورهای ایدئولوژیک 
و حتی کشورهای با اقتصادهای                              

قوی و بزرگ است.
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