
 
 
 

 اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه اقتصادی

 
 

 معاون اداری و مالی شهرداری شیراز            محمد حسن اسدی      

 رئیس بخش اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز    دکتر خداپرست شیرازی    

 
 چکیده

گیرری اقتصرادی در شرراتح تحررتم،  شرار و      های صحیح تصمیماقتصاد مقاومتی، به معنی روش

ای كه اتن سبك منجر به شكو اتی اقتصادی شود. اتن الگو موجب گونهكمبود منابع در جامعه است، به

دهی اتجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک خارجی اقتصادی وجلوگیری از امتیراز 

مقاومتی از دتدگاه های مختلرف و   به دشمنان است. اتن مقاله مروری است بر تعارتف گوناگون اقتصاد

كارهاتی رسیدن به اهردا  اقتصراد مقراومتی را می رر     همچنین در اتن مقاله سعی شده است با ارائه راه

داوم رشرد توسرعه   پریتری اقتصراد برا تر    اقتصاد مقاومتی به معنای كراهش آسریب  جاتی كه نمود. از آن

چون سازمان  یبلكه نهادهات ،نباتد با اقتصاد مقاومتی شعاری و نماتشی برخورد كرد ؛ لیااقتصادی است

در پاتران   های بلند مدتی برای تحقق اترن موورود داشرته باشرند.    مدترتت و وزرات اقتصاد باتد برنامه

شود كه تحقق عدالت توام با توسعه و پیشر ت اقتصادی نیازمندی تك الگوی مقاله، اتن نتیجه اثبات می

رترزی در  در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با برنامه اترانی است كه -توسعه بومی منحصر به  رد اسالمی

ها بررسری  قتصاد مقاومتی با شهرداریها باشد همچنین در اتن مقاله ارتباط ااثر نمودن تحرتمراستای بی

 ها پیشنهاد شده است.كارهاتی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداریو راه

 توسعه اقتصادی  ،شكو اتی اقتصادی ،اقتصاد مقاومتی واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
  نوت نده م ئول   masadi2945@gmail.com 
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 تعریف. 1

ها علیره ترك   روشی برای مقابله با تحرتم (Resistive economy)اقتصاد مقاومتی 

باشد در شراتطی كه صادرات و واردات بررای آن كشرور   منطقه تا كشور تحرتم شده می

های  شار و پس از اترن ترالش   باشد اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزهمجاز نمی

تل چنرین  باشد و در شرراتح آرمرانی تعنری تبرد    اثر كردن آن تاثیرها میبرای كنترل و بی

های خارجی كاهش  شارهاتی به  رصت برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، باتد واب تگی

 تابد و بر تولید داخلی كشور و تالش برای خوداتكاتی تاكید گردد.

هد  از اتن الگوی اقتصادی اتجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابرر  

شكو اتی اقتصرادی، ر رع مشركالت     موجب شوک خارجی اقتصادی است و در نهاتت

تحقرق  »گردد )خانباشی، محمرد، مقالره   موجود و جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان می

 «(اقتصاد مقاومتی در ساته مدترتت جهادی

اتررن روش اقتصررادی از نعررر تعرتررف بررا اقتصرراد رتاوررتی تترراوت دارد رتاوررت 

شرود. هرد    م تحمیرل مری  ها به مرداقتصادی، طرحی تك طر ه است و از ناحیه دولت

ی دولت و به همرین  ها است و ر ع ك ری بودجهاصلی رتاوت اقتصادی كاهش هزتنه

زنند. ها به كاهش و تا حی  ارائه برخی خدمات و مزاتای عمومی دست میدلیل دولت

شود گاهی ها انجام میاتن طرح كه به منعور مقابله با ك ری بودجه توسح برخی دولت

هرای مرالی خرارجی نیرز     هرا و كمرك  تش میرزان مالیرات و درتا رت وام   اوقات به ا رزا 

اقتصاد مقاومتی از دتدگاه »(، 2931انجامد. )كرتمی، سحر و محمد صتاری اناركی. )می

 «(رهبر مععم انقالب

كه نراتوانی   1002اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال 

كشرت ب ریاری از محصروكت كشراورزی از جملره       در امر امكان صادرات و در نتیجه

 رنگی را كاهش داده بود استتاده شد و ووابح و معیارهای حاكم بر متهوم اقتصاد توت

 مقاومتی شناساتی گردتد.

های اخیر اتن شیوه توسح حكومت اتران ها در سالدر اتران، پس از تشدتد تحرتم
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هرا برا اتجراد    مقاومت در مقابل تحررتم شود و هد  استتاده از توان داخلی و تروتج می

 ترتن بحران است.كم

مردان اتران در تعرتف اقتصاد مقاومتی، ورورت مقاومت بررای رد  طبق نعر دولت

 ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی مورد نیاز است.كردن  شارها و عبور از سختی

گیاری و مبتنی در حقیقت می توان گتت اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرماته 

 بر اقتصاد اسالمی است.

از آنجاتی كه اسالم دارای مكترب اقتصرادی اسرت؛ لریا مبنرای اقتصراد مقراومتی         

 بات تی مبتنی بر اقتصاد اسالمی و با نگاه به خود و توجه به داشته های خود باشد.

اقتصاد مقاومتی، تك تاكتیك خطی نی ت بلكه تك نعرته تمام عیرار اسرت كره در    

برد كره  واترد   گتتمانی پیش می –تا ته اقتصاد كشور را به سمت اقتصادی توسعه نهاتت

آن مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی، مقاومت در برابر ساختار غلح،  شرار، بروكراسری   

خواری و به طور خالصه مقاومت در برابر هر عراملی اسرت   هرز برنده استعدادها، رانت

 الم باشد.كه مانع اتجاد اقتصادی پوتا و س

بخررش داخلرری و خررارجی  1ترروان برره ی  عالیررت اقتصرراد مقرراومتی را مرریحرروزه

بندی نمود، زترا هر قدر كه اقتصاد اتران در خارج نیاز بره اقتصراد مقراومتی دارد،    تق یم

خواران نیاز بره اصرالح امرور    در داخل نیز در مقابل مت دان اقتصادی و سیاسی و رانت

 سیاسی دارد. –اقتصادی 

جاتی كه بحث اقتصاد مقاومتی تك بحث تئوری نی ت، بلكه ترك وررورت   آن از

 پردازی بود.است لیا در تالش برای تحقق اتن الگوی اقتصادی نباتد به دنبال تئوری

از طر ی نباتد به اتن الگوی اقتصادی نگاه شعاری داشرته باشریم چررا كره اقتصراد      

جی است و لیا اتن اقتصاد بره معنرای   مقاومتی واقعیتی ناظر به مالحعات داخلی و خار

نی ت، بلكه مقدمره   «اقتصاد ب ته»انزوای اقتصادی و ب تن درهای كشور به روی دنیا و 

 است.« استقالل اقتصادی»تبادكت اقتصادی در اتن راهبرد 
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 مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری اقتصاد. 2

های تك جانبه و غیران انی غرب علیره  در چند سال اخیر و با شدت تا تن تحرتم

ای اترران،  آمیرز ه رته  هرای صرلح  متوقف كردن برنامره جمهوری اسالمی اتران با هد  

 راخرور حرال و    به ادبیات اقتصادی كشور اورا ه و بره  « اقتصاد مقاومتی»ی جدتد واژه

 روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گر ته است.

دتدار كارآ رتنان برا مقرام مععرم رهبرری در شرهرتور سرال        اولین بار در ،اتن واژه

و را معنرا  « اقتصراد مقراومتی  »مطرح گردتد. در همین دتدار، رهبر مععم انقالب  2933

 شرار  »متهومی از كارآ رتنی معر ی و برای نیاز اساسی كشور به كارآ رتنی نیز دو دلیل 

 را معر ی نمودند.« آمادگی كشور برای جهش»و « اقتصادی دشمنان

در همین مدت زمان كم، تعارتف متتاوتی ارائره شرده    اقتصاد مقاومتی برای متهوم

كامل  كه هر كدام از جنبه ای به اتن مووود نگاه كرده اند. در اتن میان، تعرتف جامع و

دار برا  از اقتصاد مقاومتی را خرود رهبرر  رزانره انقرالب ارائره داده انرد. اتشران در دتر        

  دانشجوتان  رمودند:

تعنی آن اقتصادی كره در شرراتح  شرار، در شرراتح تحررتم، در       ،اقتصاد مقاومتی»
شدتد می تواند تعیین كننده رشد و شكو اتی كشور  شراتح دشمنی ها و خصومت های

 (21/2/32دتدار با دانشجوتان )بیانات مقام مععم رهبری در «باشد.

 

 از دیدگاه مقام معظم رهبری قتصاد مقاومتارکان ا

 اقتصاد بودن مقاوم الف:

 مردمى و دولتى ظر یتهاى ىهمه از استتاده ب:

 ملى تولید از حماتت ج:

 ارزى منابع مدترتت د:

 مصر  مدترتت ه:

 

http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C2/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/593-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C2/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/593-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/1342-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/1342-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/1342-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
http://www.olgooha.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C/other-articles/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/1342-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
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 چهارتعریف از اقتصاد مقاومتی. 3

توان چهارگونه تعرتف نمود و چهار الگو از آن تا تركیبری از  میاقتصاد مقاومتی را 

 هاتی ملی پیگیری كرد.ها را در كشور به عنوان پروژهی آنهمه

 

 اقتصادموازی. 3-1

طور كه است؛ تعنی همان« اقتصاد موازی»ی تعرتف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه

نهادهاتی با روحیه و عملكرد انقالبی، اقردام بره   انقالب اسالمی، با توجه به نیاز خود به 

ی امداد، جهاد سرازندگی، سرهاه پاسرداران و بنیراد م ركن      تأسیس نهادهاتی مانند كمیته

نمود، امروز نیز بات تی برای تأمین اهدا  انقالب، اترن پرروژه را ادامره داده و تكمیرل     

های مقراومتی در اقتصراد   ازیكند؛ چرا كه انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادس

آتد. پس باتد ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمینیاز دارد كه چه ب ا در حقیقت از عهده

« اقتصراد پررتم  »نهادهاتی موازی برای اتن كار وتژه اتجاد كند؛ تعنی ما در كشورمان بره  

 نیاز دارتم.

كنون مرا همزمران از   كه ااتن امر البته به معنای نتی نهادهای مرسوم نی ت. كما اتن

هر دو نهاد سهاه پاسداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوری اسالمی بررای د راد از   

هرای حكمرانری مرسروم در دنیرا و اتتاقرا  در      مندتم. البته اتن الگو در مردل انقالب بهره

تری برخوردار باشرند وجرود دارد و اترن    كشورهاتی كه از تجربه و توان حكمرانی بیش

ی امور عمرومی برخوردارنرد. بره    اری و ادارهیگی سیاستهای چندكتها از نعامكشوره

نهراد، خیرتره و   توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمانهای مردمعنوان مثال: می

ی د اعی و امنیتی ی بهداشت و سالمت تا حتی در عرصههای خصوصی در عرصهبنگاه

ترتن مشكل الگو اتن است كه ح رب  ببرتم. البته مهم ی غربی نامتا تهكشورهای توسعه

رو خواهرد  ی اجرا با سرااكت نروتنی روبره   نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصه

بخشری بره   در تك كشور و سرامان « بانك مركزی موازی»بود، زترا مثال  هیچ تصوری از 

د اما باز هم منطقا  ی دولتی و عمومی وجود ندارمالی كشور در دو كته –ی پولی عرصه
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 نشدنی و غیرمعقول به ح اب آورد.های ادارهی مدلتوان اتن الگو را در زمرهنمی

 

 اقتصاد ترمیمی. 3-2

، «سرازی مقراوم »تعرتف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است كه در پی 

آمرد موجرود   ساختارها و نهادهای  رسوده و ناكار« ترمیم»و « گیریخلل»، «زداتیآسیب»

تواند انتعارات مرا  گتتیم كه  الن نهاد نمیاقتصادی است. تعنی اگر در روتكرد قبلی می

هرای  را برآورده كند، در روتكرد جدتد به دنبال آن ه تیم كه برا براز تعرترف سیاسرت    

نهادهای موجود، كاری كنیم كه انتعارات ما را برآورند. مثال  در اتن تعرتف، ما از بانرك  

هرای ورعف و بحرران را در نعرام     خرواهیم كره كرانون   ا وزارت بازرگانی مری مركزی ت

هرا ترا   اقتصادی كشور شناساتی كنند و خود را براساس شراتح جدتد اقتصادی، تحررتم 

نیازهای انقالب اسالمی باز تعرتف نماتند و در نتیجه عملكردی جهادی ارائه دهنرد. در  

برا  ررو   « پترروس  رداكار  »كاری است كره   توان گتت اتن كار شبیه همانمقام تمثیل می

های ساختاری دتروار  ی سد انجام داد، تعنی باتد ترکبردن انگشت خود در ترک دتواره

سرازی سراختارهای   نهادهای اقتصادی را ترمیم كنیم. اتن م رئله تعنری تررمیم و مقراوم    

ی اجراتی و اداری كشور ح ب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مكان هم كره امرر  

هراتی از ترارتا اقتصرادی خرود،     تا ته نیز در برههدور از ذهن نی ت. كشورهای توسعه

سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مرثال  غررب پرس از دو شروک نتتری      مجبور به مقاوم

هرای  های   یلی با سراتر سروخت  میالدی، اقدام به جاتگزتنی سوخت 2339و  2393

های باكی تك صد دكر نیز دچرار شروک نتتری    نوتن كرد؛ به طوری كه امروزه با قیمت

ی شود. با اتن توویحات ما امروز  قح نیازمند عزمی ملی برای اجررای اترن پرروژه   نمی

 ملی و ارزشی ه تیم.

 

 اقتصاد دفاعی. 3-3

پدا نرد  »و « آ ندشناسری »، «شناسری هجمره »تعرتف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 
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. تعنی ما باتد ابتدا بررسی كنیم كه مخالتان ما حملره  ما در برابر آن هجمه است« شناسی

دهنرد. بنرابراتن   به اقتصاد اتران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهاتی صورت مری 

ی دشرمن را  هرای هجمره  اترم كره ابزارهرا و شریوه    وقتی به اقتصاد مقاومتی دست تا ته

خود را علیه آنران تردوتن و    ها استراتژی مقاومتپیشاپیش شناخته باشیم و براساس آن

اجرا كنیم. بدتهی است تا آ ند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحری  

 و اجرا نخواهد شد.

 

 اقتصاد الگو. 3-4

چهارمین تعرتف نیز اتن است كه بنیاد اقتصاد مقاومتی تك روتكررد كوتراه مردت    

تف قبلی كه اقتصراد مقراومتی را   سلبی و اقدامی صر ا  پدا ندی نی ت؛ برخال  سه تعر

انردازی كرالن بره اقتصراد     دان رتند، اترن روتكررد چشرم    مدت مری  تا پدا ندی تا كوتاه

شود. اتن تعرتف هم كره  جمهوری اسالمی اتران دارد و تك اقدام بلندمدت را شامل می

های رهبرر مععرم انقرالب نی رت، روتكرردی اتجرابی و       رسد دور از دتدگاهبه نعر می

ه رتیم كره هرم اسرالمی     « آلیاقتصاد اتده»تشانه دارد. در اتن روتكرد، ما در پی دوراند

باشد و هم ما را به جاتگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی كره بررای جهران اسرالم     

باشد. بدتن معنا بره  « تمدن بزرگ اسالمی»ساز تشكیل بخش و كارآمد بوده و زمینهالهام

باترد  های مهرم الگرو مری   ی اترانی پیشر ت، تكی از مالتهطور اساسی، در الگوی اسالم

متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در اتن مقوله است كه اقتصراد مقراومتی مشرتمل برر     

 شود.پیتری و نوآوری میاقتصاد كارآ رتنی و رت ك

 

 کارها در تحقق اقتصاد مقاومتیراه. 4

دشرمنان،  ، اسالمی اتراندر طی چند دهه و در تالش برای وربه زدن به جمهوری 

اند؛ اما ابزاری كه همیشه در كنار سراتر  همواره از ابزارهای مختلف مبارزه استتاده نموده

ابزارها بوده، مبارزه اقتصادی است كه امروزه به آخرتن و موثرترتن ابزار دشرمن تبردتل   
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 شده است.

بره   اقتصاد اتران، تك محصرولی برودن و واب رتگی آن    وعف و مشكل اصلی در 

نتت است كه موجب گردتده نتت، كه می توان ت ابزار  شرار بره خرترداران غررب و     

به ابزاری برای تهدتد و اعالم  شار تبدتل گردد. اقتصراد مقراومتی، الگروتی    ، شرق باشد

 است كه می تواند در مبارزه با اتن تهدتدها موثر واقع شود.

های كالن سیاسری  سیاست اقتصادمقاومتی، تك نعام اقتصادی است كه هماهنگ با

و امنیتی نعام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخرتبی شكل بگیررد؛ ترا بتوانرد    

هرای گونراگون اقتصرادی نعرام اسرتكبار      هرا و توطئره  در برابر وربات اقتصادی تحرتم

مقاومت كرده و توسعه و پیشر ت خود را ادامه دهد و رونرد رو بره رشرد همره جانبره      

ای و جهانی حتظ كند اقتصاد مقراومتی، رابطره نزدتكری برا     ر ابعاد ملی، منطقهخود را د

ان جام ملری دارد. منعرور از اقتصراد مقراومتی واقعری، ترك اقتصراد مقراومتی  عرال و          

پوتاست، نه تك اقتصاد منتعل و ب ته به طوری كره كشرور ورمن مقاومرت در مقابرل      

 ار خود را حتظ كند.موانع و نامالتمات م یر خود روند پیشر ت پاتد

 وروری است.« اقتصاد مقاومتی»كارهای ذتل برای رسیدن به اهدا  توجه به راه

گیاری برای اصالح الگوی مصر  است.  نقطه شرود اقتصاد مقاومتی، سیاست -2

گیاری را مشرخص  دهد و اتن دو در كنار هم، جهت سرماتهمصر ، تولید را جهت می

توانرد بره ا رول و كرم رونقری و      و كاستن از وارداتی كه میكنند. رونق تولید داخلی می

توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، استقالل اقتصادی، قطع واب تگی به خرارج،  

ای عمرل كررد كره    گیرد البته باتد بره گونره  تر شكل میارتقای تكنولوژی در سطح كالن

 اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل  شار به مردم نباشد.

وری در تولید، كاهش قیمت تمام شرده تولیردات، كیتیرت بهترر و      زاتش بهرها -1

با تولیدات خارجی و كاهش واردات، حماتت از تولیرد ملری    تر در رقابتخدمات بیش

 تولیدات استراتژتك به وتژه

های اجتماعی ناشی از های  قر و آسیبكاهش آمار بیكاری و خشكاندن رتشه -9
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 بیكاری در جامعه.

ای بخش تولید برای تحرک های حماتتی پولی و مالی و بیمهسازی سی تم عال -4

 در اقتصاد داخلی و نیز حماتت از صادرات كاكهای غیرنتتی.

در ازای كراهش  « آكتماشرین »و « خطوط تولید»، «دانش  نی»ا زاتش واردات  -2

طالعرات  واردات كاكهای مصر ی با توجه بره اهمیرت اترن نرود معرامالت در عصرر ا      

 «.بنیانهای دانششركت»و حماتت از « دانش  نی»و تولید « تولید علم»همزمان با 

های مربوط به خودكتاتی كاكهای اساسی ماننرد: گنردم، روغرن،    تداوم سیاست -1

در اتن براره و برا توجره بره     « اقتصاد تركیبی مقاومتی»شكر تا حداقل ترتیباتی برای تك 

و  برای خودكتاتی كامل، نود هم رازی برا دتگرر كشرورها     قدان طبیعی استعداد كشور 

 های اقتصادی دنیا باتد در راستای اهدا  استراتژتك كشور شكل گیرد.كانون

بینری و قابرل مردترتت در    توجه به معضل تورم و برقراری تك نعام قابل پیش -9

قبال شراخص ترورم و تطبیرق آن برا سرطح حقروق و دسرتمزدها و نیرز قیمرت ارز در          

 های بهینه در اتن  رآتند.شگیری سیاستپی

در روند تأمین كاكها به اتن معنا كه به محر   « ها رصت»به « تهدتدها»تبدتل  -3

دهی به عزم ملی در حوزه  نراوری و صرنعت و   اعمال تحرتم در برخی از كاكها، شكل

اترن   در تولیرد و ترأمین  « خوداتكراتی »كامل تا حرداقل  « خودكتاتی»تجارت برای اتجاد 

اقالم كزمره اقتصراد مقراومتی اسرت. نباترد اجرازه داد در مرورد  شرارها و تهدتردهای          

 نماتی شود.اقتصادی، بزرگ

تا « ا زاتش صادرات غیرنتتی»و « كاهش واردات»كاهش اتكا به نتت، از طرتق  -3

 كاكهای استراتژتك متكی بر نتت، مانند پتروشیمی.

با برخی از كشورهای دوسرت، گ رترش   برقراری ارتباطات خاص اقتصادی  -20

ای و متعدد كرردن شرركای تجراری از    های منطقهارتباطات اقتصادی با كشورها و بلوک

 تر.تك شرتك عمده به چند شرتك كوچك

الملل، باترد  از توا ق در قبال نعام اسالمی درسطح بین تالش برای جلوگیری -22
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هرای اقتصرادی و تجراری    انی و جاذبره های اقتصاد جهپیتریاتن مهم با توجه به آسیب

 دهی شود.های شكل گر ته در توسعه اقتصادی و  ناوری كشور ساماناتران و تواناتی

هرا و ماس رات   های مشترک با اتجاد ارتباطرات مراثر شرركت   اتجاد شركت -21

المللی برای تعامل و تأمین ای و بیناترانی با برخی از ماس ات خارجی در سطح منطقه

وارد وروری در  ناوری و تجهیزات  نی و كراك بره نحروی كره برا وجرود ترالش        در م

كره  استكبار، امكان مداخله و  شار خارجی در اتن خصوص  رراهم نشرود، ورمن اترن    

هرا مراثرتر   گونه ارتباطات بین بخش خصوصی كشور با همتاتران خرارجی آن  اتجاد اتن

 خواهد بود.

و تحرتم بانكی و وجود تحررک بررای    تالش برای جلوگیری از اتجاد توا ق -29

بانكی و بیمره و حمرل و نقرل برا اسرتتاده از امكانرات خرارج از سرلطه          ارتباطات ماثر

 های مخالف.قدرت

مندی حمل و نقل كشور و جلروگیری از گر تگری ان رداد و    مراقبت از توان -24

واكرنش   محدودتت توسح استكبار در قبال حمل و نقل، به وتژه حمل و نقل درتراتی و 

 مناسب در صورت نزدتك شدن دشمن به اتن عرصه.

 صل هتتم منشور ملرل   42های كنونی ذتل مواد پانزده گانه ماده باتد بدانیم تحرتم

شود. لیا در اقتصاد مقاومتی، باتد ومن راهبردنوت ی، اقدامات احتمرالی  متحد انجام می

بردهرا براسراس بردترتن    راهبینری شرود و   آتنده در عملی كردن بندهای دتگر ماده پریش 

 شراتح تحرتمی احتمالی چیده شود.

«. جروانمردی اترانری  »و « تولیرد ملری  »، «جهاد اقتصرادی »گیری روحیه شكل -22

نیرز كزم اسرت؛   « دتهلماسری اقتصراد مقراومتی   »كه برای تقوتت اقتصادی ملری  ومن آن

قابل  شارهای وارده هد  از اتن نود دتهلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در م

شرود،  های روزمره اقتصرادی وارد مری  است.  شارها در مورد كاكی مصر ی و شاخص

ولی دسرتاوردهای مقاومرت كشرور، دسرتاوردهاتی اسرتراتژتك و بلنرد مردت ه رتند،         

ای( اسرتقالل در سیاسرت   های برتر )ه تهها و  ناوریهمچون خودكتاتی در تكنولوژی
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 خارجی و...

سازی كاكهای اساسری در  از اسرا  و واتع كردن كاكها و ذخیرهخودداری  -21

های كوچك و هداتت شده و هوشمند توسرح مرردم   ابعاد حجیم توسح دولت و انبارک

 )مانند كشور سوئیس( حتی در زمان صلح و آرامش جهت تأمین امنیت غیاتی مردم.

كره  « قتصراد جهرانی  ا»و « اقتصاد ملی»بین « متعدد»برقراری ارتباطات  راوان  -29

برای نعام استكبار غیرقابل كنترل است و احتیاط در ارتباطات برزرگ كره مرورد تهدترد     

 واقع شود.

آمادگی برای انجام اقدامات مقابلره بره مثرل در برخری مروارد؛ برا توجره بره          -23

هرا، منرابع نتتری، موقعیرت     های استراتژتك نعام اسالمی از جهت ت لح بر آبرراه برتری

اقتصراد  »(، 2931و ژئواستراتژتك )كرتمی، سحر و محمد صتاری انراركی، )  ژئوپلتیك

 «(مقاومتی از دتدگاه رهبر مععم انقالب

تابی بره اترن شرراتح    ها دست تا ت. دستها اهدا  كالنی است كه باتد به آناتن

رترزی،  است. نعام اسالمی قادر است برا برنامره  « مأمورتت ممكن»شدنی است. اتن تك 

ای ها و اقدامات كزم، با محورتت اقتصاد مقاومتی، بخش عمرده وتن استراتژیتالش، تد

 از تهدتدهای امروز را نیز به  رصت تبدتل كند.

 

 اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی. 5

پریتری اقتصراد برا ترداوم رشرد توسرعه       اقتصاد مقاومتی به معنای كراهش آسریب   

نباتد با اقتصراد مقراومتی شرعاری و نماتشری برخرورد كررد بلكره         و لیا اقتصادی است

های بلند مدتی بررای تحقرق   نهادهای چون سازمان مدترتت و وزرات اقتصاد باتد برنامه

 اتن مووود داشته باشند.

ها نه تنها مرانع رشرد   تحرتمبا تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در كشور دتگر  

عرث خودكتراتی در نیازهرای ورروری و همرین طرور       و پیشر ت كشور نی ت، بلكه با

 اصالح سازوكارهای معیوب اقتصادی خواهد شد.
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های اخیر و كاهش درآمدهای نتتی بر زخرم اقتصراد   ها، به خصوص تحرتمتحرتم

های اقتصاد اترران را ا رزاتش داده اسرت. امرا هرر زمران كره        اتران نمك پاشیده و هزتنه

ترر بروده اسرت، نتراتج تحررتم      ه دولت با برنامه و آگاهانهتر و مداخلها دقیقرتزیبرنامه

اثر شده است و هر زمان كره مردترتت شرراتح اقتصرادی بردون برنامره و       اثر و تا كمبی

ها نتاتج بردی  روتكرد مبتنی بر داناتی محوری بوده است؛ حتی در شراتح كاهش تحرتم

ترت، وجرود عرزم و اراده    به دست آمده است. به طور مثال در صناتع نعامی و صنعت ن

های چشمگیر شده است، اما در ساتر صرناتع  ناشی از تنگناهای تحرتم موجب پیشر ت

های مصر ی، لروازم خرانگی و من روجات كره بره نردرت       از جمله خودروسازی، كانال

اترم و ترا واردات   رو بروده هرای انردک روبره   ها بوده است تا با پیشرر ت مشمول تحرتم

ه در چارچوب اقتصاد بازار، منجر به نابودی آن صرنعت شرده اسرت.    برنامروته و بیبی

اثر خواهند شرد،  ها در صورت تدبیر مناسب بیتوان گتت كه نه تنها تحرتمبنابراتن، می

بلكه مانند دو كشور ژاپن و كره كه عاری از هرگونه درآمد نتت و منابع طبیعری ه رتند   

لگوی توسعه بومی، عاری از هر گونه   راد  توان با تكیه بر داناتی محوری و وجود امی

شرك اقتصراد مقراومتی در اترن چرارچوب      ای دست تا ت و بیهای شات تهبه پیشر ت

 تابی به اتن هد  است.ها در راه دستكننده آثار تحرتمت هیل

لیا برای گر تن راهبرد مناسرب توسرعه صرنعتی در اقتصراد مقراومتی و برا وجرود        

 ر وروری خواهد بود:های زتحلها راهتحرتم

هرای  های اجتماعی، كراهش تتراوت  تقوتت همب تگی دورنی، حداقل نمودن تنش

درآمدی بین طبقات اجتماد، تحقق عدالت اجتماعی و برابری، دخالت آگاهانره دولرت،   

منع مبادله آزاد سرماته، اتجراد اقتصراد تولیردی و نره اقتصراد مصرر ی، قربرانی نمرودن         

امران  كنندگان در مقابل اهدا  بلندمدت توسعه، مبارزه بری  ای مصرهای لحعهخواسته

با   اد به خصوص در سطح م ئوكن و مدتران و اتجاد دولت عاری از   اد، جانشینی 

تولیدات خارجی به وسیله محصوكت داخلری، جراتگزتنی تعراونی خرالص برا رقابرت       

ع استراتژتك و نیز ناسالم درونی و استراتژی حماتت عام از تمام صناتع بخصوص صنات
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هرای صرادراتی، مرالی و    آوری و تحقیق و توسعه، ارائره مشروق  كشاورزی، گ ترش  ن

گرزاری صرنعتی، ارتقرای    ای برر واردات، هرد   ای و غیرتعر ره ای و موانع تعر هبودجه

هرا  ساختار صنعتی و كنترل اعتبارات از سوی دولت، حماتت عام از تمام صناتع و بنگاه

 های خاص.از صناتع و بنگاهدر كنار حماتت 

 

 نتیجه گیری. 6

داری و نترع   كری و پیرداتش اقتصراد كالسریك، روح سررماته    پس از عصر روشن

شخصی بر نعرتات اقتصادی ساته ا كنرد و اقتصراد كالسریك و نئوكالسریك، تجرارت      

هرا را برره عنرروان  هرا و تعر رره سرازی، حرری  تارانرره هرا، خصوصرری آزاد، حری  تعر رره 

هرای ن ربی اسرت    قتصادی كه موجب تق یم كار جهانی برر پاتره برترری   های اسیاست

های اقتصاد نئولیبرالی با روتكرد حری  مداخلره دولرت    پیشنهاد نمود. مجموعه سیاست

به كشورهای در حرال توسرعه از    IMFدر اقتصاد، توسح نهادهای مالی جهانی از جمله 

هرای  های دولتا با سیاستجمله اتران تحمیل شد و در همان حال كشورهای شرق آسی

آسای خود بودند. نتاتج الگوی های معجزهگرای خود در حال پیشر تگر توسعههداتت

عردالتی  و بی توسعه نئولیبرال نیز برای كشورهای در حال توسعه نه تنها موجب نابرابری

 گشت، بلكه منجر به توسعه اتن كشورها نیز نشد.

ام با توسعه و پیشر ت اقتصادی نیازمند تك طبق مطالب ذكر شده تحقق عدالت تو

الگوی توسعه بومی منحصر بره  ررد اسرالمی اترانری اسرت كره در چرارچوب اقتصراد         

هرا باشرد. در چرارچوب اقتصراد     اثرر نمرودن تحررتم   رتزی جهت بیمقاومتی و با برنامه

هرای ن ربی در تولیرد كاكهرا و صرناتع      هرا سرخن از برترری   مقاومتی و وجرود تحررتم  

اتژتك نامتناسب است و م لما  باتد در تولید محصوكت كشاورزی از جملره گنردم   استر

رترزی  و نیز صناتع استراتژتك روتكرد خودكتاتی وجود داشرته باشرد. همچنرین برنامره    

های پیشر ته )از جمله خودرو، لوازم خانگی و تصروتری  من جم در صناتع با تكنولوژی

ه صادرات به خارج باتد صورت گیرد. عدم اعتمراد  و...( برای بازار تقاوای داخل و البت
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به الگوی تق می كار جهانی و اتخاذ استراتژی مناسب جهت حماتت از تمام صرناتع و  

های خراص راهگشرا خواهرد    های داخلی در كنار حماتت از صناتع خاص و بنگاهبنگاه

ونیكری و  آكت، صرناتع الكتر بود. حماترت از صرناتع اسرتراتژتك ماننرد  روكد، ماشرین      

های استراتژتك مانند كشراورزی در اقتصراد مقراومتی    شیمیاتی در كنار حماتت از بخش

 دارای اهمیت است.

 

 اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها

آور، اقتصادی است كه در تمرامی شرراتح   مقصود از اقتصاد مقاومتی تا اقتصاد تاب

رو در اترن نرود اقتصراد،     بتواند تعادل خود را حتظ نموده و حتی رشد نماترد. از اترن  

ای كه تهدتدها به  رصرت و نقراط ورعف بره     روتكردی استراتژتك وجود دارد به گونه

توان گتت؛ اقتصاد مقاومتی ترك راهبررد و ترك    نقاط قوت تبدتل گردد. در حقیقت می

 باشد.ها و  شارهای خارجی میاستراتژی د اعی در برابر تحرتم

اقتصاد آسیب پریتر وجرود دارد كره بره دلیرل دارا      ، در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی

 در شراتح بحرانی دچار تزلزل و عدم تعادل می گردد.، بودن نقاط وعف بالقوه

پیتر مواجه ه تیم، لیا در ها نیز به نوعی با اقتصاد آسیبكه در شهرداریاز آنجاتی

هرا  تی و آنبات ت نقاط وعف را شناسامی هاجهت تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرداری

 را به نقاط قوت و تهدتدهای موجود را به  رصت تبدتل نمود.

توان به دو بخرش عمرده و مهرم تق ریم نمرود:      ها را میبحث اقتصاد در شهرداری

 درآمد و هزتنه پس كزم است بحث اقتصاد مقاومتی در هر دو حوزه اجراتی گردد.

رداری هرا بره   تررتن نقطره ورعف موجرود واب رتگی شره      در مبحث درآمرد، مهرم  

 باشد.  درآمدهای ناپاتدار می

درآمدهای شهرداری را می توان به دو دسته درآمردهای پاتردار و ناپاتردار تق ریم     

كرد. درآمدهای ناپاتدار شامل مواردی چون  روش ترراكم سراختمانی، تثبیرت تجراری،     

شامل كه درآمدهای پاتدار گردد. در حالیتخلتات ساختمانی و صدور پروانه ساخت می
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 عوارض نوسازی، عوارض پ ماند و عوارض خودرو می گردد.

ها از محل درآمدهای ساختمانی خصوصرا   كه عمده درآمد شهرداریبا توجه به اتن

گردد و اتن نود درآمد ب ته به شرراتح اقتصرادی كشرور،     روش تراكم مازاد حاصل می

ثبرات درآمرد شرده و در    ها دچار عدم قیمت م كن، تورم و... متغیر است لیا شهرداری

 گردند.  بینی بودجه ثابت هم دچار مشكل مینتیجه در پیش

هرا  پریتری اقتصرادی، شرهرداری   به منعور ر ع اتن نقطه ورعف و كراهش آسریب   

ها عوارض نوسازی و عمران ترتن آنبات ت متكی به درآمدهای پاتدار باشند كه مهممی

 باشد.شهری می

توان بره مشراركت بخرش    ت اتجاد درآمد پاتدار میكارهای موجود جهاز جمله راه

های جامع و تتصریلی )كره مرانع اجررای     های عمرانی، اجرای طرحخصوصی در پروژه

های مختلرف ماننرد خرترد سرهام     گیاری در بخشهای سلیقه ای شود.(، سرماتهسیاست

 ها و ... اشاره كرد.بانك

ها بره  ر ته شهرداریاتدار، ر تهكارهای مناسب در جهت اتجاد درآمد پبا اجرای راه

جای تكیه بر درآمد حاصل از  روش تراكم به دنبال ارزش ا رزوده متناسرب برا زمرین،     

 ها خواهند بود.منطقه و نود كاربری ساختمان

ها با آن مواجه ه تند كوتاه بودن عمر م ئله دتگری كه در بخش درآمد، شهرداری

گرردد. اترن   های درآمدی كوتاه مردت مری  تباشد كه موجب اتخاذ سیاسها میمدترتت

 گردند.ها خود مانعی بر سر راه رسیدن شهرداری به درآمدی پاتدار میسیاست

هرا، عردم مردترتت صرحیح     تررتن نقطره ورعف   در مبحث هزتنه نیز از جمله مهم

هرای مردترتتی بره    كارها و روش بات ت راهباشد كه در جهت اصالح آن میها میهزتنه

ها در جهت اتجاد درآمد باشد و ترا موجرب ثبرات    مال گردد كه تمامی هزتنهای اعگونه

 درآمدی گردد.

در راسرتای   هرا بهینره كرردن هزتنره    ومدترتت هزتنه تعنی اداره كردن  ،در حقیقت

. بره عبرارتی هزتنره كرردن تنهرا در      هاشهرداریهای كلیدی های اصلی و قابلیت عالیت
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 معنی دارد. شهرداریهای راستای نیل به اهدا  و برنامه

شناخت محیح درونی همچون رت رك پرول، امكانرات،    توان گتت به طور كلی می

تجهیزات و نیروی ان انی و همچنرین درک محریح بیرونری و مرواردی از قبیرل ترورم،       

توانرد  مری  نوسانات نرخ ارز، قوانین و مقررات، حوادث غیر مترقبه، شراتح سیاسری و... 

 به نود و چگونگی هزتنه كردها موثر باشد. در نگرش مدترتت ن بت

تغییرر  های روز، سازی و آموزش، استتاده از  ناوریی چون:  رهنگعواملاز طر ی 

هرای  آ ررتن كرردن هزتنره   ارزش، سراز هرای قابلیرت  شرناخت داراتری  ، نگرش مردترتت 

تت های خدماتی و تولیدی و اعمرال مردتر  استتاده بهینه از تمامی ظر یت ،گیاریسرماته

هررای مرروازی و صررحیح نگهررداری تجهیررزات موجررود، شناسرراتی و حرری   عالیررت  

 تاثیرگیار باشد.ها كاهش هزتنهتواند در ها و... میكاریدوباره
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