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 چکيده
اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکیدات، بیانات و ارائه ی سیاست های اقتصاد ضوع مو

به بعد توسط مقام معظم رهبری؛ مورد توجه قرار گرفته است. با توجه  1392مقاومتی از سال 

هم روند روبه رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند ایشان؛ اقتصاد مقاومتی یک اقتصادى است که 

و هم آسیب پذیریش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى طورى باشد که 

دربرابر ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکل هاى گوناگون خواهد بود؛ کم تر آسیب ببیند و 

مقاومتی و دالیل بکارگیری آن در نظام  هدف این پژوهش؛ تبیین اقتصاد اختالل پیدا کند.

جمهوری اسالمی ایران می باشد. تحقیق حاضر از جنبه هدف؛ بنیادی نظری و کاربردی است و از 

یافته ها نشان می دهد با توجه به نظام سیاسی کشور و  جنبه گردآوری داده ها توصیفی می باشد.

آمیزه ای از اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی شرایط محیطی حاکم بر آن، الزم است اقتصاد کشور 

مبتنی بر نظام ارزشی یعنی احکام اسالمی باشد و این امر نیز با بکارگیری اقتصاد مقاومتی عملی 

ی اقتصادی؛ رشد و پویایی اقتصاد با رویکرد جهادی با خواهد شد چراکه فلسفه ی این نظریه

مولد،  ساز، فرصت پذیر، انعطاف بنیان، ى، عدالتو فناور دانش به متکى ویژگی هایی چون اقتصاد

 مشخص، با زمان بندى و بى درنگ کشور قواى درون زا، برون گرا و پیشرو می باشد لذا الزم است

 عرصه هاى براى راه تدوین نقشه و مقررات الزم و قوانین تهیه با نمایند و آن به اجراى اقدام

جهاد  این در را فعاالن اقتصادى همه و مردم ینىبراى نقش آفر مناسب و فرصت زمینه مختلف،

 آورند. مقدس فراهم
 

 .مقاومتی اقتصاد مقاومت، دستوری، اقتصاد :يديکل واژگان

 

 مقدمه

قدمت تاریخی اندیشه های اقتصادی قرن ها پیش یعنی حدود به ششصد سال قبل از میالد مسیح، با گفته های افالطون و ارسطو 

ابن در رابطه با مسائل اقتصادی و ارائه ی آن بصورت آگاهی های فلسفی آن ها در ارتباط با مباحث و مسائل اقتصادی ارائه گردید. بعدها نیز 

ن چهاردهم میالدی و دیگر دانشمندان مسلمان مانند فارابی ایرانی در قرن دهم میالدی به ترتیب حدود چهارصد تا خلدون طوسی در قر
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 هشتصد سال قبل از آدام اسمیت؛ مسائل اقتصادی جامعه ی انسانی را مورد بررسی قرار دادند. در تاریخ اقتصادی، تدوین  مبانی علم اقتصاد

ردد. زمانی که آدام اسمیت اسکاتلندی، بنیانگذار علم اقتصاد و موسس مکتب کالسیک، کتاب معروف ثروت میالدی باز می گ 1776به سال 

 ملل خود را به رشته ی تحریر درآورد.

تولید، مبادله و توزیع کاالها رو به رو نشده بودند، هیچ گونه نیازی به  "سازماندهی"لیکن تا زمانی که جوامع بشری با مسئله ی 

به نام اقتصاد وجود نداشت زیرا انسان ها یک روش مشترک برای حل این مسائل نداشته اند و این اَعمال را به طرق بسیار علم خاصی 

متفاوتی انجام می دادند. همزمان با تبدیل نظام سرمایه داری تجاری)سوداگری( به سرمایه داری صنعتی در قرن هجدهم، مسئله ی 

 (.1392یز در کنار آن رو به گسترش نهاد)تفضلی، نظریه های اقتصادی ن "سازماندهی"

باتوجه به اینکه اهداف کشورهای استکباری با پیدایش ایدئولوژی نظام اسالمی ایران در تضاد می باشد، این موضوع باعث شد که 

 از پس بالفاصله از تحریم ها گروه گردد: نخستین اقتصادی مواجه تحریم های از گروه چهار جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب با

 دارایی های منقول از دالر میلیارد 12 بر توقیف بالغ دستور آمریکا، وقت رئیس جمهور "کارتر جیمی"گرفت و  انقالب اسالمی شکل پیروزی

 تحویل از دولت آمریکا این، بر عالوه کرد. صادر را کشور بانک های این در ایرانی نقود همچنین و متحده آمریکا ایاالت در ایران غیرمنقول و

دریافت  را آن بهای که نظامی قطعات یدکی و ناو ،16 اف هواپیماهای انقالب همانند پیروزی از پیش نظامی خریداری شده برخی تجهیزات

ایاالت  این مقطع در شد. مواجه از تحریم ها گروه دومین با کشورمان ایران، به خاک عراق بعث رژیم نظامی تجاوز از زد. پس باز سر کرده بود

 مواجه ها برخی تحریم با را ایران اسالمی جمهوری از کشورها، دیگر تعدادی و استرالیا کانادا، اروپایی، ژاپن، کشورهای همراهی با متحده

 ها، حمایت این اصلی دالیلاز  پرداختند. یکی اسالمی نوپای نظام با به مقابله صدام رژیم و آمریکا کنار در کشور 3۰از  بیش عمالا  و ساختند

برپایه های نظام  آن مداوم و لرزه های نشانده منطقه دست رژیم های در انقالبی و اسالم سیاسی و اسالمی جمهوری نفوذ گسترش هراس از

 ها تحریم سوم گروهدرآید.  ها قدرت های نامشروع و خواسته منافع تحقق ابزار عنوان به نیز متحد سازمان ملل تا شد سبب که بود غربی های

 در گذاری سرمایه منع هدف با صهیونیستی و رژیم آمریکا و هدایت با بار نیز این و ساله هشت تحمیلی جنگ پایان پس از ایران، ملت علیه

 تحریم ها در این یافت. ادامه خورشیدی 13۸۴سال  تا انجامید و طول به سال 1۵ و تقریباا شد انجام جنگ ویرانی های و بازسازی ایران

 میلیون 2۰ بیش از گذاری سرمایه هرگونه آن براساس شد که مشهور "داماتو"قانون   به آمریکا وقت جمهوری رئیس "کلینتون بیل"دوران 

 که است هایی تحریم گفت شدیدترین می توان واقع در و مواجهیم آن که امروزه با تحریم ها از دسته چهارمین شد. اما منع ایران در دالر

 هدف به سوی بردن پیش برای مشوق ارائه ی"سیاست قدیمی  راستای در است، بوده آن مواجه با تاکنون انقالب پیروزی ابتدای کشورمان از

 کوشیده از تحریم ها مرحله این در است. غرب ارزیابی قابل  "چماق و هویج"یا همان استراتژی نخ نما شده ی  "بد رفتار برای تنبیه ارائه و

 سوی از و ببخشد خود تروریسم مالی به !قانونی های وجه ایران، علیه ملت تحریم ها وضع در ملل سازمان شورای امنیت دخالت دادن با تا

هدفمندتر سازد)گزارشی از شورای اقتصاد  ایران را ملت علیه خود یکجانبه های ایران، تحریم اقتصاد آسیب پذیر ی در نقاط با مطالعه دیگر

(. درمقابل، کشور برای مقابله با این تهدیدات و ساختار نامطلوب نظام اقتصادی نیاز به یک الگوی اسالمی و مقاوم 1391سیما، معاونت صدا و

 بوسیله ی ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این امکان به حول قوه ی الهی صورت خواهد گرفت. 92نیاز داشت که در اواخر سال 

قرار  ه ای جغرافیایی در موقعیت ویژ موقعیت لحاظ ایران از است. باالیی بالقوه ظرفیت های دارای ایران باید توجه داشت که اقتصاد

 کوتاه ترین از زیرا یکی سازد برقرار را اروپا و آسیا میان ارتباطی می تواند پل و است برخوردار باالیی ترانزیتی ظرفیت از ایران است. گرفته

 و آب تنوع و هوایی است. آب تنوع لحاظ به باالیی ظرفیت دارای ایران همچنین اروپاست. و میانه آسیای نارتباط بی زمینه ی در مسیرها

 اقتصاد مزیت های و از ظرفیت ها دیگر یکی باشد. داشته ه ای شرایط ویژ توریستی موقعیت لحاظ به ایران تا است شده باعث ایران در هوایی

 باعث انقالب از سال های پس طی تحصیالت تکمیلی و عالی تحصیالت روی بر سرمایه گذاری است. و تحصیل کرده جوان کار نیروی ایران،

 مانند ایران و ظرفیت های مزایا سایر فعال باشد. همچنین کار بازار در حاضر درحال زیادی تحصیل کرده ی و جوان کار نیروی تا شده

در  می گیرند. قرار ایران اقتصاد ظرفیت های زمره ی نیز در طبیعی و گاز خام نفت به خصوص و فسیلی و معدنی طبیعی از منابع برخورداری

 (. 1392شود)تاری و کاویانی، استفاده اقتصاد ظرفیت های از تمامی منابع، متنوع سازی به توجه ضمن تا تالش شود باید مقاومتی اقتصاد

رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی می باشد که نخستین بار در دیدار براین اساس ضرورت و اهمیت تحقیق در گرو بیانات مقام معظم 

 "ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور پدید بیاوریم"جمله ای با مضمون اینکه  16/6/13۸9با جمعی از کارآفرینان کشور در تاریخ 

مسئوالن را موظف به اجرای آن کرده اند. به  1392سال  بیان فرمودند و در ادامه نیز با ارائه ی سیاست های اقتصاد مقاومتی در اواخر

همین خاطر ما هم اقتصاد مقاومتی را به دلیل اهمیتش مورد واکاوی قرار داده ایم. اهمیت و ضروریات اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم 

 رهبری عبارتند از:

 . مقابله با هجمه ها و تهدیدهای اقتصادی خارجی؛1

 ضعیف اقتصاد کشور و دلسردی مردم از نظام اسالمی؛. پیشگیری از ت2
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 . اقتصاد مقاومتی پاسخگوی ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور؛3

 ی کشور؛دیرپاو  مشکالت مزمن. اقتصاد مقاومتی راه حلی برای حل ۴

 ( 2۰/12/1392قتصاد مقاومتیهای ا در جلسه تبیین سیاستمقام معظم رهبری بیانات )های اقتصادی جهانی بحران. مقابله با ۵

 پيشينه تحقيق -2
 (در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر قومیت گرایی و اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی 2۰1۵دکتر حسین رضایی و عاطفه شیراوی )

 دارد.پایدار به این نتیجه رسید که قومیت گرایی و اقتصاد مقاومتی تاثیر مثبت و معنی داری بر مزیت رقابتی 

 (در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد مقاومتی بر ایجاد مزیت رقابتی در سازمان ها به این 2۰1۴فائزی و نوروزی )

نتیجه رسیدند که اقتصاد مقاومتی و همه ی مولفه هایش به خصوص دو مولفه ی تاکید بر تولیدات داخلی و افزایش بهره وری، تاثیر 

 جاد مزیت رقابتی در سازمان ایفا می کنند.بسزایی در ای

 (در پژوهش خود به بررسی نقش فرهنگ در بازاریابی بین المللی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی پرداخته 2۰1۴نائیج حقیقی و ساالریان )

، شناخت عامل و عالقه های اند. در این پژوهش به این نکته اشاره دارد که یکی از فاکتورهای موفقیت در فعالیت های بازاریابی جهانی

فرهنگی بازار هدف است. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین فرهنگ و بازاریابی وجود دارد. به عبارت دیگر، بازاریابی بین المللی 

زاریابی یا متکی به این موضوع است که تصمیمات بازاریابی مطابق با هنجارهای فرهنگی می باشد و این معیارها؛ معیارهای پذیرش با

 رد آن می باشد.  

 (در پژوهش خود با عنوان ارائه ی عملکرد نمونه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه های آزاد 2۰1۴محمد یاری و محمدرضا حسین پور ،)

ش اسالمی استان کرمان به این نتیجه دست یافت که عامل توجه به کارآفرینی به همراه اقتصاد دانش محور، توجه به شرکت های دان

بنیان، مدیریت مصرف و استفاده ی حداکثری از منابع و زمان در باالترین اولویت تنظیم نظریه اقتصاد مقاومتی در مقایسه با سایر 

 عوامل قرار دارد.  

 (در پژوهش خود با عنوان اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسید که اقتصاد مقاوم1393علی اسدی ) تی

محصول اقتصاد اسالمی است که در شرایط بروز نامالیمات، حوادث، بحران ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع 

می پردازد. از این رو اقتصاد اسالمی لزوما اقتصاد مقاومتی است زیرا در یک نظام اسالمی؛ ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و 

 را توامان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.مکتب اقتصادی 

 (در پژوهش خود با عنوان بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران؛ ضمن1393مجید فشاری و جواد پورغفار ) و تعریف 

فرهنگ اقتصاد  ترویج برای مناسب راهکارهای ئه یارا به آن، های مؤلفه و ها شاخص همچنین و مقاومتی اقتصاد بیان مفهومی

 پرداخته اند. داخلی تولید ظرفیت و توان تقویت همچنین و تحریم ها با مقابله راه حل و مقاومتی

 (در پژوهش خود با عنوان اقتصاد مقاومتی را اقتصادی می دانند که توانایی مقابله با شوک 1392دکتر فتح ا... تاری و زهرا کاویانی )

 به چنین دستیابی های وارد شده بر اقتصاد را دارد و باید قابلیت انعظاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. برای

 تا طراحی شود ای اقتصاد به گونه و زیرساخت های باشد داشته وجود اقتصادی های سیاست به بلندمدت نگاه است اقتصادی الزم

 های بین المللی تحریم و کشور اقتصاد جاری شرایط به توجه با گردد. همچنین باید تقویت نامالیمات انواع دربرابر اقتصاد کلی چارچوب

 کوتاه یک بازه زمانی در مقاومتی اقتصاد صورت این گردد. در اتخاذ عادی شرایط از متفاوت گاهی و های خاص سیاست شده، تحمیل

 مقدماتی عنوان مطالعه به گزارش این است. شده مدت طراحی کوتاه بحران شرایط از عبور منظور به که است تعریف قابل نیز مدت

 شود، پرداخته اند. برداشته است الزم مقاومتی اقتصاد شناخت در که تبیین گام هایی به مقاومتی اقتصاد درخصوص

 (در پژوهش خود با عنوان بررسی ابعاد و1392محمدصادق تراب زاده جهرمی و دیگران )  مولفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی

ایران در اندیشه حضرت آیت ا... خامنه ای تالش کرده اند که با تحلیل سخنان رهبری معظم و با بهره گیری از روش نظریه پردازی 

 ند.داده بنیاد، مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد، ویژگی ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را استخراج نمای

 (با ارائه 1391سیدحسین میرمعززی ،)( در پژوهش خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن)با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری

ی فرضیه اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصاد اسالمی است که در حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسالمی را 

در اولویت  تغییر وضعیت با این در اقتصادی اسالمی به اثبات این فرضیه می پردازد و پیشنهاد می کند که نظامبه خطر می اندازد 

مردم می توان  و دولت رفتارهای اقتصادی بر حاکمیت روحیه جهادی و کالن سیاست های و راهبردی اصول در آن تبع به و هدف ها

 باعث رشد جهشی شود. و کرده فرصت به تبدیل را تهدید که طراحی نماید کالن راهبردی

 مبانی نظري -3

 علم اقتصاد  -1 -3
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 برای علم اقتصاد در تاریخ عقاید اقتصادی تعاریف زیادی به وسیله ی اقتصاددانان ارائه شده است:

به  Oikonomiaاولین دانشمندی است که برای اولین بار علم اقتصاد را تعریف کرد. ریشه ی کلمه اقتصاد از واژه ی  "ارسطو"

گرفته شده است. شاید تعریف ارسطو به این دلیل باشد که در یونان قدیم با  "تدبیر منزل یا مدیریت خانه یا سیاست اداره ی خانوار"مفهوم 

لی فعالیت ی اصبه عنوان هسته "خانوار"آنکه بنگاه اقتصادی ناشناخته نبود ولی فعالیت اصلی تولید کاالهای کشاورزی بود. به همین دلیل 

 به شمار می رفت. -که غالبا از طریق بازار انجام می شود -اقتصادی

دیوید "اقتصاد را علمی می داند که در آن چگونگی تولید، مصرف و توزیع ثروت بررسی می شود. بعد از اسمیت،  "آدام اسمیت"

 از تولید اهمیت می دهد.می داند و به توزیع، بیشتر  "توزیع ثروت"هدف اساسی علم اقتصاد را  "ریکاردو

هدف اقتصاد را رفاه انسان و ثروت را وسیله ای برای رسیدن به این هدف می دانست و معتقد بود که اقتصاد از یک  "آلفرد مارشال"

اهمیت مطلب طرف با مطالعه در مورد ثروت و از طرف دیگر با مطالعه درباره ی رفاه انسان سر و کار دارد و اهمیت مسئله ی دوم زیادتر از 

 اول است.

معنقد است که علم اقتصاد؛ علم تخصیص اقتصادی بهینه ی منابع تولید است. به این مفهوم که رفتار بشر را به  "الینول رابینز"

 مطالعه می کند. -که نامحدودند-صورت رابطه ی بین منابع و عوامل تولید کمیاب که موارد استفاده ی مختلف دارند و هدف های مادی وی

از این نظر علم اقتصاد مطالعه ی روش صرفه جویی است که با کاربرد آن مهم ترین خواسته ها انتخاب می شود و منابع تولید به گونه ای 

 برای تولید کاالها و خدمات تخصیص می یابد که از آن بیشترین کارایی اقتصادی حاصل شود.

چگونه تحوالت سیستم یعنی اقتصاد جامعه روی کردارها و تصمیمات افراد اثر می گوید: اقتصاد جدید باید نشان دهد که  "مارگت"

علم اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقالیی)چه در شرایط کمیابی و چه در شرایط  "لودینگ فون میزس"می کند... و باالخره 

تصاددان اتخاذ روشی است که منابع در دسترس را طوری ( از نظر این اقPraxeologyفراوانی( می داند. حساب عقالیی و منطق اقتصادی)

تخصیص دهد که خواسته های انسانی که دارای اهمیت اساسی است ارضاء شوند. بدین ترتیب، منطق اقتصادی درواقع چگونگی ترکیب و 

 است. تخصیص عوامل کمیاب تولید به منظور ایجاد کارایی اقتصادی و حداکثر رضایت خاطر در جامعه ی اقتصادی

پیرامون تعریف علم اقتصاد این طور  "جاکوب واینر"با توجه به تعاریف متفاوت از علم اقتصاد؛ حتی گاهی یکی از اقتصاددانان به نام 

 اظهارنظر می کند: اقتصاد کارهایی است که اقتصاددانان انجام می دهند

شده است که به نظر می رسد مناسب و جامع باشد. در این ارائه  "پل ساموئلسن"آخرین تعریف علم اقتصاد تعریفی است که توسط 

تعریف، ساموئلسن از تعریف رابینز الهام می گیرد و معتقد است: علم اقتصاد عبارت است بررسی روش هایی است که بشر به وسیله ی پول 

برای توزیع آن ها بین افراد و گروه ها در  یا بدون آن، برای تخصیص منابع کمیاب به منظور تولید کاالها و خدمات در طی زمان و همچنین

 (. 1392جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آنده انتخاب می کند)تفضلی، 

 اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوري -3-2

ن بطور کلی علوم اقتصادی را می توان به دو قسمت اثباتی و دستوری)هنجاری( تقسیم کرد. اقتصاد اثباتی اقتصادی است که در آ

نظریه ی اقتصادی به صورتی که وجود دارد مورد بحث قرار می گیرد و به هیچ وجه وارد این بحث ارزشی که آیا یک عمل اقتصادی خوب 

است یا بد نمی شود. درحالی که در اقتصاد دستوری از خوب یا بد بودن و اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد صحبت می شود. بنابراین 

 ارای ابعاد اخالقی و ارزشی است.اقتصاد دستوری د

برای مثال، هنگامی که ما در مورد قانون تقاضا و قانون عرضه صحبت می کنیم و می گوئیم که مقدار تقاضا با قیمت رابطه ی 

د اما هنگامی معکوس و مقدار عرضه با قیمت رابطه ی مثبت دارد. این قوانین در حوزه ی اثباتی قرار می گیرد و اقتصاد آزاد مدنظر می باش

که می گوئیم برای کاهش قیمت کاالی معینی؛ دولت باید دخالت کند و با یارانه یا سوبسید و سایر روش های ممکن قیمت را تعدیل کند، 

  از آنجاکه موضوع جنبه ی ارزشی پیدا کرده و کلمه ی باید در آن به کار رفته است، به قلمرو اقتصاد دستوری یا هنجاری وارد شده ایم.

 "آنچه به صورت نظریه ی اقتصادی موجود است یا به وجود می آید"و یا  "آنچه هست"بنابراین به طور خالصه، اقتصاد اثباتی از 

سخن  "آنچه که باید باشد یا به وجود آید"صحبت می کند و وارد اظهارنظرهای اخالقی و ارزشی نمی شود درحالی که اقتصاد دستوری از 

وب و بد بودن آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا، اقتصاد دستوری مربوط به طرح سیاست های اقتصادی به میان می آورد و خ

 می شود که برای مقابله با مشکالت و مسائل اقتصادی جامعه)چه در سطح خرد و چه در سطح کالن( الزم است.

ام اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری است و هرگاه در جریان عملکرد بعضی از اقتصاددانان معتقداند که علوم اقتصادی مطالعه ی تو

نظریه های اقتصادی اثباتی مشکالتی پیش آید، اقتصاد دستوری باید با طرح سیاست های اقتصادی مناسب برای حل آن وارد عمل شود. 

تقل نیست بلکه با هم رابطه ی نزدیکی دارند. از آنجا ، اقتصاد اثباتی از اقتصاد دستوری و مسائل آن از یکدیگر مس"الیوت"براساس استدالل 

که دامنه ی نظام اقتصادی وسیع و بنابراین تعداد متغیرها در آن بی شمار است، وظیفه ی اقتصاددانان فقط تجزیه و تحلیل مقوالت اقتصاد 
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ا درصورتی که از نتایج موردنظر و یا مطلوب اثباتی نیست بلکه شامل طرح سیاست اقتصادی و برنامه هایی می شود که جامعه ی اقتصادی ر

 (.1392عملکرد نظریه های اثباتی برخوردار نشود؛ به امکان پیدایش چنین نتایجی نزدیک کند)تفضلی، 

 ظهور دین اسالم و گسترش تمدن اسالمی -3-3
ک بخشید. در چارچوب این طرز طرز تفکر اسالمی مبنی بر همبستگی میان فرد و جامعه، به زندگی مسلمانان قدرت و نیروی محر

تفکر، تضمین سعادت دنیوی و اخروی و حفظ شخصیت فرد و جمع الزم و ملزوم یکدیگر شناخته شد و بدین علت دانشمندان مسلمان با 

ایح اقوام عرب و عالقه ی فراوان، به جانب علوم و فنون روی آوردند و از فرهنگ و فلسفه ی یونان بهره گرفته و نتیجه ی آن را با طبایع و قر

ایرانی آمیختند و در  همه ی زمینه ها به کشفیات و تحقیقات جدیدی نایل آمدند. دانشمندان اسالمی معتقد بودند دانش عالی ترین زیور 

 (.1392انسان است.)تفضلی، 

 جهان بينی متفاوت نظام ها در رابطه با علم اقتصاد -3-4
مختلف با دیدگاه های متفاوت مبتنی بر جهان بینی های آن ها تفسیرهای متعددی به لحاظ اهمیت، مسئله ی اقتصاد در مکاتب 

 شده است.

این موضوع در مکاتب مادی به هدف زندگی فردی و اجتماعی تبدیل شده است به طوری که همه چیز را برای اقتصاد و تامین 

مکاتب مختلفی از این نگرش ها برای تبیین رفتارهای اقتصادی  معاش و رفاه مادی و دنیوی پیگیری می کنند. در تاریخ تکامل علم اقتصاد؛

بشر ظهور یافته اند و پس از مدتی با پیدایش دیدگاه های مکاتب جدیدتر حذف یا به حاشیه رفته اند. مکاتب مادی برخالف آنچه تصور می 

 می دهند.  شود، اقتصاد را وسیله ای برای توسعه و سلطه ی اندیشه های خود در  سطح جهان قرار

درکنار این دیدگاه های مادی نگر، مکاتب الهی و آخرت نگر هستند که اقتصاد را نه هدف زندگی بشر؛ بلکه وسیله ای برای حیات 

 بشر می دانند تا به آن هدف های متعالی دست یابند. در این دو دیدگاه، دو نگاه کامال متفاوت به اقتصاد مشاهده می شود.

مور اقتصادی به هدف غایی آن ها مربوط می شود. هدف غایی را هم چارچوب مکتب اقتصادی تعیین می تفاوت نظام ها در ا

 (.1393کند)اسدی، 

 انسان قلب نیز اسالمی اقتصاد خاستگاه .است اسالمی اقتصاد بر مبتنی و داری سرمایه اقتصاد درمقابل مقاومتی اقتصاد مطمئناا 

 این و بپذیرند را اسالمی اقتصاد خویش باطن در ارشد مدیران و مسئولین ابتدا که شود می جاری جامعه در اسالمی اقتصاد زمانی و هاست

 (.1393)بزرگی، کنند القا جامعه مختلف های بخش به عمل در را تفکر

 نظام اقتصاد اسالمی -3-5
 سنت کتاب، از که است مصرف و توزیع تولید، حوزه سه در اقتصادى روابط و رفتارى الگوهاى از مجموعه اى اسالم، اقتصادى نظام

 (.139۰می شود)میرمعزی،  معصوم)ع( استنباط امامان و اکرم پیامبر

 های راه کشف و درآمدها و ها ثروت عادالنه توزیع های راه کشف منظور به را بشر رفتارهای که است دانشی اسالمی اقتصاد علم

 (.139۰د)میرمعزی و قائمی نیا، ده می قرار مطالعه مورد بشر، واقعی نیازهای تأمین درجهت منابع از استفاده

 ای ویژه اهمیت و نقش اقتصادی رفتارهای البته است؛ وی غیراقتصادی و اقتصادی رفتارهای بشر رفتارهای از مقصود تعریف، این در

 است؛ حاکم آن بر الهی های سنت و دارد مجرد و مادی دهایعب بشر، رفتارهای اسالمی بینی جهان براساس .دارند اقتصادی های تحلیل در

 .دارد ای ویژه ارتباط اخالق علم با اقتصاد علم. از طرفی دیگر گیرد قرار مطالعه مورد بینی جهان این با باید رفتارها اقتصاد علم در بنابراین

 نادرستی اخالق واقعی، نیازهای جهت در منابع از درست استفاده عدم و ناعادالنه توزیع اصلی های علت از یکی که است رو آن از ارتباط این

 که هستند منفی های اخالق ی و...گرای تجمل تبذیر، اتراف، اسراف، ظلم، .هاست انسان درست تربیت عدم و شده نهادینه جامعه در که است

، قناعت اعتدال، ورزی، عدالت رابربدر و شد خواهند منابع از درست استفاده عدم و ناعادالنه توزیع باعث ،شوند نهادینه جامعه آحاد در اگر

 از درست استفاده و عادالنه توزیع مهم های علت از یکی جامعه در ها آن شدن نهادینهو  هستند مثبتی های اخالقکه  زیستی ساده و زهد

 از تقلید به نیازی و است اقتصادی مکتب دارای اسالم صدر، محمدباقر شهید نظر براساس(. 139۰)میرمعزی و قائمی نیا، بود خواهد منابع

 (.1393)بزرگی و دیگران، نیست انحرافی تفکرات

البته باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد اسالمی درقالب یک حکومت اسالمی تحقق می یابد. در واقع اقتصاد اسالمی با 

ظام اسالمی است. این اهداف شامل افزایش ثروت جامعه و به استفاده از ابزارهای علم اقتصاد و نهادها، در خدمت مکتب یا همان اهداف ن

تبع آن ثروت افراد جامعه و رفاه عمومی در چارچوب تعالی دینی است. البته ابزار تحقق این اهداف؛ علم و تکنیک های اقتصادی می 

 (. 1393باشد)اسدی، 

 مقاومت و اقتصاد -3-6
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مفاهیمی مانند قوام، قیام، استقامت، مستقیم و قیمت، هم از این ماده اشتقاق یافته و از باب مفاعله است و « قوم»مقاومت از ریشه 

اند. باب مفاعله وقتی استعمال می شود که برای فعل؛ طرف دیگری هم وجود داشته باشد، مانند مکاتبه که در معنای عمل نوشتن میان دو 

صاد، داللت بر حالتی از اقتصاد می کند که اوالا: در ساخت درونی خودش از نفر به کار می رود. بنابراین استعمال صفت مقاومتی برای اقت

اقتصاد  قوام و استحکام الزم برخوردار باشد و ثانیاا در مواجهه با عوامل تهدیدزای خارجی نیز بتواند قوام و پایداری خود را حفظ نماید)انجمن

 (.1393اسالمی حوزه علمیه، 

 رابطه با صبر و استقامت می فرمایند: خداوند متعال در قرآن کریم در
 "اللََّهِ ما ال یَرْجُونَ وَ کانَ اللََّهُ عَلیماا حَکیمااوَ ال تَهِنُوا فِی ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَکُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنََّهُمْ یَأْلَمُونَ کَما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ "

 (1۰۴)نساء، آیه ی 

تعقیب کردن( در کار دشمنان سستی و کاهلی کنید که اگر شما از آنان به رنج و زحمت می افتید آن ها نیز از )و نباید از " معنی:

دست شما رنج می کشند جز اینکه شما به لطف خدا امیدوارید و آن ها)چون بی ایمانند به خدا( امیدی ندارند و خدا دانا و حکیم 

 ."است)امیدواران را( محروم نمی سازد

فشار اقتصادی به انواع و اقسامش علیه پیروان حق، در تاریخ سابقه دارد و می توان به قضایای محاصره ی پیامبر و اصحابشان البته 

 و آله( یکی از روش و علیهاهلل در زمان پیامبر)صلی و مسئله ی شعب ابوطالب، قطع عایدات فدک در زمان حضرت علی)ع( و.. اشاره نمود.

)انجمن اقتصاد اسالمی پراکنده ساختن افراد از اطراف ایشان مسئله ی اقتصادی و در فشار اقتصادی گذاشتن آن ها بود های منافقان برای

 . خداوند در قرآن در این باره چنین می فرمایند:(1393حوزه علمیه، 

  "وَالْأَرْضِ وَلَکِنََّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَفْقَهُونَ هُمُ الََّذِینَ یَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللََّهِ حَتََّى یَنفَضَُّوا وَلِلََّهِ خَزَائِنُ السََّمَاوَاتِ "

 (7)منافقون، آیه ی 

ول خدا انفاق مال مکنید تا از گردش پراکنده شوند در صورتی که این همان مردم بد خواهند که می گویند بر اصحاب رس" معنی:

 . "خدا را گنج های زمین و آسمان ها است لکن منافقان درک آن نمی کنند.

 خداوند درباره ي آثار و نتایج صبر و استقامت در قرآن کریم می فرمانيد:
 (6و۵)انشراح، آیه ی  "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراا*فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراا "

 ."پس با هر سختی البته آسانی هست*و با هر آسانی البته سختی هست" معنی:

 ، آیه یفصلت) "ونَ دُوعَ مْ تُنْتُتی کُالَّ ةِنَّالْجَوا بِرُبْشِ اَ وا وَنُحْزَال تَا وَخافوُا تَألَّ هُالئکَالْمَ  مُیْهِلَعَ لُزَّنَتَوا تَقامُ اسْتَ مَّثُ ا اهللُنَا ربُّقالوُ  الْذینَ نَّإ"

3۰) 

آنانکه گفتند محققا پروردگار ما خداست و بر این ایمان پایدار ماندند فرشتگان)رحمت( بر آن ها نازل شوند)و مژده دهند( " معنی:

 ."که دیگر هیچ ترس و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که)انبیاء( وعده دادند بشارت باد

 (16آیه ی ن،)الج "قاا دَمْ ماءا غَیْناهُسْقَاَلَ ةِریقَى الطَّ لَوا عَقامُ اسْتَ وِأنْ لَ وَ"

 ."که بر طریقه اسالم و ایمان پایدار بودند البته به آن ها آب علم فراوان و رزق وسیع نصیب می گردانیمو اگر " معنی:

 عوامل موثر در شکل گيري مقاومت در اقتصاد
 مایه انسانی، سرمایه سازمانی و وجود صنایع پیشرو در اقتصاد؛ساختار، بویژه سطح سر 

 میزان انعطاف پذیری و پیش بینی تدابیر الزم برای مواجهه با شوک های ناگهانی؛ 

 تنوع و صادرات کشورها و عدم وابستگی به یک کاالی خاص؛ 

 درس گرفتن از تجارب گذشته؛ 

 حکمروایی موثر و اجرای سیاست های مناسب اقتصادی؛ 

 افزایش مشارکت در مواقع بحران؛ 

 ایجاد ذخایر استراتژیک برای آمادگی مواجهه با شوک ناگهانی؛ 

 داشتن زیربناهای مناسب؛ 

 آموزش مقاومت فردی در سطح جامعه؛ 

 (.1392طراحی شبکه ای سیستم برای جلوگیری از کار افتادن یک جزء از سیستم)دانش جعفری،  

 اومتیمقاومت اقتصادي و اقتصاد مق -3-7
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باشد که  یو مورد یاقدام تدافع یکتواند ناظر بر  یم یاست که مقاومت اقتصاد یندر ا یبا مقاومت اقتصاد یتفاوت اقتصاد مقاومت

اقتصاد  یقرار دهد ول یراقتصاد را تحت تاث یو ساختار اصل یتشود بدون آنکه ماه یانواع مقاومت ها در مقابل دشمن انجام م یردرکنار سا

و اقدامات  یزیاست و مداوم درحال برنامه ر یاقتصاد مل ینهمواره دشمن در کم ینکهاز ا یقاست که با درک عم ادیاقتص ی؛مقاومت

خود ادامه دهد به  یتبه فعال هم دهد که در فرض وجود دشمن یسامان م یو ساختار خود را به گونه ا یتاست، ماه یبیو تخر یتهاجم

نمودن نقشه  یها و خنث به فرصت یدهاتهد یلاالمکان با تبد تیها نشود بلکه ح یتفعال وقفدشمن موجب ت یاتکه نه تنها عمل یگونه ا

 یمسلط اقتصاد یان هایحاکم بر جر یها و ارزش یانقالب اسالم یتماه یذات ینبه تبا یت. با عنایابدتحقق  یزو رشد ن یاییدشمن، پو یها

اقتصاد  یطراح ی،استکبار جهان یدر مواجهه با توطئه ها یاسالم وریساله نظام جمه هفتو  یس ی و با توجه به تجربه یجهان ی در عرصه

 یبلکه به خاطر تقابل ذات یستن یامر موقت یک یاقتصاد مقاومت ینبنابرا .است یرضرورت انکار ناپذ یک یاسالم یجمهور یبرا یمقاومت

 یدرا از ذهن دشمنان خارج کند اقتصاد ما همواره با یسهکه فکر دس یو لزوم کسب قدرت بازدارندگ یسمسکوالری  یشهبا اند یاسالم یشهاند

 .(1393)انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، توان مقاومت را داشته باشد

ا طراحی می کند. در در اقتصاد مادی نگر فقط با ابزارهای اقتصادی و تدابیری مانند تغییر اولویت های اقتصادی؛ برنامه ی مقاومت ر

ی مکاتب الهی و توحیدی عالوه بر استفاده از ابزارهای علمی برنامه ریزی اقتصادی، از ظرفیت های اعتقادی و ارزشی، نواقص برنامه ریزی ها

 (.1393تخصصی را پوشش می دهد)اسدی، 

 انواع اقتصاد  و رابطه ي آن ها با اقتصاد مقاومتی -3-8

 اقتصاد مقاومتیاقتصاد ریاضتی و  -3-8-1
 آن فرط از و افتاده نداری به که آمریکا و ایتالیا اخیراا  و پرتقال اسپانیا، یونان، کشورهای همچون است، نداری از ناشی ریاضتی اقتصاد

 سخت و کشید ریاضت باید گویند می درنتیجه اند شده روبرو فراوانی های بودجه کسری و بدهکاری با کشورها این .اند شده دچار ریاضت به

 اگر عنی. یاست دشمن ضربات مقاومت، علت و است دارایی از ناشی بلکه نبوده نداری از ناشی مقاومتی اقتصاد. آورد دوام بتوان تا کرد زندگی

 را هایمان داشته یعنی مقاومتی اقتصاد. کند کمک جانبه همه ی توسعه به و نماید کفایت که هست ای اندازه به ها دارایی نباشد دشمنی

برای ارائه ی مفهوم اقتصاد مقاومتی  حیوانات از دیگر برخی و ها مورچهزندگی  . جا دارد با توجه به طبیعت، استعاره ای ازکنیم مدیریت

 ارهق این مردمان ولی نکرده تحریم را اروپا کشوری، و اتحادیه هیچ مثال، فرض به ندارد وجود دشمنی ریاضتی اقتصاد درمدنظر قرار داد. 

 جنگ جهت در حکومت سران که است هایی پول و تدبیرها سوءی  نتیجه اروپا اقتصادی ریاضت .هستند اقتصادی ریاضت تحمل درحال

 (.1393)قوامی، اند کرده خرج خاورمیانه در اختالفات تشدید و افروزی

 اقتصاد مقاوم و اقتصاد توسعه ي یافته -3-8-2
دولتی،  های کردن بنگاه خصوصی واسطه به را گذاری سرمایه آن ها که است استوار پایه براین ها رادیکال و ها نئوکالسیک نظریه

 و نیز کنند می تلقی اقتصادی رشد در مثبت عنوان عاملی به قیمتی انحرافات و دولتی زاید مقررات حذف آزاد، تجارت و صادرات تشویق

 اجتماعی افزایش رفاه به منجر که دانند می کارامد مدیریت و پیشرفته سرمایه، تکنولوژی انتقال برای عاملی را خارجی نوع از گذاری سرمایه

 (.1391شود)ابراهیمی و زیرک،  می

را  تجاری مبادالت و باشد جهانی اقتصاد با پویا تعامل تواند دارای می توسعه یافته اقتصاد نئوکالسیکی، و کالسیکی الگوهای در

کرد؟)تاری و کاویانی،  باید چه باشد شده محدود جهانی اقتصاد با تعامل شرایط وقتی اما دهد شکل ه جهانیجامع با رقابتی مزیت براساس

1392.) 

صنعتی  پیشرفته کشورهای با نابرابر و غیرمنصفانه بازرگانی طریق مناسبات از توسعه درحال کشورهای وابستگی، مکتب نظریه بنابر

درآمده است)ابراهیمی و  تابعیت این تحکیم برای ابزارهایی صورت به عمالا  خارجی تجارت ترتیب به این و دارند قرار وابستگی و استثمار تحت

 (.1391زیرک، 

 که نمی کند فرض و دارد خارج وجود جهان به نئوکالسیکی( الگوهای افراطی شبینی خو نه واقع گرا)و نگاهی مقاومتی در اقتصاد

 مواضع حق صحیح بیان با کشور دیگر از سوی کند. تهیه کشورها سایر از پیشرفته را فناوری های مانند خود نیازهای کلیه تواند می کشور

های  گرفتن سیاست در پیش به احتیاجی و سازد نمی محروم خارج جهان با سالم ارتباطات امکان از را خود المللی، سطح بین در طلبانه اش

 سرمایه کل به گذاری خارجی سرمایه میزان خارج مانند جهان ارتباط با های شاخص بنابراین ندارد. ی زمینه ها همه در خوداتکایی پرهزینه

 دارد. کم تری اندازه پیشرفت، درحال سایر کشورهای به نسبت کشور های

آثار  تا زند می اجتماعی دست و فیزیکی انسانی، خود اعم از سرمایه های کلیه سازی متنوع به کارآمد شکل به کشور راستا دراین

 کم تری به یک وابستگی کشور آن در که است اقتصادی بلندمدت در مقاوم اقتصاد برساند. به حداقل را دشمنان خصمانه حرکات منفی

 مشترک اقتصاد تک محصولی ویژگی از رهایی یا سازی متنوع که هرچند دارد. خام نفت مانند خاص با اقتصاد تک محصولی صادراتی کاالی
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می  رخ راهبردی( به صنایع نگاه تر)با بزرگ های حوز در و بیشتر دقت عمل با این مقاومتی اقتصاد در اما است ای یافتهتوسعه  کشور هر

 تا شد خواهد اجرا در اقتصاد مقاومتی بیشتری دقت با سازی خصوصی مانند کارآیی ارتقادهندهِ  های سیاست ترتیب اجرای همین به دهد.

 دولت تا می کند ایجاب مقاومتی در اقتصاد پس انداز العاده فوق کنند. اهمیت بهره برداری خود به نفع حاصله بیکاری از نتوانند دشمنان

 است برخوردار ای ویژه از اهمیت مالی ابزارهای کارآمد به توجه مالی، ی بازارهای حوزه در کند. ایفا زمینه این در را تری های فعال سیاست

 که هرچند بود، خواهد تر پررنگ بانک نقش می پذیرد، آسیب تحوالت بین المللی از بیشتری حد تا سهام بازار آنکه به توجه با حال این با

 (.1392می دهد)تاری و کاویانی،  ادامه خود به فعالیت نیز سهام بازار

 اقتصاد اسالمی و اقتصادي مقاومتی -3-8-3

اقتصاد اسالمی و هم به عنوان شاخص های یک  عنوان شاخص های یکدر آموزه های اسالمی می توان مواردی را یافت که هم به 

 اقتصاد مقاومتی قابل شناخت است که به شرح ذیل می باشد:

این قاعده هرگونه تسلط کفار بر مسلمین را در هر زمینه ای از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  . نفی سبيل:1

 نظامی، جایز نمی شمارد.

در فعالیت های اقتصادی به معنای افراط کردن و تجاوز نمودن از حد میانه و اعتدال است، چه در رفتارهای  :. عدم اسراف2

 مصرفی و چه در فعالیت های تولیدی.

 هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترک آن موجب مختل گردیدن نظم و نسق جامعه گردد، حرام است. . نهی از اخالل نظام:3

رفتار و عمل اقتصادی است که از سوی برخی از سرمایه داران و ثروتمندان انجام می شود. به این معنا که مال و اف: . نهی از اتر4

 .(1392)تاری و کاویانی، ثروت زیاد، آنان را به رفتار ضداخالقی و ناهنجار می کشاند

 تعریف اقتصاد مقاومتی -3-9
توحیدی  بینی جهان در که ریشه است اسالمی اقتصاد نوعی اقتصاد از ما تصور شود، می مطرح مقاومتی اقتصاد بحث که هنگامی

 برای  ایجاد تالشی اسالمی؛ هر تفکر می کند. در دنبال خاص یک الگوی و تفسیر یک در را معنویت و معیشت مادی، های مقوله و دارد

 وجود آن در که مبادله کنیم می زندگی دنیایی در ما دارد. قلمروهای مختلفی توازن، این شود. می محسوب اقتصادی امری معیشت در توازن

 از معیشت. اقتصاد و در زندگی توازن با است برابر اقتصاد اسالمی تفکر در رو این از دارد. وجود درآمد منافع و هزینه، مبادله این در و دارد

 گروه ملت، یا اقتصادی نظام مقاومتی به کنیم. اقتصاد رفع را نیازها ها توازن کمک به بایست می یعنی است؛ نیازی بی نوعی حیث، این

کنند)فشاری  می مبارزه است، برحق آن ها از نظر که سیاسی اهداف پیگیری یا خود حقوق احقاق راستای در که دارد اشاره مقاومی اجتماعی

 (. 1393و پورغفار، 

حاضر و همچنین اختالالت داخلی و خارجی ای که در راه رشد و  اقتصاد مقاومتی به مقاومت اقتصادی ملی در مقابل اثرات بالقوه و

 (.3، 2۰1۵دستیابی به اهداف با انعطاف پذیری، رویکرد بلندمدت، کاربردی و نگرشی برون گرا اشاره دارد)رضایی و شیراوی، 

بر آن ها اشاره دارد)تراب زاده و  برای به دست آوردن کنترل اقتصادیاقتصاد مقاومتی به افزایش مقاومت اقتصادی دربرابر دشمنان؛ 

 (. 3، 2۰1۴، به نقل از فائزی و نوروزی، 21۰3دیگران، 

اقتصاد مقاومتی یک سیستم اقتصادی مرتبط با سیاستی فراگیر و سیاست های امنیتی طراحی شده توسط نظام جهت مقاومت در 

، به نقل از 2۰12تحریم و دیگر اقدامات ظالمانه می باشد)عسگری، برابر اقدامات مخرب رژیم های استکباری ازقبیل تاثیرات اقتصادی، 

 (.11، 2۰1۵اسدی و دیگران، 

توانمندی  آن بارز و خصلت است انقالبی و اسالمی ارزش های و فرهنگ از برگرفته که است اقتصادی الگوی نوع یک مقاومتی اقتصاد

 یک به معنای مقاومتی، اقتصاد اساس است. براین بیشتر برای پیشرفت فرصتی هب آن ها تبدیل و دشمن تهدیدهای با مقابله در کشور اقتصاد

 پایداری و قدرت ایستادگی نیز بیرونی تهدیدات درمقابل ثانیاا  باشد و قوام از خودش برخوردار درونی ساخت در اوالا  که است اقتصادی نوع

 (.1393باشد.)انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه،  داشته

 

 سياست هاي کلی اقتصاد مقاومتی -3-9-1

اجرای منویات و اوامر ولی فقیه که واجب شرعی است؛ مستلزم فهم صحیح اوامر و نواهی و درک مبانی و چارچوب های اندیشه ای 

های آن  رهبری انقالب اسالمی است و از سوی دیگر تالش برای ماندگاری و دوام تاثیر این اندیشه، منوط به واکاوی مولفه ها و چارچوب

 است. 
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را شامل می  "رسانه ای"و  "نهادی یا ساختاری"قالب هایی که از آن طریق سیاست های مدنظر ولی فقیه تبیین می شوند، دو نوع 

شوند. در نوع اول، سیاست ها در قالب رسمی و با عناوینی چون: سیاست های کلی نظام، پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

ابالغ می گردد و در نوع دوم، تمامی بیانات و دستورات ولی فقیه در سخنرانی ها و دیدارها به شکل شفاهی و مکتوب، محتوای  تایید رهبری

 (.1392سیاسی است که عموما گستره ای فراتر از نوع اول را دربر می گیرند)تراب زاده جهرمی و دیگران، 

 م معظم رهبری بدین ترتیب می باشد:سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده توسط مقا

 به و کارآفرینى توسعه منظور به کشور علمى و انسانى هاى سرمایه و مالى منابع و امکانات کلیه سازى فعال و شرایط . تأمین1

 نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید و جمعى هاى همکارى تشویق و تسهیل با اقتصادى هاى فعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر

 متوسط. و درآمد کم طبقات

 جایگاه ارتقاء منظور به نوآورى ملى نظام ساماندهى و علمى کشور جامع نقشه اجراى و سازى پیاده بنیان، دانش اقتصاد . پیشتازى2

 . محور3 منطقه. در بنیان دانش اقتصاد اول رتبه به و دستیابى بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزایش و جهانى کشور

 رقابت بین بستر ایجاد اقتصاد، پذیرى رقابت تقویتِ کار، نیروى تولید، توانمندسازى عوامل تقویت با اقتصاد در ورى بهره رشد قراردادن

  کشور. مناطق هاى مزیت در جغرافیاى متنوع هاى قابلیت و ظرفیت کارگیرى به و ها استان و مناطق

 ارتقاء و انرژى شدت کاهش ورى، بهره و اشتغال افزایش تولید، جهت در ها یارانه سازى هدفمند اجراى ظرفیت از . استفاده۴

  اجتماعى. هاى عدالت شاخص

 از انسانى سرمایه سهم افزایش با بویژه ارزش، ایجاد در ها نقش آن با متناسب مصرف تا تولید زنجیره در عوامل عادالنه برى . سهم۵

 تجربه. و کارآفرینى خالقیت، مهارت، آموزش،ارتقاء  طریق

 و راهبردى خدمات و محصوالت تولید به دادن اولویت و اقالم وارداتى( در اساسی)بویژه کاالهاى و ها نهاده داخلى تولید . افزایش6

 خاص. و محدود به کشورهاى وابستگى کاهش هدف با وارداتى کاالهاى تأمین مبادى در ایجاد تنوع

 کاال(. و اولیه تولید)مواد کیفى و افزایش کمى بر تأکید با راهبردى ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیت . تأمین7

 ریزى برنامه با همراه داخلى کاالهاى مصرف ترویج و الگوى مصرف اصالح کلى هاى سیاست اجراى بر تأکید با مصرف . مدیریت۸

 تولید. در پذیرى رقابت و ارتقاء کیفیت براى

 در پیشگامى و ملى اقتصاد در ثبات ایجاد ملى، اقتصاد به نیازهاى پاسخگویى هدف با کشور مالى نظام جانبه همه تقویت و اصالح. 9

 واقعی. تقویت بخش

 طریق: از مثبت ارزآورى خالص با و افزوده تناسب ارزش به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبه همه . حمایت1۰

 الزم؛ هاى مشوق گسترش و مقررات تسهیل 

 نیاز؛ مورد هاى زیرساخت و ترانزیت و خارجى تجارت خدمات گسترش 

 صادرات؛ براى خارجى گذارى سرمایه تشویق 

 ویژه به ها کشور با اقتصادى هاى پیوند بخشى تنوع و بازارهاى جدید، دهى شکل صادراتى، نیازهاى با متناسب ملى تولید ریزى برنامه 

 کشورهاى منطقه؛ با

 صورت نیاز؛ در مبادالت تسهیل براى تهاترى مبادالت کار و ساز از استفاده 

 هدف. بازارهاى در ایران پایدار سهم گسترش هدف با صادرات مورد در مقررات و رویه ثبات ایجاد 

 تولید، تسهیل و گسترش پیشرفته، هاى انتقال فناورى منظور به کشور اقتصادى ویژه ی و آزاد مناطق عمل ی حوزه . توسعه11

 خارج. از مالى منابع و ضرورى نیازهاى و تأمین خدمات و کاال صادرات

 از طریق: کشور اقتصاد پذیرى آسیب کاهش و مقاومت قدرت . افزایش12

 همسایگان؛ بویژه جهان و کشورهاى منطقه با مشارکت و همکارى گسترش و راهبردى پیوندهاى توسعه 

 اقتصادی؛ هاى هدف از حمایت جهت در دیپلماسى از استفاده 

 اى. منطقه و المللى بین هاى سازمان هاى ظرفیت از استفاده 

 ازطریق: گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیرى ضربه با . مقابله13

 راهبردى؛ مشتریان انتخاب 

 فروش؛ هاى روش در تنوع ایجاد 

 فروش؛ در خصوصى بخش دادن مشارکت 

 گاز؛ صادرات افزایش 
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 برق؛ صادرات افزایش 

 پتروشیمى؛ صادرات افزایش 

 نفتى. هاى فرآورده صادرات افزایش 

 هاى ظرفیت توسعه و حفظ بر تأکید و گاز و نفت بازار جهانى در اثرگذارى منظور به کشور وگاز نفت راهبردى ذخایر . افزایش1۴

 مشترک. میادین در گاز، بویژه و نفت تولید

 بهینه)براساس بازدهى داراى کاالهاى تولید توسعه گاز، نفت و صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش . افزایش1۵

 منابع. از صیانتى برداشت بر تأکید با نفتى هاى و فرآورده پتروشیمى محصوالت برق، صادرات بردن باال انرژى( و مصرف شاخص شدت

 دستگاه حذف و دولت اندازه سازى منطقى ها، ساختار اساسى در تحول بر تأکید با کشور عمومى هاى هزینه در جویى . صرفه16

 زاید. هاى هزینه و و غیرضرور موازى هاى

 مالیاتى. درآمدهاى سهم افزایش با دولت درآمدى نظام . اصالح17

 نفت. به بودجه وابستگى قطع تا گاز و صادرات نفت از حاصل منابع از ملى توسعه صندوق سهم ساالنه . افزایش1۸

 ارزى تجارى، پولى، هاى حوزه در فسادزا هاى زمینه و ها اقدامات، فعالیت از جلوگیرى و آن سازى سالم و اقتصاد سازى . شفاف19

 و... .

 نشان اعطاى و مولد اشتغال و گذارى سرمایه ورى، کارآفرینى، بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادى فرهنگ . تقویت2۰

 زمینه. این در برجسته خدمات داراى اشخاص بهمقاومتى  اقتصاد

 فراگیر گفتمان به آن تبدیل و اى رسانه و آموزشى هاى علمى، محیط در بویژه آن سازى گفتمان و مقاومتى اقتصاد ابعاد . تبیین21

 ملى. رایج و

اقدامات  کشور، امکانات همه پویاى بسیج و سازى با هماهنگ مقاومتى اقتصاد کلى سیاست هاى تحقق براى است مکلف . دولت22

 ذیل را معمول دارد:

 مناسب؛ اقدامات و آفندى توان دسترسى به براى اقتصادى و فنى علمى، هاى ظرفیت بکارگیرى و شناسایى 

 دشمن؛ براى هزینه افزایش و تحریم هاى برنامه رصد 

 داخلى هاى اختالل و مخاطرات برابر در هنگام به و سریع هوشمند، فعال، واکنش هاى طرح تهیه طریق از اقتصادى مخاطرات مدیریت 

 خارجی. و

 بازار. بر نظارت هاى روزآمدسازى شیوه و گذارى قیمت و توزیع نظام سازى روان و . شفاف23

آن)مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  ترویج و داخلى محصوالت کلیه براى استاندارد پوشش . افزایش2۴

1392.) 

 ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی -3-9-2

 تحکیم پایه های ایمانی و فرهنگی؛ 

 تالش و مدیریت جهادی؛ 

 توزیع عادالنه امکانات و مواهب؛ 

   ،(.1393اصالح الگوی مصرف)انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه 

سازي ساختار این حوزه ها خطراتی که در اقتصاد کنونی ایران وجود دارد و اقتصاد مقاومتی باید طراحی و باز -3-9-3

 را در اولویت قرار دهد:

 خطرپذیری وابستگی درآمد دولت به نفت؛ 

 خطرپذیری وابستگی واردات ایران به نفت؛ 

 خطرپذیری ساختار تجارت خارجی ایران؛ 

 خطرپذیری رشد باالی نقدینگی و تورم؛ 

 خطرپذیری کاهش اشتغال در اقتصاد ایران؛ 

  اقتصاد ایران؛خطرپذیری افزایش نرخ ارز در 

 سایر موارد خطرپذیر اقتصاد کشور عبارتند از:
 وابستگی مواد غذایی مردم به واردات؛ 

 وابستگی دارویی ایران به واردات؛ 
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 کاالهای تولید داخل وابسته به واردات؛ 

 ایجاد محدودیت در مبادالت ارزی ایران توسط کشورهای تحریم کننده؛ 

 افزایش مخارج دولت؛ 

 تکلیفی؛ افزایش تسهیالت 

 افزایش معوقات بانکی؛ 

 افزایش بدهی دولت به پیمانکاران؛ 

 تعیین نرخ دستوری نرخ سود تسهیالت بانکی؛ 

 رشد حبابی بورس؛ 

 توان مالی صندوق های بازنشستگی؛ 

  ،(.1392آلودگی های زیست محیطی و ...)دانش جعفری 

 
 

 الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی -3-9-4

 . الزامات بخش دولتی: 1

تقویت تولید ملی از طریق حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ پشتیبانی دولت از تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی؛ سیاستگذاری و 

جهت گیری های کلی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی؛ ثبات در تامین ارز واحدهای تولیدی؛ توجه و کنترل میزان نقدینگی در 

ا میزان رشد تولید داخلی(؛ ثبات در تصمیم گیری جهت حفظ امنیت اقتصادی؛ مردم محوری) اقتصاد)متناسب کردن رشد نقدینگی ب

سیاست گذاری، نظارت، هدایت و پشتیبانی دولت در این راستا(؛ اجرای برنامه ای بلند مدت برای کم کردن وابستگی به نفت؛ استفاده 

 دی کشور و ... .صحیح از صندوق توسعه ملی؛ به روز کردن آمار و اطالعات اقتصا

 . الزامات بخش مردمی: 2
حضور جهادگونه در عرصه های اقتصادی؛ اهمیت دادن به تولید داخلی و مصرف تولیدات ملی؛ توجه خاص به تولید کاالهای 

مقاومت)ترویج فرهنگ مصرف کاالهای  استراتژیک و اساسی؛ قطع واسطه های زائد از اقتصاد؛ افزایش تقوا و معنویت در بین مردم؛ فرهنگ

مصرف و  الگوی محوری؛ فسادستیزی؛ اصالحسازی اخالق تجارت اسالمی؛ دانشداخلی و اجتناب از مصرف کاالهای خارجی(؛ نهادینه 

 (.1393)انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه، ...

 اقدامات پيشنهادي جهت تحقق اقتصاد مقاومتی -3-9-5

)در این جهت باید نخبگان وارد این میدان شده و با درگیرکردن تصاد مقاومتی و ایجاد حساسيت در مردم. ترویج گفتمان اق1

 گروه های گوناگون مردمی در پدید ساختن ستادهای تبلیغاتی اقتصاد مقاومتی به وسیله ی رسانه های مردمی پرداخته شود(؛

)درگیر کردن مردم درباره ی اصالح الگوی مصرف به صورت . مشارکت به مثابه ي مصرف کننده فعال در مسائل اقتصادي2

جدی تر و ارائه ی الگوی مصرف مطلوب و منطقی مبتنی بر ارزش های اسالمی جهت مشخص شدن اینکه چه مصرف کنند و چگونه این 

 کار صورت بپذیرد(؛ 

شود که همه ی مردم خودشان را )فضایی باید در کشور و جامعه حاکم . مشارکت اقشار مختلف مردم در توليدات کشور3

مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. ابتکارها و خالقیت های فردی و گروهی در خدمت تولید و 

 اقتصاد قرار گرفته و سرمایه های کوچک و کم حجم در تولید به کار گرفته شوند(؛

 در زمینه های ذیل: دم و بسترسازي دولتی. ارائه ي الگوي تعاون اقتصادي مر4

 گسترش فرهنگ تعاون در جامعه؛ -

 توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار؛ -

 (.1392توسعه و گسترش فرهنگ اسالمی در فعالیت های اقتصادی)شفیعا و موسوی لقمان،  -

 مردم و اقتصاد مقاومتی مردمی -3-10
ایران در جایگاه کشور اسالمی که از ابتدا بر پایه ی ظلم ستیزی و مقاومت دربرابر کفر و  نقش مردم در اقتصاد بسیار مهم است.

 (.1392استکبار جهانی پایه های خود را بنا نهاده، توانسته است الگویی از مشارکت مردمی را به تصویر بکشد)شفیعا و موسوی لقمان، 
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گر آنکه حرمت شرعی یک فعالیت، تصرف یا مخالفت آن با مصالح اسالم اصل بر آزادی مردم در فعالیت های اقتصادی آن ها است م

(. درحقیقت، مردم ساالری اقتصادی دینی باید در عرصه ی اقتصادی به جای سرمایه ساالری 13۸7یا مسلمانان ثابت شود)میرمعزی، 

 (.1391اقتصادی حاکمیت پیدا کند)یوسفی، 

تولید، روابط حاکم بر این پویش و وسایل مادی تولید برای رفع نیازهای مادی و  مشارکت اقتصادی در اثرگذاری بر شیوه و پویش

افزایش تولید متمرکز است که در قالب مداخله و درگیرشدن افراد در نظام تصمیم گیری مربوط به تخصیص منبع اقتصادی و مشارکت در 

 (.13۸۰سیاست توسعه اقتصادی نمود پیدا می کند)غفاری، 

 صاد اسالمی مسئوليت هاي مردم عبارت هستند از:در حوزه ي اقت

 رعایت قوانین شرعی و حکومتی اسالم؛ 

 کمک به تحقق اهداف نظام اقتصادی اسالمی؛ 

 کسب اموال در راه حالل و به بهترین وجه و صرف آن در راه حالل و به بهترین وجه؛ 

  به مال وی تعدی کند و اگر تعدی کرد ضامن است؛مال مسلم محترم است و هیچ کس حق ندارد در مال دیگری تصرف کند یا 

 کمک به رفع فقر؛ 

 پرداخت حقوقی که به مال تعلق می گیرد؛ 

  ،(..۸7مسولیت آباد کردن زمین و ... .)میرمعزی 

 روی یشپ بلندمدت انداز چشم یک بلکهت نیس جنگ و تحریم زمان مختص مقاومتی اقتصادجا دارد که به این نکته اشاره شود که 

 (.1393)بزرگی و دیگران، بود خواهد دشمنان حمالت آماج همیشه اسالمی جمهوری تفکر ی سایه در ایران اقتصادا زیر است ایران تصاداق

 تحقيق روش

این تحقیق از جنبه نوع گردآوری داده ها توصیفی می باشد و هدفی که دنبال می کند از نوع بنیادی نظری و کاربردی است زیرا با 

 -از نتایج تحقیقات، در پی اصالح و بهبود وضعیت نظام اقتصادی کشور به منظور اثرگذاری مثبت آن ها در وضعیت سیاسیاستفاده 

و مورد نقد و شناسایی شده اجتماعی کشور است. نظریات کارشناسان و مفاهیم مرتبط از طریق بررسی جدیدترین آثار و یافته های منتشره 

برداری از مجالت تخصصی و سایت های مرتبط انجام از مطالعات کتابخانه ای، بهره تجوی منابع با استفاده بررسی قرار گرفته است. جس

 گرفته است.

 یافته ها
با توجه به تحقیقات پیشین و مبانی نظریه ای این پژوهش و درنظر گرفتن شرایط کشور پس از انقالب اسالمی و پیشرفت های 

فراگیر ناشی از آن، دشمنان جمهوری اسالمی ایران تالش های خود را با هدف جلوگیری از رشد و توسعه ی همه جانبه ی این ملت با 

الی، اقتصادی، سیاسی و ... بر این ملت وارد نمودند. کشوری که نوپا و دارای منابع مادی و معنوی و هجمه هایی از جمله بحران های م

همچنین نیروی انسانی بالقوه می باشد ولی از لحاظ اقتصادی دارای اقتصادی است که میراثی را به یک می کشد که قبل از انقالب؛ با ضعف 

عمال هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم ها بر این ملت؛ بر مشکالت ساختاری اقتصاد آن افزوده همراه بود و پس از انقالب نیز بوسیله ی اِ 

شد. مشکالت اقتصادی در دهه اخیر؛ مسئوالن را برآن داشت که راهکارهایی را برای مقابله با این تهدیدها و تبدیل این تهدیدها به فرصت 

د. این راهکارهای منتج به سیاست های جامع و فراگیر اقتصاد مقاومتی از سوی مقام ها به موازات ایجاد و حفظ رشد اقتصادی ارائه نماین

 با اهداف:  1392بهمن ماه سال  29معظم رهبری در 

 اقتصادى؛  مقاومت هاى شاخص بهبود و پویا رشد تأمین 

 زمینه هاى مختلف؛  در کشور دستاوردهاى حفظ 

 رویکردى اقتصاد مقاومتى با هاى کلى سیاست ساله، بیست چشم انداز سند اساسى، قانون اصول تحقق آرمان ها، و پیشرفت تداوم 

 جهادى؛  

 عینیت بخشیدن به  با پیشرو و پویا و برون گرا، مولد، درون زا ساز، فرصت پذیر، انعطاف بنیان، فناورى، عدالت و دانش به متکى اقتصاد

 . اسالمی ابالغ گردید اقتصادى نظام از الهام بخش الگوئى

 لذا اجرای این سیاست ها بر تمام مسئولین واجب می باشد و باید بوسیله ی همکاری عموم آحاد مردم به آن جامه ی عمل پوشاند.  

 بحث ونتيجه گيري:
براین اساس لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که گفتمان توسعه ی مستمر و الگوی اقتصادی بومی منحصر به فرد اسالمی ایرانی 

ت است، می تواند با مقاوم سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدات، با ایجاد توان تحریم شکنی تحریم های بالقوه ی آتی و تبدیل آن ها به فرص

رشد اقتصادی با رویکردی باتوان ایستادگی دربرابر ظالم و قدرت های استکباری زورگو و عقب راندن نظام سلطه؛ بر موانعی که با  ها و ایجاد
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هدف کندکردن توسعه و رشد اقتصادی و یا فروپاشی نظام سیاسی کشور باشد، غلبه نماید و در عرصه ی جهانی به عنوان کشوری موثر 

 تاثیر خود قرار دهیم. درآئیم که جهان را تحت 

با توجه به مباحث مربوطه، کشور ما کشوری است که به عنوان یک نظام دین محور شناخته می شود و ایدئولوژی متضادی با کشورهای 

 غربی و مادی گرا دارد و این نکته باعث بوجود آمدن معادالت جدیدی در فضای سیاسی عصر کنونی گردیده است. در نتیجه این تضادهای

ایدئولوژیکی موجب این شد که کشورهای مخالف؛ درصدد نابودی و محو چنین دیدگاه هایی نسبت به جهان و انسان برآیند. یکی از راه های 

مبارزه با کشور ما، جنگ اقتصادی است. جنگی که به تعبیری پس از انقالب اسالمی جمهوری اسالمی ایران آغاز شده است و سعی در 

اد ملی و درنتیجه فروپاشی یا تغییر دارد. با این شرایط با توجه به مطالعات پیرامونی نظام اقتصادی کشور توسط تضعیف تدریجی اقتص

اساتید و متخصصان این حوزه، سیاست های اقتصاد مقاومتی که یک نقشه ی مهندسی شده است؛ توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید. 

د اسالمی می باشد و با ارائه ی برنامه ها، سعی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور دارد. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی خود نوعی از نظام اقتصا

استراتژیکی، هدف اقتصاد مقاومتی مقابله با تحریم ها و ایجاد تهدیدات به فرصت های عوامل محیط پیرامونی و خارجی است و از منظر 

اهداف یک حکومت اسالمی به شمار می رود(؛ بر کسب اقتدار بین المللی و بقای کشور، داخلی عالوه بر هدف ایجاد عدالت اجتماعی)که از 

که در روزهای اخیر توافقاتی اثبات عملی کارآمدی نظام دینی و اسالمی، مرجعیت بین المللی و ... تاکید دارد. باید این را مدنظر قرار داد 

این توافق، باز هم باید هوشیار بود که با افزایش درآمدهای دولت و درنتیجه جهت لغو تحریم ها انجام گرفته است. با فرض عملی شدن 

افزایش توان اقتصاد کشور، مجددا بیماری هلندی شامل حال کشور نشود و از روی شکم سیری؛ کشور به دام برنامه های بلندپروازانه، 

یم های احتمالی به دلیل ادامه ی مبارزه ی جمهوری واردات، وابستگی و مصرف گرایی صرف روی آورد که درصورت اعمال مجدد تحر

 اسالمی ایران با استکبار، بازگشت به عقب کرده باشیم. لذا با توجه به غنایی اقتصاد مقاومتی؛ اجرایی شدنش باید در شرایط مختلف مدنظر

 باشد. 

شند( با مشارکت آحاد مردم، بوسیله ی اجرای این امید است که تمامی دستگاه های اجرایی کشور)که موظف به اجرای این سیاست ها می با

 الگو؛ زمینه ی گسترش سبک زندگی با مقتضیات انقالب اسالمی و اهدافش را در جامعه فراهم نمایند.

 پيشنهادات کاربردي
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