
 
 

 
 

 راهکارهاي اقتصاد مقاومتی در گذر زمان
 

 شیراز 5کارشناس فنی شهرداري منطقه             *رضا صیادي یعل      
 
 
 هچکید

اي تـازه   یـۀ آن، پدیـده  چندالهـاي   يبـارور اقتصاد مقـاومتی و تجلـی افـق روشـن آن و ماحصـل      
شده است و تجربۀ جمهوري اسالمی ایران اولین تجربه در نوع اسـالمی آن، در بـین کشـورهاي     شناخته

 دنیاست. از دید برخی کارشناسان، این نوع اقتصاد راهکار مناسبی بـراي ایـن روزهـاي اقتصـاد کشـور و     
مقام معظم رهبري در چند سـال   اي است که به کشورمان تحمیل شده است. سابقه یبهاي  یمتحرشرایط 

عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصـادي کشـور    اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و از آن به
قتصـاد مقـاومتی   پدیدة ا ي غرب همانند سدي محکم کارآمد باشد.ها هجمهیاد کردند؛ روشی که در برابر 

در این پژوهش سـعی   از این رونظیر، نیاز به معرفی، معنا، کاربرد و فرایند شناسی دارد؛  یبیدة پدمثل هر 
ی الگوي اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر اقتصـاد اسـالمی اسـت و بایـدهاي     مش خطشده است که اصول و 

در بیانات مقام معظم رهبري درزمینۀ عبور از پیچ توسعه و پشت سر گذاشتن شرایط حاکم بـر   شده مطرح
ي هـا  برهـه ي معرفی و تجارب نزدیک به آن در کشورها و ا کتابخانهاقتصاد کشور، در قالب روش مطالعۀ 

درت قـرار  اقتصاد مقاومتی به این معناست که در تعامل با دنیـا در موضـع قـ    زمانی مختلف معرفی شوند.
داشته باشیم و دنیا که به لحاظ سیاسی با ما درگیر است، نتواند از جنبۀ اقتصادي به ما ضربه بزند تـا بـه   

هـاي  يریـز  ایـم و برنامـه   یشـیده انداین نتیجه برسند که ما براي وضعیت اقتصادي کشور خود تمهیداتی 
ر بیاورنـد و درنهایـت در تعـامالت سیاسـی     توانند به ما فشا ینمکه  طوري کنیم؛ به یماستراتژیکی را اجرا 

ریزي ما براي تعامـل بـا    نتوانند از موضع برتر حرف بزنند. اقتصاد مقاومتی قطعاً راهکار و چارچوب برنامه
ـ ایرانیِ پیشرفت و جهـاد اقتصـادي و همـت     اقتصاد مقاومتی در قالب مفهومی الگوي اسالمی دنیا است.

ریـزي، تـالش، تـدوین     جمهوري اسـالمی قـادر اسـت بـا برنامـه      واز این رمضاعف، کار مضاعف است؛ 
ي اقتصادي و دستگاه اجرایی، اقتصـاد مقـاومتی را   ها برنامهویژه طراحان  ها و مشارکت مردم، به استراتژي

 سابقه بگذارد. به منصۀ ظهوري بی
 اقتصاد اسالمی، تجارب اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی، واژگان کلیدي:
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 مقدمه
 هـا  ملـت بخـش سـایر    تواند الهام یمایستادگی و پیشرفت نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران که 

حساب  دموکراسی غرب به ترین نگرانی لیبرال یاصلبراي حرکت به سمت استقالل و نفی وابستگی باشد، 
می کانون ویژه اینکه ایران اسال داند؛ به یمآید که سلطه را عامل اساسی حیات مادي و برتري خویش  یم

مقاومت در منطقۀ خاورمیانه و در بین کشورهاي اسالمی نیز هست. ایـن موقعیـت موجـب بـه شکسـت      
دموکراسی غربی براي در اختیار گرفتن قلب این سرزمین و ایجـاد   جویانۀ لیبرال ي سلطهها طرحانجامیدن 

ساختار یـا حـداقل تغییـر     رو تغییر شرایط مطلوب براي کنترل و مدیریت نظم جهانی نیز شده است؛ ازاین
ي غربی به رهبري آمریکـا اسـت کـه بـراي     ها دولترفتار و مهار قدرت جمهوري اسالمی ایران، راهبرد 

گوناگون را علیـه مـردم و    هاير نبوده و تاکنون طیفی از تهدید و تهاجمتحقق آن از هیچ اقدامی فروگذا
 .اند نگرفتهم اي ه یجهنتحال  نظام ایران اسالمی تجربه کرده و درعین

ي و داخلی نظـام جمهـوري اسـالمی بـه نفـع قـدرت ملـی        ا منطقهویژه  روند تحوالت جهانی و به
 -در شرایطی که بحران اقتصادي از این رودموکراسی غربی بوده است؛  کشورمان و برخالف منافع لیبرال

نگرانـی غـرب    دیگر بر سو و بیداري اسالمی در منطقۀ راهبردي خاورمیانه از سوي اجتماعی غرب از یک
، یعنی تحریم هوشمند را که ترکیبی دشمندامن زده است، آمریکا و حامیان غربی آن، آخرین تیر ترکش 

 تصـور   . این نوع تحریم کـه بـه  اند کردهاز تحریم واقعی و جنگ روانی است، علیه جمهوري اسالمی رها 
ي کشـتیرانی،  هـا  شـرکت هـاي نفتـی، بانـک مرکـزي،      یمتحـر باشد، بـا اعمـال    کننده فلجتواند  یمآنان 
ي ظالمانـۀ شـوراي امنیـت، دنبـال     ها قطعنامه، برخی اشخاص و ... حتی در خارج از چارچوب ها کش نفت
شود. هدفشان این است که بتوانند با ایجاد فشار الزم، ابتدا بین حاکمیـت و مـردم شـکاف انداختـه و      یم

گیري از جنگ روانی و مـدیریت اذهـان، نظـام جمهـوري      اعی، با بهرههاي اجتم یتینارضاسپس با ایجاد 
مسئولیتی متهم کرده و با خالی کـردن پشـت نظـام از حمایـت و همراهـی       اسالمی را به ناکارآمدي و بی

هـاي جدیـد    یمتحري ظالمانۀ خود را بر کشورمان فراهم آورند. به عبارتی، ها خواستهمردم، زمینۀ تحمیل 
ثبـاتی بـه عرصـۀ اجتمـاعی و سیاسـی و امنیتـی دنبـال         سازي اقتصادي و تسري این بی ثبات باهدف بی

تواند مسیر پیشرفت و توسعۀ نظام جمهوري اسالمی و تبدیل آن بـه   یمطراحان آن، هم  به باورشود.  یم
ي در حال خیزش را سد کند و هم زمینۀ تغییرات ساختاري یـا رفتـاري مـدنظر    ها ملتالگویی براي سایر 

بنـابراین در  ؛ دموکراسی غرب و حامیان رژیم صهیونیستی را در داخل کشورمان به وجود آورد ام لیبرالنظ
هم شکستن مقاومت مردم و مسئوالن و تبدیل وحدت و انسجام ملی به شکاف بین حاکمیـت و مـردم و   

اهش ارزش آید. تورم، گرانـی، کـ   یمحساب  ها به یمتحرو آشوب، هدف راهبردي این  دشمنیحتی ایجاد 
پول ملی و موانع موجود بر سر راه نقل و انتقاالت ارزي و اختالل در مسیر ترانزیـت کـاال بـه جمهـوري     

طلبـان و سـودجویان    توانـد فرصـت   یمـ اسالمی ایران، زمینۀ دستیابی به چنین هدفی است. شرایطی که 
یانـۀ آمریکـا و حامیـان    وج سـلطه ي ظالمانه و ها خواستهداخلی را نیز به کمک گرفته و سازش و پذیرش 

ینی را به نفع سیاست نش عقبتلقی کند؛ لذا سازش و » نجات ملی«عنوان اقدامی در مسیر  اش را به یغرب
دادن  آنکه در شـرایط فعلـی، نشـان    ها، یعنی فشار و مذاکره، توصیه و پیگیري کنند. حال یکاییآمرموازي 
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شدة دشمن است و او را به تشـدید و   یفتعرورچین) جپازل (آمدن، لغزیدن به درون  هرگونه ضعف و کوتاه
 ، تشویق خواهد کرد.کننده فلج، به تعبیر آنان مؤثري ا حربهعنوان  ها به یمتحرگسترش 

اینک زمان تبدیل تهدید دشمن به فرصت و قطـع وابسـتگی از اقتصـاد نفتـی و وارداتـی بـه نفـع        
استقالل فرا رسیده است و این اشتباه دشمن در بحبوحۀ بحران اقتصادي غـرب، بایـد تبـدیل بـه پاشـنۀ      

کـه تحـریم تسـلیحاتی کشـورمان و جلـوگیري از فـروش        گونه هماندموکراسی شود؛  آشیل نظام لیبرال
ساز بومی ساختن تجهیـزات و   ینهزمجهیزات و بعضی از کاالها به بهانۀ کاربرد دوگانه و احتماالً نظامی، ت

کرد، توانسته در عرصـۀ   یمتهیه  باواسطهتسلیحات شده است و کشوري که زمانی فشنگ کالش را باید 
ایجـاد بازدارنـدگی   ي شود و توانایی ا منطقهتسلیحات راهبردي مثل ساخت موشک، تبدیل به قدرت اول 

در شرایط سخت  يا هستهقطعی را دارد یا توفیقات ارزشمند دانشمندان جوان کشورمان در عرصۀ فناوري 
 ي دنیا قرار داده است.ا هستهتحریم و کارشکنی، جمهوري اسالمی را در زمرة کشورهاي عضو باشگاه 

 
 مسئلهبیان 

در دنیا پدیدار شد که هـم مردمـی بـود و     ظهور انقالب اسالمی ایران، شکل جدیدي از حکومت با
هاي شرق و غرب را نداشـت و بـه هـیچ     از ابرقدرت یک یچهم اسالمی. حکومتی که بناي سازگاري با ه

هـم در   مردم خویش وابسته نبود. ظهور ایـن نـوع جدیـد حکـومتی، آن     ۀقدرتی جز قدرت ایمان و پشتوان
تباطی و قطب انرژي دنیاست، به مذاق مستکبرین ناخوشایند راه حیاتی ار اي مانند خاورمیانه که شاه منطقه

و سـایر ملـل اسـت کـه      نها و قلـوب مسـلمی   بوده و هست. از آن ناخوشایندتر، صدور این انقالب به دل
ذات وجود چنین نظامی براي اردوگـاه   نمودار ساخته است. ههاي اسالمی منطق خود را در انقالب یتازگ به

از روزهاي آغازین این مولود مقدس، دشـمنی را در   از این رو ؛را به دنبال دارداستکبار، خطري همیشگی 
هاي گونـاگون و سـپس    قائلهو  صورت ترورها و اقدامات خونین داخلی ابتدا به اشکال گوناگون بنا نهادند.

خود  هاي که تا جمهوري اسالمی ایران با حفظ ارزش ذکر این نکته نیز الزم استنظامی.  یارع جنگ تمام
 ادامه خواهد یافت. نیز ها باقی بماند این دشمنی

جاي تهاجم نظامی، تهاجمات خـود   جنگ نظامی که پایان یافت، تاکتیک دشمن نیز تغییر کرد و به
نظیر اقتصـادي   کم گاهیهاي گسترده و  اقتصادي کشاند. وجود تحریم ۀازجمله عرص ،ها را به سایر عرصه

 ها، خود گواهی بر این مدعاست. تحریم ةمحاصر ۀحلق ةتر شدن هرروز پس از دوران جنگ نظامی و تنگ
هـاي آن، حمایـت از مستضـعفین و     اسالمی ایران که ازجمله آرمـان  يدر سوي دیگر این میدان، جمهور

مبـارزه شـد و    ۀهـاي خـویش وارد صـحن    مبارزه با مستکبرین عالم است، درراه نیـل بـه اهـداف و ارزش   
 ... به دست آورد. نبردهاي نظامی، علم و فناوري ودر  يا هاي عمده موفقیت

 ،اقتصـادي بـراي جمهـوري اسـالمی ایـران      ۀاما در نبرد اقتصادي چه؟ درست است که مدل بهینـ 
 اما تا به ثمر نشستن این مدل متعالی چه باید کرد؟ ؛اقتصاد اسالمی است

تـوان مقابلـه بـا     شود، یپیاده مها  و در برنامه شد که در کشور تدریس می اي يهاي اقتصاد مدل آیا
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 دشمن را دارد؟با جنگ اقتصادي 
که کشور عمدتاً پس از جنگ در پیش گرفـت، مبتنـی بـر بـازار آزاد، پـذیرش نظـم         يمدل اقتصاد

جهـانی بـا    ةعنـوان جـزء کـوچکی از دهکـد     بایست ایران نیز به ... بود که در این صورت می الملل و بین
کدخـدا   هايکـه هـر کـس در آن از دسـتور     يا کا نقش بازي کنـد. دهکـده  متحده آمری کدخدایی ایاالت

ایـن   يا اهداف رشد اقتصادي و توسـعه  در اصل. کنند مجازاتش میالمللی  هاي بین سازمان ،کند سرپیچی
هاي غربی است که در تضاد با مبانی و اصول انقالب اسـالمی قـرار دارد.    ها مبتنی بر پذیرش ارزش مدل

  حال چه کنیم؟
هـاي انقـالب اسـالمی و پـذیرش اصـول لیبرالیسـم        ترین راه نفـی ارزش  ساده .چند راه وجود دارد

اي مانند ترکیه یا کره جنـوبی   رسیدن به نقطه ؛جمهوري اسالمی ایران هدف ؛اقتصادي است. در این راه
در این  .هم است. راه دوم پذیرش اصول لیبرالیسم اقتصادي و انقالب اسالمی توأمان با ستها یا شبیه آن

آنـان قـرار    ۀهجمـ ، هـدف  هاي انقالب اسالمی در تعارض با دیگران اسـت  شیوه با توجه به اینکه ارزش
هاي اقتصادي کنونی، مبتنی بـر   چراکه مدل ؛و از طرفی سالح مقابله با آنان در اختیار ما نیست گیریم یم

جمهوري اسالمی ایران در این حالـت   این رواز  ؛اند پی ریخته شده ،سازي در شرایط اطمینان و ثبات پیاده
. حاصـل ایـن   گیـرد  یروز ازلحاظ توان داخلی تحلیل رفته و بیشتر در موضع ضعف و انفعال قـرار مـ   روزبه

پوسیدگی  یجهها و درنت دور زدن تحریم شود، یعنی یهاست در کشور ما انجام م شیوه، کاري است که سال
 درونی اقتصاد کشور.

اي کشور ما مدلی اقتصادي است که بتواند کشور ما را در شرایط جنگ پیش ببـرد.  حل بهینه بر راه
شرایطی که برخالف سایر کشورها براي ما شرایط گذرا نیست و حالت دائمی دارد. در این مدل اقتصادي 

ح و اصال کردنها براي کارا  از این فرصت توان یکه م شود یهایی نگریسته م عنوان فرصت ها به به تحریم
سـنگین   ۀمشـکالتی کـه زیـر سـای     کـرد، هاي اقتصادي کشـور اسـتفاده    سیستمو مشکالت نقاط ضعف 

این مدل بنا به فرمایشات مقام معظم  .شدند یتر م روز گسترده درآمدهاي کالن نفتی پوشیده بودند و روزبه
 آن دقیـق  معنـاي  بـه  توجـه  اقتصـاد مقـاومتی،   سازي پیاده راستاي رهبري، اقتصاد مقاومتی نام دارد. در

اسـت.   تولید محوري اقتصاد، يساز مقاوماصلی  کلید که دهد می نشان ها یبررس ۀمجموع .است ضروري
 که است تأسف يجا .دهد یم تشکیل کشور را اقتصاد هاي پذیري یبآس اصلی کانون ،مورد این در ضعف
 اندپوشیده کرده تا را محوري تولید که قدرتی هستند داراي فساد، و ربا رانت، مشوق نهادهاي شود، گفته

 .گیرد می جا نشئت ینهماز  نیز، مقاوم اقتصاد ریزي یهپا سختی و
ۀ نقطـ پذیري و رسـیدن بـه    یبآساقتصاد مقاومتی مکتب و استراتژي است براي رسیدن به حداقل 

هاي جهانی که بـر اقتصـاد کشـور اعمـال      یتمحدودهاي اقتصادي و  یمتحرتعادل، در موقعیت و شرایط 
 گرفتـه  کـار  به علمی گوناگون يها رشتهازسوي  وسیعی نحو به گذشته دهۀ چهار در يآور تابشود.  یم

بازرگـانی،   مـدیریت  سیاسـی،  علـوم  در تـوان  یمـ  را واژه ایـن  کاربرد شناسی،روان بر عالوه .شده است
یـن  ا .یافـت  الملـل  بـین  ۀتوسع و شهري ریزي برنامه بحران، ریزي برنامه و مدیریت تاریخ، ی،شناس جامعه
ي کاربردهـا  نیست، بلکه آن به مربوط نظري ۀپشتوان یا مفهوم یکسانیِ معناي به هرگز مشترك استفادة



  راهکارهاي اقتصاد مقاومتی در گذر زمان   

97 

 ،2008 مالی بحران از پس ویژه به مفهوم، دارد. کاربرد این متفاوتی هاي یشناس روشو  ها روش گوناگون،
 جهانی مخاطرات گزارش سند پیوست در جهانی اقتصاد مجمع که يا گونه به است. شده بیشتر اقتصاد در

 است. کرده منتشر يآور تاب عنوان ایجاد با اي یژهو گزارش خود، 2013
 

 ضرورت پژوهش
قوام جامعه است. به این معنا که استوانۀ اصلی تحقق جامعه و ثبات و حفظ آن، اقتصاد  ۀاقتصاد مای

، سالم و عدالت محور است تا بتواند جامعۀ اسالمی بخش قوامي اسالمی، خواهان اقتصادي ها آموزهاست. 
و تنگناهاي اقتصادي کـه دشـمنان    ها محاصرهرا در برابر دشمنان و فشارهاي آنان حفظ کرده و در برابر 

 کنند، مقاوم باقی بماند و به رشد و شکوفایی خود ادامه دهد. یمتحمیل 
 اکنـون  مطرح شـده اسـت. هـم    یالملل بین هاي یماست که در مقابله با تحر یاتیباد یاقتصاد مقاومت

ـ  بـین  هاي یمرهگذر بتواند بر تحر نیگام نهد تا از ا یبر مبنا و اصول درست دیبا رانیاقتصاد ا چیـره   یالملل
ـ که اقتصاد ا ییکند. آن اصول و مبناها لیرا به فرصت تبد میتحر دیو تهد شده ـ با رانی  داشـته باشـد،   دی
ي اجرایی در ها برنامههاي  یاستسبنابراین پرداختن به کرده است؛  جادیا یرا به نام اقتصاد مقاومت یاتیادب

انطباق آن با اقتصاد مقاومتی، در پیشبرد ترسـیم   ۀ اخیر و شرایط خوداتکایی در کشورهاي دیگر ودهسه 
 رسد. یمي آینده ضروري به نظر ها برنامه

 
 اهداف

 جهانی؛ تجربیات در مقاومتی اقتصاد -1
 ایران؛ اسالمی جمهوري اي برنامه تجربیات در مقاومتی اقتصاد -2
 هـاي  تحریم و مقدس دفاع دوران( ایران اسالمی جمهوري عملی تجربیات در مقاومتی اقتصاد -3

 ).اخیر سال چند
 

 هاي پژوهش یهفرض
 دارد؟ همخوانی مقاومتی اقتصاد مبانی با مقدار چه تا کشور در اجراشده توسعۀ هاي برنامه -1
 است؟ بوده چگونه راستا این در جهان کشورهاي سایر تجربیات -2
 کـدام  است، بوده مقاومتی اقتصاد بر منطبق که تحریم شرایط در کشور ةاجراشد دستاوردهاي -3
 .)اخیر سال چند هاي تحریم و ساله 8 جنگ در ویژه به( است؟

 
 ادبیات نظري پژوهش

روش تنظـیم   ۀشده در اسالم درزمینـ  ارائه یاسالمی عبارت است از مجموعه قواعد کلنظام اقتصاد 
 .عدالت اجتماعی یندر راستاي تأم و حل مشکالت اقتصاديحیات 
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 مقاومتی اقتصاد مفهوم
 بـراي  تـالش  متعاقباً و تحریم کنونی شرایط یا در فشار يها حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد

 مشـارکت  و بـاور  قطعـاً  فرصـت.  فشـارهایی بـه   چنـین  تبدیل آرمانی شرایط در و کردن اثر و بی کنترل
 اقتصـاد  .اسـت  چنـین موضـوعی   الـزام  و شـرط  پـیش  مدبرانه و عقالیی هاي یریتمداعمال  و همگانی
 است. براي خوداتکایی و تالش داخلی تولید هاي یتمز روي تأکید ها و یوابستگ کاهش مقاومتی

 و منفعـل  اقتصـادي  نه پویاست، و فعال اقتصاد مقاومتی واقعی، مقاومتی اقتصاد از منظور صدالبته
 ؛شـود  یم تعریف پیشرفت و حرکت در مسیر کوشش و موانع، پیشرفت دفع براي مقاومت که بسته، چنان

 و دام اقتصـاد بسـته   در پویـا  درراه رسیدن به اقتصـاد  باشند مراقب باید اندیشمندان و مسئوالن بنابراین
 سـوي  از اقتصـادي  يهـا  ضربه و فشارهابر  که است آن مقاومتی اقتصاد هدف خودمحور نیفتند. درواقع

 کرد. غلبه است، جامعه پیشرفت راه سد که ستیزه جو نیروهاي
 در گسترش حال در اقتصادي ریاضت مقاومتی همان اقتصاد که رسد یم گوش به ییها زمزمه یراًاخ
 غرب و ایران اقتصادي تفاوت شرایط دادن نشان براي ینبنابرا ؛است کاپیتالیستی فضاي اقتصاد و غرب

 نکـات  غـرب،  طراحان اقتصـادي  تدبیري بی و دستپاچگی برابر در يا خامنه دیرپاي امام تدبیر عظمت و
 شود. یم ذکر کوتاهی
 ریاضـتی تفـاوت   اقتصـاد  و اقتصـادي  بین ریاضت اینکه ریاضتی: ابتدا اقتصاد یا اقتصادي یاضتر
نیابد، مثـل   بهبود هم اقتصاد بسا چه و کنند یم اقتصادي تحمل سختی مردم اقتصادي، ریاضت در .است
 مردم، به سختی واردکردن جاي به شود، خرج داده به هوشمندي اگر اما است؛ افتاده اتفاق یونان در آنچه

 اقتصاد هم و نیاورد فشار مردم به هم کنند که طراحی  ياقتصاد يها برنامه کوشند یم متفکران ریاضت،
 یابد. بهبود

 
 تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی

عنـوان   هـیچ  هاي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به در حوزهامروزه کشور ایران 
ازاي  عمل و تجـارب بشـري مشـابه و مابـه     ۀهاي درسی و چه در عرص نظر و کتاب ۀتاکنون چه در عرص

پـردازي و الگوسـازي در    نظریـه  ،ابتکـار  ،نـوآوري  بایست به سمت کشور می نداشته است؛ بنابراین واقعی
 است.» اقتصاد مقاومتی«. یکی از این مفاهیم پیش رود هاي جدید اقتصادي عرصه

مفهـوم آن را   توان یاما م ؛در ادبیات علمی، مفهوم اقتصاد مقاومتی تاکنون به کار گرفته نشده است
 يا خامنه اهللا یتحضرت آ .رهبر انقالب ایران و همچنین کارشناسان اقتصادي استخراج کرد يها دگاهیاز د

ایـن اصـطالح را مطـرح کردنـد و      ،در دیدار با جمعی از کارآفرینـان ایـران   1389براي اولین بار در سال 
 .بر آن تأکید نمودندمتعددي  يها یازآن در سخنران پس

رشـد و   ۀاست که براي یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحـریم، زمینـ  اقتصاد مقاومتی، اقتصادي 
 .کند یشکوفایی فراهم م
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اثر کردن آن و در  فشار و متعاقباً تالش براي کنترل و بی يها اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه
أکیـد  ت و هـا  یوابستگنتیجۀ اقتصاد مقاومتی، کاهش  که به فرصت شرایط آرمانی، تبدیل چنین فشارهایی

 ).1391خوداتکایی است (قاسمی،  تالش براي و تولید داخل هاي یتروي مز
اقتصـادي   هـاي  یـربخش رفع مشـکالت موجـود در ز   و اقتصاد مقاومتی به مفهوم شکوفایی اقتصاد

دشمنان و بهبود سطح رفاه عموم مردم اسـت. چنـین اقتصـاد     منظور جلوگیري از امتیازدهی به منظوربه به
 عال و پویا باشد، نه منفعل و بسته.مقاومتی باید ف

اقتصادي عنوان کرد که در آن عالوه بر تعامل پویـا بـا دنیـاي خـارج و      توان یاقتصاد مقاومتی را م
اقتصادي و  المللی یناستفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادي کشور حفظ شده و نوسانات محیط ب

بلندمدت متغیرهاي کـالن اقتصـادي داشـته باشـد. در یـک       تهدیدهاي آن، کمترین تأثیر سوء را درروند
شود، بلکه  یهظرفیت اقتصادي کشور تک از اندازه بر روي یک یا چند بخش از  اقتصاد مقاومتی، نباید بیش

از توان خود برسند (تاري و همکـاران،   يبردار اقتصاد به حداکثر بهره يها تیظرف ۀباید تالش شود تا هم
1391(. 

مقاومتی، راهکار اقتصادي یک کشور در شرایط خاص است که به تولید و توزیـع کاالهـاي   اقتصاد 
در  ،سـتیزه جـو   يخصوص کشـورها  به ،گذاري براي کاهش وابستگی به کشورهاي دیگر سرمایه خاص و

که اگر نتوانست محصوالت اساسی زندگی مردم و کاالهاي اساسـی   يا گونه ؛ بهپردازد یشرایط بحرانی م
از کشورهاي دیگر تهیه کند، بتواند با اتکـا بـه داخـل بـه تولیـد انبـوه محصـول         ،را در بازار مبادله ها آن

 .)1391موردنظر بپردازد (ممبینی، 
 توان از اقتصاد مقاومتی تعاریف دیگري نیز استخراج کرد که در جدول ذیل آمده است. یم
 

 تعریف نوع اقتصاد

از یس نهادهاي انقالبی نمـوده اسـت؛   تأسیازهاي خود اقدام به نانقالب اسالمی با توجه به  اقتصاد موازي
 ین اهداف انقالب نیازمند ایجاد نهادهایی موازي براي این کار است.تأمبراي  این رو

گیـري و تـرمیم سـاختارها و نهادهـاي      زدایی، خلـل  یبآسي، ساز مقاوماقتصادي که در پی  اقتصاد ترمیمی
 فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادي است.

 متوجه هجمه شناسی، آفند شناسی و پدافند شناسی ما در برابر آن هجمه است. اقتصاد دفاعی

 اقتصاد الگو
ي کـالن بـه   انداز چشمبلکه  ؛مدت نیست اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه به طور اساسی

شود. ما در پـی اقتصـاد    یممدت را شامل اقتصاد جمهوري اسالمی ایران دارد و اقدامی بلند
بخـش و کارآمـد بـوده و     ایدئالی هستیم که هم اسالمی باشد و هم براي جهان اسالم الهام

 ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد. ینهزم
 

 چرا اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است؟
عنوان مکانیسم و ابزاري براي تعقیب اهـداف سیاسـت خـارجی     تحریم اقتصادي به ۀامروزه از گزین



 1396زمستان   |شماره نوزدهم  |پنجم سال                          

100 

مالی و تجـاري، همـواره یکـی از     هاي محدودیتو  جانبه یک هاي تحریممال ع. اشود میاستفاده  کشورها
و فشـارهاي   المللـی  بین هاي تحریمفشار به کشور جمهوري اسالمی ایران بوده است. با تشدید  ابزارهاي

می ایران، ضرورت توجه به اقتصادي پویا و فعال اهمیت بیشتري بـراي  الادي به کشور جمهوري اساقتص
 یاین وضـعیت بایـد نظـام    ریوري اسالمی ایران تحت تأثهاین کشور پیدا کرده است. نظام اقتصادي جم

ومتی بهتـرین  اقتصادي ایران، اقتصاد مقا يها ياقتصادي مناسب با تحریم تبیین کند. با توجه به توانمند
ده و زمینه رشد و شـکوفایی  رک سازي فرصت ها تحریمگزینه است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که از 

 .آورد میرا فراهم 
تحوالت سیاسی و اجتماعی این قرن اسـت   نیتر انقالب اسالمی ایران در قرن بیستم یکی از مهم

نقالب اسالمی ایران در فضاي سیاسی و علمی که شاید ابعاد مختلف آن کمتر شناخته شده باشد. ظهور ا
ابعــاد و  هــرروزهــا رقــم زده اسـت. معــادالتی کــه   عصـر کنــونی، معــادالت جدیــدي را در ایـن عرصــه  

ـ طر ربا چنین دیدگاهی، بـه هـ   مخالفنیروهاي  به خودي خود. دهد یخاصی را بروز م يها یدگیچیپ  قی
 غافل نخواهند بود. اي برنامهممکن سعی در نابودي و محو چنین منظري دارند و در این راه از هیچ 

سیاسی انقـالب   ۀمتحده آمریکا براي مهار فلسف گوناگون از سوي ایاالت يها میطرح و اعمال تحر
شـریک   نیتـر  عنـوان مهـم   که این کشور در زمان حکومت پهلوي به شود می انجامایران نیز در شرایطی 

ملی ایرانیان پرداخته بود. وقوع انقالب اسـالمی کـه واکـنش     يها خارجی ایران به چپاول و غارت ثروت
پایـانی بـر حضـور     ۀبـود، نقطـ   ناپـذیر  تحمـل یکپارچه و قدرتمند مردم ایران به این وضعیت نابهنجـار و  

موجب شد که پس از استقرار  انقالب اسالمی ضدآمریکاییغیرمشروع آمریکا در ایران بود. درواقع ماهیت 
بـه همـین سـبب     مناسبات ایران و آمریکا هرگز عادي و بهنجار نباشد. ایران،نظام جمهوري اسالمی در 

 بـراي را  تـري  وسـیع متحده از بیم از دست دادن منافع خود در ایـران و سراسـر منطقـه، اقـدامات      ایاالت
به اعمال  توان یاز آن جمله م کهم داده است نهضت اسالمی ایران انجا درآوردنتضعیف یا تحت کنترل 

گوناگون علیه نظام جمهوري اسالمی ایران اشـاره   مقررات ومختلف اقتصادي و وضع قوانین  يها میتحر
 .کرد

دیپلماتیک است که طی قـرون متمـادي اعمـال شـده اسـت.       يها مهارت جزئی،تحریم اقتصادي 
عنوان یک استراتژي قهرآمیز و جایگزین جنـگ نیـز لحـاظ     بهمعمولی، اهداف  وه برتحریم اقتصادي عال

 .)1996لوپز و کوتیت، ( شود یم
که ازنظر سیاسی، نظامی و اقتصادي  اند کردهمتمادي آمریکا تالش  يها گذشته، دولت يها در سال

 ةرایران را منزوي و در چارچوب قوانین آن کشور، تحریم کنند. در زمان ریاست جمهوري کلینتـون، کنگـ  
، ایـران را دشـمن   شـد  یخارجی مرتبط م يداخلی که با کشور يها آمریکا تحت تأثیر منافع سیاسی گروه

حمایـت و در مقابـل رونـد صـلح در      المللـی  بـین سال نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم 
 است. اي هسته کشتارجمعی و بمب يها یابی به سالح و به دنبال دست کند یخاورمیانه ایستادگی م

مختلفـی کـه در    يهـا  آن مسـتمراً در دولـت  مجـدد   ها و برقراري و مهار صادرات، لغو آن ها میتحر
آمریکا نیز در این کار سهیم  گذاري قانونتحمیل شده است. تشکیالت  اند بر ایران آمریکا بر سر کار آمده
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 اجرا شده است.و  گهگاه قوانین جدیدي تصویب دهش
موجـود فرصـت    يفشـارها و  هـا  میتحر ازموجود در ایران، این کشور باید  هاي پتانسیلبا توجه به 

دنیـا   هاي ابرقدرتبا منافع  بینی جهانخاصی است و این  بینی جهان. اقتصاد کشوري که داراي کندسازي 
چراکه دشمنی با چنین کشـوري همیشـه ادامـه دارد و در هـر      ؛در تضاد است، اقتصادي خاص خواهد بود

شـوند کـه از آن در    طراحی اي گونه بهو اجزا  سازوکارهارو باید همه  ازاین ؛کند یبه شکلی بروز م اي ورهد
 حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. دهایبرابر تهد

اقتصادي از سوي کشورهاي غربی، ضرورت توجه بـه   يو فشارها المللی بین يها میبا تشدید تحر 
و  هـا  میموجـود بـراي مقابلـه بـا تحـر       کارهاياقتصادي پویا و فعال اهمیت بیشتري پیدا کرده است. راه

 نشان داد. 1در قالب نمودار  توان یکنندگان را م فشارهاي اقتصادي تحریم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )1391(ممبینی،  ها میتحري موجود براي برخورد با ها حل : راه1نمودار 
 

 تعریف تحریم اقتصادي
وسیلۀ گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاري یا  تحریم عبارت است از عمل هماهنگ به

 باشد. ها انیگروه دیگر باهدف مجازات یا جبران زاي با شخص یا  هرگونه رابطه
اعمـال   المللـی  بینملی بر تجارت  يها دانست که دولت ییها تیمحدود توان یمقررات تجاري را م

 گونـه  این. کنند یاما اهداف دیگري را دنبال م ،اقتصادي را دارند يها میهمان تأثیر تحر هرظا به؛ کنند یم
در تعریـف   کـه  درحـالی سیاسـت تجـاري یـک دولـت اسـت       شـدة  تعریفتجاري اهداف  يها تیمحدود
. بـه همـین   کننـد  یاقتصادي آن را چون ابزاري براي نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح م يها میتحر

اقتصاد 
دور زدن  ریاضتی

هاتحریم  
مصالحه و 
 سازش

هاي برخورد با حلراه
هاتحریم  

هاتحمل تحریم خنثی کردن  
هاتحریم سازي از فرصت 

هاتحریم  

اقتصاد 
 مقاومتی
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. بـه  شـود  یمتوسل م روزافزوناقتصادي  يها میبه تحر اش یدولت آمریکا در پیشبرد سیاست خارجدلیل 
شود، خـارج از   هاي اقتصادي دنبال می اهداف سیاست خارجی که از طریق اعمال تحریم که رسد ینظر م

 .)1990مالوي، (سیاست عمومی اقتصادي باشد 
ه تعدادي از کشورها باهدف ایجـاد محـدودیت   ک هایی گیري موضعتحریم اقتصادي عبارت است از 

 شـود  ی، اتخـاذ مـ  ردیگ یرا نادیده م المللی بینها قوانین  رسمی با کشوري که ازنظر آن ۀدر تجارت و رابط
و  هـا  اسـت یعلیه یک کشور براي مقابله بـا س  ها میاغلب این تحر .)1385(صادقی یارندي و طارم سري، 

 .شود میشروع و سپس عملیاتی  گیري موضع. درواقع تحریم از شود یآن تفسیر م يها برنامه
روابط  کاري دستقدرت اقتصادي دارد. تحریم اقتصادي یعنی  کارگیري بهمستقیمی با  ۀتحریم رابط

 .)1990مرون، ( سیاسی اهداف منظور بهاقتصادي 
 يهـا  قـرن  شتر بـه این برداشت بی. دانند یم دیپلماتیک يها مهارت را جزئی برخی تحریم اقتصاديِ

کنـونی، اسـتراتژي بـراي برپـا کـردن جنـگ اقتصـادي در جریـان          اوضـاع  ده است. درمربوط بو ینپیش
از مفهوم سنتی اسـت. مخصوصـاً بعـد از     تر گستردهداراي اهدافی بسیار  ،جاري عصر نوین يها خصومت

سیاست  عنوان از تحریم اقتصادي به که طوري بهمیالدي الگوي تحریم دچار تغییر شده است؛  1990 ۀده
 .)1388(عزیزنژاد و سید نورانی،  شود یکمتر یاد م ۀبرتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزین

اقتصادي به معنی تدابیر قهرآمیز اقتصادي علیه یک یـا چنـد کشـور بـراي      يها میازنظر کارتر تحر
 نظریات یک کشور دربـارة ایـن قبیـل    نندةبازگوک کم دستآن کشور است یا ي ها استیایجاد تغییر در س

عمدي  گیري بازپسدر تعریفی دیگر تحریم اقتصادي به معنی . )1988کارتر، دیگران است ( يها استیس
 .)1990هـاف،  روابـط معمـول تجـاري یـا مـالی از سـوي یـک دولـت اسـت (          گیري بازپسیا تهدید به 

تغییر رفتار سیاسی  و هدف از آن شود یفته ماقتصادي براي اهداف سیاست خارجی به کار گر يها میتحر
 کشور هدف است.

ـ  ياقتصادي به نام ابزاري براي ارتقا يها میتحر طیفـی   ۀمنافع سیاست خارجی یک کشور، در میان
ترین اقدامات قهرآمیز، ازجمله توسل به نیروي نظامی، اقـدامات   سر آن سرسخت ککه در ی ردیگ یمقرار 

سري یا تهدید به توسل بـه نیـروي نظـامی اسـت و در سـوي دیگـر طیـف تـدابیر دیپلماتیـک، اخـراج           
بـه  ها، احضار سفیر، اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیـق درآوردن مبـادالت فرهنگـی اسـت.      دیپلمات
و این  ردیگ یماین طیف از اقدامات قرار  ۀاقتصادي در میان يها میگفت که برقراري تحر توان یتعبیري م

شـدة   ریزي تحریم اقتصادي اقدام برنامه. رود یمجاي اقداماتی که برشمردیم به کار  اغلب به ها میتحرنوع 
بـا مقاصـد    ،اقتصادي براي اعمال فشار به کشور هدف تیک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبا

 مختلف سیاسی است.
ة صـادرات و قـانون اختیـارات    دولت آمریکا بر اساس قانون تجارت با دشمن، قـانون ادار  حال بااین

بـر   جانبـه  یـک اقتصـادي   يهـا  میاختیارات قانونی الزم براي تحمیل تحرالمللی،  اقتصادي اضطراري بین
 ایران را دارا است.خصوص  بههدف و  يکشورها
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 اقتصادي بر کشور جمهوري اسالمی ایرانآثار تحریم 
 يهـا  اقتصادي آمریکا و متحدانش علیـه انقـالب اسـالمی ایـران در سـال      يها مییکی از آثار تحر

ارزش ریال نیـز بـه دنبـال خـود باعـث کـاهش واردات و        کاهشگذشته، کاهش ارزش ریال بوده است. 
 اقتصـادي ایـران، بخـش    يهـا  میتحر فبرخال دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژي خارجی شده است.

. دهـد  یخـود ادامـه مـ    ۀنبوده اسـت و همچنـان بـه رشـد و توسـع      اثرپذیر ها میانرژي چندان از این تحر
میدان نفت و گاز و صادرات گـاز بـه    ده ۀقرارداد توسعاست اخیر ایران توانسته  يها طی سالکه  طوري به

 دالر را به امضا برساند.میلیارد  61ارزشی بیش از  مختلف به يکشورها
نظـام بـانکی از ایـن     اثرپـذیري زمانی کوتاه، موجب  ۀو در فاص درپی پی يها میاعمال تحر هرچند

 ها میو مدیریت بهینه این تحر ریزي برنامهایرانی با  يها بانک مرورزمان بهمالی شده است، اما  يها میتحر
هـا دچـار آسـیب     آن المللی بین ۀوجه اند ندادهاجازه اند و  را پشت سر گذاشته و به تعهدات خود عمل کرده

هـا و   ازرگانـان ایرانـی بـه دلیـل وجـود محـدودیت در اعتبـارات اسـنادي، حوالـه         و ب تجـار  هرچند؛ ببیند
اسـت   بازنایسـتاده اند، اما تجارت ایران هرگـز از فعالیـت خـود     دچار مشکالت فراوانی شده ها نامه ضمانت

 .)1388(عزیز نژاد و سیدنورانی، 
 
 اقتصاد مقاومتی براي کشور ایران يها مؤلفه

القاي تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادي ایران را از غفلـت  
و رشد، توسعه، شکوفایی، تولید ملی و قطـع وابسـتگی اقتصـادي را     در بخش اقتصادي برهاند ایجادشده

اقتصادي دشمنان به بار بیاورد. اقتصاد مقـاومتی مکمـل جهـاد     يو فشارها ها میتحر نیتر حتی در سخت
 خـارجی اقتصـادي   يهـا  در برابر شـوك  ناپذیري اقتصادي است و سبب امنیت و ثبات در اقتصاد و تزلزل

 :گونه برشمرد ایناقتصاد مقاومتی را براي کشور جمهوري اسالمی ایران،  يها مؤلفه توان یاست. م
تولیـد  ؛ مـدیریت مصـرف  ؛ کاهش اسراف و وابستگی به خـارج ؛ حرکت بر اساس برنامه؛ کارآفرینی

؛ قـانون اساسـی)   44مردمی کردن اقتصاد (اصل ؛ کاهش وابستگی به نفت؛ داخلی (حمایت از تولید ملی)
 يهـا  شـرکت ؛ مدیریت درسـت منـابع ارزي  ؛ مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ مدت و زودگذر پرهیز از دید کوتاه

 .نیانب دانش
 

 تجربیات اقتصاد مقاومتی در کشور برزیل
مقاومـت   ۀهاي موفق درزمینۀ اقتصاد مقاومتی کشـور برزیـل اسـت. برزیـل درزمینـ      یکی از تجربه

کـارگیري چنـین    اقتصادي به اتخاذ راهبرد صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات اقـدام کـرد کـه بـه    
در ابتـدا   از ایـن رو هـا و تجـارت جهـانی بـود؛      راهبردي حاصل نوسانات بازار این کشور به علت بحـران 

الهاي مصرفی انجام شـد  منظور جبران ضررهاي ناشی از چنین نوساناتی، رویکرد جایگزینی واردات کا به
 راهبردهاي توسعۀ زمرة در واردات جایگزینی که موجب تقویت تولید داخلی و اتکا به درون شد. استراتژي
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 شوند اطالق می هایی استراتژي به خالصه طور به نگر توسعۀ درون هاي گیرد. استراتژي می قرار نگر درون
 ایـن  در .شـود  مـی  تنظـیم  داخلـی  بازار و داخلی نیازهاي پاسخ به در آن ساختار تولید و گیري جهت که

 صـنایع  تقاضـاي داخلـی،   سطح داخلی، درآمد کشش مصرفی داخلی، هاي داخلی، سلیقه تولید استراتژي
 استقالل که دهی شوند جهت اي گونه به که است آن هدف و دارند توجه قرار و ... در کانون کشور داخلی

 بـه  نـاظر  عمـدتاً  همـین دلیـل   شـود؛ بـه   حاصـل  خـارجی  تهدیـدات  دفع وابستگی و کاهش اقتصادي،
 و اسـت  خوداتکایی خودکفایی یا از درجاتی به رسیدن براي کشور منابع داخلی و امکانات از برداري بهره
 کاالهـاي  تولیـد  و شـود  دنبـال مـی   واردات جایگزینی طریق از شدن استراتژي، صنعتی این راستاي در
گردد (حیدري مطلق،  می اقتصاد دنبال کامل استقالل تحقق و ... تا سیمان گندم،فوالد،  همچون اي پایه

1390.( 
 

 تجربیات اقتصاد مقاومتی در کشور ونزوئال
تحـریم ایـن    2011اما در سـال   ؛اي میان ونزوئال و آمریکا وجود نداشت عمالً رابطه 2005 از سال

یم ازنظر تأمین مسکن و کیفیـت آن در شـرایط   طورجدي آغاز شد. کشور ونزوئال در شرایط تحر کشور به
هـاي ایـران بـاز کـرد. ایـن       مناسبی قرار نداشت، اما در آن دوران درهاي کشور خود را بـر روي شـرکت  

وساز کردند. در این  ها در بیشتر شهرهاي ونزوئال ازجمله کاراکاس، پایتخت ونزوئال اقدام به ساخت شرکت
هـا   یران سطح رفاه مردم ونزوئال را افزایش دهد. در طـول ایـن سـال   زمینه ونزوئال توانست با همکاري ا

هاي صحیح  نامیدند، توانست با برنامه می» انقالب بولواري«ونزوئال در شرایط تحریم، درحرکتی که آن را 
اقتصادي سطح آموزش، مسکن، تغذیه، فرهنگ و ورزش را در ونزوئال بهبود بخشد و بر طبق آمار، فقر را 

درصد برساند. در طول این دوران ونزوئال تالش کرد با ملی کردن صـنایع و خـارج    7/22صد به در 47از 
ها، صنایع را تعطیل کرده بودنـد، از فشـار    هاي خارجی که بعد از افزایش تحریم کردن آن از دست شرکت

 ها بکاهد. تحریم
ونزوئال توانست بـا جـذب   تر شد و  روابط ونزوئال با ایران و روسیه و چین در طول این مدت عمیق

ها را توسعه دهد و از طریـق مبـادالت    هاي انرژي، این زیرساخت گذاري طرف چینی در زیرساخت سرمایه
سالح و هواپیماهاي جنگی با روسـیه نیز توانست ارتش خود را قدرتمندتر سازد. با روي کار آمدن مادورو 

 ؛روابط خود را با چین و روسیه و ایران ادامـه داد  هاي خارجی ونزوئال تغییر نکرد و این کشور نیز سیاست
میلیـارد دالر دیگـر    4گذاري خود را بـه مقـدار    چین اعتبار سرمایه 2014که در ماه جوالي سال  طوري به

 ).1393افزایش داد (قویدل، 
 

 تجربیات اقتصاد مقاومتی در دوران دفاع مقدس
 جمهوري علمی هاي جهش و بزرگ تحوالت منشأ و اسالمی انقالب تاریخ عطف نقطۀ شک بدون
 .است ساله هشت حماسۀ دوران اسالمی،
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 از پـس  که بود مقاومتی اقتصاد ازجمله ها، واژه از بسیاري ثبوت و ظهور هنگام مقدس، دفاع دوران
 کارسـاز  .شـد العالی) وارد ادبیات اقتصادي کشور  (مدظله رهبري معظماز سوي مقام  بار اولین براي جنگ
 جنگـی،  ماشـین  بـا  نـابرابر  نبـرد  در و سـاله  هشت فراگیر هاي تحریم با تقابل در مقاومت  نوع این بودن

تهدید ر نبرد دیپلماتیک، تداوم د که نیز کنونی شرایط شد. در ثابت خوبی به استکبار، اي رسانه و اقتصادي
 و راهبـردي  دسـتاورد  ایـن  بـه  اعتمـاد  ؛شـود  مـی بارها از سوي طرف مقابـل تکـرار    ها تحریمو افزایش 
 امکانـات  تمـامی  بسـیج  و دوران آن در ملت این سنگ گران تجربۀ از مندي و بهره ساله هشت استراتژیک

 را باعزت همراه آرامش دشمن، کردن سالح خلع ضمن تواند میتصاد مقاومتی، اق تحقق راستاي در کشور
 .بیاورد ارمغان به

و  هـاي کنـونی را نداشـتیم    ما بخش عظیمی از داشته ،نبود ساله هشت ۀاگر حماس داند ما می ۀجامع
 دفـاع  دوران در خـدادادي بـود.  و بـزرگ   یداند جنگ با داشتن ظاهري خشن، براي ملت ایران نعمتـ  می

 و تحـوالت  باعـث  درون در هـم  و واداشـت  حیـرت  به را دنیا هم که بودیم عظیمی اتفاق شاهد مقدس،
ایرانی در دوران دفاع مقدس و  ۀملت ایران بود. جامع ۀناشناخترفیت ظ فوران عظیم اتفاق آن شد. خیرات

هـا، بـا دو ویژگـی ارزشـمند بـه ایسـتادگی        دشمن و مسدود شـدن تمـام راه   جانبۀ همه در اوج فشارهاي
 :ادامه داد آفرین پیروزي
 کمبودها؛ با آمدن کنار چگونگی آموختن -1
 .اساسی نیازهاي تأمین براي فراگیر و جانبه همه تالش -2

 اقـدامات  برابـر  در نشـدن  منفعـل   مقـدس،  دفاع هاي ماندگار و همیشه کارآمد دوران یکی از درس
 شـدید  هـاي  تحریم با مواجهه هنگام کشور، هاي بخش تمام و مردم. بود ها تحریم حوزة در ویژه به دشمن
نیز به  روري، نیازهاي ضروري راغیرض نیازهاي حذف و غیرضروري و ضروري نیازهاي تفکیک با دشمن،

 هوشـمندانه  مقاومت و پدافند نوع این دشمن، سالۀ هشت عیار تمام جنگ با تقابل . درحداقل کاهش دادند
 کنـونیِ  شرایط در. داد نشان را خود بودن کارساز جهانی، استکبار گستردة هاي تحریم مقابل در زیرکانه و

 ، دورانهـاي روزافـزون   برابـر تحـریم  یرگذاري این حرکت اقتصـادي در  تأث از خاطر اطمینان براي کشور
 راهبردي دستاوردهاي از یکی را بها گران تجربۀ این باید. استبخشی  کارآمد و اطمینان ۀتجرب ساله هشت

ترین راهبرد دفاع از سنگر نظـام   مسلماً ایستادگی و مقاومت مهم .دانست ساله هشت حماسۀ استراتژیک و
دفـاع   ۀسـال  دوران هشـت  ،عملی محقق شـدن ایـن راهبـرد    ترین آوردگاه جمهوري اسالمی است و مهم

یافتیم که پیروزي از آن ملتی اسـت کـه مقاومـت بیشـتري در برابـر      در وضوح بهما در جنگ  مقدس بود.
 فشارهاي درونی و بیرونی بنماید.

دستیابی به اهـداف اقتصـاد مقـاومتی را     واقعی ایثار، تمرین و حماسه سال هشت در اسالمی ایران
، تقویت و مصرف تولیـد داخلـی، افـزایش کیفیـت تولیـدات      محصولی تکانجام داد و به رهایی از اقتصاد 

بیکـاري،   و تـورم  و گرایـی  بنیان کردن تولیـد، اصـالح الگـوي مصـرف، غلبـه بـر مصـرف        داخلی، دانش
هـا بخشـی از    این یافته یافت. دستت استراتژیک ها و خودکفایی در تولیدات محصوال سازي تحریم خنثی



 1396زمستان   |شماره نوزدهم  |پنجم سال                          

106 

 اقتصاد مقاومتی است. دستاوردهاي
بـردیم کـه در مقابـل     پـیش  بـه ما در هشت سال دفاع مقـدس، جنـگ را بـا پشـتیبانی اقتصـادي      

سـاله باعـث مقاومـت     اقتصاد مقـاومتی هشـت   مقاومت کرد. خوبی بههاي دشمنان  ها و شیطنت کارشکنی
اي بزرگ را از خداوند بزرگ ستاند و آن پیروزي شیرین در آن نبرد نابرابر  مت هدیهو این مقاو شدنظامی 
 ).1394(نادعلی، » إِنَّ اللّه مع الصّابِرِینَ«و » انّ مع العسرِ یسراً«بود که 

هـاي   شـود، داراي جنبـه   طورمعمول به آن پرداخته مـی  جنگ عالوه بر ابعاد نظامی و سیاسی که به
طـور   ها ازجمله اجتماع، فرهنگ و اقتصاد دارد. همـان  گري است که تأثیر فراوانی در سایر بخشمتعدد دی

ها  هاي نظامی و سیاسی ضروري و مهم است و از نتایج آن روشن شدن ضعف ها از جنبه که مطالعۀ جنگ
جریـان   هایی براي حال و آینده است، بحث اقتصاد نیـز در  هاي دو طرف درگیر و فراگیري درس و قدرت
خوبی مشـهود اسـت. همـواره یکـی از      ها موضوعی بسیار مهم است. آثار متقابل جنگ و اقتصاد به جنگ
هاي اقتصادي طـرف مقابـل اسـت تـا از ایـن       ها و ظرفیت هاي دشمن، انهدام و نابودي زیرساخت تالش

اینکه پشتیبان قـواي   طریق او را وادار به تسلیم کند؛ از سوي دیگر اقتصاد قدرتمند هر کشوري، عالوه بر
ها، سبب آرامش مـدیران جامعـه    نظامی براي غلبه بر حریف است، با پشتیبانی مردم و تأمین مایحتاج آن

 شود. براي حمایت بیشتر از رزمندگان می
 

 راهکارهاي اقتصاد مقاومتی
 در زیر هجده مورد از راهکارهاي اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:

 تولید مصرف،. که نقطۀ شروع اقتصاد مقاومتی است مصرف الگوي اصالح براي گذاري سیاست -1
 و داخلـی  تولیـد  رونـق . کننـد مـی  مشخص را گذاري سرمایه جهت هم کنار در دو این و دهد می جهت را

باعـث   شـود،  منجـر  داخلـی  تولیدي واحدهاي توقف و رونقی کم و افول به تواند می که وارداتی از کاستن
 بایـد  البتـه  شـود؛  مـی  تـر  کـالن  سـطح  در تکنولوژي ارتقاي خارج، به وابستگی قطع اقتصادي، استقالل

 .نباشد مردم به فشار تحمیل معناي به مقاومتی اقتصاد که کرد عمل اي گونه به
شدة تولیدات، کیفیت بهتر و خـدمات بیشـتر در    وري در تولید، کاهش قیمت تمام افزایش بهره -2

ویـژه تولیـدات اسـتراتژیک. از جملـه      و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی بـه  رقابت با تولیدات خارجی
 حداقل به براي واردات تنظیم و وان انجام داد بدین شرح است: مدیریتت هایی که در این راستا می برنامه

 و دمول اقتصاد سمت به موجود نقدینگی سیل هدایت داخل؛ تولیدات از حمایت و ارز به کشور نیاز رساندن
 ضـروري؛  و اساسـی  کاالهاي ویژه به کاالها، توزیع نحوة بر نظارت اقتصاد؛ در سوداگري هاي ریشه حذف
 بـه  و گرایـی  مصـرف  کـاهش  هـا؛  گذاري اولویت با کشور در هزینه مدیریت و بودجه انقباض راهبرد اتخاذ
 ترجیحـاً  وکـار،  کسـب  بـه  مثبـت  نگـرش  و بینش داشتن کم؛  اولویت با ناتمام هاي پروژه انداختن تعویق
 هـاي  مشـارکت  جلب با رقابتی محیط ایجاد وکار؛ کسب فضاي بهبود براي و نوآورانه مولد وکارهاي کسب

 زدایی. مردمی؛ انحصار
 در بیکـاري  از ناشـی  اجتمـاعی  هـاي  آسیب و فقر هاي ریشه خشکاندن و بیکاري آمار کاهش -3
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 جامعه.
 اقتصـاد  در تحـرك  بـراي  تولیـد  بخـش  اي بیمـه  و مالی ،پولی حمایتی هاي سیستم سازي فعال -4
 غیرنفتی. کاالهاي صادرات از حمایت نیز و داخلی

 واردات کــاهش درازاي »آالت ماشــین« و »تولیــد خطــوط« ،»فنــی دانــش« واردات افــزایش -5
 تولید و »علم تولید« با زمان هم اطالعات، عصر در معامالت نوع این اهمیت به توجه با مصرفی کاالهاي

 .»بنیان دانش هاي شرکت« از حمایت و »فنی دانش«
 حـداقل  یـا  شـکر  روغن، گندم، مانند اساسی، کاالهاي خودکفایی به مربوط هاي سیاست تداوم -6
 بـراي  کشـور  اسـتعداد  طبیعـی  فقـدان  به توجه دراین راستا با ؛»مقاومتی ترکیبی اقتصاد« براي ترتیباتی

 اهـداف  راسـتاي  در بایـد  دنیـا  اقتصـادي  هـاي  کـانون  و کشورها دیگر با همسازي نوع کامل، خودکفایی
 .گیرد شکل کشور استراتژیک

 و تـورم  شـاخص  قبال در شده، مدیریت و پذیر بینی پیش نظامی برقراري و تورم معضل به توجه -7
بهینۀ پیشگیري در این فرایند را  هاي ارز؛ باید سیاست قیمت نیز و دستمزدها و حقوق سطح با آن تطبیق

 درنظر گرفت.
 تحریم اعمال محض به که معنا این به کاالها؛ تأمین درروند »ها فرصت« به »تهدیدها« تبدیل -8

 »خودکفـایی « ایجاد براي تجارت و صنعت و فناوري حوزة در ملی عزم به دهی شکل کاالها، از برخی در
 در داد اجـازه  نباید. است مقاومتی اقتصاد الزمۀ اقالم، این تأمین و تولید در »خوداتکایی« حداقل یا کامل
 از نبایـد  و نیسـت  »پـاره  کاغذ« تحریم که آن ضمن شود، بزرگنمایی اقتصادي، تهدیدهاي و فشارها مورد
 .کرد استقبال آن

 کاالهـاي  یـا  »غیرنفتـی  صـادرات  افـزایش « و »واردات کاهش« طریق از نفت به اتکا کاهش -9
 پتروشیمی. مانند نفت، بر متکی استراتژیک
 اقتصـادي  ارتباطات گسترش دوست، کشورهاي از برخی با اقتصادي خاص ارتباطات برقراري  -10

 شـریک  چنـد  بـه  عمـده  شـریک  یک از تجاري شرکاي کردن متکثر و اي منطقه هاي بلوك و کشورها با
 تر. کوچک

 توجه با امر این باید. الملل بین سطح در اسالمی نظام قبال در اجماع از جلوگیري براي تالش  -11
 شـکل گرفتـه در   يها توانایی و ایران تجاري و اقتصادي هاي جاذبه و جهانی اقتصاد هاي پذیري آسیب به

 .شود ساماندهی کشور فناوري و اقتصادي توسعۀ
 از برخـی  بـا  ایرانـی  مؤسسـات  و ها شرکت مؤثر ارتباطات ایجاد یا مشترك هاي شرکت ایجاد  -12
در هنگـام   فنـی  تجهیـزات  و فنـاوري  تـأمین  بـراي  المللـی.  بـین  و اي منطقه سطح در خارجی مؤسسات

 در خـارجی  فشـار  و مداخلـه  امکان استکبار، تالش ضرورت، به این تعامل و همکاري نیاز است تا باوجود
 همتایـان  بـا  کشـور  خصوصـی  بخـش  بـین  ارتباطـات  گونه این ایجاد درضمن نشود؛ فراهم خصوص این

 .بود خواهد مؤثرتر ها آن خارجی
 مـؤثر  ارتباطـات  بـراي  تحـرك  وجود و بانکی تحریم و اجماع ایجاد از وگیريجل براي تالش  -13
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 مخالف. هاي قدرت سلطۀ از خارج امکانات از استفاده با ونقل، حمل و بیمه و بانکی
ونقل کشور و جلوگیري از ایجاد انسداد و محدودیتی که استکبار در  مراقبت از توانمندي حمل  -14

آورد. در ضمن باید در صورت نزدیک شـدن دشـمن بـه     دریایی به وجود میونقل  ویژه حمل ونقل به حمل
فصـل   41گانۀ مـادة   هاي کنونی ذیل مواد پانزده باید بدانیم تحریممناسب نشان داد.  یاین عرصه واکنش

نویسـی، اقـدامات    در اقتصاد مقاومتی باید ضمن راهبـرد  از این روشود؛  هفتم منشور ملل متحد انجام می
بینی شود و راهبردهـا بـر اسـاس بـدترین شـرایط       آینده در عملی کردن بندهاي دیگر ماده پیشاحتمالی 

 تحریمی احتمالی چیده شود.
 بـراي  کـه  آن ضـمن  ؛»ایرانـی  حمیت« و »ملی تولید« ،»اقتصادي جهاد« روحیۀ گیري شکل  -15
 تبیـین  دیپلماسـی  نـوع  ایـن  از هـدف . است الزم نیز »مقاومتی اقتصاد دیپلماسی« ملی اقتصادي تقویت

 و مصــرفی کــاالي مــورد در فشــارها. اســت وارده فشــارهاي مقابــل در مقــاومتی اقتصــاد دســتاوردهاي
 و اسـتراتژیک  دستاوردهایی کشور، مقاومت دستاوردهاي ولی شود؛ می وارد اقتصادي روزمره هاي شاخص
 سیاسـت  در اسـتقالل ) اي هسته( برتر هاي فناوري و ها تکنولوژي در خودکفایی همچون هستند، بلندمدت
 . ... و خارجی

 دولت را حجیم ابعاد در اساسی کاالهاي سازي ذخیره کاالها. کردن ضایع و اسراف از خودداري -16
 کشـور  ماننـد ( حتـی مـردم   را هوشـمند  و شـده  هـدایت  و کوچـک  هاي انبار باید انجام دهد و در کنار آن

 .توانند به کار برند می غذایی امنیت تأمین براي آرامش و صلح زمان در) سوئیس
 نظـام  بـراي  کـه  »جهـانی  اقتصـاد « و »ملی اقتصاد« بین »متکثر« فراوان ارتباطات برقراري -17
ممکن است هـدف تهدیـدات دشـمن قـرار      که بزرگی ارتباطات در احتیاط و کنترل نشدنی است استکبار
 .گیرد

 هـاي  مزیـت  بـه  توجـه  بـا  هنگـامی کـه امکـانش باشـد،     در مثل به مقابله انجام براي آمادگی -18
 .ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک موقعیت نفتی، منابع ها، آبراه بر تسلط ازنظر اسالمی نظام استراتژیک
ها دست یافت. دستیابی به این شرایط شـدنی اسـت. ایـن     ها اهداف کالنی است که باید به آن این

هـا و اقـدامات    تژيتدوین اسـترا ریزي، تالش،  است نظام اسالمی قادر است با برنامه» مأموریتی ممکن«
 را نیز به فرصت تبدیل کند. کنونیاي از تهدیدهاي  اقتصاد مقاومتی، بخش عمده الزم، با محور

 
 براي مطالعات آینده ها شنهادیپ

 ایـن  در مقـاومتی  اقتصـاد  تحقـق  عملی راهکارهاي و صنعت بخش در مقاومتی اقتصاد بررسی -1
 ؛بخش

 ایـن  در مقـاومتی  اقتصـاد  تحقق عملی راهکارهاي و خدمات بخش در مقاومتی اقتصاد بررسی -2
 بخش؛

 .کشاورزي حوزة در مقاومتی اقتصاد اصلی هاي مصداق بررسی -3
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 يریگ جهینت
، اوالً اقتصاد مقاومتی یـک شـعار نیسـت، واقعیتـی     اند کردهکه رهبر فرزانۀ انقالب تأکید  طور همان

 ،مردمـی  ،هـاي دولتـی   یتظرفاست که باید محقق شود؛ ثانیاً براي تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تمامی 
بهترین واسطه و رابط براي این  ها رسانهاستفاده شود و قطعاً  نظران صاحبها و راهکارهاي  یشهاند ،فکرها

 مهم هستند.
ي ها ابهامو فعال اقتصاد کشور مردم هستند و باید با تبیین شفاف اقتصاد مقاومتی و رفع بدنۀ اصلی 

 ینی در بهبود و اصالح نظام اقتصادي کشور مهیا کرد؛ آفر نقشمردم در این حوزه، آنان را براي 
 با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و تأکید رهبر معظم انقالب مبتنی بـر لـزوم پـرداختن بـه اقتصـاد     

ریـزي، تـالش، تـدوین     ي دینی و اسالمی، نظام اسالمی قادر است با برنامهها آموزهمقاومتی و همچنین 
اقتصـاد مقـاومتی    محـور و اقدامات الزم به طراحی اقتصاد مقاومتی و اجراي آن پرداخته و با  ها استراتژي

یط تحـریم و فشـار   را به فرصت تبدیل کند؛ پس بـا توجـه بـه شـرا     کنونیي از تهدیدهاي ا عمدهبخش 
ی ازخودگذشـتگ ي نیروي کار را افزایش داد یا اینکه نهادهاي تولیدي با جهـاد و  ور بهرهموجود، اگر بتوان 

ي از اقتصـاد  ا جنبـه و ایـن خـود    انـد  کردهتوان تولیدي را افزایش دهند، زمینۀ رشد و شکوفایی را فراهم 
 مقاومتی است.
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