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و عملاقتصاد مقاومتی، اقدام   

 حسن حمیدی سوال

 

 چکیده:

 شكوفايي رشد زمينۀ تحريم، فشار شرايط در حتي ملت، يك براي كه است اقتصادي مقاومتي، قتصادا    

 تئوريكي هاي جنبه تمام گرفتن نظر در با جدي نسخه يك اينكه بر عالوه مقاومتي تصاداق .آورد فراهم

 آن، بودن اختيار در با كه رود مي شمار به عملياتي نسخه يك است، ايران تصاداق اقتضائات با متناسب

 عمل و اقدام با همراه نسخه، اين كه است اين شرطش البته كرد، تضمين را اقتصادي شكوفايي توان مي

 اقتصاد و شده بسيج كشور عمومي فضاي كه معنا اين به باشد؛ ملت آحاد تمامي سوي از الزم و متعهدانه

 هاي حوزه از اعم كشور هاي بخش تمامي ميان اين در .كنند سازي پياده ملي وظيفه يك عنوان به را مقاومتي

 اقتصاد هاي سياست بايد مصرف الگوي و گذاري سرمايه سازي، تصميم گيري، تصميم خارجي، داخلي،

اين واژه . كنند طراحي ا،ه سياست اين مبناي بر را خود اقدامات و داده قرار خود كار سرلوحه را مقاومتي

مطرح گرديد. در همين ديدار،  9831اولين بار در ديدار كارآفرينان با مقام معظم رهبري در شهريور سال 

را معنا و مفهومي از كارآفريني معرفي و براي نياز اساسي كشور به  «اقتصاد مقاومتي»مقام معظم رهبري 

 .را معرفي نمودند «آمادگي كشور براي جهش»و  «فشار اقتصادي دشمنان»كارآفريني نيز دو دليل 

 

 

 

 

 و عمل اقدام اقتصاد مقاومتي، واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

 قدرت قطب با سازگاري بناي كه شد پديدار دنيا در از حكومت جديدي شكل اسالمي، انقالب ظهور با 

 كه خاورميانه در منطقه هم آن حكومتي چنين ظهور. پرداخت استكبار با مبارزه به و نداشته را استكبار

 قوا تمام با جهاني استكبار نظام كه شد باعث است، زياد بسيار اهميت داراي ژئوپليتيكي و اقتصادي ازلحاظ

 به تهاجمات نظامي، هاي زمينه در استكبار پيروزي عدم و جنگ يافتن پايان با. برخيزد انقالب با مبارزه به

 همراه گسترده تهاجمات با اخير هاي سال در خصوصاً كه ها عرصه اين از يكي. شد ديگر كشيده هاي عرصه

 و نوآوري به مكلف اسالمي انقالب خود بنابراين( 9111باالسا، ). است «اقتصادي عرصه» است، بوده

 ،برپا كند را ستيزي استكبار علم كه هر كشوري. است اقتصادي جديد هاي عرصه در سازي  الگو و پردازي نظريه

 (.9831عليخاني، ) .است «9مقاومتي اقتصاد» مفاهيم از اين يكي. است الگوهايي نينچ نيازمند

 اقتصاد با تقابل و رويارويي در معموالً اقتصاد نوع اين مقاومتي، اقتصاد از اقتصاددانان از برخي تعريف به بنا

 ايستادگي سلطه، ادياقتص اهداف مقابل در و نيست منفعل كه گيرد ميقرار كشور يك كننده مصرف و وابسته

. دارد اهداف و بيني جهان اساس بر آن سازي بومي و موجود اقتصادي ساختارهاي در تغيير سعي و نموده

 اتكاي از رهايي و نفتي منابع از استفاده محدود كردن سمت به بيشتر هرچه بايد اقتصاد، نوع اين تداوم براي

 كه كند مي پيدا معنا شرايطي در مقاومتي اقتصاد كه داشت توجه و كرد حركت منابع اين به كشور اقتصاد

 مقاومتي  اقتصاد كه است دشمن نرم جنگ همچنين و اقتصادي جنگ برابر در و باشد داشته وجود جنگي

 .كند مي پيدا معنا
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 :مفهوم اقتصاد مقاومتی

ي ارائه گرديده مقام معظم رهبراقتصاد مقاومتي اصطالح جديدي است كه در چند سال اخير توسط     

، اند فرمودهي نيز اشاره اقتصاد مقاومت هاي سياستكه در صدر ابالغيه  طور هماناست. در بيانات ايشان، 

ي است و و انقالب ياسالم هاي ارزشكه برگرفته از فرهنگ و  است ياقتصاد ينوع الگو يك اقتصاد مقاومتي

به فرصتي براي  ها آندهاي دشمن و تبديل خصلت بارز آن توانمندي اقتصاد كشور در مقابله با تهدي

تركيبي از دو كلمه اقتصاد و  اي واژهگفت اقتصاد مقاومتي  توان ميبراي توضيح بيشتر  پيشرفت بيشتر است.

 موردنظراست ولي در اينجا معناي اصطالحي آن  روي ميانهاقتصاد در لغت به معناي  كلمه مقاومت است.

 هاي زمينهبهينه زندگي او در  هاي وضعيتاست كه به رفتارهاي انسان و  است كه يك نوع دانش و يا نظامي

و از باب مفاعله « 2قوم». مقاومت از ريشه پردازد ميتوليد، توزيع و مصرف كاالها و خدمات و امكانات رفاهي 

اب مفاعله . باند يافتهاست و مفاهيمي مانند قوام، قيام، استقامت، مستقيم و قيمت، هم از اين ماده اشتقاق 

كه بري فعل طرف ديگري هم وجود داشته باشد، مانند مكاتبه كه در معناي عمل  شود ميوقتي استعمال 

بنابراين استعمال صفت مقاومتي براي اقتصاد، داللت بر حالتي از اقتصاد  ؛رود مينوشتن ميان دو نفر به كار 

زم برخوردار باشد و ثانياً در مواجهه با عوامل كه اوالً: در ساخت دروني خودش از قوام و استحكام ال كند مي

تهديدزاي خارجي نيز بتواند قوام و پايداري خود را حفظ نمايد. بر اين اساس اقتصاد مقاومتي، به معناي يك 

از قوام باشد و ثانياً: در مقابل تهديدات بيروني  نوع اقتصادي است كه اوالً: در ساخت دروني خودش برخوردار

ستادگي و پايداري داشته باشد. بر اين اساس يكي از محققان اقتصاد اسالمي در تعريف اقتصاد نيز قدرت اي

و تقويت اقتصاد  سازي مقاومگفتمان و الگوي اقتصادي است كه ضمن »: اقتصاد مقاومتي گويد ميمقاومتي 

 حال درعيناشد و ملي در برابر تهديدها، توان تحريم شكني با رويكرد عقب راندن نظام سلطه را داشته ب

 8«.باشد گرا زا و برون پيشرو، فرصت ساز، مولد، درون

                                                           
 (415ص  - 91ج  -الزبيدي  -تاج العروس ) .به يقوم الذي ومالكه وعماده األمر نظام: بالكسر والقوام،. 2

 11 صفحه ، سید حسن، کتاب اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری،قوامی .3
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كه از سرمايه ملي و مردمي به  اي گونه بهمقصود از اقتصاد مقاومتي، مديريت امور اقتصادي است،       

اقتصادي خودكفا گرديده و به مقاومت در مقابل دشمنان ادامه دهد  ازنظرو ملت  شده استفادهبهترين شكل 

اقتصاد مقاومتي يعني  نوعي بهاثر كند.  هاي تحريم و محاصره اقتصادي دشمن را خنثي و بي و توطئه

برخورداري از مزاياي اقتصادي با ادامه مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستكبر و متجاوز. اقتصاد 

ادهاي فرسوده و ناكارآمد زدايي و ترميم ساختارها و نه سازي، بحران مقاوم در پيمقاومتي مفهومي است كه 

هاي عقاليي و مدبرانه،  باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت قطعاًكه  شود ميموجود اقتصادي مطرح 

هاي توليد  بر مزيت تأكيدها و  شرط و از الزامات چنين موضوعي است. اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي پيش

هايي  توان مترادف با سرفصل مجموعه سياست تي را ميداخل و تالش براي خوداتكايي است. اقتصاد مقاوم

ها و افزايش ضريب امنيت اقتصادي و نيز  رسيدن به اقتصادي مقاوم در مقابل بحران باهدفدانست كه 

در تقابل با اقتصاد الً . اين نوع اقتصاد معموشود ميافزايش امكان مانور اقتصاد ملي طراحي و به اجرا گذاشته 

گيرد كه منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي  ننده كشوري قرار ميك وابسته و مصرف

بيني و اهداف دارد.  سازي آن بر اساس جهان كرده و سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي

اما  ؛وم باشدگذارد و اشكال مختلفي دارد، مقا هايي كه بر اقتصاد داخلي اثر مي اقتصادي كه در برابر تكانه

مدت گرفتار دشواري، كسري بودجه يا  گيرد كه اقتصاد در كوتاه قرار مي موردتوجهرياضت اقتصادي در حالي 

محروميت موقت از منابع درآمدي خود شده است. در اين شرايط كاستن از مصرف و مهار تقاضاي مصرفي 

دوره كمبودها ياري كند. اين  سر گذاردن تواند جامعه را در پشت كردن مصارف با منابع مي تراز هم باهدف

 (9814)قاسمي،بندي آب در ايام كاهش نزوالت جوي مقايسه كرد.  توان با جيره كار را مي

 انديشه مفهوم در اقتصاد كه است اين شود مي استنتاج ما آيات و روايات از آنچه(2111) االين و پيت     

 اسالمي هر تفكر در .است معيشت، مقوله در هم و مادي مقوله در هم توازني، مقوله يك و مفهوم اسالمي يك

 ما .دارد قلمروهاي مختلفي توازن، اين .شود مي محسوب اقتصادي امري معيشت در توازن ايجاد براي تالشي

 .دارد وجود درآمد منافع و هزينه، مبادله اين در و دارد وجود آن در مبادله كه كنيم مي زندگي دنيايي در

 نيازي بي نوعي حيث، اين از اقتصاد .معيشت و زندگي در توازن با است برابر اقتصاد اسالمي تفكر در رو ازاين
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 مقاومتي اقتصاد از استنباط قابل مفهوم نخستين .كنيم رفع را نيازها ها توازن كمك به بايست مي يعني است؛

 ،ها عرصه اين از يكي دارد؛ حضور مختلف هاي عرصه دشمن در كه كنيم زندگي جهاني در ما كه است اين

 جهت بايست مي كه داريم قرار تخاصمي و تعاملي رقابتي، ميدان در يك ديگر عبارت به .است اقتصادي فعاليت

 از خواهيم مي ما اينكه يعني مقاومتي اقتصاد گوييم مي وقتي رو ازاين .كنيم را مديريت فضا اين اهداف به نيل

 نياز دفاع و مقاومت اين كه را الزامي هر بايد و كنيم دفاع رقيب يا شمند مقابل در هويت خودمان و حيثيت

 اقتصادي نظام به مقاومتي اقتصاد تعريف اين با .كنيم خود اقتصادي هاي استراتژي و ريزي برنامهوارد  دارد،

 كه سياسي اهداف پيگيري يا خود حقوق احقاق راستاي در كه دارد اشاره مقاومي اجتماعي گروه ملت، يا

راستاي  در ها آن به مقاوم، اجتماعي گروه يا ملت اقتصاد هرچقدر .كنند مي مبارزه است، برحق ها آن ازنظر

 وجود بيروني دشمن هم فضايي چنين در قاعدتاً .است تر مقاومتي برساند ياري بيشتر مقاومت اهداف تحقق

 مقاومتي اقتصاد را اين .است فراهم زني داخلي و بيروني ديگر امكانات طرف از و داخلي دشمن هم و دارد

 .كند مي مديريت آن اساس بر را جامعه و فهمد مي خوبي به را ها مؤلفهنوع  اين كه اقتصادي يعني ،گوييم مي

 كه است آن اقتضايي مكمل نوع يك گفت توان مي بلكه نيست، اسالمي بيگانه اقتصاد با مقاومتي اقتصاد

 است. دوچندان آن ضرورت تحريم فعلي شرايط و در رددگ بازمي .ما فعلي زمان ضرورت به

( در تعريف و تبيين معنا و مفهوم اقتصاد العالي مدظلهمقام معظم رهبري )( 9819) رهبريمقام معظم      

رو به  روند همما يك اقتصادي داشته باشيم كه  ... اقتصاد مقاومتي معنايش اين است كه»مقاومتي فرمودند: 

 ....«كاهش پيدا كند  اش پذيري آسيبكشور محفوظ بماند، هم  رشد اقتصادي در

شرح و  نوعي به اند نمودهو مفهوم اقتصاد مقاومتي بيان  بامعنادر رابطه  نظران صاحبتعاريف ديگري كه  

 از آن تعاريف بدين قرارند: هايي نمونهتوضيح و تبيين كالم رهبري است. 

توليد داخل و تالش براي  هاي مزيتبر  تأكيدو  ها وابستگيكاهش ( اقتصاد مقاومتي 9819) چهره خوش      

 است. خوداتكايي
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و در پي آن  فشار در شرايط كنوني تحريم هاي حوزه( اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص 9812) موسوي     

باور و  قطعاًكه  و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت كردن اثر بيتالش براي كنترل و 

 و الزام چنين موضوعي است. شرط پيشعقاليي و مدبرانه  هاي مديريتمشاركت همگاني و اعمال 

است با محوريت توسعه منابع  درصدد( اقتصاد مقاومتي سيستمي است كه 9819جامي و همكاران )     

 .سازد ميايداري اقتصادي را برقرار رشد و پ مندي قانونانساني، انضباط و 

سال  از ايشان كه مطالبي و رهبري معظم مقام سخنان به استناد با خود، مقالۀ در (9819ميرمعزي )      

نظر  به .است برآمده مقاومتي اقتصاد از روشن تفسيري ارائۀ درصدد ،اند كرده بيان اقتصاددرباره  9833

در  كه تاس اسالم اقتصادي نظام از خاصي شكل رهبري، معظم مقام ديدگاه از مقاومتي اقتصاد ايشان،

 در نظام .آيد مي پديد ،اندازد مي خطر به را اسالمي نظام كيان كه دشمن اقتصادي جانبۀ همه حملۀ وضعيت

 هاي سياستو  راهبردي اصول در آن، تبع به و ها هدف اولويت در تغيير با وضعيت، اين در اسالم، اقتصادي

 تهديد كه شود ميطراحي  كالن راهبردي ،مردم و دولت اقتصادي رفتارهاي بر جهاد روحيۀ حاكميت و كالن

 .شود مي جهشي رشد موجب كرده، فرصت به تبديل را

« مقاومتي اقتصاد»مفهوم  تبيين به مقدمه، چند طرح از پس اي مقاله در (9812) بحريني زاده حسين      

داشته باشيم،  «اقتصاد مقاومتي»واژه  از آكادميك تعريفي بخواهم اگر ايشان معتقد است: پرداخته است.

كه  است اقتصادي مقاومتي، اقتصاد كه كنم مي عرض كنم، منتسب رهبري به را آن بخواهمبدون اينكه 

 ست.ا نگر جانبه همه و راهبردي مديريتي آن، مديريت

 «اقتصادي جنگ و جنگ ،غيرعامل دفاع دفاع،»( در مقاله خود، توسعه مفهومي مفاهيم 9818سيفلو )      

 اين نوآوري ترين عمده .است كرده تشريح و تبيين اقتصادي غيرعامل دفاع راهبرد عنوان به را متيمقاو اقتصاد

 كردن فراهم منظور به ها آنو استفاده از  «غيرعامل دفاع و دفاع آسيب، جنگ،» مفهومي توسعۀ به تحقيق

 اقتصاد كردن ياتيعمل براي ارائۀ طريقي و اقتصادي موضوعات براي مناسب تحليلي و نظري چارچوب يك

 است شده داده توسعه انساني علوم حتي و فني هاي حوزه از بسياري به« جنگ»است. مفهوم  مربوط مقاومتي
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جنگ » ،«جنگ نرم» همچوننوي نيست و اصطالحاتي  كاربرد ،ها حوزه از بسياري در مفهومي توسعۀ اين و

 «جنگ»از گسترش مفهوم  اي نمونه عنوان به توان ميمانند آن را  و «فرهنگي تهاجم و شبيخون» ،«سايبري

 كه است رايجي پديده آن، نظامي صرف مفهوم از خارج در «جنگ» اصطالح بردن كار به ،رو ازاين .دانست

از مفهوم صرف نظامي  «جنگ» ازاينكه پسدارد. در اين مقاله،  شده استفاده يها عرصه در تقابل از نشان

 توسعه نحو همين به نيز «دفاع» مشابه، اي گونه بهاست،  يافته تعميمز ني« جنگ اقتصادي»و به  شده خارج

تبيين شده « غيرعامل دفاع» و در اين بخش،« غيرمسلحانهدفاع »و  «دفاع مسلحانه» نوع دو و شده داده

مفهومي نظامي  كه« دفاع عامل» جز بهاست كه  شده حاصلاست. از رهگذر تشريح اين مسئله، اين نتيجه 

 پيشگيرانهتعبير كرده، در اين راستا هر اقدام  «غيرعامل دفاع»به  توان مي را اي پيشگيرانهنوع اقدام  ره دارد،

 غيرعاملدفاع » توان مي، اقتصاد مقاومتي را رو ازايناست. « غيرعاملدفاع »از مصاديق  پذيري آسيبكاهش 

 كرد. تعريف« اقتصادي

 اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری

 ايران اسالمي عليه جمهوري غرب غيرانساني و جانبه يك هاي تحريم يافتن شدت با و اخير سال چند در      

 و حال فراخور به و اضافه كشور اقتصادي ادبيات ايران، به اي هسته آميز صلح هاي برنامه كردن متوقف باهدف

 .است قرارگرفته موردبحث كشورمان اقتصاد جديد روز واژه «مقاومتي اقتصاد»

در همين  .گرديد مطرح 9831سال  شهريور در رهبري معظم مقام با كارآفرينان ديدار در بار اولين واژه، اين

 كشور اساسي نياز براي و معرفي كارآفريني از مفهومي معنا و را «مقاومتي اقتصاد»انقالب  معظم ديدار، رهبر

 براي .نمودند معرفي را «جهش براي كشور ادگيآم»و « فشار اقتصادي دشمنان»دليل  دو نيز كارآفريني به

 اين به اي جنبه از هركدام كه شده ارائه متفاوتي تعاريف كم، زمان مدت همين در مقاومتي اقتصاد مفهوم

 ارائه انقالب فرزانه رهبر خود را مقاومتي اقتصاد كامل از و جامع تعريف ميان، اين در .اند كرده نگاه موضوع

 در فشار، شرايط در كه اقتصادي آن يعني مقاومتي، اقتصاد» :فرمودند با دانشجويان ديدار رد ايشان .اند داده
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كشور  شكوفايي و رشد كننده تعيين دتوان مي شديد هاي خصومت و ها دشمني شرايط در تحريم، شرايط

 (91/14/9819دانشجويان ) با ديدار در رهبري معظم مقام بيانات« .باشد

 

 و نبایدهای تحقق اقتصاد مقاومتیو بایدها  ها زمینه

 آسايش و يعني ،هجامعفه لمؤ ترين مهمتا ضمن تأمين  كند مياسالمي كمك ه اقتصاد مقاومتي به جامع     

فلج  را، جامعه رفشاتحريم و  اده و با تيرهاي زهرآگينِفمن از اين ضعف جامعه استاقتصاد، اجازه ندهد دش

 .دهاي آن توجه كردايبتحقيق و بايدها و ن هاي زمينهو اين ميان، بايد به بسترها  رد .كند

 ها زمینهالف( بسترها و 

اقتصادي و  باني ديده. 2؛ زفرماندهي متمرك .9ز:ا اند عبارت تحقق اقتصاد مقاومتي هاي زمينهبسترها و     

اكنش سريع . و1. اصالح نظام تبليغاتي 4. اصالح نظام آموزشي؛ 5. سبك زندگي جهادي؛ 8آمارهاي دقيق؛ 

. تحرک دستگاه 1. حمايت از فعاالن اقتصادي؛ 3. تحقق اقتصاد مردمي؛ 1اقتصادي به حمالت دشمن؛  نظام

 5. گفتمان سازي.91ديپلماسي؛ 

 نبایدهاب( بایدها و 

. 2. ضرورت تشكيل نهادهاي مبارزه با اشرافي گري؛ 9 از: اند عبارت و نبايدهاي اقتصاد مقاومتي بايدها     

. نهادينه كردن حمايت از 5. مشاركت مردمي، 8بودن مديران؛  خرج كمزيستي، نتراشيدن هزينه و ساده 

و  خوداتكايي. نگاه مولد به درون، 1. عقالنيت اقتصادي؛ 4كشور؛  هاي ظرفيتتوليد ملي و استفاده از همه 

 4.خودكفايي

 

 

 

                                                           
4

 مقاومتي اقتصاد تحقق درباره نكته ده (،9819) عادلپيغامي،  .
1

 مقاومتي اقتصاد اجراي ضرورت شش (،9812) محمد سليماني،. 
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 نقش مردم در اقتصاد مقاومتی

كه  درزمانياقتصاد مقاومتي را بايد در نحوه مصرف و خريد ارزيابي كنيم.  هاي ويژگي ترين اصلييكي از       

با رفتار اقتصادي خود  توانند مياقتصادي كشور ما دارند مردم  هاي زيرساختدشمنان سعي در از بين بردن 

حياتي  بازار اصلي مصرف نقش عنوان بهاقتصادي كشورمان حمايت كنند. مردم  هاي مايه بناز  اي ويژهبه نحو 

اقتصادي  هاي زمينهخصوصي در  هاي بخشتوليدي داخلي دارند. از ديگر سو حضور  هاي بخشدر تقويت 

وظايف مردم در حوزه  ازجمله گذاري سرمايهتوليدي با افزايش  هاي بخشدر  ها آنكشور و گسترش نقش 

 .اقتصاد مقاومتي است

 هاي بنياناقتصادي ديگر جوامع، تقويت و حمايت از امروزه در مقابل فشار كشورهاي بيگانه و تحريم        

اقتصاد مقاومتي را تبلور اقتصاد  توان مي درواقع. گردد مياقتصادي كشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح 

و فشارهاي خارجي و شكوفايي اقتصاد ملي تعريف نمود. عملي نمودن اقتصاد مقاومتي در  ها تحريمدر مقابل 

رشد توليد داخلي و اقتصاد بومي را  درنهايتتايج مثبتي در عرصه اقتصادي به دنبال دارد كه و ن تأثيرجامعه 

مستقيم دارد. مقاومت  اي رابطه. از سوي ديگر اين نوع اقتصاد با خودكفايي و استقالل اقتصادي زند ميرقم 

و استقالل اقتصادي  وداتكاييخد جامعه را از وابستگي برهاند و توان ميي كشورهاي بيگانه ها تحريمدر برابر 

 .را رقم زند

روبه رشد كشور داشته باشد.  درحركتبسزايي  تأثيرد توان ميفرهنگ استفاده از كاالي داخلي  حال بااين       

و اين در حالي است كه  شود ميدر جامعه به جيب كارگرهاي خارجي ريخته  ها هزينهامروزه بخش زيادي از 

پيدا كنند. بازار ايران در حالي در  اند نتوانستهي هنوز كار درست و قابل شان خود را بسياري از جوانان ايران

فرهنگ غلط استفاده از كاالي خارجي و ارجحيت  متأسفانهقبضه محصوالت و كاالهاي خارجي قرار دارد كه 

ه تبعات مردم كشورمان رايج است و كمتر متوج اتفاق بهآن نسبت به مشابه داخلي، همچنان بين قريب 

گرفته تا انواع  خانگي لوازممنفي و پيامدهاي ناگوار عدم توجه به مصرف كاالي توليد داخل هستيم. از انواع 

اقالم بهداشتي و آرايشي و خوراكي و...، در هنگام انتخاب مردم، نوع خارجي آن در اولويت است و اگر 

كه  دانيم ميخوب  كه درصورتي .رويم ميلي آن به سراغ مشابه داخ آنگاه، برآييمنتوانستيم از پس قيمت آن 
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محصوالت داخلي به جهت كيفي، دستكمي از انواع خارجي آن ندارند، مگر در برخي اقالم لوكس و 

پرواضح است كه مردم  البته نيز لطمه به گذران زندگي وارد نخواهد كرد. ها آنزندگي كه نبود  غيرضروري

بايد كاالي ساخت داخل را مصرف كنند و اين امر  ترجيحاًولي  درادارن باكيفيتحق استفاده از كاالي 

حلقه ارتباطي  ها دانشگاهعرصه توليد، دولت و  اندركاران دست كه نحوي بهنيازمند تحكيم نگاه علمي است، 

نسبي كشور عالمانه استفاده  هاي مزيتصميمي و تعامل پايداري را با يكديگر داشته باشند. بايد از تمامي 

قرار دارد كه در بخش  درجاييبخصوص اينكه كشورمان از موقعيت جغرافيايي مطلوبي برخوردار بوده و  شود،

همه بايد تالش كنند تا كاالي ايراني با خدمات  بنابراين ايجاد كند. افزوده ارزش تواند ميصادرات مجدد 

دگار باشد. زيرا، صيانت از اعتبار در ميان كشورهاي هدف مان ها سالايراني در دنيا معتبر باشد و نام ايران 

توليد داخلي در عرصه جهاني، وظيفه ملي و اسالمي است و منافع زودگذر نبايد منفعت ملي را به خطر 

و  اند كردهخود را براي صدمه زدن به اقتصاد كشور جزم  وغم همبيندازد. اكنون دشمنان ايران اسالمي تمام 

مردمي از اقتصاد كشور است. در اين ميان البته  هاي حمايتسيار سنگين تنها راه براي مقابله با اين هجمه ب

 .نيز براي اقتصاد مقاومتي صورت پذيرد سازي فرهنگكه مسئله  رسد ميبه نظر 

 اي جامعهكه نوع خريد و مصرف افراد هر  دهد مينشان  خوبي بهبسياري از تحقيقات جامعه شناسان        

 شود ميكه قناعت يك ارزش تلقي  اي جامعهرش و فرهنگ آن جامعه دارد. در خاص با نگ اي رابطهبستگي و 

و در عوض در جوامعي كه  دهند ميمخارج خود نيز حساسيت نشان  ترين كوچكنسبت به  ها خانواده

. البته ميزان يابد ميتنها خريد و لوكس گرايي است كه ترويج  آيد مي حساب بهمدگرايي يك ارزش 

كل وقتي مدگرايي و  طور بهارتباط دارد اما  ها خانوادهس گرايي هرچند با ميزان درآمد و لوك گرايي تجمل

به  باال نيست چنان آننيز  ها آنكه ميزان سرانه ملي  يافته توسعهحتي جوامع كمتر  گيرد ميتجمالت اوج 

مصاديق گوياي دين معيار و  برخالف. در جامعه ما نيز روند ميخارجي  غالباًدنبال خريد كاالهاي لوكس و 

اوج گرفته است و  گرايي تجمل نوعي بهمبين اسالم در موضوع نوع مصرف در حد اعتدال شاهد هستيم كه 

كه شايد  كنند مياز درآمدهاي خود را صرف خريد وسايلي  اي عمدهي ايراني حاضر حتي بخش ها خانواده

 91، انتخاب مبلمان چند چندميليونيتزئيني  هاي ظرفخريد  مثالًهيچ مصرف خاصي هم نداشته باشند. 
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. عالقه و گرايش مردم هاست ايرانيمصاديق رواج يك آسيب در فرهنگ مصرف و خريد  ازجملهميليوني و... 

فرهنگي دارد و ما بايد با يك مهندسي جديد ديدگاه مردم را نسبت به  هاي ريشهبه مصرف كاالهاي خارجي 

داخلي داشته  باكيفيتكاالهاي  حقيقتاًدر ابتداي اين راه ما بايد مصرف كاالهاي غربي تغيير دهيم. البته 

از مردم خواست كه  سازي فرهنگبا  توان مي آنگاهداخلي توليد شود  باكيفيتيك كاالي معتبر و  اگر باشيم.

 (9819)زيدي، .به سمت خريد كاالهاي غربي نروند

 6و عمل اقدام مقاومتی، اقتصاد اساسی محورهای

 و فرسوده نهادهاي ساختارها ترميم زدايي بحران ،سازي مقاوم در پي كه است مفهومي مقاومتي داقتصا     

و  عقاليي هاي مديريت و اعمال همگاني و مشاركت باور قطعاً كه ،شود مي مطرح اقتصادي موجود ناكارآمد

 هاي مزيت روي أكيدو ت ها وابستگي كاهش مقاومتي اقتصاد. است موضوعي چنين الزام و شرط پيش ،مدبرانه

 .است خوداتكايي براي و تالش داخل توليد

 :از اند عبارت مقاومتي اقتصاد مهم و اساسي محورهاي برخي

 ملی از تولید حمایت

 ،«ايراني سرمايه و كار از حمايت ملي، توليد» تداوم ضرورت بر سال در ابتداي رهبري معظم مقام تأكيد     

بر  ها آن تعامل نحوه كه اي حلقه سه ،هست مردم و توليد اندركاران دست دولت، براي وظيفه سه مبين

 تشويق را مردم كه قدر هرچه يعني. است وابسته تعامل اين به آن، نهايي نتيجه و دارد مستقيم تأثير هم روي

 به مردم سمت از رغبتي عمالً باشد، پايين داخلي كاالي توليد كيفيت ولي كنيم داخلي كاالي خريد به

 و دولت ولي كند همت باكيفيت كاالي توليد براي هم توليدكننده اگر. بود نخواهد داخلي توليد كاالي يدخر

 و كند سخت  را وكار كسب فضاي اقتصادي، قوانين يا و ندهند ارائه مالي و پولي خدمات كشور، بانكي سيستم

 اين ارتباطات تمامي بايد لذا. بود دخواه منفي نتيجه بازهم باشند، رغبت بي داخلي كاالي به نسبت مردم يا

 .كند پيدا بهبود ملي توليد افزايش راستاي در و شده اصالح باهم حلقه سه

                                                           
6

 (1334. پرتال فرهنگی رواق )
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 اساسی قانون 44 اصل های سیاست

 اقتصاد. است اساسي قانون 55 اصل مهم پيامدهاي از اقتصاد آزادسازي و دولتي اقتصاد محدودسازي      

 طريق از اقتصاد كردن مردمي بر مبتني راهبردي، و استراتژيك ريزي نامهبر نيازمند پويا و فعال مقاومتي

 .باشد مي بخش اين مشكالت و موانع رفع و خصوصي بخش فعاالن به بيشتر ميدان دادن

 سرمايه كارگيري به با كه است صنعتي و اقتصادي رشد اصلي محرک و موتور عنوان به خصوصي بخش    

 آمد، كار مديريت اعمال و انساني منابع از بهينه استفاده غيردولتي، هاي سرمايه مشاركت و جذب و خود

 .نمايد محقق را دولت اي توسعه اهداف تواند مي كشور، صنعتي و اقتصادي رشد در خود نقش ايفاء ضمن

 شك بدون خصوصي بخش و است استوار جامعه و افراد معنوي سرمايه اساس و پايه بر مقاومتي اقتصاد     

 اقتصاد كردن ضدضربه براي ،در جامعه مقاومت اركان ترين اصلي عنوان به مردم همراهي براي بستر، ينبرتر

 .ستها تحريم برابر در

 نوین از فناوری و استفاده نخبگان به توجه

 كشور فناوري و هنر علم، توليد در وي اثرگذاري كه شود مي اطالق كارآمدي و برجسته فرد به نخبه      

 موجب نوآوري و دانش توليد راستاي در وي فكري نبوغ و كارآفريني خالقيت، هوش، و شدبا محسوس

 تحريم مشمول نوين هاي فناوري كه زماني. كشور گردد متوازن و علمي توسعه و رشد به بخشيدن سرعت

 شود، مايتح نخبگان از اگر برسند، ايران به ها فناوري اين دهند مين اجازه دشمن و كشورهاي گيرند مي قرار

و  تجارت صنعت، عرصه در نخبگان به ميدان دادن. كرد تجاري فعاليت به تبديل را ها فناوري اين توان مي

 مانع بدون نخبگان كه باشد اي گونه به شرايط بايد نيز و است مقاومتي اقتصاد هاي ويژگي از ،كشاورزي

 موانع در خصوص نگراني بلكه نيست خارجي تحريم است، نگراني جاي آنچه. برند پيش را خود كارهاي

 .كند مي عمل ها تحريماز شديدتر گاهي كه است كشور در داخل تجارت و توليد
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 ها شنهادیپ و گیری نتیجه

 توانند نمي ها تحريم كه گفت بايد مقاومتي در اقتصاد زيرسيستم و مؤثر عوامل همه بررسي به توجه با      

 ايجاد خدادادي منابع و گسترده مرزهاي اين و با ايران اسالمي ريجمهو باقدرت كشوري براي مهمي خلل

 خواهد ميدان اين پيروز حتماً است هوشمند و استوار و ملتي دارد اتكا متعال خداي به كه كشوري كنند،

 اقتصاد محوريت با الزم اقدامات و ها استراتژي تدوين تالش، ريزي، برنامه با است قادر اسالمي نظام. بود

 .كند تبديل فرصت به نيز را امروزي تهديدهاي از اي عمده بخش ومتي،مقا

 :است ضروري مقاومتي اقتصاد اهداف به رسيدن جهت ذيل راهكارهاي

 جهت را توليد مصرف،. است مصرف الگوي اصالح براي گذاري سياست ،مقاومتي اقتصاد شروع نقطه. 9

 وارداتي از كاستن و داخلي توليد رونق. كنند مي شخصم را گذاري سرمايه جهت دركنارهم، دو اين و دهد مي

 اقتصادي، استقالل موجب ،منجر شود داخلي توليدي واحدهاي توقف و رونقي كم و افول به تواند مي كه

 كه كرد عمل اي گونه به بايد البته. شود مي تر كالن سطح در تكنولوژي ارتقاي و خارج به وابستگي قطع

 .نباشد مردم به فشار تحميل يمعنا به مقاومتي اقتصاد

 با رقابت در بيشتر خدمات و بهتر كيفيت توليدات، شده تمام قيمت كاهش ،در توليد وري بهره افزايش. 2

 .استراتژيك توليدات ويژه به ملي از توليد حمايت واردات، كاهش و خارجي توليدات

 .جامعه در بيكاري از ناشي عياجتما هاي آسيب و فقر هاي ريشه خشكاندن و بيكاري آمار كاهش. 8

 نيز و داخلي در اقتصاد تحرک براي توليد بخش اي بيمه و مالي و پولي حمايتي هاي سيستم سازي فعال. 5

 .غيرنفتي كاالهاي صادرات از حمايت

 به توجه با مصرفي كاالهاي واردات كاهش درازاي آالت ماشين و توليد خطوط فني، دانش واردات افزايش. 4

 هاي شركت از حمايت و فني دانش و توليد علم توليد با همزمان درعصراطالعات، معامالت نوع اين اهميت

 .بنيان دانش
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 و تطبيق تورم شاخص در قبال مديريت قابل و بيني پيش قابل نظام يك برقراري و تورم معضل به توجه. 1

 .فرآيند در اين ينهبه هاي سياست پيشگيري در ارز قيمت نيز و و دستمزدها حقوق سطح با آن

 كاالها، از برخي در تحريم اعمال محض به كه معنا اين به كاالها تأمين درروند ها فرصت به تهديدها تبديل. 1

 خوداتكايي حداقل يا كامل خودكفايي ايجاد براي تجارت و صنعت و فناوري در حوزه ملي عزم به دهي شكل

 .اقالم اين تأمين و در توليد

 و كشورها با اقتصادي ارتباطات گسترش دوست، كشورهاي از برخي با اقتصادي خاص اطاتارتب برقراري. 3

 .تر كوچك شريك چند به عمده شريك يك از تجاري شركاي گسترش و اي منطقه هاي بلوک

 ملي، اقتصادي تقويت براي آنكه ضمن. ايراني و حميت ملي توليد ،اقتصادي ا جهاد روحيه گيري شكل. 1

 مقاومتي اقتصاد دستاوردهاي تبيين ديپلماسي نوع اين از هدف. است نيز الزم «مقاومتي تصاداق ديپلماسي»

 ،شود مي وارد اقتصادي روزمره هاي شاخص و مصرفي كاالي در مورد فشارها. است وارده فشارهاي در مقابل

در  اييخودكف همچون هستند، بلندمدت و استراتژيك دستاوردهايي كشور، مقاومت دستاوردهاي ولي

 ...و خارجي درسياست استقالل ،(اي هسته) برتر هاي فناوري و ها تكنولوژي

 و دولت توسط حجيم ابعاد در اساسي كاالهاي سازي ذخيره و كاالها كردن ضايع و اسراف از خودداري. 91

 آرامش و صلح زمان در حتي( سوئيس كشور مانند) مردم توسط هوشمند و شده هدايت و كوچك انبارهاي

 .مردم غذايي امنيت تأمين جهت
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