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جهت  ست که مبحث اقتصاد مقاومتی راا هدف ما از این نوشته آن چکیده :

تحول در وضعیت اقتصاد شکننده کنونی کشور ما به منظور جلوگیری از فشار 

برای وادار ساختن جمهوری اسالمی به تسلیم که وارد کردن بر اقتصاد ایران 

که به مشابه  ،در برابر نظام سلطه جهانی و نیز جدایی دولت و ملت در ایران

 ،بری انقالب ایران مطرح شدهرهآورانه از سوی رانه و نوبتکمدیریت مالگویی از 

های نظریه اقتصادی نزدیک به اقتصاد مقاومتی را با تاکید و بررسی بر اندیشه

)مثل فنریت اقتصادی(و نقش دولت در عملیاتی کردن این اقتصاد و سپس به 

مقاومتی با استفاده پ در ایجاد و تحقق ابعاد اقتصاد -نقش معنوی و اجتماعی آ

نظران و نیز با استفاده از تحقیقات صاحب ای وکتابخانه یاز روش مطالعه

متفکرین اقتصادی ایران برای پرسش با این سوال که راهکارهای اصلی تحول 

در اقتصاد ابزاری و سیاسی در کشور ما چیست؟ را با ارائه راهکارها برای تحول 

بری ایی که حول مفهومی سخنان رهتصاد کشور ما را بررسی کنیم تا جدر اق

ها، و الزامات اقتصاد مقاومتی در کشور ما به منصه عمل پیرامون ابعاد، ویژگی

اقتصاد مقاومتی یک استراتژی است که نشان دهنده چگونگی عبور از  دربیاید.

شرایط بحرانی است تا بتوانیم از موانع تجارت خارجی و داخلی عبور کرده تا 

 ود.هم کارآمدی و هم نظام جمهوری اسالمی حفظ ش

 ،"راهبردها"، "پذیریآسیب"،"توسعه"، "دولت"، "اقتصاد مقاومتی"واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های استکبار ستیزی این انقالب موجب شد که نظام استکبار جهانی به تمام و ویژگی پنجاه و هفتظهور انقالب در ایران سال 

ظهور چنین حکومتی آن هم "،طرف خودش براین انقالب وارد سازدای را از قوا به مبارزه با انقالب برخیزد و تهاجمات گسترده

درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با 

-را مکلف به نوآوری و نظریهکه در نتیجه این تهاجمات باعث شد که انقالب اسالمی خود تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد

تالش در تغییر  ( که هدفی جز31-38 :0831، )علیخانی"های جدید اقتصادی روی بیاورد.پردازی الگوسازی در عرصه

 تا الگویی شود باعنوان محور مقاومت. موجود،بینی و اهداف سازی آن براساس جهانی موجود و بومیساختارهای اقتصاد

در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه به دلیل فقدان یک طبقه بورژوازی نیرومند و نیز  چون امروزه بر نقش دولت

شود، بخاطر همین داشتن اقتصاد تک محصولی عامل رانت در این تاکید میتصاد تک محصولی)مثل اقتصاد نفتی(داشتن اق

-08:3:33یوسفی،شود)حاجین در داخل میگو نبودکشورها بوجود آمده واین عامل باعث وابستگی سیاسی به خارج و پاسخ

های دولت رانتی را ندارد اما به لحاظ اقتصادی هنوز نتوانسته از وابستگی زیاد ( هرچند کشور ما از نظر سیاسی ویژگی3:

( که از همین 08:3:33احمدی،پذیری ژئوپلیتیکی ایران شده)امیردولت به درآمدهای نفتی بکاهد و این باعث تشدید آسیب

 ،قدرتهای جهانی استفاده کرده و مشکالتی را درعرصه اقتصادی بر کشور ما تحمیل کرده و با حربه تحریم ،پذیریسیبآ

اغراض سیاسی خود را بر ماهیت عمل تجاری وارد کرده و تحقق یک عمل اقتصادی را منوط به تحقق اغراض سیاسی خود  

 (88: 0831)رفیع،.کنندمی

کند که کشور ما به عنوان الهام بخش جهان اسالم الگویی موفق و مستقل از مدیریت اقتصادی را میتحوالت جهانی نیز اقتضا 

خوشبختانه زمینه پس به نمایش بگذارد و وضعیت مطلوب اقتصادی را در اندازه شئونات و عزت نفس مردم خود ایجاد کند، 

بازار بزرگ درون  ،جمعیت زیاد ا داشتن منابع فراوانان بسازی الگوی اقتصاد مقاومتی برای کشوری مانند ایر تدوین و پیاده

های فشار سلطه به معنای شناسایی حوزهمورد نظر ما هم اقتصاد مقاومتی  ای نسبتا خوب فراهم است،کشور و ارتباطات منطقه

ها به یل فشارها و تحریمریزی برای تبدسازی این فشارها در کنار مدیریت و برنامهجهانی و افزایش تالش برای کنترل و خنثی

منظور از بنابراین شود؛ یک نوع تاکتیک بوده که در برابر نامالیمات اقتصادی بکار گرفته می قتصاد مقاومتیا فرصت است؛

که مقاومت برای رفع موانع یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنان در کشور ما اقتصاد واقعی

 (80: 0838)فشاری، .شودکوشش در مسیر مهم حرکت و پیشرفت تعریف می پیشرفت و

در واقع اقتصاد مقاومتی  ،آینددر اقتصاد مقاومتی اطالعات صحیح و تعهد دورکن اصلی اجرای آن به حساب میبه هر حال 

در اقتصاد ریزی براساس آن صورت گیرد،  خواهد و آمارها، باید درست ارائه و سپس تحلیل و بعد برنامهتعهد و راستگویی می

وتنوع تولیدات  حین مقاومت توجه به کیفیت و قیمتراستای پیشرفت کشور در  مقاومتی برای برداشتن گامهای بلند در

های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر الزم برای خوداتکایی در برخی داخل، اصالح مدیریت

ای از اقتصاد است که فعاالنه خود را سازی گونه ویژهدرواقع اقتصاد مقاومتی تجلی نظری و عملی برای مدل ؛ا الزم استهزمینه

اقتصاد مقاومتی بر اساس رویکرد اقتصاد سیاسی بنا گردیده که این  آماده ساخته،ها بیش از پیش برای مواجهه با تحریم

رو نحوه تاثیر تصمیمات سیاسی بر تخصیص منابع اقتصادی و بالعکس و نحوه اقتصاد یک محصول اجتماعی است و از این 

بندیهای سیاسی بنا گردیده و این اقتصاد سیاسی به مطالعه سیاستهای عمومی ها و صفتاثیر مالحظات اقتصادی بر ائتالف

و تاثیرات سیاسی احتمالی  های استخراجیدولت با معنای چگونگی تخصیص منابع مالی درون جامعه و نحوه اتخاذ سیاست

 ( 08-01: 08:3یوسفی، پردازد)حاجیاین تصمیمات می

ها انتخاب استراتژی اقتصاد حال سوال اصلی این است که با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل پیچیده کشور

جمهوری "در جواب آن باید گفت که  ؟نگیردمقاومتی در ایران باید چگونه باشد تا در جهت تعارض با اقتصاد جهانی قرار 

های نسبی و رقابتی بایست در حوزه نقاط قوت و مزیتتر اقتصاد مقاومتی در داخل میهزینهاسالمی جهت تحقق پایدارتر وکم

ید خود در تعامل و درهم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی و سایر کشورها قرار گیرد تا از این طریق هزینه تحریم و تهد
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امتداد و منافع و امنیت ملی خود قرار دهد تا از این  نظامی در قبال خود را افزایش داده، منافع و امنیت ملی دیگر کشورها در

 (33: 0833)آجیلی، "در معرض تهدید قرار نگیرد ما طریق نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور

در  نهادهای و رویکردهای آن و نیز نقش اقتصاد مقاومتاین مقاله در بررسی سه محور اصلی یعنی مبانی نظری در حقیقت 

ى ظرفیتهاى ب: استفاده از همه، الف: مقاوم بودن اقتصادکه شامل ) ارکان اقتصاد مقاومتیبه  ها و همچنینتحقق این رویکرد

پردازد و نیز ( میمصرفه: مدیریت ، ومدیریت منابع ارزى، د: ج: حمایت از تولید ملىقانون اساسی(،  11)اصل دولتى و مردمى

تعریف مضمون اقتصاد  برای توضیح این فرضیه به موارد زیر اشاره شده:شود و آن در اقتصاد ایران بررسی میراهکارهای تحقق 

 ،ضرورت اقتصاد مقاومتی ،توسعه صادرات و جایگزینی واردات ،افزایش توسعه جهان سوم ،آن درباره، دیدگاه رهبری مقاومتی

 پرداخته شده است....موانع آن و راهکارها و

 

 مقاومتی:تعریف مفهومی اقتصاد 

ای به این موضوع در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای است کهانگاره یاقتصاد مقاومت

اقتصاد مقاومتی  :اندداده ارائه انقالب فرزانه رهبر در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود ،اندنگاه کرده

ی تواند تعیین کنندههای شدید میها و خصومتیعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی

ل کارشکنی پس از نظر رهبری اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که همراه باشد با مقاومت در مقاب ،رشد و شکوفایی کشور باشد

: 0838، ئی و دیگریگر)هزاودشمن و تداوم رشد و شکوفایی در همه حال و کاهش آسیب پذیری در برابر بیگانگان چپاول

 (33: 0833)اختری، .یا برخورداری از مزایای اقتصادی با ادامه مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان مستکبر و متجاوز(01

وابستگی اقتصادی کشور به نفت کاهش یابد تا اینکه غرب نتواند از این ضعف استفاده کند و پیام اصلی این انگاره این است که 

به منافع جمهوری اسالم ایران ضربه بزند، در واقع اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کالن 

گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی بی شکل میهای تخریسیاسی و امنیتی نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدام

های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ارائه دهد و روند رو به رشد ها و توطئهتحریم

 (33: 0833ای و جهانی حفظ کند.)آجیلی، همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه

های فشار و تالش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل فشارها به تشخیص حوزه عدر واقاقتصاد مقاومتی 

های عقالیی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است فرصت که به طور قطع باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت

: 0838، تولید داخل و تالش برای خود اتکایی است )فشاریهای ها و تاکید روی مزیتاین اقتصاد در واقع کاهش وابستگی

80) 

این چنین  درباره درون نگری و برون نگری اقتصاد مقاومتی جاریهم دردیدارهای نوروزی سال  اهلل هاشمی رفسنجانیآیت

 ور رونق تولید داخلیباید از استعدادها، نیروی انسانی و امکانات موجود کشور به منظ اقتصاد مقاومتی سیاستگفت: بر اساس 

و تعامل  یپیشرفته دنیا و رصد هاخارجی و تکنولوژی مندی از سرمایهو با بهره حداکثر استفاده انجام شود و خودکفایی

نگری را از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی و زایی و بروندرون ایشان ،بازارهای جهانی، اقتصاد را پویا و صادرات را افزایش دهیم

شوند، اگر درون زا نباشیم، وابسته یکدیگر برشمرد و افزود: این دو در کنار یکدیگر سبب تحقق اقتصاد مقاومتی میمکمل 

 (0831 :تخابن)سایت انگرا نیز، تعامل، تجارت و صادراتی نخواهیم داشتشویم و بدون سیاست برونمی

دانایی محور سرمایه داخلی اتکا بر اقتصاد  و استفاده از نیروی کارهای اقتصاد مقاومتی توجه تولیدات داخلی و مهمترین مولفه

های تجاری به گیری سیاستدر اقتصاد مقاومتی جهت ،و توجه خاصی به تولید کاالهای اساسی و محصوالت زیربنایی هستند

توجه زیادی به  یا به اصالح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مدنظر است واست و کشورهای همسایه معطوف 

کند مند است و تالش میز ویژگی استقالل و خودکفایی بهرهاقتصاد مقاومتی ا (33: 0833شود)آجیلی، تحقیقات کاربردی می

 (1: 0830)عسگری، .ها قرار داردبه حداقل برساند و این اقتصاد در تعامل به سایر اقتصاد وآسیب پذیری خود ر

 هایی ملی پیگیری کرد.در کشور به عنوان پروژهی آنهاز آن یا ترکیبی از همهچهار الگو ا با توانرا میاقتصاد مقاومتی 
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باید نهادهایی موازی  ییعن های موازی اقتصادی برای تحقیق اقتصاد مقاومتی؛اقتصاد موازی یعنی ابداع نهاد :اقتصاد موازی

 برای این کارویژه ایجاد کند؛

 

گیری و زدایی، خللآسیب سازی،پی مقاوم در که از اقتصادی است عبارت اقتصادمقاومتیاز  دوم تعریف: اقتصادترمیمی

 ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است.  ترمیم

 

ما در برابر آن هجمه  و پدافندشناسی آفندشناسی شناسی،ف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجمهتعری :دفاعی اقتصاد

یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت  ،است

 ند.دهمی

 

پدافندی  صرفا مدت سلبی و اقدامیاقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه رمین تعریف نیز این است که اساساچها :اقتصاد الگو

اقتصاد مقاومتی  در این مقوله نستند،دامدت میبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاهنیست؛ بر خالف سه تعریف ق

 (1: 0830)نظافتی، .شودپذیری و نوآوری میمشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک

 

 اقتصاد مقاومتی در ادبیات علم اقتصاد

کنیم که توسط نیومن ارائه شده، این استفاده می که بر سطح خرد تمرکز دارد، پردازیما برای تبیین اقتصاد مقاومتی از نظریه

یک پدیده اجازه به شود در این روش ایی است که به صورت استقرایی از مطالعه یک پدیده حاصل میکار نیومن در واقع نظریه

از کدها، کدها به  ایگردآوری شده به مجموعهدهد که تئوری حاکم بر آن در طول زمان پدیدار شود در این روش اطالعات می

 (13: 0831، فرد)داناییدنشومقوالت و مقوالت به تئوری تبدیل می

زایی مخالف ( صحبت از توان سیاست ساخته اقتصاد برای بهبود یا انطباق با آثار شوکهای برون3111بریگاکلیو)در ادامه هم 

ترین مفهوم با اقتصاد مقاومتی دانست که او از آن با نام توان آن را نزدیکه او میاستفاده کرده که با توجه به بررسی این نظری

توانایی اقتصاد برای بهبود  :رودمی مفهوم به کاردارد که اصطالح فنریت اقتصادی به دو کند او بیان میفنریت اقتصادی یاد می

، )بریگاکلیو این شوکهادوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار ، وکهای اقتصادی تخریب کننده خارجیسریع از شو

شکل خود را نشان دو شود که به به توان یک سیستم برای بهبود از شوکی پایدار گفته میدر واقع (فنریت اقتصادی 1: 3100

ی که از طریق شوک خارجی یا مشکلی فنریت اقتصادی ذاتی که همان توانایی جایگزینی نهادهای دیگر برای نهادهاید: دهمی

 .تالش فوق عادیرایط بحرانی ناشی از قوه ابتکار و فنریت اقتصادی انطباقی یعنی توانایی در ش ،اندمواجه شده

مدیریت بهبود در جهت فراهم سازی  ،گیردبهبود مدیریت و اقدامات تسکینی انجام می ،فنریت اقتصادی از طریق دو راهبرد 

 ،کنداند و نیز کاهش زمان بهبود عمل میشرایط پیش آمده متاثر شدهاز تواند به بنگاهها و خانوارهایی که می کمکهای جانبی

 (3: 0830و اقدامات تسکینی برای کاهش آسیب پذیری از طریق ارتقای مقاومت اقتصادی عمل می کند.)سیف، 

سطح -8سطح میانی)گروه های تعاونی(-3خرد)مثل خانوارها(سطح -0 سازی دارد :فنریت اقتصادی در سه سطح قابلیت پیاده

 کالن)ترکیب واحدها(

مبنای اقتصاد کالن که با -0: کندگونه بیان میبریگاکلیو چهار سناریوی رفتاری کشورها در برابر شوکها و فشار خارجی را این

ت کسری خارجی به تولید ناخالص داخلی تولید خالص داخلی، مجموع نرخهای تورم و بیکاری و نسب، ری مالیهای کسشاخص

های حکمرانی خوب که با شاخص-8 ،،کار و بازرگانی مشخص شدههای خرد که با شاخص تنظیم اعتبارکارآیی بازار-3،است

عدم دخالت  ،استقالل قضایی ،حقوق مالکیت، امنیت داخلی و بین المللی، مشارکت مناسب در چهارچوب تجارت، قانونگذاری

های آموزش و بهداشت همراه توسعه اجتماعی که به شاخص-1،شودنظامیان و جامعیت سیستم سیاسی و قانونی مشخص می

 (1-: :3100 است.)بریگاگلیو ،
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 مشکالت و تنگناهای اقتصادی ایران:

ایی همچون نها را با مشکالت عدیدهگریبان دولتها را گرفته و آ اقتصاد ایران بعد از انقالب همواره تورم و پیامدهای آن در

ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو  مواجه کرده؛ درزیاد و افزایش قیمت کاالها و ...نقدینگی 

در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از  ،کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضای عمده تقسیم میدسته

 میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کامالً طبیعی خواهد بود. 

عوامل دیگری ، گوی آن نباشدپاسخ ،ای باشد که عرضهافتد که فشار تقاضا بر بازار به گونهدر سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می

توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره ی این عوامل میاز جمله ،اهمیت دارندنیز در بروز تورم 

افتد که یک اقدام ناگهانی از انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می ،نمود

این نگرانی باعث ایجاد  ،ها شوددر اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمتهر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی 

 ،دولتشاهیمحتشم،)زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشتها تورمشود که خود اینحرکاتی در مردم می

جمله آنها نقشهای فراوانی دارند، ازقتصاد سالم پدیدارشدن یک ا در اقتصاد در دیگری نیز و غیر از تورم عوامل (003: 0833

 توان به:می

مشکالت اداری و -1 ،عدم تناسب ساستهای پولی و بانکی -8 ،ساختار نامناسب تولید-3 ،عدم تحرک در تولید کل و سرانه-0

بازار )عدم تناسب میان آموزش نیروی کار و تقاضای  ،ضعف شدید نظام آموزش-1 ،فقدان استراتژی مناسب توسعه-1 ،اجرایی

فقدان ثبات - 3 ،مشکالت ناشی از وابستگی به خارج-:،کار و ناتوانی محسوس نیروی تحصیل کرده هنگام ورود به بازار کار

های انجام وظایف و در نتیجه گسترش نامناسب و وظایب دولت با هزینه-3( 33: 08:1)عظیمی، ،های اخیرسیاسی در دهه

 (010-:01: 08:1دولتی.)عظیمی، ول شدید کیفیت ارائه خدمات نز

 

 ق اقتصاد مقاومتی:الزامات تحق

دهی به یک اقتصاد مقاومتی در کشور به چه شرایطی باید دست یافت؟ چه چرخه حیاتی در نظام اقتصادی کشور برای شکل

مقاومتی خواهد رساند؟ های استراتژیک ما را به شرایط اقتصاد تامین کننده اقتصاد مقاومتی است؟ یا دستیابی به کدام هدف

های ما در اینجا به برخی از ویژگی گیرد؟اهداف اصلی چگونه شکل می« اقتصاد مقاومتی»به عبارت دیگر، در راهبردی به نام 

 کنیم:الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره می

ر وامین و عالم وکارشناس متخصص یعنی اقتصاد هر کشور به مسئوالن درستکا اقتصاد علم است و باید علمی اداره شود:-0

های کالن و ملی به تخصیص بهینه منابع در چهارچوب قوانین و ضوابط نظام اسالمی برای تولید، نیاز دارد تا در قالب برنامه

را  توزیع و مصرف اقدام کنند و منابع و نیازها را به هم ربط دهد و تکلیف منابع و عامالن اقتصادی و وظیفه نهادهای اجتماعی

 معلوم کند.

 

 .(1: 0830)نظافتی، ر جای خود مورد توجه قرار گیرد.حوزه عمل اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی باید د -3

 

شود بنابراین برای چون اقتصاد مقاومتی به شرایط غیر عادی و بحرانها طراحی می؛ بحرانها به حداقل ممکن تقلیل داده شود-8

های ست تا هزینهآن کا بینی از شدتکرد و با پیشا تاجای که ممکن است از بروز آن جلوگیری میباید ابتدها مقابله با بحران

 مقاومت در برابر بحرانها به حداقل برسد.

 

است، تولید ملی به عنوان اساس و پایه مقاومت یک  تولید ملی رکن اصلی و ستون فقرات اقتصاد توجه به تولید ملی پایدار:-1

ریزی و اقدام برای تولید نیازهای اولیه، اساسی و توان گفت که اقتصادی کارآمد است که چنین برنامهمیدر کل ، ملت است
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ها و خدماتی برای صادرات اقدام کند تا از محل درآمدهای آن بتواند تولید بیشتر کاالراهبردی جامع، با بازاریابی مناسب به 

 .(:0: 0830زیدی، )را ندارد. کاالهایی را وارد کند که در تولید آن مزیت الزم

 

شوند که شرایط الزم و الزامات آن رعایت شده باشند مردم زمانی وارد عرصه اقتصادی سالم می :دباید مردمی باشن اقتصاد-1

تواند به توفیقات دست یابد که مورد قبول و حمایت آحاد جامعه قرار گرفته باشد و این اتفاق هم زمانی روی اقتصاد زمانی می

احساس تعلق خاطر و ، دهد که مردم اقتصاد ملی را برای منافع و حداقل در جهت کاهش مشکالت خویش ارزیابی کنندمی

ان ابزاری برای تواند بزرگترین عامل مقاومت در برابر بحرانها و حمایت از اقتصاد ملی به عنویمنافع در کنار ایمان قوی م

کیت، وجود قوانین شفاف، اجرای عدالت در توزیع امکانات اقتصادی، سیاست گذاری ثبات قوانین، حقوق مالمقاومت ملی باشد، 

 .(:0: 0830زیدی، )مناسب و ... مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت می کند.

 
کار فرهنگی به معنای یادآوری تکالیف و حقوق و اجرای آنها نسبت با هم است و  :اومت یک کار فرهنگی و آموزشی استمق-1

تواند مهمترین مسیر فرهنگ سازی آن باشد، کارکرد آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و آموزشی در کشور مینظام 

 جوانان هر کشور متناسب با اوضاع و نیازهای هر برهه تربیت کنند.

 

خدمت رسانی و نیز انجام بخصوص بحرانهایی که کار قوای سه گانه را برای  باشد:ترین راه مقاومت تقلیل بحرانها میساده-:

مله به سفارت عربستان( که تمام مسئوالن سازد مثل)حدهد و آنها را با بحران روبرو میتکالیف امور در معرض خطر قرار می

 (31: 0838)اسدی، آن را محکوم کردند.

 

ون نگر است یعنی حرکت استراتژی توسعه صادرات جایگزینی واردات: استراتژی توسعه صادرات در واقع یک استراتژی بر-3

سمت صنعتی شدن در تولید کاالهایی ست که کشور در تولید آنها دارای مزیت نسبی است که در واقع حرکت در جهت 

کاهش دخالت دولت در مسایل اقتصادی، دسترس مصرف  هایی این استراتژی عبارتند از:ویژگی ،گسترش تجارت آزاد است

ن جذب سرمایه های داخلی، باال رفتن امکاسی به بازارهای خارجی، افزایش کارآیی بنگاهکنندگان به محصوالت ارزانتر، دستر

 (1-:3 :0831، اوری و دیگرییخارجی)

 

های سیاسی نیز استفاده برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی باید از اهرم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی:-3

 باشد که منافع اقتصادی تامین شودپس هدف روابط سیاسی باید این  ،این اهرم هاستشود که دیپلماسی کشور ما یکی از 

با سایر برای توسعه و تعمیق روابط سیاسی های الزم بنابراین مهمترین هدف دستگاه سیاست خارجی ما باید تعیین استراتژی

های بالقوه و ی تواناییاقتصادی و به کارگیراسی در عرضه دیپلماسی اقتصادی به مفهوم کارکردی کردن دیپلم ،ها باشدکشور

های خارجی، منافع پس حاکم شدن منطق اقتصادی در سیاست ،استا بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشوره

 (:1:083:، جاویدمتینکند)های نوینی را ایجاد میجدید در منطقه و جهان برای کشور ما پدیدار ساخته و فرصت

توجه به -8اتخاذ استراتژی مناسب -3الملل اقدام در سطح  بین-0 :اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور ما بایدبنابراین 

-شناخت بازارهای هدف و برنامه-1های و نهادهای بین المللی اقتصادیارتباط شایسته با سازمان-1همتای ایرانژئوپلیتیک بی

( با هدف زمینه اشتغال 33 :0833،)آجیلیبه ایرانیان خارج ازکشورجه ویژه تو-:جذب سرمایه گذاری خارجی-1ریزی برای آن

 :0833، ها و دستیابی به سود باالتر اشاره کرد.)بهکیشبهتر و دستیابی به بازارهای بزرگتر و کارآمدتر و بهینه کردن هزینه

31:) 

 

های برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک -01

 .ترای و متکثر کردن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچکمنطقه



 941-969، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

955 
 

 های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعههای فقر و آسیبکاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه -00

 

شکر یا حداقل ترتیباتی برای یک اقتصاد  های مربوط به خودکفایی کاالهای اساسی مانند: گندم، روغن،تداوم سیاست -03

باره و با توجه به فقدان طبیعی استعداد کشور برای خودکفایی کامل، نوع همسازی با دیگر کشورها و در این ،ترکیبی مقاومتی

 (1: 0830)عسگری، .استای اهداف استراتژیک کشور شکل گیردهای اقتصادی دنیا باید در رکانون
 

 در تحقق اقتصاد مقاومتی نهادها و سازمانهانقش 

شناسایی نقاط ضعف کشور در اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به نقاط قوت، یکی از الزامات کشور در رسیدن به جایگاه واقعی 

 .همکاری نزدیکی میان دولت و مردم صورت گیردخویش در عرصه جهانی است که برای تحقق آن باید 

ای هایش از اهمیت فوق العادههر یک از سیاست ،ترین رسالت را دارددولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ: نقش دولت

جمله از ، ها به شدت باالست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شودبرخوردار است، هزینه فرصت

 :های مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند ازسیاست

نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه  ،یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است: تثبیت نرخ ارز

از این رو دولت، به  ،کندله بازار را دچار اختالل میسازد و در یک جمنابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کاال را فراهم می

تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار گیری در سیاستهای مالی و ارزی کشور، میترین مقام تصمیمعنوان اصلی

های شدید ناشی چار شوکهای مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست

توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در  ،گذر نشودداز اتخاذ تدابیر سطحی و زو

تواند بخشی از تدابیر دور اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و... می

های تاثیرگذار بر بازار، با اعتماد به نظرات از این رو الزم است، بخش ،نه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شوداندیشا

کارشناسان دلسوز اقتصادی، زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شاه کلید عبور کشتی نظام از حوادث پیش روی 

 (:: 0830ان، )عزیزی.پیش فراهم نمایند خود، بیش از

 ،تواند مشکالت فرهنگی را نیز مرتفع کنداشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می :زائیاشتغال

های شغلی، یکی در شرایط کنونی افزایش فرصت ،گرددهای شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی میبنابراین ایجاد فرصت

شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند مقامات مسئول در دولت محسوب میاز الزامات و اقدامات مهم 

تغییر نگرش دولت به  :زائی عبارتند ازاز جمله راهکارهای الزم برای رفع موانع اشتغال ،نیروی کار بیشتر در کشور هستیم

ترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کن

 ....مبارزه با قاچاق کاال و شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی

های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده است، مسأله تورم است که بعضاً نحوه یکی از زیر ساخت :هاثبات قیمت

تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری ، زایی شده استدرنظام پولی و مالی موجب تورمها گیریریزی و برخی تصمیمبودجه

المللی، صادرات کشور دچار مشکل شود و در طرف عرصه بین اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث شده است که در

اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد  ،مقابل واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن باال بودن قیمت کاالها در داخل کشور است

جامعه و  یابد و در نتیجه، باال رفتن نرخ بیکاری درکند و بیکاری افزایش میو به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی

قق های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحافزایش مفاسد اجتماعی، متعاقبا هزینه

 ( :: 0830)عزیزیان، .اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد

ترین مجری در سطح کالن جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و دولت اگرچه بزرگ :اصالح ساختار دولتی

تا  ،پردازدمنابع میهدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این 

این در حالی است که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی  ،ای روبرو ساخته استآنجا که امروز خود را با تشکیالت عدیده
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تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش در اختیار بخش خصوصی از یک سو می

 ،یان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کالن کمک شایانی کندمندی مشتررضایت

دهد که این کشورها به نتایج اند، نشان میهای خود شدهتجربه کشورهایی که موفق به کوچک سازی بخش تشکیالتی دولت

رسد نقش پر رنگ دولت نیز در اداره کارها به نظر می ،اندیافته ای از نظر اجرای با کیفیت کارهای کالن خود دستبسیار ارزنده

دولت به عنوان ارکان اجرایی و  ،باید کاهش یابد و به جای آن روند نظارت بر کارها و هدایت امور توسط دولت توسعه یابد

ها از خود نشان تمام عرصه تری را درتواند حرکات کیفیتصمیم ساز، که ابزارهای الزم اقتصادی را در اختیار دارد، می

 (00: 0831یارمحمدیان، ).دهد

 :توان به موارد ذیل اشاره کردهای مردم درتحقق اقتصادی میترین نقشاز مهم نقش مردم:

های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد همه دستگاه ، پساست نیامروزه تعادل درمصرف یک حرکت جها: مدیریت مصرف

ترین جلوگیری از هر گونه اسراف و تبذیر، مهم ،تولیدات داخلی را جدی بگیرند اسراف و استفاده از پرهیز ازمردم باید موضوع 

 اصل در ارائه یک الگوی اسالمی مصرف است. 

بهترین اقتصاد و زندگی سالم اقتصادی که آسایش انسان را تامین کند،  (ع)علی: (ودوری ازتجمالت زیستی قناعت)ساده

ترین عامل ند، پس قناعت و اقتصاد واقعی به معنای مصرف به مقدار کفایت است که مهمکی بر قناعت تعریف میاقتصاد مبتن

 در ایجاد آسایش پایدار و راحتی دانسته شده است.

امر های کاذب از طریق داللی به جامعه نهادینه شود و در کنار آن تولید ثروت تولید ثروت حالل باید در: تولید ثروت حالل

 .مذموم در میان آحاد جامعه مبدل شود

باید  ی باکیفیت را دارند، ولی ترجیحاواضح است که مردم حق استفاده از کاالپر: ترجیح مصرف کاالی داخلی برکاالی خارجی

دولت کاالی ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوی که دست اندرکاران عرصه تولید، 

زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی در عرصه  ،ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداری را باید با یکدیگر داشته باشندو دانشگاه

 (1: 0830)نظافتی، .جهانی وظیفه ملی و اسالمی است، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد

ای باید نیاز محور باشد تا در پ در سطح ملی و منطقه–احیای آ-0اقتصاد مقاومتی: نقش آموزش و پرورش در احیاء و تحقق

 (01: 0830خدمت تولید کننده قرار گیرد)زالی، 

پ  -های پرورشی آآموزان از طریق دروس و برنامهاحیای روحیه همدلی و اتحاد در مدارس و بین قومیتها در بین دانش-3

خاص خود از جمله، باال بردن مهارتهای آموزشی و تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد و تقویت و تواند با اتخاذ سیاستهای می

سازی و تشویق اتحاد بین ملت و دولت در جامعه موجب تغییر سبک زندگی افراد شوند و بدین ترتیب کمک شایانی به بستر

های متعدد زندگی انسان از ها و جنبهدر تمام بخشپ  –تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه کنند، از سویی دیگر حضور مداوم آ 

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به وضوح قابل مشاهده تجربیات خصوصی مانند تفریح و سرگرمی گرفته تا مهمترین فعالیت

د.)ملکان و پ قرار دار-هایی است که به میزان قابل توجهی زیر نفوذ آهای مختلف آن یکی از حوزهاست، الگوی مصرف و جنبه

 (33: 0838دیگری، 

 پ –تدوین قوانین درباره ی تحقق حق شهروندی در آ-8

: 0838های پیدایش اقتصاد مقاومتی)ملکان و دیگری، ایجاد بسترهای الزم در کلیه حوزه های آموزشی برای ایجاد زمینه-1

33) 

کند، زیرا پ آن را بازآفرینی می –بع تولیدات، که آ های رشد و یا تواملحوظ کردن متغیر موجودی سرمایه انسانی در معادله-1

 (003: 08:1فرایند تولید، بیشتر محصول آموزش بلند مدت است )قارون، 
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  عوامل مخل بر سر اقتصاد مقاومتی:

را های پیش رو اقتصاد مقاومتی و اهداف آن باید با جوهره مقاومت پیوند منطقی داشته باشد، در این راستا باید چالش

از ، های اقتصاد و امت اسالمی تعریف و برای آن برنامه و راه حل ارائه شودتر با عنایت به چالشای بزرگشناسایی و در دایره

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودجمله این موانع می

 وجود عوامل متعدد بر ایجاد فضای منفی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی-

 دد پیش روی تولید ملیوجود موانع متع-

 عدم وجود فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کاالیی-

 ،وری نیروی انسانی و ضرورت تشکیل نیروی انسانی کارآمد بیش از گذشتهپایین بودن سطح بهره-

 خدمات،همچنین تنگناهای نظام بانکی و سنتی بودن تولید کاال و  ،ناکارایی نظام پولی و بانکی-

 (03: 0838، )هزاوی ودیگریقاچاق شدید کاالهای صنعتی و وجود نظام مالیاتی ناکارآمد-

 اجتماعی در سطح جامعه–های عمیق فرهنگیایجاد شکاف-

 گسترش نامناسب بخش خدمات -

 (33: 08:1وابستگی تولید به دنیای خارج)عظیمی ارانی، -

 و عدم تناسب آن با تولید های سرگردانوجود نقدینگیو افزایش نقدینگی -

قانون  11عدم اجرای کامل سیاست های اصل  وجود نوسانات شدید ارزی و عدم تثبیت سطح عمومی قیمتها )نرخ تورم( و-

 (81-:8 :0838، و عدم توجه به مدیرت مصرف توسط دولتها)فشاری سازیسازی و خصوصیاساسی در راستای آزاد

 و عدم اولویت بخش کشاورزی در دولت و نهادهای مربوطهپایدارسطح باالی بیکاری و عدم اشتغال -

: 0838 ،زدایی و جلوگیری از کنترل دولت و انحصارات رسمی آن )اوئنعدم ایجاد اصالحات عدیده در بازار با اولویت مقررات-

338) 

 وابستگی شدید بودجه ساالنه کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام-

 و پایدارکسری بودجه مزمن -

 ها علی رغم اجرای آنهدفمند نبودن یارانه-

 های بورسشاخص نوسانات متعدد در-

 عدم حمایت موثر از حقوق تضییع شده مصرف کنندگانو  های حمایتی و تعرفه ناکارآمد و غیر هدفمندوجود سیاست-

 های زیرساختی و گمرکضعف-

 مدیریت بهتر مصرف از منابع و امکانات موجودو عدم  تامین قطعات و فقدان الگوهای مصرف بهینه-

 وابستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی-

 فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی و غیر دولتیو عدم پیشگیری در مواجهه با فساد مالی -

 و عدم مدیریت واردات توسط دولت و نهادهای مربوطه رویهانجام واردات بی-

 تولیدیهای سنگین برای فعالیت های غیرعدم اعمال مالیت-

برداری به بروکراسی اداری نیز به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی است که یافتن راه کارهای حمایتی برای بهره-

های اقتصادی ریزیبرنامهها و گیریمواردی که موجب ایجاد ضعف در تصمیمو  ؛دطلبهای در دست اجرا را میموقع از پروژه

 (1: 0830)نظافتی، .شودمی

 

 :راه های عملی کردن اقتصاد مقاومتی

 مقاومتی در اقتصاد ی دانش بنیادهانقش شرکتابتدا به  ،آن و تبیین های عملی کردن اقتصاد مقاومتیراهحال برای بررسی 

ها به محصول و جذب و تبدیل ایده: یمها برشمرشرکت این را برای و کارکردهای زیر اهداف مهمترین یمتوانمی که پردازیممی
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سازی توانمند، های پژوهشی و تحقیقاتیسازی یافتهتجاری(، سازی علم و دانش)تجاریافزایی علم و ثروتهم، مشاغل پایدار

های ها و تولید فناوریدهی در جهت نوآوریهدایت و سمت و حمایت، وکارآموختگان به منظور ورود به فضای کسبدانش

های بیشتر در ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیتعلمی دانشگاهترغیب متخصصین، نوآوران، مخترعان، اعضای هیئت ،برتر

های صادی و دستگاههای اقتتشویق بنگاه، ها و مراکز پژوهشیسازی در دانشگاهرفع نیازهای جامعه برای ترویج فرهنگ تجاری

 های های پژوهشی و فناوریگیری از یافتهاجرایی به بهره

 کیفیت محصوالت و کاالهای داخلی)منظور باال بردن مدیریت مصرفو وری عوامل تولیدبهره و یافته در مراکز پژوهشیشکل

امه عوامل دیگر را که در به ثمر و در اد ،حمایت از تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیکاست(

 کنیم: رسیدن اقتصاد مقاومتی نقش دارند را مطرح می

سازی و آنها را به کشور آورده و بومی ترین قوانین را در کشورهای مختلف شناسایی کنیمقیمترهای مختلف باید در حوزه-0

 کنیم.

و چه بوسیله حاال چه توسط دولت  ،اهم شودگذاری است فرهای اصل سرمایهو ثبات و سود متعارف را که از الزمهامنیت -3

 ؛بخش خصوصی

 تدوین و تصویب قوانین شفاف و روشن مالیاتی و بخصوص مسائل پولی و بانکی-8

 (1-1 : 0833عبدالهی، عدم بنگاه داری دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی)-1

گردد که باعث میویژه خواری و مبارزه شدید با تبعیض چون که تبغیض گری و های مبارزه با اشرافیضرورت تشکیل نهاد-1

 ا بستگان خود مصادره کنند.یکاری فرصت طلبان خارج از حکومت بخشی از بیت المال را به نفع خود ای از مدیران با همعده

 ایجاد همدلی دولت و ملت)احیای و افزایش اعتماد بین مردم و حاکمیت( افزایش مشارکت مردمی و-1

ای، ابتکارات و نهادینه کردن حمایت از تولید ملی داخلی و استفاده از ظرفیت های کشور مثل نیروی کار، منابع سرمایه-:

 ن ورگاه مولد آمیز و خود اتکایی به دها و نظایر آن و در کل نها، نگاهها و نگرشخالقیت

 ردیابی نارسائیها و مشکالت به طور دقیق و بررسی دالیل آنها و ارزیابی و پیش بینی آنها-3

و ثروت و حرکت ایی علمفزهای خصوصی و کوچک و متوسط و هم اهای دانش بنیان و کارگاهاستفاده حداکثری از شرکت-3

 (01-00: 0830، ایی و تحقق خودکفایی کشور.)سلیمانیاتکبه سمت خود

 11و اجرای سیاست های کلی اصل  فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کاالی داخلیو حمایت از تولید ملی -01

 قانون اساسی که همان مردمی کردن هرچه بیشتر اقتصاد است

 (88: 0838توجه به نخبگان و استفاده از فناوریها و تکنولوژی های نوین)فشاری، -00

 بندی آنها خل مثال کاالهای اساسی و ضروری به نسبت کاالهای غیر ضروری و طبقهبندی نیاز دااولویت-03

هایی که دراین برخی از سیاست)اتکاییمصداق خود نیانکاهش وابستگی به نفت و با استفاده از تقویت شرکتهای دانش ب-08

نیز  مالیات و درآمدهای ترانزیتی وخصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند؛ 

 (:0: 0830)ندیمی،و.....(ترگسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک

های اجرایی مناسب ذیل برخی سیاست)مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدارو  مبارزه با مفاسد اقتصادی-01

زمین و مسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، ساماندهی فضای اطالعاتی به  های کنترلاین اصل عبارتند از: سیاست

 (منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی

 (01 :0830، مدیریت درست منابع انرژی)سیف-01

به جو حاکم بر کشــور  زم اســت فضای اعتماد، وحدت، احترام، امید و همکاریالبرای فراهم شــدن جو مشــارکت ملی -33

 .فات، تخریب، ایجاد یاس، ناامیدی و تهمت و افترا دامن زند محکوم و مطرود شودالهرکس که براخت، تبدیل شود
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بپذیریم که مدیریت و محور ساماندهی اقتصاد با دولت و دستگاه های تابعه است و سایر امکانات و ظرفیت ها در بخش -38

کنند و از هرگونه اقدام ناهماهنگ و موازی تحت این فرماندهی و مدیریت انجام وظیفه میهای عمومی و نیروهای نظامی 

 پرهیز می شود.

باید با هرگونه ، روحیه و باور به شــرایط خاص باید در همه ســطوح دولت و اقشــار مختلف مردم جاری و ساری شود-31

ز هرگونه اســراف، ریخت و پاش و کاسه خرجی از منابع دولتــی ا، سوءاستفاده، تخلف، کم کاری و بی تدبیری برخورد شــود

های دولتی، شــرکت ،فضای کار جمعی، همکاری و فداکاری جایگزین بی حالی و تنبلی شــود، و عمومی جلوگیری شــود

اقدام مشابه دیگر که های شرایط رفاه و رونق بپرهیزند و هر نهادهای عمومی و بانکها از هزینه های غیرضروری و پاداش دادن

 .به این فضا دامن زند

های تحرک اقتصادی و ایجاد رشد بخش خدمات به ویژه با توسعه صنعت گردشگری یکی از بهترین و سریع ترین راه-31

، تریکالن)زم را ایجاد کردالهای فراوان کشــور در این عرصه باید شرایط مساعد و تمهیدات با توجه به قابلیت ،باشداشتغال می

 (08و0: 0831
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 اقتصاد مقاومتی از نظر مقام معظم رهبری الگوی مدل نهایی

برای تحقق بخشیدن به این اهداف باید از ابتدای  محوریت اقتصاد مقاومتی در نگاه رهبری تحقق اهداف اقتصادی است و

توانداین اهداف را نظام اقتصادی و عوامل موثر بر آن میمدیریت و نظر قرار داد، فرایندهای اقتصادی تا تحصیل نتیجه را مد

 باشد.خشد در این مدل اهداف اقتصادی مهمترین عنصر درجهت دستیابی به تمام فعالیتها میبتحقق 

از ورود نهادها تا  یهای اقتصادی در این مدل همان راهبرهای کلی تحقق اهداف و روح کلی فرایندهای اقتصاداستراتژی

 (10-13: 0833 ،و دیگران زاده جهرمی)ترابریزی و تحصیل نتایج و کسب اهداف بلند مدت هستند.برنامه
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اقتصاد مقاومتی یک استراتژی است که نشان دهنده چگونگی عبور از شرایط بحرانی است تا بتوانیم از موانع تجارت خارجی و 

در اقتصاد مقاومتی اهداف اقتصادی مهمترین عنصر  هم نظام جمهوری اسالمی حفظ شود، وداخلی عبور کرده تا هم کارآمدی 

کسب اقتدار  ،تحقق عدالت اجتماعی ،د در راستای تحقق این اهداف حرکت کنندشود و کلیه عوامل اقتصادی بایمحسوب می

 روند.به شمار میمهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی بین الملی و بقای کشور  و ... 
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شود که قدرت چانه در اقتصاد مقاومتی راهبرد مهم در تحقق آن است که کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می

ترین راهکار حفظ و نقطه اقتصاد سیاسی جهانی اصلی که دربه طوریکند، ور در فضای سیاسی بین الملل را تقویت میزنی کش

ردن اقتصاد یک گسترش امنیت، ایجاد و تقویت وابستگی متقابل پیچیده اقتصادی در میان کشورهاست و با ارتباط پیدا ک

یابد زیرا هزینه این تهدید و یا تحریم برای سایر آن کشور کاهش میها امکان تهدید و آسیب رسانی کشور با سایر کشور

 رود.کشورها باال می

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد  در کل

مدبرانه، پیش شرط و الزام  های عقالیی ودیریتمشارکت همگانی واعمال م شود، که قطعا باور وموجود اقتصادی مطرح می

، های تولید داخل و تالش برای خود اتکایی استها و تاکید روی مزیتاقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ،چنین موضوعی است

اد مقاومتی اقتص ،دهیم و ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی را به حداقل برسانیممقاومتی یعنی اینکه تورم را کاهش اقتصاد 

هدف کلی از اجرای بخش اقتصاد و  (03 :0830، )کالنتریمخالف استخواهد و با انحصار در واقع کاهش اختالفات طبقاتی می

های مقاومتی افزایش رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، کارآیی بنگاه

گری اقتصادی های خصوصی و تعاونی، کاستن از تصدیدر اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشپذیری اقتصادی، افزایش رقابت

اقتصاد  ،سازی کلیه زیر ساختها در برابر بحرانها و ... می باشدها، توانمنداصالح نظام الگوی مصرف در کلیه زمینه دولت،

 ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی معطوف کنند.ای را به تولید ملییابد که مسئوالن توجه ویژهمقاومتی زمانی تحقق می
ترین مفهوم به اقتصاد مقاومتی است استفاده کردیم که در سه از مفهوم فنریت اقتصادی که نزدیکهم چنین ما در این مقاله 

و الزاماتی  ما در این مقاله همچنین گفتیم که اقتصاد مقاومتی در شرایطنی و کالن قابل پیاده سازی هستند، سطح خرد و میا

چهل و  تحول در شرایط اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای اصل ،های دولتی و مردمیرا دارد که استفاده از همه ظرفیت

در تحقق آن اشاره  نهادهاو سپس به نقش  جمله آنهاست سازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت ازتوانمند چهار

مولفه اساسی که شامل رشد اقتصادی،  مقاومتی طبق نظر مقام معظم رهبری شامل چهارالگوی اقتصاد گفتیم که و  کردیم

 شود.عدالت اقتصادی و ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی است را شامل می

در کل حیات نظام اقتصادی کشور در گروی مقاومتی است که عالوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، بتواند حضور فعال 

اقتصاد مقاومتی بامعنای آمادگی روحی و عملی برای مقاومت در  ،را در تحوالت جهان با عنوان یک الگو میسر سازدکشورمان 

ایرانی پیشرفت  -برابر حمالت اقتصادی دشمن و پاسخ به آن در کوتاه مدت و حرکت به سمت طراحی الگوی اقتصاد اسالمی

 در دراز مدت است.
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