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 مجله اقتصادی 

  5- 22 ، صفحات1394 مهر و آبان، 8و  7های  شماره
  

  های تحقق آن ها و چالشاقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت
 

  جمیل میالنی
  ارشد علوم سیاسی کارشناسپژوهشگر و 

milanijamil@gmail.com  
 

نهادهای فرسوده و  ساختارها وترمیم  پی مقاوم سازی، بحران زدایی و اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در
 های عقالیی و اعمال مدیریت مشارکت همگانی و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور و

های  روی مزیت تأکید اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و. مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است
  صاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته اقت .تالش برای خود اتکایی است تولید داخل و

کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد  پذیرد که صرفاً مصرف اقتصاد مقاومتی نمی. گیرد قرار می
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران . کند سلطه ایستادگی می

اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر . باشدهایی علیه ایران وضع شده است، مطرح میکه تحریم در شرایطی
تواند به افزایش تولید ملی شود که تالش برای بهبود وضعیت اقتصادی برپایه اقتصاد مقاومتی می محسوب می

قتصاد مقاومتی و های ارو به بررسی شاخص تحقیق پیش .سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود و بومی
همچون بدیلی  های بی سازی آن فرصت تالش برای تحقق و پیاده. پردازد رابطه آن با خود باوری ملی می

هرچند . محصولی را به دنبال دارد عدم وابستگی اقتصادی، افزایش تولید ملی و خروج از وضعیت تک
سب و وابستگی اقتصادی به درآمد های مناهایی مثل عدم اجماع نظر مسوالن، عدم وجود زیرساخت چالش

اما با تکیه بر خودباوری ملی و با عزم جهادی برای تحقق این . حاصله از فروش نفت در این راه وجود دارند
و  تحلیلی- صورت توصیفی تحقیق حاضر به. توان به تحول اقتصادی و ارائه یک اقتصاد الگو دست یافتهدف می

  .و اینترنتی به انجام رسیده استای  با استفاده از منابع کتابخانه
  

 .سازی، اقتصاد ملی اقتصاد مقاومتی، خودباوری ملی، اقتصاد الگو، مقاوم :کلیدی های هواژ
  
  مقدمه. 1

فرد اقتصادی را شاهد است که وقوع  فضای اقتصادی ایران امروز، رویدادهای ویژه و منحصر به
که شرایط ویژه و بدون الگویی  رو زمانی از این ؛ها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است از آن رخیب
نظران برای برطرف کردن  پردازی از سوی صاحب آید، ضرورت نوآوری و ایده وجود می به

های متداول اقتصادی  در هیچ یک از مکتوبات و نظریه .کند های اقتصادی ضرورت پیدا می چالش
توان یافت که برای  مقاومتی نمیغرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد 

در آن نسخه شفابخشی ... مشکالت اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت و 
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های  ای در این زمینه انجام شده باشد، اما در ترافیک نظریه ارائه شده باشد؛ شاید تحقیقات محرمانه
شرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از در . خورد اقتصادی، قحطی نظریه اقتصاد مقاومتی به چشم می

های گسترده غرب علیه کشورمان رو به  تحریم و حل مسائل اقتصادی امروز ایران عاجز هستند
تواند انقالب عظیمی را در عرصه اقتصاد  می الگوی اقتصاد مقاومتیتبیین  ارائه وگسترش است، 
  .ایران ایجاد کند

اکنون  هم. المللی مطرح شده است های بین بله با تحریماقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقا
المللی فائق  های بین اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریم

آن اصول و مبناهایی که اقتصاد ایران باید داشته باشد، . آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند
های پولی و مالی باید در این ادبیات  سیاست. نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است ادبیاتی را به

دهیم  هایی که انجام می سیاست درپاسخ دهیم که  پرسشاقتصادی مشخص شده و همواره به این 
های پولی و مالی و غیره چگونه باید باشد و  برای اینکه متوجه شویم که سیاست. باشیم دنبال چه می به

گیری را باید دنبال کند، اول باید شناخت درستی از اقتصاد ایران و مشکل اصلی اقتصاد  جهتچه 
تنها به  شود که نه بعد مشخص می اماشود  سیاستی با هدفی اجرا می عنوان مثال به. ایران داشته باشیم

اول از همه  در ادبیات اقتصاد مقاومتی ین اساسابر . ایم ایم بلکه از آن دور هم شده هدف نرسیده
از آن باید روش درست برخورد با مشکل را  پسباید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست؟ 

های  های پولی و مالی و انواع و اقسام سیاست توانیم از نحوه سیاست و آنجاست که میکنیم شناسایی 
 .میان آوریم دیگر صحبت به

لویت قرار دادن الگوها و اصول اقتصاد با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم در او
های مدیریتی و اجرایی  مقاومتی در ساختار اقتصادی و صنعتی کشور، بدیهی است که در همه حوزه

اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد مردمی . های این الگوی اقتصادی تبیین و محقق شود باید مکانیزم
بر همین اساس است که . شده استرود که بخش خصوصی بازیگر اصلی آن معرفی  شمار می به

رهبر معظم انقالب در تشریح و تبیین ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی خطاب به مسئوالن یادآوری 
اینکه ما اقتصاد مقاومتى را مطرح کردیم، خب، خود . بخش خصوصى را باید کمک کرد": کردند

به مردم است؛ همین    ن تکیههایش همی اقتصاد مقاومتى شرایطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخش
با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو  44هاى اصل  سیاست

  ."کارهاى اساسى شماست
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  پیشینه. 2
 .کید شده استأاقتصاد مقاومتی مفهومی جدید است اگر چه کمتر بر آن تدر ادبیات اقتصادی جهان، 
نظریه . توان ذکر نمود که نزدیکی و شباهت با آن دارند ی را مییها نظریه با این وجود اصطالحات و

 فنریت اصطالح که دارد می بیان بریگاگلیو .از جمله آنهاست 2بریگاگلیو 1"فنریت اقتصادی"
 :رود می کار به مفهوم دو به اقتصادی

 رجیخا کننده تخریب اقتصادی های شوک از سریع بهبود برای اقتصاد توانایی اول،

  ). 2011بریگاگلیو، ( ها شوک این آثار برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی دوم،
  از  پسهای اخیر  اند و فقط در سال در ایران نیز آثار کمی به تبیین اقتصاد مقاومتی پرداخته

بیات حال اد با این ،در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی مقاالتی راجع به آن نوشته شده است
صورت علمی تبیین و جرح  موجود کماکان ناکافی است و الزم است نظریه اقتصاد مقاومتی بیشتر و به

  :توان به موارد زیر اشاره کرد اند می از جمله مقاالتی که به این موضوع پرداخته. و تعدیل گردد
 ایران اسالمی جمهوری مقاومتی اقتصاد پیشنهادی در مقاله الگوی) 1391( مراد سیف اله
 متفاوتی و متنوع تعابیر مقاومتی اقتصاد موضوع در: نویسد می رهبری معظم مقام دیدگاه بر مبتنی

 تعریف به را آن )لغوی نه و( اصطالحی معنای که تعبیری .است شده رایج اقتصادی ادبیات در

 مربوط ویالگ و پرداخته اقتصادی فنریت ادبیات به مقاله این .کند می کینزد رهبری معظم مقام

 نیز و ملی اقتصاد تخریب ریسک ادامه، در .است داده قرار نظری بحث مورد) اقتصادی فنریت( را

 فنریت چهارگانه محورهای و گرفته قرار بحث مورد راستا این در کشورها سناریوهای رفتاری

 نایرا اسالمی جمهوری مقاومتی اقتصاد مفهوم مقاله دیگر بخش در .است شده اقتصادی بیان
 اقتصاد برای الگویی بیانات، این بر مبتنی و شده تشریح رهبری معظم مقام بیانات به باتوجه

 فنریت اقتصادی و ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد های مؤلفه شامل ایران جمهوری مقاومتی

 مقابله، چهارگانه همچنین دکتر سیف در ادامه مقاله راهبردهای .است شده پیشنهاد اقتصادی

 و را تشریح غرب اقتصادی تحریم مسئله بر منطبق وتضعیف پخش و ترمیم و سازی، جذب نثیخ
  .است کرده را معرفی آنها مصادیق

در مقاله اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تاکید بر دیدگاه رهبری ) 1391( سید حسین میرمعزی
ای  است تا آن را در قالب نظریه در صدد ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی است و به دنبال آن

منسجم توضیح دهد و معتقد است که اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسالم است که 

                                                            
1. Economic Resilience 
2. Briguglio 
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 .آید اندازد، پدید می جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر می در وضعیت حمله همه
تبع آن  ها و به عیت با تغییر در الویت هدفکند که در نظام اقتصادی اسالم در این وض کید میأوی ت

های کالن و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و  در اصول راهبردی و سیاست
  .شود شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می مردم، راهبردی کالن طراحی می

 راهکاری مقاومتی؛ اقتصاد"نوان ع در مطلبی تحت ،)1392( بحرینی زاده محمدحسین حسین
اقتصاد مقاومتی را یک اصطالح ابداعی و نوآورانه می داند که مثل یک موجود زنده  "توسعه برای

کنند  سازی در اقتصاد مقاومتی اشاره می ویژه ایشان به مرحله گفتمان به. کند مراحل رشد را طی می
کند و حدود و ثغور آن  و معنا را پیدا می که از رهگذر گفتگوهای علمی و نقادانه بهترین تبیین

داند و آن را آغاز  وی تقلیل اقتصاد مقاومتی به مقاومت اقتصادی را درست نمی. شود مشخص می
داند که  وی اقتصاد را نه هدف بلکه وسیله می. داند سازی فوق می یک انحراف در فرایند گفتمان

  .باید مسیرهای درستی در این راه برگزیده شوند
 مدیریت نماد مقاومتی؛ اقتصاد در مقاله) 1393( حیدری علی زیرکی و سیدمرتضی هزاوئی

در جهت  بسیاریهای  نویسند با وقوع انقالب اسالمی تالش می ایران سیاسی اقتصاد در جهادی
نیافتگی ایران صورت گرفت که با موفقیت همراه نبوده است، به همین دلیل  تحول در وضعیت توسعه

مثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر  کنونی طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی به در شرایط
نویسندگان معتقدند . انقالب اسالمی و در پاسخ به فشار وارد کردن به اقتصاد ایران ارائه شده است

  .باشدثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران ؤتواند عامل م که اقتصاد مقاومتی می
نام  بدیهی است که تعریف یک راهبرد اقتصادی بهنویسد،  هم در یادداشتی می) 1391( عسگری

به نسبت تعامل نظام اسالمی با نظام اقتصادی جهانی از سویی و تقابل و رویارویی  "اقتصاد مقاومتی"
نان، مرتبط های استکبار جهانی و عدم پذیرش سلطه آ عبارت بهتر مقاومت در برابر خواسته یا به
های روز  بینی با منافع ابرقدرت بینی خاصی است و این جهان اقتصاد کشوری که دارای جهان .است

با چنین کشوری پایدار بوده و در هر   دنیا در تضاد است اقتصاد خاصی خواهد بود، چرا که دشمنی
کشوری مثل ایران  های از این روی باید همه راهبردها و سیاست .یابد ای به شکلی بروز می دوره
ای طراحی شود که از کیان آن در برابر تهدیدها حفاظت کند و مسیر رسیدن به اهداف  گونه به

قرار داشته و در برابر   جمهوری اسالمی ایران که همیشه در معرض دشمنی .کشور را هموار سازد
آن به اقتصاد مقاومتی  ها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضع داشته باشد که از آن

وقتی نظامی مانند نظام جمهوری اسالمی در جبهه مقاومت در برابر استکبار و  .شود تعبیر می
باید  شود صهیونیسم جهانی است و امنیت نظام اسالمی در چارچوب مقاومت در برابر نظام سلطه تعریف می
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جتماعی و حتی اقتصادی نظام ساختارهای سیاسی، فرهنگی، ا: های نظام مانند دیگر زیرمجموعه
  .با همین مفروضه و شرایط مقاومت در برابر استکبار جهانی شکل گیرد و عمل کند اسالمی ضرورتاً

 "شناسی اقتصاد مقاومتی رهیافتی بر هستی"عنوان  ای تحت هم در مقاله) 1393(دکتر رهبر و همکارانش
. د از منظر و دیدگاه اسالمی آن را بررسی نمایندموضوع اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داده و تالش دارن

  .دهد دانند که اجازه رشد را در شرایط تحریم و فشار می آنها اقتصاد مقاومتی را اقتصادی می
  

  مبانی اقتصاد مقاومتی. 3
جانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه برای وارد آوردن  یک های اعمال تحریم

ار به نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است،کما اینکه اندکی پس از پیروزی انقالب اسالمی و فش
  پس از تسخیر النه جاسوسی ایاالت متحده، آمریکا قانون تحریم نظام جمهوری اسالمی ایران را 

عظم رهبر م .ها افزوده شد بر حجم این تحریم سال گذشته نیز مرتباً  30به اجرا گذاشت و در طول 
انقالب بعدها مدل اصلی برای اقتصاد کشور را مدل اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و در جمع 

ایشان در این  .له پرداختندئبه تشریح این مس 1389ان سال کارآفرینان کشور در ماه مبارک رمض
  : ددیدار با اشاره به ضرورت توجه به مدل جدیدی از اقتصاد به نام اقتصاد مقاومتی تصریح کردن

. امروز کارآفرینى معناش این است. وجود بیاوریم ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به"
زنیم؛ بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین  ها را دور می دوستان درست گفتند که ما تحریم

هاى  رى که در سالکنند؛ مثل موارد دیگ کنندگان را ناکام می زنند، تحریم ها را دور می کشور تحریم
هاى سیاسى بود که یک اشتباهى کردند، یک حرکتى انجام دادند، بعد خودشان  گذشته در زمینه

حاال . چند مورد یادتان هست البد دیگر. مجبور شدند برگردند، یکى یکى عذرخواهى کنند
این دفعه هم  .در این ده بیست سال اخیر، از این کارها چند بار انجام دادند. دانند ها نمی جوان

ى که یاین کارها  همه. سال است تو تحریمیم 30البته تحریم براى ما جدید نیست، ما . همینجور است
این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى   شده است، همه

که خود را موظف مسئوالن و دلسوزان کشور   خب، ولى این دلیلى است براى همه. توانند بکنند نمی
بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه 

. "همه خودشان را باید موظف بدانند. حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى استعظیم؛ که کشور ایران 
مت در مقابل کارشکنی دشمن، همراه باشد با مقاو دانند که ی میلمد را ایشان اقتصاد مقاومتی

داند بلکه  خباثت دشمن، معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی نمی
دهد حتی در شرایط تحریم و فشار هم  دهد و اجازه می اقتصادی است که به یک ملت امکان می
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پذیری  ند و هم آسیبما به رشد اقتصادی محفوظ می هم روند رو. رشد کند و شکوفایی داشته باشد
  .)1391دفتر حفظ و نشر آثار، ( یابد آن کاهش می

های کالن سیاسی و امنیتی نظام  اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست
اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی 

گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را  های  ها و توطئه تحریم
اقتصاد . ای و جهانی حفظ کند جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه رشد همه ادامه دهد و روند روبه

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی . مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد
طوری که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و  ست نه یک اقتصاد منفعل و بسته بهفعال و پویا

مفهوم اقتصاد ). 1391عسکری، ( نامالیمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند
رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و  ین معناست که حتی در فرایند فشار روند روبهه امقاومتی ب
  ).1391سیف، ( د و کمتر آسیب ببیندکاهش یاب پذیری آن آسیب

این نوع اقتصاد، مردمی است و از  .اقتصاد ملی است یهدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیا
ضمن اینکه از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده  ،شود های مردم و نخبگان در آن استفاده می ظرفیت

های  ها و ضعف اقتصادی که با توجه به همه قوتاقتصاد مقاومتی یعنی  .)1391رضایی، ( شود می
کند و برای هر شرایطی برنامه  های بیرونی سناریوسازی می داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصت

 شناسد و برای تغییرات واکنش مناسبی دارد خوبی می سنج است و درون و برون را به دارد و محیط
اثر و در نهایت بی اثرسازی تهدیدها در  ل، مهار، کمراهبرد کنتر چهار ).1392بحرینی، زاده  حسین(
  .)1391چهره،  خوش( یند اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیردافر

اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد 
های آن    که شاخصاقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است . است 1کاربردی

به  2اقتصاد مقاومتی  توان با واژه   این دیدگاه جدید به اقتصاد را می .ریشه در عمل دارد، نه حرف
استفاده  3اقتصاد سیاسی مقاومتی  توان از واژه   تر، می   مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیق

عریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک ترا های اقتصاد سیاسی    کرد و برای ارزیابی آن شاخص
باشد که    های اقتصاد سیاسی می   حل راه در پیمفهوم اقتصادی و مفهوم اقتصاد سیاسی است تا یک 

  های ایجادشده در عرصه   تنها بر بحران نه تا باشد مبتنی بر اقتصاد اسالمیدر عمل و کاربرد بتواند 

                                                            
1. Applied Economy 
2. Resistive Economy 
3. Political Resistive Economy 
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نگری الزم نیز اتخاذ  قرار دهد که آمادگی و آینده را در جهتیقتصاد اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه مسیر ا
  .)1391سایت تبیان، ( شده باشد

های اقتصادی دیگری  تعاریف متعددی برای اقتصاد مقاومتی ذکر شده است و آن را با نظریه
  :عبارتند ازشوند که  از جمله برای اقتصاد مقاومتی چهار تعریف قائل می .اند مترادف و نزدیک دانسته

  

  اقتصاد موازی. 3-1
  طور که انقالب اسالمی  اقتصاد موازی است؛ یعنی همان  مثابه تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به

  توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته با
برای تأمین اهداف انقالب  دامروز نیز بای ،د مسکن نمودامداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیا

های  این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی
پس باید . آید نهادهای رسمی اقتصادی برنمی  مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده

این  .ویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به اقتصاد پریم نیاز داریم برای این کارنهادهایی موازی 
کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران  ،معنای نفی نهادهای مرسوم نیست امر البته به

ن الگو در البته ای. مندیم انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب بهره
های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری  مدل

امور عمومی   اری و ادارهذهای چندالیه سیاستگ برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام
نهاد، خیریه  های مردم نتوانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازما عنوان مثال می به. برخوردارند

دفاعی و امنیتی کشورهای   بهداشت و سالمت یا حتی در عرصه  های خصوصی در عرصه و بنگاه
ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقالب  البته مهم. غربی نام ببریم  یافته توسعه

را مثالً هیچ تصوری از بانک نوینی روبرو خواهد بود، زی های پرسشاجرا با   اسالمی و در عرصه
مالی کشور در دو الیه دولتی و -بخشی به عرصهی پولی مرکزی موازی در یک کشور و سامان

نشدنی و غیرمعقول  های اداره مدل  توان این الگو را در زمره اما باز هم منطقاً نمی . عمومی وجود ندارد
  .حساب آورد به
 

  اقتصاد ترمیمی. 3-2
زدایی،  سازی، آسیب د مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی مقاومتعریف دوم از اقتصا

یعنی اگر در . مد موجود اقتصادی استاگیری و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکار خلل
 در پیتواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید  گفتیم که فالن نهاد نمی رویکرد قبلی می
مثالً . های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند بازتعریف سیاست آن هستیم که با
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های ضعف و بحران را  خواهیم که کانون در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می
ها یا  در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم

در مقام تمثیل . انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهندنیازهای 
توان گفت این کار شبیه همان کاری است که پتروس فداکار با فروبردن انگشت خود در تَرَک  می

این . های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم دیواره سد انجام داد؛ یعنی باید ترک
سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و  له یعنی ترمیم و مقاومئمس

هایی از تاریخ  یافته نیز در برهه کشورهای توسعه. مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست
مثالً غرب پس از دو شوک نفتی . سازی ساختارهای اقتصادی شدند اقتصادی خود، مجبور به مقاوم

که  طوری های نوین کرد؛ به های فسیلی با سایر سوخت ، اقدام به جایگزینی سوخت1983و  1979
با این توضیحات ما امروز فقط . شود دالر نیز دچار شوک نفتی نمی 100های باالی  امروزه با قیمت

  .ملی و ارزشی هستیم  نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه
 

  اقتصاد دفاعی. 3-3
آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابر آن   شناسی، م از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجمهتعریف سو
یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را . هجمه است

ه ابزارها ایم ک بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته. دهند چگونه و با چه ابزارهایی صورت می
های هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه  و شیوه

بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی . آنان تدوین و اجرا کنیم
  .و اجرا نخواهد شد

  

  اقتصاد الگو. 3-4
مدت سلبی و اقدامی  ساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاهچهارمین تعریف نیز این است که اسا

مدت  صرفاً پدافندی نیست؛ بر خالف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه
اندازی کالن به اقتصاد جمهوری اسالمی ایران دارد و یک اقدام  دانستند، این رویکرد چشم می

های رهبر معظم انقالب  رسد دور از دیدگاه نظر می یف هم که بهاین تعر. شود بلندمدت را شامل می
آلی هستیم که  در این رویکرد، ما در پی اقتصاد ایده. نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد

هم اسالمی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم 
بدین معنا اساساً در الگوی . ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد وده و زمینهمد بابخش و کار الهام

در این . باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد های مهم الگو  یکی از مؤلفه  اسالمی ایرانی پیشرفت،
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 .شود پذیری و نوآوری می مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک
  وجه دارند، عموم و خصوص مِن  این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه  البته همه

های مطلوب را نیز  مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی منتها برخی کوتاه
  ).1391 پیغامی،( کشند برایمان به تصویر می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  های آن برای اقتصاد ایران مدل اقتصاد مقاومتی بر اساس قابلیت .1نمودار 
  

پذیری  در این الگو بر تقویت رقابت .اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار است
های  افزایش مشارکت مردم در فعالیت و زا های فساد اقتصاد کشور، افزایش شفافیت، حذف زمینه

مچنین توجه اکید به محورهایی مثل حفظ و تقویت مراودات تجاری و ه. شود کید میأاقتصادی ت
سهم سازی اندازه دولت و کاهش  مین مالی از خارج، منطقیأهای دیگر، توجه به ت سیاسی با کشور

در مجموع اقتصاد مقاومتی مبتنی : وی افزود. های نفتی از منابع بودجه الزم و ضروری است درآمد
صورت  های علم اقتصاد به های سنجیده در چارچوب نظریه راستا سیاستبر بازار است و در این 

هایی مواجه است که  ها با محدودیت البته این سیاستگذاری. کار گرفته شود هماهنگ باید به
نرخ رشد تولید،  مانندهایی  ها باید به بررسی و رشد شاخص دانان با علم به این محدودیت اقتصاد

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی  .)1393بازمحمدی، ( دنکاری بپردازکاهش نرخ تورم و نرخ بی
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مد موجود اقتصادی مطرح انهادهای فرسوده و ناکار زدایی و ترمیم ساختارها و سازی، بحران مقاوم
شرط و الزام  های عقالیی و مدبرانه، پیش و اعمال مدیریت باور و مشارکت همگانی که قطعاً شود می

داخل و های تولید  روی مزیت تأکیدها و  مقاومتی کاهش وابستگی اقتصاد. است چنین موضوعی
 اقتصاد .گیرد اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می. است تالش برای خود اتکایی

سلطه  کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد پذیرد که صرفاً مصرف مقاومتی نمی
وضعیت اقتصادی  عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت اقتصاد مقاومتی به. کند ستادگی میای

اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیر . است هایی علیه ایران وضع شده، مطرح ایران در شرایطی که تحریم
فزایش تواند به ا پایه اقتصاد مقاومتی می اقتصادی بر شود که تالش برای بهبود وضعیت محسوب می

  ).1391میالنی، (د صنعتی و مدرن منجر شو سازی تکنولوژی تولید ملی و بومی
  : طور کلی اقتصاد مقاومتی دو شاخصه اساسی دارد به
  .در برابر تهدیدها و ترفندهای دشمن مقاوم است و کمتر آسیب می بیند -
  ).1391 میرمعزی،( کند تهدید را تبدیل به فرصت کرده و در وضعیت تهدید رشد می -

و چنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین  باشد نمیاقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته 
منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و  .نیست

 .شود تعریف میبسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد های اقتصاد مقاومتی می عنوان مطلعی بر شاخصه وار و به خالصه
  رهایی از اقتصاد نفتی -
  گسیخته دشمن اقتصاد مقاومتی واردات لجام -
  جهش در خودکفایی -
  تقویت بنیان تولید داخلی -
  تقویت بنیان تولید علم و فناوری -
  سی اقتصادی و تجاریتقویت دیپلما -
  بر بخش حقیقی) بازار پولی و مالی(پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد  -
  ).1391فر،  حمیدی( برداران تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره -

 مانندی یها های پایه شود بلکه در آن به بحث اقتصاد مقاومتی تنها به مباحث اقتصادی محدود نمی
ها و ثبات سیاسی و توسعه پایدار هم در  توجه و احترام به حقوق انسان. عدالت توجه ویژه شده است

لفه رشد اقتصادی، ؤم 4الگوی پیشنهادی و جامع اقتصاد مقاومتی در مجموع بر . آن مطرح است
  .ایان استزیر نم نمودارکید دارد که در أعدالت اقتصادی، فنریت اقتصادی و ثبات اقتصادی ت

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  15 ... اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی

 

  

 
  .1391سیف، : مأخذ

  الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی .2نمودار 
  

  ها در راه تحقق اقتصاد مقاومتی ها و چالش فرصت. 4
 .شود و برای تحقق آن مشکالتی سر راه وجود دارد خود اجرایی نمی خودی ایده اقتصاد مقاومتی به

گیری اقتصاد  شکل. دهد قتصاد ایران قرار میهایی را در اختیار جامعه و ا همچنین پیگیری آن فرصت
ایجاد مقاومت اقتصادی در برابر فشار دشمن، تضمین رشد : مقاومتی نتایج مهمی در بر خواهد داشت

اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی، ممانعت از ایجاد اخالل در رفاه عمومی، حل مشکالت مردم و 
  .)1391سیف، ( واقع گردد مؤثرقتصاد تواند در بهبود وضعیت ا می جلوگیری از بیکاری

  

  ها فرصت مقابله با تحریم. 4-1
در شرایط حاضر باید با توجه به . است تحریم اقتصادیبا مناسبی برای مقابله حل  اقتصاد مقاومتی راه
ها  ها، فرصت زننده، کاستی های درونی و بیرونی، نقاط ضعف و قوت و منافذ آسیب تأثیر و تأثر متغیر

تر بر اساس دستورات دین مبین اسالم و با مبانی اقتصاد اسالمی و با هدف  ها و از همه مهم و تهدید
های تحقق اقتصاد مقاومتی واقعی را  ایرانی اقتصاد ایران راه–طراحی و ترسیم الگوی اقتصاد اسالمی

رای های آتی دشمن را ب پژوهی دقیق و عالمانه تمام فرصت اقتصادی که با آینده .جستجو کنیم
. گیرد کار می زدن به اقتصاد کشور شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را در سطوح مختلف به ضربه
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توانیم تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و زمینه جهش کشور را  در این صورت است که ما می
   .)1391فر،  حمیدی( فراهم کنیم

  

  فرصت ایجاد ثبات اقتصادی. 4-2
توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و    اقتصاد مقاومتی را نمی

های بارز    های خارجی اقتصادی یا همان استقالل اقتصادی از شاخصه   عدم تزلزل در برابر شوک
   .اقتصاد مقاومتی است

  

  حضور و مردمی شدن اقتصاد. 4-3
های  اده شوند، از بروز بسیاری از مفسدهکه مردم در اقتصاد کشور مشارکت د طبیعی است زمانی

یکی از ارکان اصلی در تحقق اقتصاد . شود ها جلوگیری می خواری ها و ویژه خواری اقتصادی، رانت
مقاومتی، حمایت از تولید ملى است؛ برای حمایت از تولید ملی به یک نهضت عظیم ملی نیاز است، 

 رور در تحریم تنباکو و بستن شیر نفت بطور که اراده ملی برای حمایت از کیان کش همان
استعمارگران متجلی شد و همان عزم ملی سرانجام پیروزی انقالب اسالمی را رقم زد، به همان عزم 

  .ملی و نهضت مردمی برای خرید کاالی ایرانی نیاز است
  

  سازی برای شفافیت و مبارزه با فساد فرصت. 4-4
خصوص در بخش کاالهای  های اقتصادی وارد شود، به   اقتصاد مقاومتی الزم است در زیربخش

بخش داخلی و  دوتوان به    فعالیت اقتصاد مقاومتی را می  حوزه. استراتژیک وارداتی و صادراتی
بندی نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در  خارجی تقسیم

  .سیاسی داردـ  خوارن نیاز به اصالح امور اقتصادی   و سیاسی و رانت داخل نیز در مقابل مفسدان اقتصادی
  

  استقالل اقتصادی. 4-5
توان صرفاً مقاومت اقتصادی دانست، بلکه ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و    اقتصاد مقاومتی را نمی

های بارز    های خارجی اقتصادی یا همان استقالل اقتصادی از شاخصه   عدم تزلزل در برابر شوک
 کاهش وابستگی به درآمد نفت اولین اصل استراتژیک اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی است

کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز به مفهوم کنار گذاشتن نفت و گاز  .)1391خوش چهره، (
د رانت برای فروشی نفت و جلوگیری از ایجا معنای جلوگیری از خام از اقتصاد ملی نیست، بلکه به

  .افرادی است که با درآمدهای حاصل از نفت و گاز ارتباط نزدیک دارند
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  نظر چالش عدم همگرایی و اجماع. 4-6
نظر  به. خورد به چشم میهای اقتصادی متأسفانه ناهماهنگی و نبود همگرایی درباره تحقق شعار

کند و طبیعی است که در  ثبات می یرسد دستان نامرئی برای ضربه زدن به تولید داخلی، بازار را ب می
تبلیغات سطح شهر در حمایت از . تواند سر بلند کند ثبات اقتصادی، تولید نمی یک بازار بی

ای برای خرید کاالی ایرانی را  محصوالت خارجی به قدری پرهیاهو و اغواکننده است که هر اراده
اعتمادی، جدای از  اند و این بی تماد شدهاع مردم به کاالی ایرانی بی. کند به سودایی خام تبدیل می

ها و  های اقتصادی نادرست و سودجویی برخی آقازاده کارگیری سیاست های خارجی، ثمره به توطئه
  .های مافیایی است پدرخوانده

تواند تحقق اقتصاد  های مناسب اقتصادی از دیگر مشکالتی است که می عدم وجود زیرساخت
های تولید  اند و بنگاه کاره مانده های اقتصادی نیمه بسیاری از طرح. سازدمقاومتی را با مشکل مواجه 

با رونق بخشیدن باید این مشکل باید با مدیریت جهادی برطرف گردد و  .تعطیل هستند در حالت نیمه
  .های اقتصادی در راه تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کرد به اقتصاد و استحکام پایه

و اتکا به منابع زیرزمینی و نفت و گاز هرچند درآمد خوبی را نصیب محصولی ایران  اقتصاد تک
اما از نظر وابستگی به یک محصول و داشتن اقتصادی رانتی همواره تهدیدهایی  ،کند کشور می

برای کاهش وابستگی به نفت باید استراتژی توسعه اقتصادی با متوجه اقتصاد ایران است و 
  ). 1363مشایخی، ( اقع شودمدت مورد توجه و های بلند سیاست

  

  راهکارهایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. 5
های نظام  نخست اینکه در منظومه هدف: دو تغییر عمده باید رخ دهد تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد

بندی اصول راهبردی  تبع آن الویت اقتصادی اسالم استقالل اقتصادی در الویت اول قرار گیرد و به
دوم اینکه جهاد اقتصادی . های کلی متناسب با تغییرهای جدید تنظیم شود ده و سیاستنظام تغییر کر
  ).1391میرمعزی، ( ولین واجب فرض شودئبر مردم و مس

هنگام در خصوص  های به  کید شده است که با اجرای سیاستأقانون اساسی ت 44در اصل 
بود یابد و مسیر حرکت از اقتصاد وری به های دولتی به مردم، عملکرد مدیریتی و بهره واگذاری

ثیر و فشار و أت دانیم که بخش خصوصی تحت دولتی به اقتصاد پویا فراهم شود؛ از طرف دیگر می
تقویت نقش و عملکرد این  بر این اساس .باشد های کمتری نسبت به بخش دولتی می محدودیت

ومت اقتصاد را در مقابله با تواند تا حدودی از مشکالت ناشی از تحریم بکاهد و مقا ها می بخش
   .های پیش رو باال ببرد محدودیت
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توان پویایی را به اقشار  وری و باال بردن سطح رفاه عمومی می با حمایت از افزایش تولید و بهره
و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک ها را کمرنگ  پذیری ناشی از تحریم جامعه بازگرداند و آسیب

گیری و  های نظام تصمیم در رده ویژه بهخیالی  نگری و خام یتمحدود. )1391حیدری، (نمود
کید بر مفهوم مدیریت استراتژیک و أت .)1391چهره،  خوش( سیاستگذاری را باید کنار بگذاریم

ای عمل کردن  نگری و جزیره نگری از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا بخشی کالن
 های مختلف اجرا شود صاد مقاومتی با هماهنگی نیروها و بخشاگر اقت. آفت مدیریت در کشور ماست

  ).1393هزاوئی و زیرکی، ( توان تحول ساختاری در اقتصاد و تبدیل تهدیدها به فرصت را داراست
 از اقتصاد شرایط در تحول اقتصاد؛ کردن مردمی مردمی؛ و دولتی های ظرفیت همه از استفاده

نفت؛  به وابستگی کاهش خصوصی؛ بخش سازی نمنتوا ،44 اصل های سیاست اجرای طریق
 و دانش پایه بر اقتصادی کارهای گذاری غیرنفتی؛ بنیان درآمدهای با نفتی درآمدهای جایگزینی

 کردن فعال ملی؛  تولید از کشور؛ حمایت اقتصاد غالب به وجه بنیان دانش اقتصاد شدن تبدیل
 و جایگزینی با مصرف مدیریت و مصرف در تعادل متوسط؛  و کوچک تولیدی واحدهای
 منابع درست اقتصادی؛ مدیریت مفاسد با مبارزه خارجی؛ با کاالهای داخلی تولیدات ترجیح
 و زمان از حداکثری استفاده اسراف؛ از جلوگیری برای سازی فرهنگ و مصرف مدیریت ارزی؛
 مقررات؛ تغییر و الساعه خلق های تصمیم از پرهیز و برنامه اساس بر امکانات؛ حرکت و منابع

  .)1391سیف، ( همبستگی و وحدت از صیانت
مصرف، تولید . نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری برای اصالح الگوی مصرف است -

رونق تولید داخلی . کنند گذاری را مشخص می دو در کنار هم، جهت سرمایه دهد و این را جهت می
رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود،  و کم تواند به افول و کاستن از وارداتی که می

گیرد البته  تر شکل می استقالل اقتصادی، قطع وابستگی به خارج، ارتقای تکنولوژی در سطح کالن
  .معنای تحمیل فشار به مردم نباشد ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به گونه باید به
شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در  وری در تولید، کاهش قیمت تمام افزایش بهره -

  .ویژه تولیدات استراتژیک رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به
  های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه های فقر و آسیب کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه - 
ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد  مههای حمایتی پولی و مالی و بی سازی سیستم فعال -

  داخلی و نیز حمایت از صادرات کاالهای غیرنفتی
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آالت در ازای کاهش واردات کاالهای  افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین -
مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معامالت در عصر اطالعات همزمان با تولید علم و تولید دانش 

  بنیان های دانش شرکتاز  فنی و حمایت
گندم، روغن، شکر یا حداقل : های مربوط به خودکفایی کاالهای اساسی مانند تداوم سیاست -

ترتیباتی برای یک اقتصاد ترکیبی مقاومتی در اینباره و با توجه به فقدان طبیعی استعداد کشور برای 
ادی دنیا باید در راستای اهداف های اقتص خودکفایی کامل، نوع همسازی با دیگر کشورها و کانون

  .استراتژیک کشور شکل گیرد
بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم  توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش -

  ینداهای بهینه در این فر و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاست
در روند تأمین کاالها به این معنا که به محض اعمال تحریم در ها  تبدیل تهدیدها به فرصت -

دهی به عزم ملی در حوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خودکفایی  برخی از کاالها، شکل
نباید اجازه داد . کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تأمین این اقالم الزمه اقتصاد مقاومتی است

که تحریم کاغذپاره نیست و  ضمن آن. نمایی شود دیدهای اقتصادی، بزرگدر مورد فشارها و ته
  .نباید از آن استقبال کرد

کاهش اتکا به نفت از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی یا کاالهای  -
   استراتژیک متکی بر نفت مانند پتروشیمی

گسترش ارتباطات اقتصادی  برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، -
ای و متکثر کردن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند  های منطقه با کشورها و بلوک

  شریک کوچکتر
باید این مهم با توجه . الملل تالش برای جلوگیری از اجماع در قبال نظام اسالمی در سطح بین -

گرفته  شکل یها  جاری ایران و تواناییهای اقتصادی و ت های اقتصاد جهانی و جاذبه پذیری به آسیب
  .در توسعه اقتصادی و فناوری کشور ساماندهی شود

ها و مؤسسات ایرانی با برخی از  های مشترک یا ایجاد ارتباطات مؤثر شرکت ایجاد شرکت -
المللی برای تعامل و تأمین در موارد ضروری در فناوری و  ای و بین مؤسسات خارجی در سطح منطقه

وجود تالش استکبار، امکان مداخله و فشار خارجی در این  نحوی که با ت فنی و کاال بهتجهیزا
خصوص فراهم نشود، ضمن اینکه ایجاد اینگونه ارتباطات بین بخش خصوصی کشور با همتایان 

  .خارجی آنها مؤثرتر خواهد بود
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تباطات مؤثر تالش برای جلوگیری از ایجاد اجماع و تحریم بانکی و وجود تحرک برای ار -
  های مخالف ونقل با استفاده از امکانات خارج از سلطه قدرت بانکی و بیمه و حمل

ونقل کشور و جلوگیری از ایجاد انسداد و محدودیت توسط  مراقبت از توانمندی حمل -
ونقل دریایی و واکنش مناسب در صورت نزدیک شدن  ویژه حمل هونقل ب استکبار در قبال حمل

  رصهدشمن به این ع
ضمن آنکه برای تقویت . گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی شکل -

هدف از این نوع دیپلماسی تبیین . اقتصادی ملی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز الزم است
فشارها در مورد کاالی مصرفی و . دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است

دستاوردهای مقاومت کشور دستاوردهایی  اماشود،  ره اقتصادی وارد میهای روزم شاخص
) ای هسته(های برتر  ها و فناوری ت هستند همچون خودکفایی در تکنولوژیداستراتژیک و بلندم

  . ...استقالل در سیاست خارجی و 
 سازی کاالهای اساسی در ابعاد حجیم خودداری از اسراف و ضایع کردن کاالها و ذخیره -

) مانند کشور سوئیس(شده و هوشمند توسط مردم  های کوچک و هدایت توسط دولت و انبارک
  حتی در زمان صلح و آرامش جهت تأمین امنیت غذایی مردم

برقراری ارتباطات فراوان متکثر بین اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی که برای نظام استکبار  -
  .که مورد تهدید واقع شود غیرقابل کنترل است و احتیاط در ارتباطات بزرگ

های استراتژیک  مثل در برخی موارد با توجه به مزیت به آمادگی برای انجام اقدامات مقابله -
 ).1391عسکری، ( استراتژیک ها، منابع نفتی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئو نظام اسالمی از جهت تسلط بر آبراه

از  های مختلف اعم های داخلی در زمینه ظرفیت ها و حمایت ازتولید ملی و توجه به پتانسیلدر مجموع 
کاهش وابستگی  محصولی و رانتی در راستای فاصله گرفتن از اقتصاد تک، ...و  کشاورزی، صنعتی

های نوین و حمایت  از فناوری توجه به نخبگان و استفاده، اقتصادی به نفت و رفع تهدیدات احتمالی
نگاه باندی و جناحی به منابع و مدیریت  ساد، و عدممهار سوداگری و ف، بنیان از اقتصاد دانش

سازی اقتصاد و  مردمی، منافع ملی و حیاتی کشور نظر بین مسئولین بر سر اقتصادی کشور و اجماع
رقابت سالم و کارساز برای دست یافتن به توسعه  تالش برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد

های موفق جهانی و  ودر رویی با آن و اخذ تجربهجهانی و عدم ر تعامل مثبت با اقتصادی، اقتصاد
  ).1391میالنی، ( باشند برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزم و حیاتی می سازی آنها بومی

  
  
  

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  21 ... اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی

 

  جمع بندی. 6
 موضوع در دشمن ایشان، نظر از .شد انقالب مطرح معظم رهبر جانب از ابتدا مقاومتی اقتصاد ایده

 رهبری معظم مقام بیانات در دقت با .است اسالمی نظام دم ازمر کردن جدا در پی اقتصادی تهدید
 موجب مقاومتی اقتصاد ایشان، نظر از .است استخراج قابل اقتصاد مقاومتی محورهای و ها مؤلفه

 و بماند محفوظ کشور در شکوفایی اقتصادی و رشد روبه روند شرایط فشار در شود یم
در  که داشت خواهد مهمی نتایج مقاومتی قتصادا گیری شکل .کند پیدا کاهش پذیری آن آسیب
 الزاماتی شرایط و مقاومتی اقتصاد همچنین .است شده تصریح آنها به رهبری معظم مقام بیانات
 اجرای طریق از شرایط اقتصاد در تحول مردمی، و دولتی های ظرفیت همه از استفاده که دارد

 .آنهاست جمله از نفت به وابستگی کاهش و خصوصی بخش توانمندسازی ،44 اصل های سیاست
 مقاومتی اقتصاد الگوی توان می شد، استخراج معظم رهبری مقام بیانات از که هایی مؤلفه اساس بر

 فنریت و اقتصادی ثبات اقتصادی، عدالت اقتصادی، رشد اساسی شامل مؤلفه چهار با را ایران
 بازدارندگی، راهبردهای چهارگانه اردمو شامل اقتصادی فنریت راهبردهای .کرد پیشنهاد اقتصادی

  .است تضعیف و پخش راهبردهای و ترمیم و جذب راهبردهای راهبردهای خنثی سازی،
ولین و مردم دارد الزم است به تولید ملی بها ئجانبه مس تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به همت همه

باید به تولیدات . ا کندمحصولی نجات پید داده شود، تالش شود تا اقتصاد کشور از وضعیت تک
های اقتصادی کشور توسعه یابند و بر مبنای اقتصاد  گرایی بها داده شود و زیرساخت داخلی و بومی

  .اسالمی الگوی اقتصاد مقاومتی مطابق با شرایط و وضعیت اقتصادی کشور تبیین گردد
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