
 

  

  

  

  درسنامه

  

  هاي كلي اقتصاد مقاومتي آشنايي با سياست

  و راهكارهاي سازماني ـ مديريتي تحقق آن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و توسعه آموزشريزي  برنامهدفتر 

  

  غيرقابل استناد ـويرايش اول 

  

  1392اسفند 



 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 



 

  فهرست مطالب

  

  

  5  ................................................................................................................................................................................................................    مقدمه

  7  ...................................................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد مفهوم  -1

  7  .............................................................................................................................................  ياسالم قواعد دگاهيد از يمقاومت اقتصاد  -1 -1

  9  ..............................................................................................  )مرسوم ياقتصاد متون در يمقاومت اقتصاد( يمقاومت اقتصاد ينظر ليدال  -1-2

  10  ...................................................................................................................................................  اقتصاد يساز مقاوم يجهان اتيتجرب  -1-3

  10  .........................................................................................................................كايآمر و اروپا تا ايآس شرق از شكننده؛ اقتصاد  -1 -1-3

  11  ...............................................................................................................................................................  سنگاپور ينما تناقض  -2 -1-3

  12  ............................................................................................................................................................................  !نفت هم باز  -3 -1-3

  14  ................................................................................................................................................  يرهبر معظم مقام اناتيب در يمقاومت اقتصاد  -2

  14  ...............................................................................................................  اسالم صدر در طالب ياب شعب و بريخ و بدر طيشرا سهيمقا  -1 -2

  15  .........................................................................................................  يرهبر معظم مقام اناتيب در يمقاومت اقتصاد الزامات و ها مؤلفه  -2 -2

  15  .  )116/6/1389 مورخ كشور سراسر نانيكارآفر از يجمع داريد در اناتيب( يمقاومت اقتصاد طيشرا در ينيكارآفر يمعنا ريتفس  -1 -2 -2

 داريد در اناتيب( مقررات رييتغ و الساعه خلق يها ميتصم از زيپره و برنامه ياجرا زمان شدن تر كوتاه برنامه، براساس حركت  -2 -2 -2

  16  ................................................................................................................................................  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران

 نظام كارگزاران داريد در اناتيب( ها ارانهي كردن هدفمند مانند خارج به يوابستگ و اسراف كاهش جهت در ييها طرح ياجرا  -3 -2 -2

  16  .........................................................................................................................................................................  )3/5/1391 مورخ

  16  ..........................  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران داريد در اناتيب( ريتبذ و اسراف از زيپره و مصرف تيريمد بر شتريب ديتأك -2-2-4

  17  ......................................................................  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران داريد در اناتيب( يداخل ديتول از شتريب استفاده -2-2-5

  17  .............................................................................  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران داريد در اناتيب( نفت به يوابستگ كاهش -2-2-6

  17  .....  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران داريد در اناتيب( ياساس قانون 44 اصل يكل يها استيس يراستا در اقتصاد كردن يمردم -2-2-7

 داريد در اناتيب( … و  ياقتصاد جهاد مصرف، يالگو اصالح مانند انهيسال يشعارها به زودگذر نگرش و مدت كوتاه ديد از زيپره -2-2-8

  17  ................................................................................................................................................  )3/5/1391 مورخ نظام كارگزاران

  18  ...................  )8/5/1391 مورخ انيبن دانش يها شركت مسئوالن و پژوهشگران از يجمع داريد در اناتيب( انيبن دانش يها شركت -2-2-9

  18  ...............................  )16/5/1391 مورخ انيدانشجو داريد در اناتيب( ميتحر زمان در ييشكوفا و رشد و خارج يايدن با ارتباط -2-2-10

  18  ...................................................  )2/6/1391 مورخ دولت ئتيه ياعضا و جمهور سيرئ داريد در اناتيب( يارز منابع تيريمد -2-2-11

  19  .........................................................................................  )1/1/1392 مورخ يرضو مطهر حرم در اناتيب( اقتصاد بودن مقاوم -2-2-12

  19  ........................................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد يها يژگيو  -3

  19  ...................................................................................................................................................  اقتصاد يساز متنوع ؛يمقاومت اقتصاد  -3-1



 

  20  .............................................................................................................................................  واردات ينيگزيجا راهبرد يبررس  -3-1-1

  21  ..............................................................................................................................................  يكشاورز بخش در ييخودكفا  -2 -1 -3

  21  ................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد در كشور يها هيسرما  -2 -3

  22  ......................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد در يخصوص بخش و دولت  -3-3

  26  ...................................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد در يفناور. 3-4

  28  ..................................................................................................................................................يمقاومت اقتصاد در انداز پس و مصرف. 3-5

  28  .....................................................................................................................................................................................  انداز پس. 3-5-1

  30  .....................................................................................................................................................................................  مصرف. 2 -3-5

  30  ...................................................................................................................  ييكارآ شيافزا و مصرف كاهش يبرا ييراهكارها. 3-5-3

  33  ............................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد در تيترانز و نقل و حمل. 3-6

  36  .........................................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد و نفت. 3-7

  37  .........................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد يدهايتهد و ها فرصت -4

  38  ..........................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد يبرقرار دهنده نشان يها شاخص. 5

  39  .......................................................................................................................................  پنهان يكاريب وجود عدم و يكاريب نييپا نرخ. 5-1

  39  ...................................................................................................................................................................  كار يروين يباال يور  بهره. 5-2

  40  ...................................................................................................................................  كشور از خارج به نخبگان مهاجرت نرخ كاهش. 5-3

  40  ..............................................................................................................................................................  اقتصاد در نانيكارآفر شيافزا. 5-4

  40  .........................................................................................................................................................................  جامعه نبودن يقطب دو. 5 -5

  40  ..........................................................................................................................................................  كشور يصادرات يدرآمدها تنوع. 5-6

  41  ..............................................................................................................................................  يمقاومت با سالم اقتصاد يها تفاوت و ها شباهت. 6

  41  ..............................................................................................................................  آن ياصل يمحورها و يمقاومت اقتصاد يكل يها استيس  -7

  51  ................................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد تحقق يراهكارها -8

  52  ..............................................................................................................................................................  يمقاومت اقتصاد تحقق درباره ينكات -9

  57  .....................................................................................................................................................................................................  مĤخذ و منابع

  

  



 

  مقدمه

ساختند، اكنون اين عمل را با  آشكار نظامي اهداف خود را در ساير كشورها عملي مياگر در گذشته كشورهاي غري با مداخله 

هاست با همراهي برخي كشورها از طريق  متحده سال اياالت .كنند هاي تضعيف اقتصاد كشور مورد هدف، دنبال مي سياست

تر  نيز به بهانه برنامه اتمي ايران در پي تنگ هاي اخير هاي اقتصادي به دنبال پيگيري اهداف خود در ايران بوده و در سال تحريم

  .كردن فشار اقتصادي به دور ايران است

ها را پيگيري كند، در داخل نيز شرايط را  المللي رفع تحريم در چنين شرايطي جامعه ايراني بايد عليرغم اينكه در مجامع بين

بري در بياناتشان به اين نكته اشاره كردند كه هر چند امروز ما از مقام معظم ره .فراهم سازدالمللي  هاي بين براي مقابله با تحريم

تر و اميد باالتري برخورداريم ولي در مقابل يك فشار جهاني با عنوان تحريم اقتصادي قرار  هاي مناسب تجربه بيشتر، زيرساخت

د اقتصاد كشور را به يك اقتصاد مقاومتي داريم و به همين دليل براي اينكه تهيد تحريم را به يك فرصت تاريخي تبديل كنيم باي

  .تبديل كنيم

هر  .شود كدام از متون اقتصادي مرسوم مشاهده نمي اي با اين نامه در هيچ كلمه .اظهارنظر درباره اقتصاد مقاومتي آسان نيست

ترين  ساده .ريسك نيز استفاده كرد رسيد و از مفاهيم تقسيم) مانند اقتصاد متنوع(توان به مفاهيمي مشابه  چند كه با مطالعه بيشتر مي

با چنين تعريفي براي رسيدن به  .تعريف از اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه قادر به مقاومت در برابر تهديدهاي دشمنان باشد

  :اقتصاد مقاومتي انجام اعمال زير ضروري است

  .شناسايي نقاط ضعف كشور) الف

  .شمنانهاي تهاجمي د شناسايي ابزارها و شيوه) ب

  :هاي زير به اقتصاد ساير كشورها صدمه بزنند توانند از طريق شيوه به طور كلي بيگانگان مي

  .تحريم تجاري يا امتناع از خريد و فروش با كشور مورد نظر) الف

 گذاري گذاري كشور تحريم شده در كشورهاي ديگر و ممانعت از سرمايه گذاري يا جلوگيري از سرمايه تحريم سرمايه) ب

  .كشورهاي ديگر در كشور مذكور

  .هاي كشور تحريم شده برداري يا توقيف دارايي سرمايه) ج

ها و محاصره اقتصادي بيشتر به سياست جهان معاصر مربوط است، اما استفاده از اين شيوه در تاريخ سابقه  اگرچه تحريم

قبل از ميالد صادر شد  432در عصر يونان باستان بازگردد كه در سال  1شايد اولين مورد مستند، به فرمان مگارين .طوالني دارد

  .)1383فر،  بهروزي(

تنها بعد از جنگ جهاني اول بود كه موضوع استفاده  .هاي اقتصادي، مكملي براي اقدامات نظامي بود ، تحريم1918تا سال 

هاي اقتصادي، تشكيل جامعه ملل  هم در تاريخ تحريميك دوره م .از تحريم به جاي اقدامات نظامي مورد توجه جدي قرار گرفت

به نحوي كه كشورهاي عضو اين سازمان موضوع توسل به سالح اقتصادي را به عنوان سالحي  .باشد پس از جنگ جهاني اول مي

في مانند در حالي كه اعمال تحريم بر عليه كشورهاي ضعي .غيرنظامي براي برقراري صلح در متن ميثاق جامعه ملل گنجاندند

                                                           
1. Megarian 



 

بعد از پايان جنگ جهاني  .يونان و يوگسالوي موفق بود، نتوانست به موفقيت در برابر كشورهاي قدرتمندتر ايتاليا و ژاپن بيانجامد

در  .هاي اقتصادي در تعقيب اهداف سياست خارجي در سراسر جهان شد دوم اياالت متحده تبديل به سردمدار استفاده از تحريم

  .آمريكا كشورهاي كمونيستي و كشورهايي كه با آنها مناسبات تجاري داشتند را تحريم كرد 1960و  1950هاي  دهه

خطر تروريسم، مواد  1980از اواخر دهه  .حقوق بشر به يكي از اهداف سياست خارجي آمريكا تبديل شد 1970در دهه 

 1990تا 1945هاي  تحريم اقتصادي سال 103از در كل  .مخدر و اشاعه تسليحات كشتار جمعي از داليل اعمال تحريم بوده است

مرتبه به اعمال تحريم مبادرت  11و شوروي  13در همين دوره زماني، انگلستان  .مورد آن شركت داشته است 79آمريكا در 

  .)همان(اند  كرده

دولت  .روبرو شدمصدق و ملي شدن نفت با تحريم دكتر محمد وزيري  ايران براي اولين بار به طور جدي در زمان نخست

انگلستان نه تنها مانع از همكاري كارشناسان خارجي در زمينه صنعت نفت با ايران شد، بلكه با تهديد خريداران نفت ايران به 

  .هاي مختلف، در عمل درآمد نفتي ايران را به صفر رسانيد شيوه

زي انقالب اسالمي آغاز شده و به تدريج به هاي اوليه پيرو محاصره اقتصادي جمهوري اسالمي ايران توسط آمريكا از ماه

توان به طور خالصه در كاهش دادن حجم تجارب بين دو كشور  آثار اقدامات فوق را مي .اي تصاعدي افزايش يافت گونه

در حال حاضر نيز آمريكا اقدام به عمل  .هاي ايران مشاهده كرد و بلوكه كردن اموال و دارايي) مخصوصاً كاالهاي خاص(

  .سابقه تحريم بانك مركزي ايران كرده است بي

 1985در سال  .هاي نفتي عربستان سعودي در نظر گرفت توان بدون اشاره به سياست بحث نبرد اقتصادي بر عليه ايران را نمي

موجبات اشباع بازار و سقوط ناگهاني  1985اوايل سال ملك فهد با دستور افزايش توليد نفت عربستان سعودي به ميزان دو برابر 

قيمت نفت را فراهم ساخته بود و هدف سياسي عمده او از اين كار محروم ساختن ايران از درآمد نفت و وادار ساختن اين كشور 

هاي نفتكش و  كشتيبا توجه به جمالت مداوم هوايي عراق به به قبول شرايط صلح با عراق بود، زيرا هزينه صدور نفت ايران 

اي ده دالر ايران توانايي ادامه  هاي نفتي ايران دو برابر شرايط عادي بود و در صورت كاهش قيمت نفت به كمتر از بشكه پايانه

سياست فوق به علت وقوع اختالف بين عربستان و آمريكا نتوانست مدت زيادي اجرا شود حال  با اين .صدور نفت را نداشت

  .)همان(

اي ديرينه دارد و كشور بايد خود را آماده  دهد كه دشمني اقتصادي برخي كشورها با ايران سابقه فوق نشان مي تاريخچه

ها و استقالل  اقتصاد مقاومتي راهكاري است كه در آن با حفاظت از اقتصاد كشور، حفظ آرمان .هاي فوق سازد مقابله با سياست

  .گردد كشور تأمين مي

به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي در خأل  .يافته است صاد مقاومتي نياز به وجود اقتصادي سالم و توسعهبراي به وجود آمدن اقت

يافته كه ارتباط بيشتري با اقتصاد مقاومتي دارد نام برده  هاي اقتصاد توسعه از ويژگياين مجموعه رو در  آيد، از اين به دست نمي

  .شده است

  



 

  اقتصاد مقاومتي مفهوم  -1

همان طور  .ين تعريف از اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه به نحو كارايي قادر به مقابله با تهديدهاي دشمنان كشور باشدتر ساده

كه هدف نهايي علم اقتصاد بهبود شرايط زندگي روزمره است، اقتصاد مقاومتي نيز همين راهكار را با فرض وجود اقدامات 

كند، به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي همان علم اقتصادي است كه اين بار با فرض ايجاد موانع  خصمانه دشمنان پيگيري مي

به اين ترتيب در اقتصاد مقاومتي، محدوديت  .دهد ي كرده و راهكارهاي مربوطه را پيشنهاد ميپرداز مختلف توسط دشمنان نظريه

تر حفظ  و شايد از همه مهم(در حالي كه دولت بايد همچنان بسياري از وظايف مهم  .دهد تر نشان مي منابع خود را به طرز جدي

  .داد، سامان بخشد انجام ميرا كه در حالت عادي ) انداز كردن انگيزه مردم براي كار و پس

بدون وجود اقتصاد مقاومتي حفظ استقالل كشور بسيار سخت خواهد شد، به نحوي كه اگر دشمنان بتوانند با استفاده از 

ابزارهاي اقتصادي توانايي اقتصاد كشور را به مرور زمان تحليل برند در اين حالت بين آحاد مردم و بين مردم و دولت شكاف 

در اين قسمت به بررسي مفهوم اقتصاد  .تواند به تبعات خطرناك منجر شود يجاد خواهد شد كه در بلندمدت مياي ا گسترده

به اين منظور ارتباط اقتصاد اسالمي و اقتصاد مقاومتي مطرح شده و سپس سعي در استخراج مفهوم اقتصاد  .پردازيم مقاومتي مي

  .م داشتمقاومتي از مفاهيم متداول و مرسوم اقتصاد خواهي

  

  اقتصاد مقاومتي از ديدگاه قواعد اسالمي  -1 -1

ماندگي  توانند از عقب ترين دين سرشار الهي از مفاهيم عميقي است كه مسلمانان در صورت توجه به آن مي اسالم به عنوان كامل

  .اقتصاد اسالمي استفاده كرد در اين راستا براي شناخت صحيح اقتصاد مقاومتي ضروري است تا اول از همه از متون .نجات يابند

اي از جمله سياسي، اجتماعي، فرهنگي،  را در هر زمينه مسلمينبر  كفاراي فقهي است كه هرگونه تسلط  قاعده نفي سبيل

اي فقهي كه بر ضرورت اقتصاد مقاومتي تأكيد دارد  توان قاعده بنابراين نفي سبيل را مي .شمارد اقتصاد و نظامي، جايز نمي

  .برشمرد

متأسفانه در حال حاضر سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان  .هاي تسلط كفار بر مؤمنين، سلطله اقتصادي است از جمله راه

مطابق مستفاد از اين آيه، مؤمنان وظيفه  .تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نكردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است

  .اقتصادي رهايي دهند  ها و از جمله وابستگي ز وابستگيدارند، تالش كنند و خود را ا

  »)60انفال، ( .توانيد نيرو آماده كنيد آنچه مي) كفار و مشركان(براي مقابله با آنان «

من «ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است، اما كلمه  دهد كه درباره جنگ است و طبعاً مهم سياق آيه نشان مي

به خصوص در  .اي برخوردار است شود، نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت ويژه نيرويي را شامل ميهر » قوه

دستور فراهم كردن نيرو براي  .هاي امروز كه قدرت اقتصادي يكي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش بسزايي دارد جنگ

كند كه مسلمان قدرتمند باشند تا توانايي الزم براي مقابله با  يجاب ميمقابله با دشمن تا آنجا كه دشمن را به هراس افكند، ا

  .هاي دشمنان فراهم شود توطئه

  :كنند عبارتند از بعضي از قواعد اسالمي كه جامعه را در راه رسيدن به چنين هدفي ياري مي



 

هاي فردي و  اسراف در تمامي فعاليت .آيه از عمل اسراف و تبذير نهي شده است 25در قرآن كريم در بيش از  :عدم اسراف

توان به معناي افراط كردن و تجاوز نمودن از يك حد ميانه و  هاي اقتصادي را مي اسراف در فعاليت .اجتماعي مصداق دارد

  .كند هاي توليدي بروز پيدا مي اعتدال دانست، كه در معدودي كردارهاي مصرفي و فعاليت

تواند منجر به فاصله گرفتن مصرف از توليد شده و در نتيجه وابستگي به  دن مياسراف به معناي بيش از حد مصرف كر

  .پذير شدن كشور در برابر بيگانگان شده و با قاعده فقهي نفي سبيل در تضاد است واردات را در پي داشته باشد كه منجر به آسيب

رشد اقتصاد و ال كمك به به عنوان مث .تواند به كاهش مصرف كمك كند حكومت در يك جامعه اسالمي مي

هاي غيرهدفمند از آن جمله  گيرد و پرهيز از پرداخت يارانه كاالها براساس كميابي آنها كه در بازار صورت ميگذاري  قيمت

تواند به كاهش مصرف كمك كند زيرا به طور  سازي نيز مي همچنين كاهش مصرف بخش دولتي و تالش براي خصوصي .است

  .زه بيشتري براي كاهش مصرف داردمعمول بخش خصوصي انگي

به معني نهي هر سياستي كه ارتكاب يا ترك آن موجب مختل گرديدن نظم جامعه شود و همچنين  :نهي از اخالل در نظام

سازي قاعده فقهي  تواند در راستاي پياده نهي از اتراف به معناي نهي رفتارهاي ضداخالقي و اجتماعي از سوي ثروتمندان نيز مي

  .سبيل كمك كندنفي 

 .كنند نياز اصلي رشد و توسعه است، ثروت ملي را حفظ مي گروهي از قوانين اسالمي با تأمين امنيت اقتصادي كه پيش

  :بعضي از اين قوانين عبارتند از

  .مطابق اين قاعده چنانچه كسي به نحوي مال يا منفعت ديگري را از بين ببرد ضامن آن است :عدم اتالف

  .اين قاعده ضرررساني به ديگران جايز نيستمطابق  :الضرر

كس حق ممانعت از آن  مطابق اين قاعده هر كسي در اموال خود حق هر نوع تصرف مشروع را دارد و هيچ :قاعده سلطنت

  .را ندارد

 مشهورترين قاعده .كنند گروهي ديگر از قوانين اسالمي هرگونه سختي و مشقت غيرمتعارف را از عرصه اقتصاد حذف مي

مطابق قاعده فوق هر حكمي در مرحله اجرا داراي مشقتي كه عادتاً غيرقابل تحمل  .اسالمي در اين زمينه قاعده عسر و حرج است

  .است، باشد، فعليت نخواهد داشت

ري گذا به عنوان مثال نفي قيمت .قوانين اسالمي بر اهميت توليد مولد و جلوگيري از انحراف عوامل توليد از آن تأكيد دارند

هاي غيرمفيد نيز  گري فرورشي و واسطه پرهيز از احتكار، تباني بر گران .كند توسط دولت سودآوري بخش توليد را تضمين مي

  .شود هاي غيرمولد مي مانع از انحراف عوامل توليد به سمت فعاليت

اري قواعد اسالمي فوق فراهم تواند زمينه را براي برقر هاي اقتصادي مناسب مي دولت در جامعه اسالمي با اجراي سياست

  .كند

هاي  ترين جلوه اي به اجراي بانكداري اسالمي و حذف ربا كه از مهم هاي اقتصادي، بايد توجه ويژه در كنار اجراي سياست

استفاده صحيح و گسترده از ابزارها و محصوالت جديد پولي و بانكي اسالمي مانند صكوك،  .اقتصاد اسالمي است داشت



 

سازي  تواند با تقويت اقتصاد كشور گام بزرگي در جهت مقاوم مي …عتبار در حساب جاري، اختيار معامله، عامليت و استصناع، ا

  .اقتصاد باشد

  

  )اقتصاد مقاومتي در متون اقتصادي مرسوم(داليل نظري اقتصاد مقاومتي   -1-2

در دنياي اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك دشمن اقتصادي  .اي به اقتصاد مقاومتي نشده است در متون اقتصادي مرسوم، هيچ اشاره

به  .توانند با همكاري و تجارت به نفع بيشتري برسند، چرا بايد دست به اقدامات خصمانه بزنند وجود ندارد، زيرا وقتي كشورها مي

 .السيكي را داشتتوان انتظار رفتارهاي غيرمتعارف كالسيكي و نئوك طلبانه مي هر حال به علت وجود احساسات زياده

هاي سنگين، به بسياري از كشورهاي حمله كردند و آنها را تحت استثمار در  توجه به هزينه هاي سال بي استعمارگران غربي سال

همين  .بردند ها نمي آوردند، اين امر در حالي صورت گرفت كه بسياري از اتباع كشورهاي غربي هيچ نفعي از اين كشورگشايي

هاي اقتصادي اين كشور بر عليه سايرين  ضر به شكل تجاوز آمريكا به عراق و افغانستان و انواع مختلف تحريمماجرا در حال حا

  .در حال تكرار شدن است

مايكل تودارو در كتاب مشهور توسعه  .اند تري به تنش بين كشورها داشته بينانه هاي اقتصاد توسعه نگاه واقع خوشبختانه نظريه

او  .داند هاي مشترك كشورهاي در حال توسه مي را از ويژگي» الملل پذيري در روابط بين ستگي و آسيبتسلط، واب«اقتصاديش 

كند كه توزيع بسيار نابرابر قدرت اقتصادي و سياسي بين كشورهاي ثروتمند و فقير عامل مهمي در تداوم  در ادامه اضافه مي

كنند، بلكه در پي  الملل را كنترل مي وتمن نه تنها الگوي تجارت بينبه نظر او كشورهاي ثر .نيافتگي كشورهاي فقير است توسعه

  .هاي خارجي و سرمايه خصوصي به كشورهاي در حال توسعه هستند تحميل شرايط خود در زمينه انتقال فناوري، كمك

چه در گذشته (ماندگي كشورهاي در حال توسعه  داري را مسئول عقب ها كشورهاي پيشرفته و صنعتي سرمايه نئوماركسيست

هاي اقتصادي، بلكه از طريق وارد  منفي كشورهاي غربي نه از طريق تحريم  اما به نظر آنها نقش .دانند مي) و چه در زمان حال

ساختن كشورهاي در حال توسعه به فرآيند تجارت نابرابري كه منجر به خروج گسترده مازاد از كشورهاي فقير به كشورهاي 

داند، در حال حاضر  حل الگوي نئوماركسيستي كه انقالل سوسياليستي را تنها راه توسعه مي راه .ا شده استثروتمند شده است، ايف

  .گونه مقبوليتي ندارد هيچ

گيرد، اما وجود خطر در عمليات اقتصادي را پذيرفته  ادبيات اقصتاد سنتي هر چند كه وجود دشمنان اقتصادي ار در نظر نمي

 :هاي فوق عبارتند از حل راه .توانند در ساخت اقتصاد مقاومتي به كار آيند دهد كه مي ارائه مي هايي حل و براي آنها راه

انتقال خطر به نهادهايي كه توانايي (، سوداگري اقتصادي و استفاده از بيمه )انداز كاستن از مصرف و افزايش پس(جويي  صرفه

  .ي كسب درآمدها سازي شيوه و متنوع) بهتري در مبارزه با خطرات دارند

وري، سطح فزاينده  سطح پايين بهره(هاي مشترك كشورهاي در حال توسعه  به همين ترتيب اقتصاد توسعه با معرفي ويژگي

تواند  نقاط ضعف كشور را كه مي) …بيكاري آشكار و پنهان، وابستگي شديد به صادرات مواد اوليه و محصوالت كشاورزي و 

توان اصول اقتصاد مقاومتي  به اين ترتيب با استفاده از مطالب فوق مي .كند شود را معرفي ميبرداري دشمنان كشور  باعث بهره

  .را مورد شناسايي قرار داد) سازي نقاط ضعف كشور برطرف(
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رود، مفهومي است  شمار مي به مقاومتي اقتصادي مقابل  كه نقطه) vulnerable economy(پذير يا شكننده  اقتصاد آسيب

ي بحران مالي شرق آسيا در سال  گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه كه حدود يك دهه از تولد آن در ادبيات اقتصادي مي

گذاران خارجي بود و  كردن بازارهاي مالي به سرمايه ولود خطاي راهبردي وابستهبحراني كه م .مورد توجه قرار گرفته است 1997

  .شدند ي آسيايي شناخته مي ي اقتصادهايي منجر شد كه در جهان به عنوان معجزه به سقوط چندساله

هاي  ح بنگاهپذيري يا مقاومتي بودن، نه تنها در سطح اقتصاد ملي بلكه در همان زمان در سط ي آسيب التفات به مسأله

» نياز به مقاوم بودن«ي معروف دانشگاه هاروارد با نام  در نشريه) 2003(ي هامل و واليكانگاس  مقاله .اقتصادي نيز جدي گرفته شد

ي پرهيز از  ي ديگري بود كه مسأله نيز بهانه 2005آغاز حصر غير انساني غزه در سال  .اي از پديد آمدن اين هوشياري بود نمونه

باره نگاشته شد؛ ازجمله  اقتصاد در شرايط حصر، به عنوان يك موضوع قابل تأمل مطرح و مقاالت متعددي در اين شكنندگي

المللي اقتصاد و  سازي اقتصاد غزه كه در هشتمين كنفرانس بين پيرامون مدل مقاوم) 2011(آغا  ي صالح رمضان محمد مقاله

  .ي اسالمي ارائه گرديد ماليه
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ي يك  اگرچه بحران مزبور براي اقتصاد آمريكا نمونه .آمريكا و سپس اروپا تكميل گرديد 2008اين سير با وقوع بحران مالي 

ا تلقي ز شوك خارجي نبود اما اوالً براي كشورهاي اروپايي كه به عنوان سرريز بحران آمريكا متأثر گرديدند، تا حدي برون

اصطالح معروف اگر اقتصاد آمريكا ( .پذيري اقتصادهاي اروپايي از جانب اقتصاد آمريكا بود ي آسيب شد و بنابراين نشانه مي

كه اتكاء كامل به بازار  ثانياً براي خود آمريكا نيز حاوي درس مهمي بود و آن اين) .عطسه كند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد

به همين دليل  .گردد 2008هايي مشابه سال  ساز بحران تواند شكنندگي اقتصاد را افزايش دهد و زمينه ت ميآزاد و زدودن مقررا

بودن  بينانه بودن و خوش هاي اخير موج نظري بزرگي در محافل دانشگاهي و سياستگذاري جاري شده است كه بر شكننده در سال

  .كنند ها را ترغيب مي ي دولت وشمندانهگري ه فروض الگوهاي نئوكالسيك تأكيد نموده و تنظيم

سازي اقتصاد آگاهي و حساسيت جهاني بيشتري  ي گذشته نسبت به مقاوم اكنون نسبت به يك دهه توان گفت هم بنابراين مي

روشن است درخصوص كشورهايي كه به دنبال پرداخت بهاي استقالل سياسي خود و پافشاري بر مواضع  .وجود دارد

  .تند، بايد حساسيت مضاعفي وجود داشته باشدضدهژموني خود هس

مورد توجه قرار  1997ي بحران مالي شرق آسيا در سال  پذير يا شكننده مفهومي است چند سال پس از تجربه اقتصاد آسيب

پس اروپا آمريكا و س 2008اين سير با وقوع بحران مالي  .ي ديگر بود بهانه 2005آغاز حصر غير انساني غزه در سال  .گرفته است

زا تلقي  ي يك شوك خارجي نبود اما براي اروپا تا حدي برون اگرچه بحران مزبور براي اقتصاد آمريكا نمونه .تكميل گرديد

  .شد مي

است ) 2013(ي اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمي اجالس مجمع جهاني اقتصاد  آخرين حلقه از آگاهي جهاني درباره

، شامل )آوري تاب(البته تعبير اين گزارش از مقاومت  .منتشر گرديد» هاي جهاني ي دربرابر مخاطرهايجاد مقاومت مل«كه با نام 



 

همچنين مقاومت  .هاي خارجي است كه فراتر از اثر شوك) مانند بالياي طبيعي(شود  هاي جهاني مي طيف وسيعي از مخاطره

  :زبور پنج بعد براي تقويت مقاومت پيشنهاد شده استدر گزارش م .ها دارد پذيربودن مخاطره بيني پيوند وثيقي با پيش

هايي از قبيل محيط اقتصاد كالن، بازار كاال و خدمات، بازار مالي، بازار كار،  ي اقتصادي؛ مشتمل بر جنبه زيرسامانه .1

  ها؛ وري و مانند آن پذيري و بهره پايداري

  شناختي؛ بوم ي زيست هايي همچون منابع طبيعي، شهرسازي و سامانه محيطي؛ مشتمل بر جنبه ي زيست زيرسامانه .2

  ها؛ ي حكمراني؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبري، سياست زيرسامانه .3

  سالمت؛هاي حساس به ويژه مخابرات، انرژي، حمل و نقل، آب و  مل بر زيرساختها؛ مشت ي زيرساخت زيرسامانه .4

  .ي انساني، سالمت، اجتماع و افراد ي اجتماعي؛ مشتمل بر سرمايه زيرسامانه .5
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راحتي آن را از موقعيت ظاهراً متعادل و  هاي بيروني بتوانند به در ادبيات متعارف، يك اقتصاد زماني شكننده است كه شوك

پذيري هيچ ارتباطي به عملكرد عادي يك اقتصاد ندارد؛ يعني در شرايط معمول ممكن  ويژگي آسيب .پيشرونده خارج كنند

هاي رشد باال و بيكاري و  مثالً نرخ .هاي اقتصاد كالن در وضعيت بسيار مطلوبي به سر ببرد است يك اقتصاد از لحاظ شاخص

معروف است دقيقاً به همين معناست كه » نماي سنگاپور تناقض«چه در ادبيات رايج تحت نام  آن .تورم اندكي داشته باشد

اي طوالني بسيار عملكرد چشمگيري داشته، همزمان دچار  رسد طي دوره اقتصادي مانند سنگاپور در شرايطي كه به نظر مي

  :هاي بيروني عمدتاً ناشي از وجود يكي از دو عامل است پذيري نسبت به تكانه اين آسيب .شكنندگي باالست

چشم ) سهم باالي صادرات نفت و گاز و ميعانات(ي تمركز صادرات  رسد درجه خصوص اقتصاد ايران به نظر مي در

شد، اكنون شكنندگي كمتري از  هاي پيش رهبر انقالب و ديگر دلسوزان جدي انگاشته مي اسفنديار است و اگر تأكيدات سال

  .گشت تر مي زگيري ما در سياست خارجي نيز فزوناين ناحيه متوجه اقتصاد كشور بود و به تبع، توان امتيا

يعني باالبودن جمع صادرات و واردات به كل توليد ناخالص  ؛)openness(ي باالي بازبودن اقتصاد  درجه

درصد است اما در كشورهاي شرق آسيا و در  60تا  30طور متعارف در اقتصادهاي موسوم به پيشرفته بين  اين نسبت به :داخلي

در اين شرايط يك اخالل خارجي در صادرات يا  .درصد رسيده بود 200درصد و گاه به  100، بيش از 1997ي بحران  آستانه

اقتصاد ايجاد خواهد كرد و به علت سهم باالي تجارت خارجي در اقتصاد،  واردات يا ورود و خروج سرمايه، امواج بزرگي در

ابتدا در بازارهاي  1997اين اتفاقي بود كه در بحران  .توقف در تجارت كااليي يا مالي موجب سكته در كل اقتصاد خواهد شد

  .ها رخ داد در ديگر بخشو سپس ) گذاران خارجي بود هاي خارجي و سرمايه كه وابسته به سرمايه(مالي شرق آسيا 

وابستگي حداقل نيمي از صادرات كشور به يك محصول خاص كه موجب خواهد  ي باالي تمركز صادرات؛ درجه

شد در صورت ايجاد اخالل در صادرات آن محصول، هم بخش وسيعي از توليد و اشتغال داخل و هم سهم قابل توجهي از 

يعني در بهترين (ي نخست كه در خصوص اقتصاد ايران مصداق ندارد  الف نكتهبرخ .درآمدهاي ارزي كشور دچار نقصان گردد



 

ي مشكل دوم براي  اما زمينه) درصد نرسيده است 50گاه سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي به  هاي تجارت خارجي هيچ سال

  .ي نفت و گاز وجود داشته است ي كشورهاي صادركننده ايران و عمده

ي  هاي ظالمانه تدريج شيب تحريم كه به 1388 -90هاي  توان گفت طي سال پذيري مي هاي آسيب خصبنابراين از جهت شا

ميليارد دالر و  221و  187، 157يافت، جمع صادرات و واردات كشور به ترتيب  غرب عليه جمهوري اسالمي ايران افزايش مي

كنيم كه سهم  به اين ترتيب مشاهده مي .ميليارد دالر بود 500و  430، 350معادل ) به نرخ ارز رسمي(توليد ناخالص داخلي كشور 

حتي اضافه  .درصد ثابت باقي مانده و در حد استاندارد متعارف بيشتر اقتصادها بود 44تا  43تجارت خارجي در توليد كشور بين 

دهد كه  افزايش مي درصد اين نسبت را 4شود، حداكثر  كردن ارزش قاچاق كاال كه در آمار رسمي تجارت كشور درج نمي

  .رسد  ي هشدار نمي همچنان به محدوده
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ميليارد  118و  90، 69از سوي ديگر به لحاظ شاخص دوم طي سه سال مذكور، ميزان صادرات نفت و گاز و ميعانات به ترتيب 

نيمي از (كه به وضوح از سطح وابستگي درصد بود  80دالر و سهم صادرات نفت و گاز و ميعانات از كل صادرات در حدود 

ميليارد دالر  68كه ارزش صادرات نفت و گاز و ميعانات ايران به حدود  1391حتي در سال  .بسيار باالتر بود) درآمدهاي ارزي

هاي پيشين كاهش يافت اما  درصد بود كه اگرچه نسبت به سال 69كاهش يافت باز هم سهم اين قلم در كل صادرات كشور 

توان گفت اگرچه اقتصاد ايران از جهت شاخص نخست  بر اين اساس مي .ي تمركز صادرات قرار داشت نان در محدودههمچ

كامالً در موقعيت هشدار قرار ) ي تمركز صادرات درجه(در خطر نبود، اما با نگاه به شاخص دوم ) ي باز بودن اقتصاد درجه(

وري اسالمي اين فرصت را داد تا بتوانند درآمدهاي ارزي دولت را شديداً ي ضعفي بود كه به دشمنان جمه داشت و همين نقطه

  .كاهش دهند

كاهش ) بودن سهم اشتغال نسبت به توليد ي كمتر به نيروي كار و پايين تكيه(اگرچه به دليل كاربر نبودن صادرات نفت 

هاي عمراني و افزايش  ز همه به ركود طرحصادرات نفت تأثير زيادي بر بيكاري نگذاشت، اما كاهش درآمدهاي دولت زودتر ا

پيامدهاي ديگر  .ها داشت ي خود تأثير ملموسي بر كاهش اشتغال استان بدهي دولت به بخش خصوصي منجر شد كه به نوبه

ي ارز در بازار و جهش بهاي ارز، افزايش تورم و نااطميناني و كاهش  كاهش درآمدهاي ارزي دولت، همچون كاهش عرضه

سازي نكردن اقتصاد ايران در قبال وابستگي به عوايد نفت به شمار  هاي دولتي نيز از ديگر نتايج مقام ات بخشكيفيت خدم

  .رود مي
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  :گونه خالصه كرد اينتوان  سازي اقتصاد براي امروز كشور ما حائز اهميت است را مي چه از مرور تجربيات جهاني مقاوم آن

هاي خارجي، اكنون به يك آگاهي و حساسيت جهاني  ي شوك پذيري اقتصاد ملي از ناحيه ها و آسيب ترميم شكنندگي .1



 

طلبي، حفظ عزت و مواضع ديني خود در جهان  تبديل شده است و اين امر براي كشورهايي كه به دنبال پرداخت بهاي استقالل

  .اعفي برخوردار استامروز هستند، از ضرورت مض

بازارهاي مختلف،   ي نئوكالسيك در پي آزادسازي انگارانه الگوهاي تدبير اقتصاد ملي كه بر اساس فروض ساده

 .روند شدن اقتصادها به شمار مي اند، خود بسترساز شكننده گري و هدايت دولت گري و حمايت زدايي افراطي، نفي تنظيم مقررات

هاي دولتي براي جلوگيري از  گري داري كنوني نيز حجم بسيار دقيق و وسيعي از تنظيم سرمايهي  ي فاضله حتي در مدينه

  .پذيري اقتصاد وجود دارد آسيب

بازارهاي مختلف،   ي نئوكالسيك در پي آزادسازي انگارانه الگوهاي تدبير اقتصاد ملي كه بر اساس فروض ساده .2

 .روند شدن اقتصادها به شمار مي اند، خود بسترساز شكننده گري و هدايت دولت تگري و حماي زدايي افراطي، نفي تنظيم مقررات

هاي دولتي براي جلوگيري از  گري داري كنوني نيز حجم بسيار دقيق و وسيعي از تنظيم ي سرمايه ي فاضله حتي در مدينه

ويژه در نهادهاي پولي، ارزي و بازار  به(بازانه  هاي سفته بدون چنين مقرراتي گرداب فعاليت .پذيري اقتصاد وجود دارد آسيب

  .شود و سيل واردات و قاچاق كاال، اهالي صنعت و كشاورزي را در خود غرق خواهد كرد موجب انحراف منابع مي) سرمايه

چشم ) سهم باالي صادرات نفت و گاز و ميعانات(ي تمركز صادرات  رسد درجه در خصوص اقتصاد ايران به نظر مي .3

شد، اكنون شكنندگي  هاي پيش رهبر معظم انقالب و ديگر دلسوزان جدي انگاشته مي ست و اگر تأكيدات سالاسفنديار ا

البته به يمن  .گشت تر مي كمتري از اين ناحيه متوجه اقتصاد كشور بود و به تبع، توان امتيازگيري ما در سياست خارجي نيز فزون

رغم غير  ي اقتصاد وارد نشده و علي ي اساسي به بدنه كنترل سهم تجارت در اقتصاد و باال بودن نسبي حجم توليد داخل، ضربه

مالي شرق آسيا، اقتصاد ايران توانسته است همچنان به عملكرد خود ادامه دهد و قادر   بودن فشار تحريم با شوك قابل مقايسه

  .گرايانه به مسير پيشرفت بازگردد هاي واقع محور و برنامه كاء به الگوهاي درونخواهد بود با ات

تواند چراغ روشني  ي يك ميليون بشكه نفت، مي ي مديريت بخش عمومي و دولت با درآمد صادرات روزانه امكان ادامه .4

ا اين حجم تزريق درآمد نفتي تطبيق دهد و پيش روي دولتمردان قرار دهد و اين فرصت را فراهم كند تا اقتصاد ايران خود را ب

  .هاي پيشين وابستگي به نفت نرود حتي در صورت گشايش خارجي، آگاهانه و عامدانه به سمت بازگشت به نرخ

هاي  ترين در سال كه پايين(درصد  69نفت در كل عايدات صادراتي كشور يعني  1391كه گفته شد حتي سهم سال  چنان .5

  ي تواند با حزم و جزم، برنامه در اين ميان دولت نيز مي .ي اطمينان و مقاومتي است هنوز باالتر از محدوده) ودر اخير به شمار مي

ي كاهش صادرات نفت، كمترين  اي را براي افزايش سهم درآمدهاي غير نفتي اعالم نمايد تا بدين ترتيب از ناحيه شده بندي زمان

المللي جمهوري  هاي بين ي سياست ها در چنين چارچوبي است كه امكان پيگيري مقتدرانهتن .پيامد منفي نصيب اقتصاد ايران شود

  .اسالمي فراهم خواهد شد
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ادامه نيز در مقام معظم رهبري در ديدار با جمعي از كارآفرينان كشور براي اولين بار واژه اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند و در 

رو پيش از مطالعه در  از اين .هاي آن را مورد توجه قرار دادند هاي بسياري لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي و مؤلفه سخنراني

هاي اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري مورد  خصوص اقتصاد مقاومتي و تعيين محورهاي آن، الزم است تا ويژگي

ايشان در  .يكي از موارد قابل اهميت در اين خصوص، تبيين وضعيت موجود از ديدگاه رهبر معظم انقالب است .توجه قرار گيرد

اند كه شناخت وضع موجود كشور و در  ها، عنوان كرده هاو فرصت هاي مختلف ضمن تبيين شرايط فعلي كشور، چالش سخنراني

  .ر استهاي اقتصاد از اهميت بسياري برخوردا نظر گرفتن پتانسيل
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يك روز در صدر اسالم، دشمنان به « :چنين توصيف كردند رهبر انقالب در ديدار با مردم قم شرايط امروز كشورمان را اين

هاي بد  اين روسياه .ها، آنها را از پا بياندازند؛ اما نتوانستند طالب و محاصره اقتصادي مسلمان نظرشان رسيد كه با شعب ابي

م؛ ما در طالب نيستي ما امروز در شرايط شعب ابي .اينجور نيست .طالبيم كنند ما امروز در شرايط شعب ابي گر خيال مي محاسبه

  ».شرايط بدر و خيبريم

جانبه را عليه مؤمنين طراحي و  طالب مشركين يك محاصره اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي همه در شاريط شعب ابي

مسلمان كه حتي از سرپناهي در مقابل گرماي  .آنها طبق اين برنامه تحريم، تمام ارتباطات مسلمين را قطع كردند .اجرا كردند

اي كه در  هاي خودشان خوردند و امكان فعاليت اقتصادي نداشتند، به گونه محروم شده بودند، تقريباً سه سال از دارايي تابستان

مؤمنين در آن سه سال بسيار تكيده و فرسوده  .شد هايشان هم غذايي يافت نمي طالب، حتي براي بچه اواخر دوران شعب ابي

در آن وضعيت سخت، يكي از منابع مالي  .شد، تنها يك قدم تا مرگ فاصله داشتند شدند؛ تا حدي كه اگر محاصره شكسته نمي

شان تمام  مشركين براي تكميل محاصره .اهللا عليها و اموالش بود ارزشمند براي مسلمانان، همان تجارت حضرت خديجه سالم

در نتيجه مسلمانان مجبور  .جنس نفروشدكس به مسلمين  اهللا عليها را قطع كردند تا هيچ سالم  معامالت تجاري حضرت خديجه

ضمن اينكه مشركين نيز براي جلوگيري از دادوستد اجناس  .بودند كه اجناسب را به چهار برابر و پنج برابر قيمت بخرند

 خريدند، ديگر در وقتي اجناس را گران مي .تر بخرند هاي تجاري با مسلمانان داخل شعب، مجبور بودند اجناس را گران كاروان

  .در نتيجه طي اين سه سال، تراز مالي بسيار بااليي از مكه خارج شد .مكه كسي خريدار اين اجناس گران نبود

يعني  .روند كند و تجار مكه هم از بين مي بنابراين مشركين احساس كردند ادامه اين سياست، مكه را هم دچار فقر مي

كردند، منتها آنهايي كه داخل شعب  هم زيان شديدي را تحمل ميديدند، تجار مكه  طور كه مسلمين در شعب زيان مي همان

لذا شعب و بيرون شعب مانند دو  .گفتند ما خدا را داريم، اما آنهايي كه بيرون بودند، هيچ اعتمادي به خدا نداشتند بودند، مي

بنابراين وقتي موريانه  .كرد مقاومت مي هايشان روبه اتمام بود و كسي برنده بود كه يك قدم بيشتر گير در حال مسابقه، نفس ُكشتي

  .باره راهي براي مشركين هم پيدا شد كه خودشان را نجات دهند آن كاغذ را خورد، يك



 

هاي  اما در شرايط جنگ بدر مسلمانان در موقعيت قدرت قرار داشتند وقوع غزوه بدر به اين سبب بود كه اموال و دارايي

حال كه با تأسيس حكومت اسالمي در ) ص(رو پيامبر  مشركان قريش مصادره شد، از اينمسلمان پس از هجرت به مدينه، توسط 

هاي بدر در حال عبور  موقعيت اقتدار قرار گرفته بود، در مقام مقابله برآمد و براي تصرف كاروان اقتصادي مكه از نزديكي چاه

ديدند، به مصاف اسلم آمدند  يثيت خود را در خطر ميدر اين حال، مشركان قريش به سركردگي ابوسفيان كه ح .بود، اقدام كرد

در اين نبرد، با اينكه تعداد كفار قريب به سه برابر مسلمان  :وي افزود .اي روبرو شدند كه البته با شكست تحقيرآميز و مفتضحانه

  .بود، اما ضربه سختي خوردند

بود، خود را علني كرد و همه داروندارش را در در غزوه خيبر، آن جبهه يهودي كه طراحي اصلي و مغز متفكر مشركين 

در اين هنگام مؤمنين كه تا پيش از اين نفسشان به شماره افتاده بود و به  .مقابله كند) ص(منطقه خيبر جمع كرد تا با پيامبر اكرم 

شدند، در موقعيتي قرار گرفتند كه توانستند استحكامات يهوديان را دويست  هيچ عنوان در مدينه و حومه با يهوديان درگير نمي

شدند، اما حاال دشمن  ن شهرشان محاصره ميكيلومتر دورتر از مدينه محاصره كنند و اين يعني تفاوت موقعيت؛ يك روزي درو

  .را در منطقه خودش محاصره كرده بودند

» علي بن أخطب«وقتي دشمنان در خيبر شكست خوردند، دو ضربه اساسي به آنها وارد آمد؛ اول اينكه متفكرهايشان مثل 

كه پس از آن، اوضاع مادي مدينه كامالً  اي قرار گرفت، به گونه) ص(دوم اينكه ثروت عظيمي در اختيار پيامبر  .ضربه خوردند

داراي زره و اسب و امكانات شدند و مدينه از آن ) ص(تغيير كرد؛ اصحاب صفّه داراي خانه و امكانات شدند، سپاه پيامبر اكرم 

  .فقر پيشين درآمد

ها توان مقاومتي كشور تا  تحريم طور نتيجه گرفت، كه شرايط امروز ايران با شرايطي كه در آن به واسطه توان اين بنابراين مي

طالب براي مسلمانان پيش آمده بود، نيست، بلكه قدرت امروز  هاي شعب ابي حد نابودي كاهش يابد به طوري كه در سال

اي  تواند از قدرت اقتصادي و سياسي منطقه جمهوري اسالمي ايران، اقتصاد جهاني را با مشكل جدي مواجه كرده و ايران نيز مي

  .مند گردد مثل به خوبي بهره منظور مقابله به خود به
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توان با  ها و بيانات متعددي به موضوع اقتصاد مقاومتي پرداختند كه مي طور كه اشاره شد، مقام معظم رهبري در سخنراني همان

  .قتصادي مقاومتي از ديدگاه ايشان را استخراج كردهاي ا بررسي اين بيانات، مؤلفه

  

بيانات در ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر ( تفسير معناي كارآفريني در شرايط اقتصاد مقاومتي  - 1 -2 -2
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خب، ولي اين  .توانند بكنند كه شده است، همه اين حركت عظيم ملت ايران، در فضاي تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كاري نمي



 

دليلي است براي مسئوالن و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفريني، به 

همه خودشان را بايد موظف  .پررونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمي است

  .بدانند

  

الساعه و تغيير  هاي خلق تر شدن زمان اجراي برنامه و پرهيز از تصميم برنامه، كوتاهحركت براساس   -2 -2 -2

  )3/5/1391بيانات در ديدار كارگزاران نظام مورخ (مقررات 

كشيد،  هاي متمادي طول مي هايي كه سال طرح .از زمان بايد حداكثر استفاده بشود :استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات

بايد  .برداري رسيد بيند كه فالن كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره خوشبختانه با فاصله كمتري انسان ميامروز 

  .اين را در كشور تقويت كرد

هايي است كه به  الساعه و تغيير مقررات، جزء ضربه هاي خلق تصميم .حركت براساس برنامه، يكي از كارهايي اساسي است

اين را، هم دولت محترم، همه مجلس محترم بايد توجه داشته  .زند شود و به مقاومت ملت ضربه مي وارد مي» اقتصاد مقاومتي«

  .دمورد شو هاي اقتصادي كشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بي باشند؛ نگذارند سياست

  

بيانات در (ها  هايي در جهت كاهش اسراف و وابستگي به خارج مانند هدفمند كردن يارانه اجراي طرح  -3 -2 -2

  )3/5/1391ديدار كارگزاران نظام مورخ 

اگر چنانچه  .بندي بنزين كه اشاره كردند، جواب داد همين مسئله سهميه .دهد جواب مي» اقتصاد مقاومتي«هاي  به نظر ما طرح

توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب، . رفت باالتر ميشد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز  بندي نمي بنزين سهميه

تحريم بنزين را . حتي بايد جوري باشد كه هيچ به بيرون نيازي نباشد، كه الحمدهللا نيست. امروز در يك حد خيلي خوبي هست

  .تند؛ اقتصاد مقاومتي تحريم بنزين را خنثي كرد وبقيه چيزهايي كه مورد نياز كشور استدر برنامه داش

تواند هم رونق ايجاد كند ـ در توليد، در اشتغال ـ  هدفمندكردن يارانه ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملي است؛ كه اينها مي

با رشد توليد، يك . ادي كشور، مايه اقتدار يك كشور است؛ اينها مايه رشد توليد كشور، رشد اقتص.و هم موجب رفاه شود

  .اين كار بايد به انجام برسد. كند المللي پيدا مي كشور در دنيا اقتدار حقيقي و آبروي بين

  

بيانات در ديدار كارگزاران نظام مورخ ( تأكيد بيشتر بر مديريت مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير -2-2-4

3/5/1391(  

هاي  هم دستگاه. ت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذيرمسئله مديري

امروز پزهيز . ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است هاي غيردولتي، هم آحاد مردم و خانواده دولتي، هم دستگاه

تواند ادعا كند كه اين اجر  شك در مقابل دشمن يك حركت جهادي است؛ انشان مياز اسراف و مالحظه تعادل در مصرف، بال

  .اهللا را دارد جهاد في سبيل

  



 

  )3/5/1391بيانات در ديدار كارگزاران نظام مورخ ( استفاده بيشتر از توليد داخلي -2-2-5

ى  داخلى استفاده كنيم؛ اين را همه يدى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از تول يك بعد ديگرِ اين مسئله

سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را  - گانه  حاكميتى، مربوط به قواى سه هاى دستگاه - هاى دولتى توجه داشته باشند  دستگاه

مصرف كاالهائى با ماركهاى معروف  را بر داخلى توليد آحاد مردم هم مصرف. همت را بر اين بگمارند مصرف نكنند؛

هاى مختلف دنبال ماركهاى خارجى  دادن، براى خودنمائى كردن، در زمينه كه بعضى فقط براى نام و نشان، براى پز -  خارجى

  .خود مردم راه مصرف كاالهاى خارجى را ببندند. بدهند ترجيح - ميروند 

  

  )3/5/1391بيانات در ديدار كارگزاران نظام مورخ ( كاهش وابستگي به نفت -2-2-6

ما اگر . ماست ى اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله. يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است نفت به وابستگى كاهش

نفت را با فعاليتهاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى  بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تالش كنيم

كه  ى كارهائى است بنيان از جمله امروز صنايع دانش. ايم اقتصاد انجام داده ى در زمينه جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را

همت را بر . كه ميتواند اين خأل را پر كند ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد. ميتواند اين خأل را تا ميزان زيادى پر كند

  .كم كنيمممكن است، وابستگى خودمان را  اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه

  

بيانات در ديدار كارگزاران نظام ( قانون اساسي 44هاي كلي اصل  مردمي كردن اقتصاد در راستاي سياست -2-2-7

  )3/5/1391مورخ 

مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات . دارد البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى. ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است مسئله

 البته. اعالم شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد كه 44اين سياستهاى اصل . ستاقتصاد مقاومتى ا

هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند،  بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛. كارهائى انجام گرفته و تالشهاى بيشترى بايد بشود

 - ى قضائيه  ى مقننه و قوه مثل قوه -هائى كه ميتوانند كمك كنند  دستگاه ور وهاى دولتى كش هم سيستم بانكى كشور، دستگاه

  .مردم وارد ميدان اقتصاد شوند كمك كنند كه

  

  مدت و نگرش زودگذر به شعارهاي ساليانه مانند اصالح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي  پرهيز از ديد كوتاه -2-2-8

  )3/5/1391 بيانات در ديدار كارگزاران نظام مورخ( …و 

ميتوانستند حدس بزنند كه  ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند، همه. كرديم مطرح را »مقاومتى اقتصاد »پيش سال چند ما

نشان ميداد كه اينها ميخواهند بر روى اقتصاد كشور متمركز  ها معلوم بود و طراحى. هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور است

لطمه  هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى. ى مهمى است آنها نقطه براىاقتصاد كشور ما . شوند

مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسالمى جدا  بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مردم دچار

 .بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كندو اين محسوس  شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است،

ى اقتصاد  اينها دارند مسئله در سخنرانىِ اول سال گفتم كه) عليه الصالة و السالم(الرضا  موسى بن مطهر على در صحن 86 سال من



 

ى كامل در  منظومههائى بود براى ايجاد يك  شعارهاى سال حلقه را پيگيرى ميكنند؛ بعد هم آدم ميتواند فرض كند كه اين

، مضاعف كار و مضاعف همت ى ى جلوگيرى از اسراف، مسئله ، مسئلهمصرف الگوى اصالح يعنى ى مسائل اقتصاد؛ زمينه

زودگذر مطرح  ما اينها را به عنوان شعارهاى. ى ايرانى امسال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ، واقتصادى جهاد ى مسئله

ما . اقتصاد ساماندهى كند؛ ميتواند ما را پيش ببرد ى است كه ميتواند حركت عمومى كشور را در زمينهنكرديم؛ اينها چيزهائى 

  .باشيم بايد دنبال اين راه

  

بنيان مورخ  هاي دانش بيانات در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئوالن شركت( بنيان هاي دانش شركت -2-2-9

8/5/1391(  

اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين  يكى از بخشهاى ما،. بشناسيم و آن را ايفاء كنيم ما بايد هر كدام نقش خودمان را

همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى كه  شرائطى، اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى اقتصادى كه

شماست؛ همين شركتهاى  مقاومتى را پايدار كند، همين كارنظر من يكى از بخشهاى مهمى كه ميتواند اين اقتصاد  به. ما داريم

  .هاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد   مؤلفه بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين   دانش

  

  )16/5/1391مورخ بيانات در ديدار دانشجويان ( ارتباط با دنياي خارج و رشد و شكوفايي در زمان تحريم -2-2-10

اگر واقعاً يك . اقتصاد تهاجمى را نكردم بنده فكر. را مطرح كردند؛ عيبى ندارد» اقتصاد تهاجمى«ى مسائل اقتصادى،  در زمينه

جود دارد، چه اشكالى دارد؟ آن  ـ مقاومتى اقتصاد به قول ايشان، مكملـ تهاجمى  تبيين دانشگاهى و آكادميك نسبت به اقتصاد

ى نفى نيست؛ اينجور نيست كه  البته اقتصاد مقاومتى فقط جنبه. مقاومتى بوده آنچه كه به نظر ما رسيده، اقتصاد. كنيم را هم مطرح

اقتصاد مقاومتى يعنى آن اقتصادى  مقاومتى معنايش حصار كشيدن دور خود و فقط انجام يك كارهاى تدافعى باشد؛ نه، اقتصاد

اين يك فكر . كه حتّى در شرائط فشار هم رشد و شكوفائى خودشان را داشته باشند دهدكه به يك ملت امكان ميدهد و اجازه مي

با زبان دانشگاهى، همين  شما دانشجو هستيد، استاد هستيد، اقتصاددان هستيد؛ بسيار خوب،. ى عمومى است مطالبه است، يك

اقتصادى كه در شرائط فشار، در شرائط تحريم، در يعنى آن  ى اقتصاد مقاومتى را تبيين كنيد؛ حدودش را مشخص كنيد؛ ايده

  .ى رشد و شكوفائى يك كشور باشد شديد ميتواند تضمين كننده ها و خصومتهاى شرائط دشمنى

  

  )2/6/1391جمهور و اعضاي هيئت دولت مورخ  بيانات در ديدار رئيس( مديريت منابع ارزي -2-2-11

يعنى در . گوناگونى از دولت صادر شد شد به ارز پايه؛ در اين زمينه هم حرفهاىاشاره . منابع ارزى را درست مديريت كرد بايد

واقعاً . نگذاريد اين اتفاق بيفتد. فردا يا دو روز بعد، يك جور ديگر گفته شد ها از قول يك مسئول، يك جور گفته شد؛  روزنامه

منابع ارزى بايد مديريت دقيق  به هر حال. ل كنيدتصميم قاطع گرفته شود، روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبا يك

  .بشود

  



 

  )1/1/1392بيانات در حرم مطهر رضوي مورخ ( اقتصاد مقاوم بودن -2-2-12

غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه  ي ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحكم، ي همه وظيفه

و مهم، مقاوم  در اقتصاد مقاومتي، يك ركن اساسي. است كه ما مطرح كرديم» اقتصاد مقاومتي« اقتضائات داريم؛ اين يكي از

ي دشمن قرار بگيرد،  كه ممكن است در معرض توطئه اقتصاد بايد مقاوم باشد؛ بايد بتواند در مقابل آنچه. بودن اقتصاد است

  .مقاومت كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي اقتصاد مقاومتي ويژگي  -3
بررسي مفهوم اقتصاد مقاومتي و روشن ساختن ارتباط آن با اقتصاد اسالمي و مفاهيم اقتصادي، الزم است تا ارتباط اقتصاد پس از 

هاي اقتصاد مقاومتي از طريق ارتباط آن با  ويژگي ،به اين منظور در اين بخش .مقاومتي با برخي متغيرهاي اقتصادي تبيين شود

  .شود بررسي مي …انداز و  ي اقتصاد، سرمايه اجتماعي، مصرف و پسساز مفاهيم اقتصادي مانند متنوع

  

  سازي اقتصاد متنوع ؛اقتصاد مقاومتي  -3-1

هاي  سازي فعاليت متنوع .هاي اقتصادي و توليد در آن اقتصاد است هاي يك اقتصاد مقاوم، متنوع بودن فعاليت يكي از ويژگي

هاي اقتصاد تحت تأثير قرار  هاي اقتصادي، كل فعاليت يكي از بخششود تا در صورت وقوع شوك در  اقتصادي باعث مي

  .نگيرند

اقتصاد ايران نيز مانند ساير اقتصادهاي صادركننده محصوالت معدني داراي وابستگي زيادي به بخش صادراتي غالب يعني 

شود كه نوسانات در  دهد و اين موضوع باعث مي اي از صادرات ايران را صادرات نفت و گاز تشكيل مي بخش عمده .نفت است



 

به اين منظور بايد تالش كرد تا وابستگي  .اين بخش كل صادرات و همچنين كل درآمدهاي ارزي كشور را تحت تأثير قرار دهد

  1.ادراتي تنها متكي به يك بخش نباشنداقتصاد به بخش غالب كاهش پيدا كرده و درآمدهاي ص

  

  بررسي راهبرد جايگزيني واردات  -3-1-1

سازي اقتصاد  به منظور متنوع 1970و اوايل  1960، 1950هاي  هايي است كه طي دهه راهبرد جايگزيني واردات يكي از سياست

اي التين كه اين سياست را پيروي هاي خارجي در كشورهاي آمريك با اين حال بحران بدهي .گرفت مورد توجه قرار مي

كردند در مقابل رشد باالي كشورهاي آسياي شرقي كه استراتژي توسعه صادرات را در دستور كار داشتند، موجب شد تا اين  مي

  .هاي سياسي اقتصاددانان خارج شود از بستهاستراتژي 

  :زند اجراي راهبرد جايگزيني و واردات حداقل به دو دليل به صادرات صدمه مي

در  .كنند، ولي در بازار خارجي كارساز نيستند هاي حمايتي از صنعت محلي در بازار داخلي حمايت مي سياست اول،

  .المللي در بردارند ها جانبداري شديدي را در بخش صنعت به نفع فروش در بازار داخلي و عليه فروش در بازار بين حقيقت تعرفه

كند، خارجيان هم با مقابله به مثل اقدام خواهند  خريد محصوالت خارجي خودداري ميوقتي كشوري به هر عنواني از  ،دوم

  .كرد

در  3)1972(ورنر بائر  .باشد مي كشور 2هاي مهم قدرت اي از پايه بخش كشاورزي يا بخش توليدكننده غذا به نظر عده

ند كه در اين كشورها ك پردازد عنوان مي اي كه به پيامدهاي استراتژي جايگزين واردات در كشورهاي آمريكاي التين مي مطالعه

يكي از داليل آن به طور ويژه عبارت  .مشاهده شده بخش كشاورزي از استراتژي جايگزيني واردات تأثير منفي پذيرفته است

  :است از

رساني روستايي، ساختن  مثل آبياري، برق(هايي كه پشتيبان كشاورزي هستند  گذاري عمومي از فعاليت سرمايهتغيير جهت 

هاي كشاورزي به توليدات كشاورزي شده  هايي صنعتي كه باعث افزايش قيمت نسبي نهاده به نفع فعاليت) هاي روستا تا بازار جاده

  .دده و در نتيجه سودآوري در اين بخش را كاهش مي

در نتيجه در برخي كشورهاي در حال توسعه به خصوص كشورهاي آمريكاي التين مشاهده شده كه يكي از عواقب اعمال 

 .هاي كشاورزي است وري بالقوه كشاورزي و اتكاي هر چه بيشتر به واردات فرآورده هاي جايگزيني واردات كاهش بهره سياست

اجرت از روستا به شهر است كه منجر به گسترش انفجاري مراكز بزرگ تضعيف بخش كشاورزي به طور معمول همراه با مه

تواند آثار منفي بر امنيت و  شود كه مي نشيني و شرايط زندگي سخت براي تعداد زيادي از افراد و بيكاري مي شهري، زاغه

  4.پذيري جامعه داشته باشد مقاومت

                                                           

 .رجوع كنيد 23 -18صص » )ويرايش اول(هاي آن  اقتصاد مقاومتي و مؤلفه«سازي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي به  به منظور مطالعه بيشتر در خصوص ارتباط ميان متنوع .1

رويه  لوگيري از گسترش بيحمايت از كشاورزي و وجود اين فعاليت در سطح بااليي در كشورهاي صنعتي، ج :داليل مدافعان كشاورزي به شرح زير است .2
تأمين امنيت غذايي و حفظ  .هاي اقتصادي به توسعه آنها كمك كند تواند با ايجاد ارتباط با ساير بخش ضمن آنكه كشاورزي مي .زايي گرايي و بيان شهرنشيني، مصرف

  .مراجعه شود) 1371(به روزبهان براي مطالعه بيشتر در اين زمينه  .باشند استقالل كشور از داليل ديگر حمايت از اين بخش مي
3. Werner Baer, 1972. 

  .مراجعه كنيد) 1378(براي مطالعه بيشتر در اين مورد به سيد شكري  .4



 

جايگزيني واردات وجود دارد، اين است كه اين راهبرد در  ترين ديدگاهي كه در مورد راهبرد بينانه در حال حاضر خوش

  .المللي را كسب خواهند كرد پياده شود هايي كه در آينده قدرت رقابت بين مدتي مشخص و محدود در مورد بخش

  

  خودكفايي در بخش كشاورزي  -2 -1 -3

رشد و شكوفايي در بخش كشاورزي با توجه  .سازي اقتصاد است رشد و شكوفايي بخش كشاورزي نيز يكي از راهكاري متنوع

تواند موجب رشد و  هاي اقتصاد بوده و صنايع پسين و پيشين زيادي دارد مي به آنكه اين بخش داراي ارتباط زيادي با ساير بخش

هوم با اين حال بايد توجه داشت كه در خصوص بخش كشاورزي بايد بين دو مف .سازي اقتصاد شود شكوفايي اقتصاد و متنوع

توانند در توليد  كشورها مي .خودكفايي يا استقالل در بخش كشاورزي و تعادل در تراز تجاري بخش كشاورزي تفاوت قائل شد

ها كاالهاي مورد نياز  برخي كاالها در بخش كشاورزي خودكفا بوده و صادرات داشته باشند و در مقابل در برخي ديگر از بخش

با اين حال بايد توجه داشت كه در شرايط تحريم حتي ممكن  .مند شوند از مزاياي تجارت بهره را از طريق واردات تأمين كرده و

  .است كشور به توليد برخي كاالهاي كشاورزي كه داراي مزيت نيست نيز بپردازد

 هاي مختلف اقتصادي دهد كه لزوم توجه به مزاياي تجارت و همچنين كارايي در بخش گيري اين بخش نشان مي نتيجه

هاي جانشيني واردات در برخي موارد نه تنها  تجربه كشورها نشان داده است اجراي سياست .نقش مؤثري در رشد اقتصادي دارد

هاي تا ابد وابسته به درآمدهاي بخش غالب صادارتي كه در  هاي مذكور را تبديل به بخش سازي نشده، بلكه بخش منجر به متنوع

هاي خارجي به عنوان يكي از  حال بايد توجه داشت كه در يك اقتصاد مقاوم كه تحريم با اين .ايران نفت است، كرده است

مندي از مزاياي  شود، بايد توجه بيشتري به تأمين كاالهاي استراتژيك در داخل همراه با بهره ها در نظر گرفته مي ترين مؤلفه اصلي

  .تجارت داشت

  

  هاي كشور در اقتصاد مقاومتي سرمايه  -2 -3

  :توان به سه دسته تقسيم كرد هاي موجود در هر كشوري را مي ور كلي سرمايهبه ط

هاي  كل ساختمان .هاي مادي تعريف شده است هاي مالي يا زيرساخت  كه به مثابه دارايي) اقتصادي(مادي   سرمايه  -1

الت، ابزار و تجهيزات و موجودي آ لزوم حمل و نقل، ماشين) …ها و  ها، بنادر، كانال راه(مسكوني و غيرمسكوني، تأسيسات 

  .آيند هاي مادي به حساب مي انبارها جزء سرمايه

هاي  گذاري براي پرورش نيروي انساني فرهيخته، سالم و مطلع است و شامل مراقبت انساني كه به معني سرمايه  سرمايه  -2

ري در آموزش دانشگاهي و بازار كار از طريق گذا اي، سرمايه دبستاني، كارآمدي بعد از پايان تحصيالت مدرسه خانوادگي پيش

ها،  توانيم خالقيت چنانچه اين مفهوم را اندكي گسترش دهيم مي .هاست ها و توانايي جستجوي شغل و خالصه كسب انواع مهارت

ثر است تحت اي در پيشرفت جامعه مؤ هاي نيروي انساني را كه به گونه ها و ساير كيفيت ها، گرايش ها، بينش استعدادها، ارزش

ناپذيري آن  تفاوت مهم سرمايه انساني با سرمايه مادي در عدم فرسايش و استهالك .هاي انساني منظور كنيم عنوان مفهوم سرمايه

  .است



 

ها و اجماع آرا كه همكاري بين  هاي همراه با هنجارهاي مشترك، ارزش توان آن را شبكه سرمايه اجتماعي كه مي  -3

  .كند تعريف كرد مياعضاي گروه را تسهيل 

  1.توانند جانشين يكديگر در فرآيند حركت اقتصاد باشند اين سه نوع سرمايه تا حد قابل توجهي مي

ها بايد مورد توجه دقيق قرار  هاي كشور و همچنين مقدار هر كدام از انواع سرمايه در يك اقتصاد مقاومتي ميزان كل سرمايه

ها  تحريم .ها به انباشت سرمايه فيزيكي در يك كشور صدمه وارد كنند ساير سياستتوانند با تحريم يا  دشمنان خارجي مي .گيرد

  :توانند به دو صورت به سرمايه اجتماعي آسيب وارد كنند  در صورت كاهش شديد سطح زندگي در كشور هدف مي

شوند كه ديگر توجهي به كمك و  شان مشغول مي ل اقتصاديچنان در مسائ با بدتر شدن وضعيت اقتصادي مردم آن  -1

  .همكاري با يكديگر نخواهند داشت

  .هاي نادرست دولت را مسبب وضعيت موجود بدانند كه اعتمادشان به دولت كاهش يابد مردم سياست  -2

  :شود ن موارد ميتي براي مبارزه با وضعيت فوق در پيش دارد شامل ايراهكارهايي كه دولت در يك اقتصاد مقاوم

تواند در درجه اول معطوف  اين امر مي .هاي فيزيكي كشور جلوگيري از اثرگذاري اقدامات دشمنان كشور بر سرمايه .1

طلبانه  ريزي صحيح و تبليغ نداي حق تواند با برنامه  بدين ترتيب دولت مي .المللي ايران باشد به حفظ و تقويت سرمايه اجتماعي بين

هاي اين كشورها استفاده  هاي بهتر از سرمايه كشور حداقل مانع از پيوستن ساير كشورها به اجماع دشمنان ايران شود و در حالت

 2.كند

هااي كشور  رجي ساير كشورها بر سرمايههاي خا مرحله دوم از اقدامات دولت بايد در راستاي كاهش اثرات سياست .2

اعم از فيزيكي، انساني يا (هاي داخلي  هاي مادي خارجي با انواع سرمايه هاي كشور و جايگزيني سرمايه سازي سرمايه متنوع .باشد

ود سرمايه سازي اقتصاد از تأثير تحريم در زمينه ور در حالي كه متنوع .هاي مؤثر در اين زمينه هستند از سياست) اجتماعي

 .تواند نقش جايگزيني براي سرمايه خارجي بازي كند  كاهد، افزايش سرمايه فيزيكي داخلي مي مي

  

  دولت و بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي  -3-3

 به هر حال احتماالً .دانند اي از اقتصاددانان موارد دخالت دولت در اقتصاد را منحصر به موارد توزيعي، تثبيتي و كارآيي مي عده

ترين وظيفه دولت در اقتصاد مقاومتي در  شايد مهم .هيچ دولتي در جهان وظايف خود را منحصر به اين موارد ندانسته است

) اعم از صادرات يا واردات(يا يك محصول در زمينه تجاري ) خواه دوست يا دشمن(اجتناب از وابستگي اقتصاد به يك كشور 

هاي كشور آثار سوء اقدامات دشمنان كشور را به  سازي سرمايه دولت با اقدام به متنوعدر اين راستا  .گذاري باشد يا سرمايه

هاي ارتباطي متعدد و متنوع براي محصوالت كشور به همراه ايجاد ذخاير  فراهم كردن شركاي تجاري و راه .رساند حداقل مي

                                                           
با روحيه  )سرمايه انساني(، داراي مربي و بازيكنان )سرمايه فيزيكي(ترين مثال در اين مورد مربوط به يك باشگاه فوتبال باشد كه ماكل يك ورزشگاه  شايد ساده .1

تواند انواع ديگر سرمايه را  ها مالك باشگاه با مديريت صحيح مي در شرايط كاهش غيرمنتظره در هر كدام از اين سرمايه .باشد مي) سرمايه اجتماعي(باالي همكاري 
 .جايگزين سازد

عليرغم صرف هزينه بسيار زياد ايرن براي مبارزه با مواد مخدر نگاه  .المللي ايران آموزنده باشد تواند در مورد وضعيت سرمايه اجتماعي بين توجه به مثال زير مي .2
كشورهاي هالل (ان و پاكستان در زمينه مواد مخدر رديف افغانست المللي چندان مثبتي در اين زمينه وجود ندارد، به نحوي كه در تعدادي از مقاالت خارجي ايران هم بين

اي مواضع بر  رسد ايران به نحو شايسته شايد يكي از داليل اين پديده اغراض سياسي بعضي از بيگانگان در مورد ايران باشد، اما به نظر مي .به حساب آمده است) طاليي
 .حقش را مطرح نكرده است



 

گذاري  فلزات گرانبها، اوراق بهادار و انواع سپردهسازي ذخاير كشور به شكل انواع ارزهاي خارجي،  كااليي استراتژيك، متنوع

  .تواند انجام دهد هايي هستند كه دولت مي از سياست 1هاي كشورهاي مختلف در بانك

تواند شامل ايجاد آزادي ورود و خروج به بازار،  اين امر مي .تواند شرايط رقابت آزاد را در اقتصاد فراهم سازد دولت مي

آميز كه  هاي تبعيض اقتصادي كه منجر به تأثيرگذاري بر تمام عامالن اقتصادي است به جاي سياستهاي كالن  اجراي سياست

كند و در مجموع بهبود  هاي دوگانه كه زمينه فساد را فراهم مي حذف نرخدهد،  هاي خاصي را مورد هدف قرار مي تنها گروه

هاي دولتي و  سازمان) عدم تكروي(اجراي چنين راهكارهايي به كارآمدي، يكپارچگي  .هاي فضاي كسب و كار باشد شاخص

 .پذيري مقامات مسئول در مواقع ضروري از نكات مهم است گيري سريع و انعطاف تصميم .كارمنداني سالم و اليق بستگي دارد

غييرات و تحوالت الزم به ندرت انجام خواهد هاي بزرگ را نداشته باشند ت چنانچه مديران دولتي شهامت قبول خطر و مسئوليت

  .گرفت

هاي دولتي را براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي ذكر كنيم، به موارد زير  وار سياست چنانچه بخواهيم به صورت فهرست

  :توان اشاره كرد مي

بيني و پيشگيري در ارتباط  ترين جزء در اجراي هر سياستي، در نظر گرفتن عناصر پيش مهم :هاي رقيب بيني سياست پيش .1

در اين راستا دولت  .تواند آن را انجام دهد اي كه دولت بهتر از بخش خصوصي مي هاي خصمانه دشمنان است، وظيفه با سياست

ها  بيني كرده و خود را آماده مبارزه با آن سياست باز ورزيده حركات دشمنان كشور را تا چندين مرحله پيش بايد مانند شطرنج

  .سازد

ها، كاستن از سرعت،  ها، گسترش دامنه تحريم هاي جديد، پيوستن كشورهاي تازه به تحريم جلوگيري از وضع تحريم .2

در اين  .هاي موجود اجرا شود هاي مقتضي براي تضعيف و حذف تحريم به همين ترتيب بايد سياست :ها قاطعيت و ظرفيت تحريم

به  .تواند اجرا شود ها مي براي مبارزه با تحريم) ترين حلقه آن دارد توان ضعيف بستگي بهقدرت يك زنجير (زمينه قاعده زنجير 

يا پيدا ) مانند يونان، اسپانيا و پرتغال(كننده  ترين كشورهاي تحريم اين ترتيب كه با انجام مذاكرات آشكار و مخفيانه با ضعيف

  .كردن نقاط ضعف در قوانين تحريم منافع ملي تأمين گردد

تواند شامل اجراي  اين امر مي :كنندگان هاي مقتضي به منظور افزايش هزينه تحريم براي تحريم سياستاتخاذ  .3

توان در  به عنوان مثال با توجه به موقعيت خاص ايران در تنگه هرمز مي .كنندگان باشد هاي مقابله به مثل در برابر تحريم سياست

كننده را در  المللي كشور بازرسي نه را انجام داد يا با استفاده از قوانين بينجويا هاي ايراني اعمال تالفي برابر بازرسي كشتي

  .صورتي كه موفق به كشف كاالي ممنوعه نشده، مجبور به پرداخت غرامت كرد

به اين ترتيب وقتي كه عرضه و تقاضا  .ترين قاعده موجود در هر بازي قاعده كسب سود است مهم :ها دور زدن تحريم .4

ترين راهكار دور  ساده .باشد براي كااليي موجود باشد مبادله هم صورت خواهد گرفت و تنها اثر تحريم باال بردن هزينه مبادله مي

                                                           

هاي غربي و متحدين نزديك آنها اجتناب كرد، زيرا  گذاري در بانك اوالً بايد از سرمايه .يد با دقت بسيار بااليي صورت پذيردهاي خارجي با گذاري در بانك سپرده .1
كه توقيف هاي خارجي صورت پذيرد كه با ايران رابطه بسيار نزديكي داشته باشند، به نحوي  گذاري بايد در بانك ثانياً سپرده .امكان توقيف پول كشور بسيار باالست
گذاري در  هاي سازمان ملل وجود داشته باشد، بايد به كل از سرمايه آوري مانند تحريم هاي الزام ثالثاً چنانچه خطر تحريم .پول ايران براي آنها بسيار پرهزينه باشد

  .كشورهاي خارجي اجتناب كرد



 

ه همين ب .گيرد، عوض كردن نام و نشاني نهاد تحريم شده است زدن تحريم در حالتي كه فرد يا شركتي مورد تحريم قرار مي

عمليات فوق به شرطي براي  .هاي خارجي نيز براي انتقال كاال و فناوري پيشرفته تحريمي استفاده كرد توان از واسطه ترتيب مي

فرآيند فوق با كمي تغيير در مورد  .كشور سودمند است كه اقتصاد ايران توانايي جذب فناوري خريداري شده را داشته باشد

توان در  توانند از پرچم كشورهاي كوچك استفاده كنند، نفت را مي هاي ايراين مي نفتكش .كند فروش نفت نيز صدق مي

توان به طور پاياپاي فروخت و يا برحسب پول كشور  كشورهاي ديگر ذخيره كرد و سپس با نام آن كشورها فروخت، نفت را مي

ها به  ها مؤثر باشد، زيرا تحريم ر زدن تحريمتواند تا حدود زيادي در دو رشد بخش خصوصي مي .خريدار نفت، دريافت كرد

به عنوان  .توانند از مزاياي تجارت برخوردار باشند هاي خصوصي همچنان مي گيرند و شركت طور معمول دولت را هدف مي

  .هاي بخش خصوصي نقش مهمي را در انتقال ارز مورد نياز براي تجارت بخش خصوصي ايفا كردند مثال در حال حاضر صرافي

تر شود،  ها بر عليه ايران سخت گري به اقتصاد كشور است و هر قدر تحريم هاي واسطه تحميل هزينه هاي فوق شكال روشا

هاي جديد ضمن حفظ منافع ملي، عملي  بنابراين جلوگيري از تصويب تحريم .يابد ها نيز افزايش مي هاي پرداختي به واسطه هزينه

  .باشد قاومتي ميحياتي براي رسيدن كارآمد به اقتصاد م

براي مقابله با وضعيت فوق كشور  .تواند تا حدودي درآمد ارزي كشور را كاهش دهد تحريم مي :ها وضع تحريم .5

  :رو دارد راهكارهاي زير را پيش

به همراه يافتن شركاي تجاري و ) استراتژي توسعه صادرات(از طريق افزايش صادرات افزايش درآمدهاي ارزي ) الف

  .رتباطي جديد اعم از دريايي، زميني و هواييهاي ا راه

  .جويي درآمدهاي ارزي از طريق محدودسازي واردات حفظ و صرفه) ب

در اين زمينه دولت  .نتايج بهتري را به همراه دارد) ب(نسبت به ) الف(تجربه كشورهاي جهان نشان داده است كه راهكار 

، )…گذاري خارجي و  گذاري در زمينه ايجاد زيربناها، تسهيل سرمايه سرمايه(تواند با ايجاد امكانات و انگيزه براي صادرات  مي

هاي ارزي به صادركنندگان، معافيت واردات  اعطاي اعتبارات و وام(هاي توليد و صدور كاالهاي صادراتي  تأمين و كاهش هزينه

از پرداخت عوارض گمركي، ايجاد ناوگان ارزان حمل و نقل  …الت مربوط به توليد، استخراج، اصالح، تبديل و آ ماشين

شناخت دقيق بازارهاي (الملل  افزايش قابليت رقابت بين) …هاي بازاريابي كاالهاي صادراتي توسط دولت و  دولتي، تقبل هزينه

و ايجاد محيط امن ) …يالت براي ورود و خروج آسان و ارزان بازرگانان و صادراتي، تنوع بخشيدن به كاالهاي صادراتي، تسه

گيري در زمينه صادرات، ايجاد بازار سلف ارز، برقراري ثبات نسبي در  كاهش تعداد مراكز تصميم(هاي صادراتي  براي فعاليت

ابي آن تا حد زيادي راهكارهاي ضمن آنكه تعيين نرخ ارز براياس كمي .صادرات را تشويق كند) …هاي صادراتي و  سياست

  .بخشد را تحقق مي) ب(و ) الف(

سياست مالي دولت بايد بر مبناي حفظ اقتصاد از نوسانات درآمدي بخش نفت،  :سياست مالي كارا و انضباط پولي .6

تا دولت بايد در اين راس .جلوگيري از ورود درآمدهاي نفتي به كشور در دوران رونق و فراهم ساختن رشد بخش خصوصي باشد

نظام مالياتي بهبود يابد، مخارج جاري دولت كاهش يابد و مخارج عمراني دولت به سمت ها را كاهش داده و هدفمند كند،  يارانه

سايست مالي بايد در يك دوره  .هاي فيزيكي و انساني كه در شرايط تحريم براي اقتصاد مفيد هستند، هدايت شود تشكيل سرمايه



 

هاي دولت را براي درآمدهاي  چنين سياستي اتكاي هزينه .با فرض درآمدهاي محتاطانه نفتي تنظيم شودمدت  زماني ميان

در چنين فضايي كسري بودجه  .آورد اي را براي مقابله با نوسانات به وجود مي دهد و درآمد ذخيره مدت نفتي كاهش مي كوتاه

سازي  دفي دولت بايد اصالحات ساختاري را به منظور خصوصيبراي سيدن به چنين ه .دولت بايد روندي نزولي داشته باشد

هاي فوق در اين است  جنبه مثبت سياست .شود، انجام دهد ها و افزايش سطح رقابت مي هاي دولتي كه منجر به كاهش هزينه بنگاه

  .فزايش نخواهد يافتكه منجر به رعايت انضباط در اجراي سياست پولي خواهد شد، بنابراين نرخ تورم نيز مانند گذشته ا

دهد، راهكار خنثي كردن آن، اصالحات مربوطه در  هاي تجارت را افزايش مي از آنجا كه تحريم هزينه :توافقات تجاري .7

  .باشد ها و زمان و فرآيند تجارت توسط دولت مي گمرك و كاهش هزينه

اي و يكسان كردن استانداردها بين  تجاري ناحيهبه عالوه دولت با انجام مذاكرات الزم با كشورهاي همسايه در توافقات 

  .كشورها اجازه تحرك بيشتر نيروي كار و سرمايه را خواهد داد

هاي اقتصادي بايد از هر عملي كه انتظارات مردم را فراتر از توان  فرهنگي دولت و ساير جناح راز نظ :سازي جامعه آگاه .8

سازي كليه نيازها  مدت و برطرف ايد بدانند كه رسيدن به همه چيز در كوتاهمردم ب .دهد اجتناب كنند واقعي كشور قرار مي

ساختن  .هاي دولتي بايد با رعايت اصول تدريج، تناسب و در نظر گرفتن امكانات انجام شود گيري كليه تصميم .غيرممكن است

  .توان پيمود اقتصاد مقاومتي، طرحي ضربتي نيست و ره چند ساله را يك شبه نمي

ساخت اقتصاد مقاومتي كارآ بايد از كليه منابع كشور و به خصوص نيروي كار و بخش خصوصي كشور استفاده  براي

وري ناچيز مشغول به كار باشند،  و شاغالن آن با بهره) اعم از آشكار يا پنهان(اقتصادي كه بخشي از مردم آن بيكار  .صحيح كرد

  .اند هاي بسيار ضعيفي در برابر دشمن ايستاده اي ندارند و يا با سالح اسلحه مانند ارتشي است كه قسمت مهمي از سپاهيانش هيچ

تواند با خود  تواند مشكل را تا حد قابل توجهي كاهش دهد، هر چند كه مي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد مي

هر چند (كسب سود بوده است  انگيزه بخش خصوصي براي فعاليت در كليه نقاط در بلندمدت .مشكالت جديد را به همراه آورد

تواند باعث افزايش كارآيي در اقتصاد گردد، اما  كه مي) هاي غيرانتفاعي را داشت توان انتظار فعاليت بخش خصوصي در جنبه مي

هاي سودجويانه بخش خصوصي مطابق با منافع جامعه نباشد، به همين ترتيب  هاي اقتصاد فعاليت شايد در بعضي از قسمت

هاي  وجود رانت .اي از بخش خصوصي در توليد كاالهاي عمومي و مديريت پيامدهاي خارجي داشت نتظار رفتار بهينهتوان ا نمي

گيري انحصار و نابرابر  اي از موارد شكل ضمن آنكه در پاره .هاي بخش خصوصي را منحرف سازد تواند فعاليت ميمتعدد نيز 

  .باشد صي ميشدن توزيع درآمد از اشكاالت افزايش سهم بخش خصو

با فرض  .هاي بهينه دولت و بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي رسيد توان به دامنه فعاليت با توجه به نكات ذكر شده مي

گيرد، به اين ترتيب كه با انجام اعمال سنجيده در سطح  وجود دشمنان اقتصادي، دولت در رأس مبارزه با اقدامات فوق قرار مي

در فرآيند دور  .اثر سازد هاي قديمي را بي كوشد تا تحريم هاي جديد جلوگيري كرده و مي المللي تا حد امكان از وضع تحريم بين

در گام بعد دولت بايد با انجام  .توانند با هم فعاليت كنند سازي اقتصاد، دولت و بخش خصوصي مي نوعها و مت زدن تحريم

در مراحل  .را براي ورود بخش خصوصي افزايش دهد) سازي صادرات يا متنوع(هاي مقتضي، جذابيت توسعه صادرات  فعاليت



 

واهد داد، در حالي كه دولت با نظارت صحيح مانع از سازي اقتصاد را انجام خ بعد بخش خصوصي كارآ و كارآفرين متنوع

  .هاي بادآورده خواهد شد گيري انحصار و ثروت شكل

  

  فناوري در اقتصاد مقاومتي .3-4

با اين تعريف، فناوري، هر دو بخش  .ها، دانش و روش ساخت، استفاده و انجام دادن كارهاي مفيد است فناوري شامل مهارت

 .گيرد را در بر مي) شود ماهيت و مشخصات آنچه توليد مي(» فناوري فراورده«و ) ي ساخت يك كاالچگونگ(» فناوري فرآيند«

گذاري  يافته از طريق مجاري مختلف، از جمله سرمايه هاي مديريتي، سازماني، مالي و بازاريابي انتقال همچنين شامل مهارت

  .)1378، 1كلمن و نيكسون(شود  هاي آموزش فني را شامل مي ههاي فرامليتي و برنام مستقيم خارجي و عمليات غيرسهامي شركت

به هر حال  .هاي تكنيكي و فني نوين از كشورهاي پيشرفته به توسعه رسيد توان با فرا گرفتن روش بسياري معتقدند كه مي

وش فناوري مطرح هاي رسمي فر حتي اگر بحث اقتصاد مقاومتي و تحريم .واقعيت موجود در جهان امروز كامالً متفاوت است

هاي كهنه و از مد افتاده، نبودن امكانات الزم  هاي مدرن از سوي كشورهاي پيشرفته، صدور فناوري نباشد، عدم صدور فناوري

  .كند ها مسئله ديگر ايده فوق را رد مي هاي وارداتي و ده گيري از فناوري جهت بهره

  :ند ازهاي انتقال فناوري به داخل كشور عبارت به طور كلي روش

 .استفاده از كتاب و وسايل اطالعاتي چاپ و منتشر شده .1

 .آموزش نيروي كار در خارج از كشور .2

 .هاي شخصي از طريق مسافرت، گردهمايي و  تماس .3

 .هاي همكاري مبادله اطالعات و كاركنان از طريق برنامه .4

 .استخدام كارشناس خارجي .5

 .آالت اي يا ماشين وارد كردن محصوالت واسطه .6

 .معكوس مهندسي .7

 .تملك سهام .8

 .انتقال از طريق حق امتياز يا ليسانس .9

 .گذاري مستقيم خارجي سرمايه .10

  .ها بستگي دارد هاي اقتصادي به اندازه و شدت تحريم اثرپذيري اين راهكار از تحريم

بيند، هر چند  ميها صدمه  بيشتر از ساير شيوه) 10(تا ) 8(در شرايط تحريم اقتصادي واردات فناوري از طريق راهكارهاي 

همين نكته در مورد راهكارهاي  .توان از امكانات ساير كشورها استفاده نمود شود و مي هاي فوق به طور كامل بسته نمي كه راه

پذيرد و شايسته است توجه  ها كمترين اثر را از هر گونه تحريمي مي مقايسه با ساير شيوهدر ) 1(راهكار  .كند صدق مي) 5(تا ) 2(

                                                           
1. Colman & nixon 



 

ها قابل  در بدترين حالت از طريق دور زدن تحريم) 7(و ) 6(هاي  شيوه .ي به آن در فرآيند طراحي اقتصاد مقاومتي شودا ويژه

  .استفاده هستند

هاي فني كشورهاي پيشرفته  شود، تقليد بجا، به موقع و عاقالنه از روش حلي كه توسط بعضي از كارشناسان پيشنهاد مي راه

تقليد فناوري باعث انتقاد، تمسخر و  .ن و روسيه در ابتداي مسير توسعه خود با موفقيت پيمودندروشي كه آلمان، ژاپ .است

پروا علوم و فنون  شود، اما اين موارد نبايد كشورهاي در حال توسعه را دلسرد كند، آنها بايد بي نارضايتي كشورهاي پيشرفته مي

توان به مطالب زير توجه  در اين زمينه مي .يشرفت خود به كار بندنديافته را به خدمت گيرند و براي پ جديد كشورهاي توسعه

  :كرد

 .)بر به عنوان مثال كاربر، انرژي(هاي داخلي سازگارترند  هايي كه با نهاده رجحان فناوري -

 .رجحان توليد كاالهاي ضروري نسبت به توليد كاالهاي لوكس و كم مصرف -

مشورت با صاحبان صنايع صادركننده  .ر كسب مزيت نسبي كمك كنندتوانند به كشور د هايي كه مي رجحان فناوري -

 .تواند راهگشا باشد در اين زمينه مي

  :توان گفت كه در مسير رسيدن فناوري سه راه در پيش خواهد بود در مجموع مي

 .)كه كاري است غيرممكن و غيرعقاليي(شروع از صرف با اختراع، ابداع و نوآوري  .1

المللي،  هاي بين صدور فناوري كشورهاي پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه از طريق همكاريگيري از فرآيند  بهره .2

حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه كشورهاي پيشرفته به آساني فناوري  .مشكالت متعددي براي طي اين مسير وجود دارد

فناوري مدرن مختص شرايط كشورهاي  .دهند نشان ميهاي ديگري خود را  دهند، چالش نوين را در اختيار ساير كشورها قرار مي

ها  استفاده از اين فناوري .اند  بزرگ طراحي شدهبر هستند و اغلب براي عمليات به مقياس  ها سرمايه اين فناوري .پيشرفته است

ت كشور محتاج در اين حال .باشد كه عموماً در كشور در حال توسعه وجود ندارد هاي خاصي مي مستلزم به كارگيري مهارت

گذاري بر  آورند و از همين رو است كه لزوم سرمايه باشد كه با خود مسائل جديدي را به همراه مي هاي خارجي مي ورود تكنسين

 .يابد نيروي انساني اهميت بيش از پيش مي

ري خاص اجتناب اي تنظيم شود كه از وابستگي اقتصاد به يك كشور يا يك نوع فناو فناوري بايد به گونهسياست خريد 

يا فروشندگان ) دامنه انتخاب خود را منحصر به فناوري جديد نكند(به اين ترتيب كه يا اقدام به خريد فناوري قديمي كند  .شود

  .)خود را منحصر به خريد از چند كشور نكند(جديدي براي كسب فناوري پيدا كند 

  .ر نكات مثبت ديگري نيز دارندپذيري كشو راهكارهاي فوق عالوه بر باال بردن قدرت انعطاف

  .به عنوان مثال كشورهاي غربي سختگيري كمتري در زمينه صدور فناوري قديمي دارند

در اين زمينه بايد توجه داشت كه تا زماني كه فشارهاي رقابتي وجود نداشته باشد،  :تقليد از فناوري كشورهاي پيشرفته .3

هاي دانشگاهي  برطرف كردن نقاط ضعف آموزش .ط محلي ضعيف خواهد بودانگيزه اقتصادي و سازگار كردن فناوري با شراي

 1.و مؤسسات پژوهشي دولتي از ضروريات خواهد بود

                                                           

 .مراجعه كنيد) 1375(و جيروند ) 1385(ن براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به گيليس و ديگرا .1



 

  

  از در اقتصاد مقاومتي اند مصرف و پس .3-5

اين انتخاب نه تنها ميزان رشد  .ي اقتصادي استها يكي از بنياني ترين انتخاب )ازاند پس(تخصيص منابع بين مصرف حال و آينده 

گيليس و (گذارد  ميتاثير  اند ي بعدي هم كه هنوز متولد نشدهها اقتصادي يك كشور بلكه همچنين بر سطوح زندگي نسل

  .)1385ديگران،

اقتصاد بر سه پايه اصلي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت توليد و توزيع وسايلي براي تامين مصرف 

الگوي مصرف در اقتصاد كالن از اهميت ويژه .ي اقتصادي افراد مصرف استها و كوشش ها باشند و هدف نهايي همه تالش مي

اي برخوردار است، از يك سو به اين دليل كه مخارج مصرفي در درآمد ملي داراي سهم بزرگي است و از سوي ديگر آن 

تواند بر متغيرهاي ديگري مانند  ميي خواهد شد و گذار سرمايهاز و ندا ، سرانجام پسشود ميبخش از درآمد ملي كه مصرف ن

  .اثر گذار باشد ....واردات و تورم،

  

  ازاند پس .3-5-1

 براي مواجهه با خطرات در پيش دارد،) اعم از يك فرد يا كليت اقتصاد يك كشور(يكي از راهكارهايي كه يك عامل اقتصادي 

ازها كامالً براي كشور مفيد باشند، الزم است تا توسط اند البته براي اينكه پس .رويه استاز يا اجتناب از مصرف بي اند پس

  .ي تبديل شوندگذار سرمايهي مالي به ها واسطه

ازها، تسهيل جريانات پرداخت، تخصيص اعتبارات و حفظ نظم مالي استقراض كننده اند در اين ميان با بسيج پس ها بانك

  .كنند مينقش بسيار مهمي را ايفا 

بديهي  .بطور دستوري و پايين تراز مقدار تعادلي بازار نرخ تورم مشخص شده است ها در ايران، نرخ سود بانكي براي سال

يابد، فقط كساني كه نرخ ترجيح زماني صفر يا منفي دارند يا كساني كه  مياز كاهش اند است در چنين شرايطي انگيزه براي پس

از طرف ديگر بين سود دريافتي از  .گذارند ميسپرده  ها از كنند، در بانكاند مصرف آينده پس خواهند براي ميبه هر قيمت 

متقاضيان وام و نرخ بهره در بازار آزادتفاوت قابل مالحظه اي وجود دارد و باعث پديدار شدن رانت و گسترش قابل توجه فساد 

براي  .گذارند ميي اقتصادي توليدي نها صتي براي فعاليتدر چنين حالتي رانت جويان فر .و درآمدهاي بادآورده شده است

  .برطرف سازي مشكالت فوق بايد آزاد سازي نرخ سود به تدريج انجام گيرد

تواند با  مينهاد فوق  .تواند آثار مهمي در اقتصادداشته باشد ميبازار بورس از نهادهاي مهمي است كه در كنار نظام بانكي 

ايجاد اين بازار از سوي ديگر موجب كاهش جذابيت اقتصاد  .تصاد منجربه تخصيص بهينه منابع شودايجاد شرايط رقابتي در اق

نيز جهت پذيرش و عرضه سهام در بورس به  ها شركت.كند ميي توليدي هدايت ها را به طرف بخش ها سرمايه ،زيرزميني شده

يي كه بازده باال دارند ار ها از سوي ديگر چون شركت .رددگ ميرقابت با يكديگر پرداخته كه اين امر موجب بهبود ساختار آنها 

تواند مالكيت را از حالت سنتي خارج  ميبورس  .كنند، صنايع فاقد مزيت آشكارخواهندشد مي رشد ارزش سهام خود استفاده

بازار  ،عالوه بر همه موارد فوق .كرده و گسترش مالكيت را به همراه داشته باشدكه به كاهش اختالف درآمدي خواهد انجاميد



 

حل  ها از كنندگان افزايش دهد، معضل كمبود سرمايه را براي شركتاند ي را براي پسگذار سرمايهي ها تواند فرصت ميبورس 

حل كند و درجه ريسك پذيري افراد  ها كند و درجه ريسك پذيري افراد را افزايش دهد، معضل كمبود سرمايه را براي شركت

در حال حاضر فقدان بعضي از نهادهاي مهم در بورس كشور مانع از كاركرد بهتر اين  .)ج ،1383سيدشكري،(يش دهدرا افزا

   .سازمان شده است

  :بعضي از اين نهادها عبارتند از

است و نه بانكدار، بلكه واسطه اي بين ناشراوراق گذار سرمايهبانك فوق بر خالف نامش نه  :يگذار سرمايهي ها بانك -

بي اطالعي  ي مشكل تامين سريع نقدينگي وگذار سرمايهمانند هر واسطه ديگري بانك  .خريد اوراق است گذار سرمايهبهادارو

 .1كند ميبازاريابي سهام توليد كننده را حل 

اوراق بهاداري را كه به تازگي منتشر شده است از نظر ريسك و  ها اين شركت :ي رتبه بندي اوراق بهادارها شركت -

ان قرار گذار سرمايهرا در جرايد مالي در اختيار  ها كنندو اطالعاتي از اوضاع مالي شركت ميزده و ميزان سودآوري رتبه بندي با

 .2يابد ميو ناشر كاهش  گذار سرمايهبه اين ترتيب عدم تقارن اطالعاتي بين  .دهند مي

، با اين حال بازار فوق حساسيت كند مياجراي نكات فوق تا حد قابل توجهي مشكل نوسانات در بازار بورس را حل 

   .ي دارد كه ميتواند در شرايط حساس، كشور را در تنگنا قرار دهدالملل بينشديدي به مسائل 

صنعت بيمه  .ي مردم دارد صنعت بيمه استيكي از نهادهاي مالي مهم كه نقش مهمي در انباشت سرمايه و تامين امنيت برا

با اين حال صنعت بيمه با وجود  .ماهيتأ به منظور رويارويي با خطرات و كاشتن از پيامدهاي حوادث غير مترقبه ايجاد شده است

متنوع بيمه اي  ساله فعاليت در ايران هنوز از جايگاه عمومي مناسبي برخوردار نبوده و نه تنها بسياري از خدمات 70داشتن سابقه 

 .، بلكه همين خدمات محدود فعلي نيز نزد قشر وسيعي از جامعه ناشناخته استشود ميرايج دردنياي امروزدر كشور ما عرضه ن

گذرد، اگر خدمات بيمه اي متناسب با كاركردهاي تعريف شده براي بيمه  ميسالي كه از عمرصنعت بيمه در ايران  70طي 

كرد، تا حدود زيادي  ميي با كاركردهاي تعريف شده براي بيمه ها توانست از پيامد شوك مييادي ، تا حدود زكند ميفعاليت 

  .ي وارده به اقتصاد در شرايط تحريم جلوگيري كندها توانست از پيامدها شوك مي

ير زيادي در توانست تاث ميبه عنوان مثال بيمه صادرات و كاالهاي صادراتي و يا بيمه ارزي و پوشش نوسانات نرخ ارز، 

 ي وارده به اقتصاد ايران عدم بيمهها در حالي كه در حال حاضر يكي از تحريم .كاهش آثار تحريم بر صادر كنندگان داشته باشد

يي كه داراي ها ي ايراني است، تقويت صنعت بيمه در كشور و ايجاد بيمهها ي صادراتي ايران و بخصوص نفتكشها محموله

  .توانست در اين شرايط موثر باشد ميي باشند، الملل بينمقبوليت 

                                                           

انين با قانون بانكداري بدون با اين حال بايد توجه داشت كه ورود ابزارهاي مالي جديد به بازارهاي ايران نيازمند تدوين قوانين و مقررات ويزه آنها و تطابق اين قو .1
ورود اين ابزارها به بازارهاي مالي ايران بدون مشخص ساختن ارتباط انها با عقود اسالمي و تعيين سازوكار تعيين نرخ سود انها،  .ربا و ساير مقررات اسالمي است
  .كارآيي چنداني نخواهد داشت

  .مراجعه شود) 1386(و فقهي ) 1387(براي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه به مجتهد و حسن زاده  .2
  



 

در هر صورت بايد عنوان داشت كه صنعت بيمه بطور كلي و ذاتي هماهنگي زيادي با يك اقتصاد مقاوم داشته و براي مقاوم 

ند تا حدود توا ميدر صورتيكه اين صنعت متناسب با آنچه براي ان تعريف شده به فعاليت بپردازد،  .سازي اقتصاد ايجاد شده است

  .و نوسانات وارده به اقتصاد موثر باشد ها زيادي دركاهش تاثير شوك

رساند كه وجود ابزارهاي مالي كارآ  ميما را به اين جمع بندي  ،از مطرح شداند در مجموع آنچه در خصوص موضوع پس

و از طرف ديگر اقتصاد را براي دوران  ازها به توليد شدهاند بورس و بيمه باعث هدايت پس ،و نوين در يك اقتصاد مانند بانك

در راستاي حركت به سمت اقتصاد مقاومتي بايد شرايط را براي فعاليت اين  به همين جهت .كند ميركورد و كمبود منابع تجهيز 

ازهاي ندا ي ايجاد شده توسط اين نهادها، پسها نهادهاي مالي فراهم كرد و تالش كرد تا از اين طريق و با استفاده از جذابيت

  .جامعه به طريقي هدفمند هدايت شوند

  

  مصرف  .2 -3-5

يي به منظور ها اجراي سياست .از وجود دارداند از قرار داشته و ارتباط متقابلي بين مصرف و پساند مصرف در طرف مقابل پس

 ركورد و تحريم افزايشاز شده و در نتيجه توان مقاومتي اقتصاد را در شرايط اند كاهش دادن مصرف منجر به افزايش پس

به هر حال بايد دانست كه تنها  .دانند ميرا راه اصلي مبارزه با مصرف بي رويه  ها برخي از كارشناسان افزايش قيمت .دهد مي

  :يي كه در اين زمينه وجود دارند عبارتندازها محدوديت .الزامأ هميشه بهترين راه حل نيست ها افزايش قيمت

رف كننده بزرگ بعضي از كاالها مثل بنزين يا برق است، افزايش قيمت، مصرف كاال را به هنگامي كه دولت خود مص -

 .دهد، زيرا مصرف بخش دولتي حساسيت چنداني به قيمت ندارد ميميزان مهمي كاهش ن

به عنوان  .شود ميوجود مشكالت ساختاري كه مانع از انعطاف پذيري تقاضاي بعض كاالها حتي براي بخش خصوصي  -

اجبار مردم براي خروج از خانه براي انجام برخي از امور  ،مثال در دسترس نبودن خوذروهاي كم مصرف براي بسياري از مردم

، طوالني بودن مسافت )به علت ضعف زير ساختهاي ارتباطي مانند خطوط تلفن و اينترنت و اشكاالت نظام اداري(غير ضروري 

، ضعف شديد امكانات حمل و نقل عمومي همگي باعث )توزيع به شدت نابرابر امكانات شهريبه علت (مسافرت كاري در شهر

 .كم كششي تقاضاي بنزين خواهند شد

  

  راهكارهايي براي كاهش مصرف و افزايش كارآيي .3-5-3

اين از  .همان طوركه اشاره شد مخارج زياد بخش عمومي ومشكالت ساختاري از عوامل افزايش مصرف در كشور ماست

  :روبرخي راهكارهاي مبارزه با اين عوامل و اصالح آنها عبارتند از

ان نئوكالسيك به عنوان راه حلي براي كاهش مخارج دولت اقتصاددانخصوصي سازي از سوي  :خصوصي سازي .1

 .دارد اصالح اصل چهل و چهارم قانون اساسي در كشور ما نيز نشان از عزم عمومي در اجراي خصوصي سازي .مطرح شده است

، 1با اين حال بيكاري گسترده و ايجاد انحصارات خصوصي كه بعد از خصوصي سازي در تعدادي از كشورها رخ داده است

                                                           

  .مراجعه شود) MARTIN(و مارتين ) 2008(و همكاران) BROWN(براون.دي.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به ج .1



 

توانند  ميدر شرايط عادي مسئولين اقتصادي  .تواند به عنوان يك نقطه ضعف جدي در تشكيل اقتصاد مقاومتي مطرح شود مي

ي خارجي مشكل بيكاري را تا اندازه اي حل خواهد كرد و يا مانند گذار سرمايهاميدوار باشند كه منابع خارجي به شكل وام يا 

طبيعي است كه  .كشورهاي سوسياليست سابق بدون هيچ توجهي به نكات منفي تنها به سرعت خصوصي سازي را اجرا كنند

 .قابل قبول نيستچنين شرايطي در يك اقتصاد مقاومتي 

ي ها ي صحيح ضمن حفظ سطح باالي كارآيي كه به علت سياستها ريزي برنامهتواند با  ميدر يك اقتصاد مقاومتي دولت 

ي مقتضي را براي تشويق ها در اين راستا دولت بايد سياست .خصوصي سازي حاصل شده است، مانع از افزايش بيكاري شود

 ،ي قيمتيها تواند شامل حذف مقررات دست و پا گير مثل كنترل مياين اقدامات  .اذ كندمالكان جديد به افزايش توليد اتخ

مخصوصاً در كشورهاي (كمك به بنگاهها براي پيدا كردن بازارهاي تازه  ،تقويت روحيه كارآفريني ،توسعه بازارهاي مالي

ي خصوصي سازي در صنايعي كه از بازارهاي ها تدر اين راستا بايد از اجراي سياس .وحفاظت از رقابت در بازار باشد )خارجي

  .انحصاري برخوردارند اجتناب شود

دهد و نظام قوي آموزشي كه توانايي  ميي كارآمد حمل و نقل كه امكان تحريك نيروي كار را افزايش ها زير ساخت

ناشي از خصوصي سازي  يها دهد از ساير عوامل موثر در كاهش بيكاري ميكارگران را در يافتن مشاغل جديد افزايش 

تواند آثار مضر بيكاري بر امنيت  مي كند ميدر نهايت وجود نظام تامين اجتماعي كارآمد كه از افراد بيكار حمايت  .باشند مي

بايد از اجراي  ،دهدكه قبل از اجراي هر سياست خصوصي سازي مينكات فوق به ما هشدار  .اجتماعي جامعه را به حداقل برساند

  .كارآمد نهادهاي فوق مطمئن شد

ي خصوصي ها چنانچه به نظر مسئولين هزينه ،از سوي ديگر خصوصي سازي تنها راهكار افزايش كارآيي در اقتصاد نيست

  .ش دادتوان با انجام راهكارهاي مديريتي زير بدون كاهش سطح اشتغال كارآيي را در اقتصاد افزاي ميباشد،  ميسازي هنوز باال 

 ،)ي اداري از سطوح باال به سطوح پايين تر بدون تفويض قدرت سياسيها انتقال مسئوليت(تمركززدايي :تمركز زدايي .2

انتقال بعضي از وظايف دولت به يك (و ايجاد نمايندگي ) ي سياسي مسئولين پايين ترها انتقال قابل توجه مسئوليت(تفويض 

براي انجام اين امور بايد توانايي مسئولين  .از راههاي ديگر كاهش مصرف است )عيسازمان نيمه مختارغير دولتي غير انتفا

ي رده پايين، كيفيت ها ي از يك طرف سبب بهبود در اداه امور سازمانها چنين سياست .ي پايين تر به دقت شناسايي شودها رده

همجنين بكارگيري نظام عدم تمركز در سطح مديريتي نيز موجب  .خواهد شد ها بهتر در ارائه خدمات و در نتيجه كاهش هزينه

نظارت در اجرا، ايجاد  ،تا مديران ارشد فرصت بيشتري براي رسيدگي به وظايف اساسي خود نظير بنامه ريزي راهبردي شود مي

 .بيابند  - كه نياز به زمان و فرصت كافي دارد –هماهنگي و اخذ تصميمات كلي 

از طريق تقويت ارتباطات، مقررات زدايي، مطابق برنامه پيش رفتن و پرهيز از افتادن دردام وقت  تقويت مديريت دولتي .3

 .گذراني و روزمره گي

ي بيش از حد جريانات سياسي در ساختار اداري كشور و قرار گرفتن روابط صنفي و حرفه اي ها جلوگيري از دخالت .4

 .در سازمان اداري



 

در اين خصوص، قابليت اجراي قوانين  .ت و تغييرات پر شتاب محيطي و نيازهاي آتيقانونگذاري با توجه به سير تحوال .5

 .باشد ميو استثناپذير بودن آنها از نكات مهم 

بدون (مدير دولتي موفق است كه به اهداف مشخص شده  ،در يك سيستم سنتي .تغيير نگرش ارزيابي مديران دولتي .6

ي انجام شده براي رسيدن به هدف د ارزيابي ميران دولتي راه را برظاهر سازي و ها نهتوجه به هزي .برسد )ي آنها توجه به هزينه

 .تا حد زيادي خواهد بست ،ي به دور از شايسته ساالريها عوام فريبي و همچنين سوء تدبير ناشي از انتصاب

و ساختارهاي  ها در اين ميان دولت .به وجود آوردن و تقويت مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي در سازمانهاي اداري .7

ي جمعي وغيره در ايجاد احساس مسئوليت اجتماعي و متعاقباً عمل به آن نقش ها رسانه ،موسسات آموزشي و فرهنگي ،اداري

 .مستقيماً مشاركت دارد ها به خصوص در جامعه اي نظير ايران كه دولت در اداره بسياري از سازمان .اساسي دارند

كامالً بديهي است براي مقابله با اقدامات ضد امنيتي دشمنان در داخل  .1ي دولتيها اخالقي در سازمانتقويت اصول  .8

كشور، بايد در اقتصاد مقاومتي توجه ويژه اي به حفظ امنيت داشت، يا به نظر عده اي از آنجا كه به علت تحريم ممكن است 

ه اين موارد بدون توجه به هزينه آن خودكفا شود، به همين ترتيب داروهاي مخصوص وارد كشور نشود بايد كشور در توليد كلي

در  .كه براي ساخت اقتصاد مقاومتي بايد روحيه مردم كامالً تغيير يابد، به نحوي كه تنها به منافع جامعه بيانديشندشود مياستدالل 

 :باشد مياين زمينه توجه به نكات زير ضروري 

در مخارج دولتي در زمينه تامين امنيت،بهداشت، حفاظت » ري بهتر از درمان استپيبشگي« توجه كامل به رعايت اصول  .9

تواند به جاي مخارج عظيم براي نيروهاي انتظامي با دادن  ميبه عنوان مثال دولت  .از محيط زيست و ميراث فرهنگي و غيره

تامين روشني معابر در شب،  .گيري كندهشدارهاي مربوطه و باال بردن سطح آگاهي مردم از رخ دادن بسياري از جرائم جلو

اجبار به داشتن  :به عنوان مثال( ها رعايت اصول امنيتي در ساخت خانه ،اجتناب از تغييرات جمعيتي شديددر شهرها و محالت

دولت در زمينه بهداشت  .ي مشابه از بسياري از جرائم كوچك و بزرگ خواهد كاستها و سياست) پاركينگ براي واحدها

امري كه با  .از بيمار شدن مردم جلوگيري كند ،به جاي صرف مخارج عظيم بر روي داروها و وسايل پزشكي مدرن ندتوا مي

و  )اصالح الگوي تغذيه و پرهيز از مصرف بي رويه غذاهاي آماده(ي الزم به مردم در زمينه رژيم غذايي مناسب ها دادن آگاهي

 .گيرد مي تشويق مردم به ورزش انجام

به عنوان مثال دولت به جاي صرف مخارج هنگفت براي وسايل و  .منفعت جامعه در قبال مخارج دولتتوجه به  .10

افزايند، توجه خود را به مسائل مربوط به مرگ و مير جوانان  ميداروهاي پزشكي مدرن كه چند سال به عمر افراد سالخورده 

با انجام اقدامات مربوطه كه منجر به تلفات  .انندگي استدر كشور ما يكي از دالئي مهم مرگ جوانان حوادث ر .2معطوف كند

البته اين امرنبايد .تواند به مدت طوالني از كاالها و خدمات توليد شده توسط آنها استفاده كند ميكمتر جوانان خواهد شد، جامعه 

 .به بهاي بي توجهي كامل به وضعيت سالمت سالخوردگان انجام شود
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توان از افراد انتظار داشت كه تنها به منافع جامعه  ميدردنياي مدرن ن .ولتي با منافع جامعههمسو سازي منافع مديران د .11

ي مادي و معنوي ها بيانديشندو هيچ توجهي به منافع شخصي نداشته باشند، بلكه بايستي در درون دستگاه اداري مدير با پاداش

ي ها براي رسيدن به اين هدف بايد نظام پاداش و تنبيه، نظام .همراه باشد تا كارآيي و سالمت سيستم به نفع مدير نيز باشد

يعني افراد به دقت انتخاب شوند، به دقت از آنها كار خواسته شود،  .ي گزينشي سالم باشدها ي پرورشي و نظامها انگيزشي، نظام

 1.به دقت ارزيابي شوند و به دقت مورد پاداش يا تنبيه قرار گيرند

  

  نزيت در اقتصاد مقاومتي حمل و نقل و ترا .3-6

اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و اساس  ي زير بنايي اقتصاد است كه فرايند توسعهها در جهان امروز، حمل و نقل از جمله بخش

  .مبادالت بازرگاني و كليد توسعه اقتصادي و اجتماعي است

 ،نقل و كارآيي عمومي اقتصاد و رشد اقتصاديبرخي متخصصان حمل و نقل بر اين باورندكه بين كارآيي در بخش حمل و 

ي كشاورزي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي در سطح ملي و ها رابطه اي مستقيم وجود دارد و حمل و نقل را واسطه ميان فعاليت

  .دانند مي يالملل بين

ي ها و كاهش نابرابري گروهي ديگر، حمل و نقل را قلب جريان توسعه دانسته و معتقدند حمل و نقل در توزيع درآمدها

  2.اقتصادي و اجتماعي و كاهش آثار فقر و اختالف درآمد روستانشينان و شهرنشينان نقشي موثر دارد

توان بيان كرد كه رشد اقتصادي برخي از اجزاي ساختار رشد، نظير بخش كشاورزي، خدمات و حمل  ميبطور دقيق تر 

ي پايين درآمدي ها نفت و صنعت و معدن در ارتباط با مشاركت عمده دهكيي نظير ها بر خالف بخش ....ونقل و ارتباطات و

تواند در كاهش نابرابري  مييي ها رونق و تحرك چنين بخش .ي پايين درآمدي در آن سهم بسزايي دارندها جامعه است و گروه

ي ها ت در جهت كاهش هزينهنكته قابل ذكر ديگر اين است كه گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطا .درآمد نقش داشته باشد

حمل و نقل در جهت استفاده از مزيت نسبي در برخي از كاالها به خصوص كاالهاي كشاورزي كه توسط قشر پايين درآمدي 

  .)1389مهرگان و دهقاني (، نقش عمده اي داردشود ميتوليد 

به عنوان مثال در كشور  .بيگانگان داردشبكه حمل و نقل آثار غير قابل انكاري در حفظ امنيت غذايي و قطع وابستگي به 

درصد  40منجر به » روي پاي خود«ي ها به صورت گلهكاستاريكا قبل از ساخت آزاد راه مدرن، حمل و نقل گاوهاي گوشتي 

ي مخصوص گاوها را يك شبه تحويل داده و ها در حالي كه امروزه با تريلي .افت وزن و ضرورت واردات گوشت به كشور بود

موجب افزايش توليدات نيشكر، سبزيجات، موز و » دوستي«در تايلند، احداث آزادراه  .ز نظر گوشت خود كفا شده استكشور ا

  .به سه برابر، در مدت سه سال گرديد ها ديگر ميوه

 و كشور را از نظر برنج ساعت كاهش داده 15در بوليوي، ساخت آزادراه زمان مسافرت در فصل باران را از چند هفته به 

 ١.درصد باالتر از برنج وارداتي بود 50خودكفا نموده، زيرا قبل از آن قيمت برنج داخلي به علت مشكالت حمل و نقلي 
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اكنون با  .انقالب به وجود آمده در حمل ونقل در قرن بيستم، بشر را نسبت به رابطه مستقيم عدم تحرك با فقر آگاه نمود

عالوه بر  .شود ميمل و نقل امكان دسترسي به بسياري از منابع دست نخورده فراهم توان بيان كرد كه با گسترش ح مياطمينان 

نياز به تأمين منظم سوخت،  ها كارخانه .خورد ميكشاورزي، بخش صنعت نيز به سختي از كمبود امكانات حمل و نقل صدمه 

ضعف امكانات حمل و نقل داخلي  .دارندمواد اوليه، قطعات يدكي و سيستم قابل اعتماد براي حمل محصوالت توليد شده خود 

  .)همان(سازد ميي جهاني بازار محصوالت يك كشور صدمه وارد ها به موقعيت حتي

دهد كه  ميالمللي، مطالعات انجام شده در سطح كالن اقتصادي برخي كشورها نشان  به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان بين

ي ها يگذار سرمايهگذاري در حمل و نقل باعث افزايش رشد اقتصادي اين كشورها شده و با افزايش بازدهي اجتماعي در  سرمايه

ي ارتباطي، هزينه ها با بهبود زير ساخت .ي حمل و نقل را فراهم آورده استها ي در زيرساختگذار سرمايهخصوصي، موجبات 

شود، تقسيم جغرافيايي كار فزوني يافته كه در نتيجه كيفيت كاال افزايش و بهاي  يابد و هر چه جابجايي بيشتر ميجابجايي كاهش 

ي مختلف حمل و نقل، حمل و نقل ريلي از مزايايي چون مصرف سوخت ها در بين روش .يابد ميتمام شده خدمات كاهش 

يكي از مهم ترين  .تي سفر برخورداراستكمتر، سازگاري با محيط زيست، ايمني باالتر، قابليت انتقال انبوه كاال و مسافر و راح

ي حمل و نقل ريلي، مصرف كمتر سوخت در مقايسه حمل برابر بار و مسافر، نسبت به جاده و ساير شقوق حمل و نقل ها ويژگي

اين ويژگي اساسي، موجب رويكرد صحيح و اصولي تصميم گيران مبني بر برتري اين بخش بر ساير شقوق حمل و نقل  .است

  .آن را مبناي توسعه حمل و نقل كشور قرار دهندشده تا 

ي نسبي راه آهن باعث شده تا مراكز عمده عرضه و تقاضا نظير بنادر، معادن و سيلوها در كشورهاي پيشرفته با ها مزيت

حمل و نقل  .توان گفت راه آهن سرپل ارتباطي مكاني بين عرضه و تقاضاست ميبه عبارتي  .خطوط ريلي به هم متصل شوند

ي شغلي و ها ، بلكه به افزايش مسافرت)در شكل كارمندان راه آهن(تواند نه تنها به طور مستقيم ايجاد كننده شغل باشد ميريلي 

  .گيرد مينيز رونق  ...تفريحي مردم، صنعت گردشگري و هتلداري و

نفت براي كاهش و بهينه سازي  همچنين مصرف كمتر انرژي اين بخش در راستاي تدابير ارزنده سياستگذاران بخش

   .مصرف انرژي، قابل ارزيابي و تأمل است

تواند به تقويت مواضع كشور  ميتواند از تلفات سوانح رانندگي و هوايي بكاهد كه مورد آخر  ميگسترش راه آهن همچنين 

كمتر  ها و نقل دريايي از ساير رشتهي حمل ها البته بايد توجه كرد كه هزينه .ي صنعت هوايي كشور بيافزايدها در برابر تحريم

ي قابل توجهي در اين زمينه وجود ها ي قابل كشتيراني در ايران محدوديتها است كه به علت عدم وجود راه آبي و رودخانه

  .با اين حال توسعه حمل و نقل آبي بين بنادر و جزاير مختلف ايران و كشورهاي همسايه بدون فايده نيست .دارد

تواند باعث افزايش همبستگي ملي بين اقوام  ميافزايش ارتباطات بين مردم كشور تنها آثار محض اقتصادي ندارد، بلكه 

در صورت وقوع جنگ و تجاوز دشمنان به خاك كشور، نيروهاي دفاعي با  .مختلف كشور و تقويت سرمايه اجتماعي شود

  .ا به سرعت به مناطق مورد نظر برسانندتوانند خود ر مياستفاده از شبكه كارآمد حمل و نقل 
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ي اخير به گونه اي است كه موسسات تجاري تمايلي به حمل حجم زيادي از ها تحوالت اقتصادي صورت گرفته در دهه

كنند كه اين خود  ميكاالها ندارند و جاي اينكه فضايي را به انبار كردن كاالها اختصاص دهند اغلب به تحويل به موقع تأكيد 

از اين رو امروزه حمل و نقل عبوري يا ترانزيت كاال يكي از پرسودترين  .طلبد ميت و سرعت روزافزوني را در امر ترانزيت امني

توانند بيشترين بهره را از  گيرند، مي ميرود و كشورهايي كه در مسير كريدورهاي ترانزيتي قرار  ميخدمات تجاري دنيا به شمار 

رانزيت، امنيت و اقتدار سياسي و اقتصادي، افزايش درآمدهاي ملي، اشتغال زايي، توسعه پايدار، اين تجارت ببرند، در مقوله ت

  .شود ميي و در تعامل با ديگر كشورها متبلور الملل بينبه عنوان صنعتي كامالً  ...ي وگذار سرمايهجذب 

خوبي زمينه ساز توسعه اين صنعت در  تواند به ميبرخورداري از امنيت و مزيت جغرافيايي از مهمترين عواملي است كه 

 .كشور ما باشد و بر همين اساس، ايران همواره به عنوان يك مسير ترانزيتي كوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان كاال بوده است

سو و رشد فرآيند اقتصادي كشورهاي شرق و جنوب آسيا و  ي آزاد از يكها نياز كشورهاي آسياي مركزي در دسترسي به آب

قمندي آنان به تجارت با غرب از سوي ديگر و همچنين همسايگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي آسياي مركزي و دارا عال

بودن مشتركات ديني، فرهنگي و تاريخي، موقعيت ممتازي را براي كشور ما به ارمغان آورده است، زيرا فعاليت اقتصادي 

ي شغلي ها ارزش افزوده، نقش موثري در فرآيند كارآفريني و ايجاد فرصت ترانزيت عالوه بر كسب درآمدهاي ارزي و ايجاد

ي ها يگذار سرمايهي در جذب الملل بينجديد دارد و از طريق ايجاد اشتغال، افزايش امنيت ملي، توسعه و عمران منطقه اي و 

  .داخلي و خارجي حائز اهميت است

چنانچه كشورهاي منطقه براي واردات كاالهاي خود از خاك  .باشد مياهميت ترانزيت فراتر از مسائل صرف اقتصادي 

در چنين حالتي انجام اعمال  .شود ميكنند، بدين ترتيب مسير اقتصاد آنها وابسته به وجود امنيت و ثبات در ايران  ميايران استفاده 

 .خصمانه اين كشورها بر عليه ايران براي آنها پر هزينه خواهد بود و به احتمال قوي آنها چنين اعمالي را انجام نخواهند داد

  .سازد ميمجموعه نكات فوق، تقويت بخش ترانزيت را به يك ضرورت غير قابل انكار تبديل 

گيرد، بايد نقطه ضعف نظام فوق مورد  ميبر نظام حمل و نقل كشور مورد بررسي قرار  تري آثار تحريم چنانچه به طور دقيق

  .بررسي قرار گيرد

بر همين اساس به اعتقاد  .آمارهاي موجود نشان از وابستگي قابل توجه تجارت داخلي ايران به حمل و نقل دريايي دارد

و نقل دريايي به عنوان مهم ترين و آسيب پذيرترين بخش  ، حملالملل بينبسياري از تحليلگران سياست خارجي و اقتصاد 

با اين حال با توجه به قدرت  ١منصفانه كشورهاي متخاصم قرار گرفته است ي غيرها اقتصادي شناسايي شده و در تيررس تحريم

فوق استفاده حداكثري  رسد كه دشمنان اقتصادي از حربه ميي در حال گذر از تنگه هرمز بعيد به نظر ها ايران در بازرسي كشتي

ي ريلي ها بهترين راهكار براي ايران متنوع سازي مسيرهاي حمل و نقل از طريق گسترش امكانات بنادر درياي خزر و شبكه .كنند

ي مربوطه ها تقويت زير ساخت .توان اقدام به متنوع سازي خدمات بندرهاي كشور نمود ميبه همين طريق  .باشد ميو جاده اي 

و در يك كالم ) ...ي بندري كشتي وها ي مناسب، كاهش هزينهها ها، استفاده از جرثقيل اليروبي كانال(شرايط بازارمتناسب با 
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تواند مورد توجه قرار  مينقل در اسناد توسعه اي كشور مثل برنامه پنج ساله از راهكارهايي است كه  و توجه بيشتر به نظام حمل

  .گيرد

  

  نفت و اقتصاد مقاومتي .3-7

با توجه به اهميت  .نيست) اعم از دوست يا دشمن(اهميت باالي صنعت نفت در اقتصاد ايران مورد انكار هيچ شخص يا گروهي

اين امر  .ي اقتصادي صورت گرفته بر عليه ايران ضربه زدن به صنعت نفت كشور بوده استها فوق، وجه مشترك كليه دشمني

راه حل كلي براي مبارزه با اقدامات فوق،  .در بخش فوق صورت گرفته است يگذار سرمايهعموماً از طريق تحريم خريد و 

  .باشد ميمتنوع سازي درآمدهاي ارزي كشور از طريق گسترش صادرات غير نفتي 

هاي فوق را به دقت  چنانچه قصد تقويت صنعت نفت در برابر تهديدهاي اقتصادي را داشته باشيم، بايد در ابتدا تهديد

ي در صنعت و تحريم گذار سرمايهقدامات خصمانه دشمنان در زمينه صنعت نفت ايران، خود را در زمينه تحريم ا .شناسايي كرد

ي ها ي بازار نفت و وجود تقاضاي باال براي آن ايران را قادر ساخته تا تحريمها در حالي كه پيچيدگي .خريد نفت نشان داده است

 .ي در بخش فوق بيشتر شودگذار سرمايهت نفت باعث شده تا اثر ممنوعيت نفتي را پشت سر بگذارد، وجود مشكالتي در صنع

  :مشكالت فوق عبارتند از

   .سرمايه بري باالي صنعت نفت و گاز .1

  .ي در اين حوزهگذار سرمايهي داخلي براي ها كمبود سرمايه .2

  .و تجهيزات نفتي ايران ها عمر باالي چاه .3

  .تخريب و آسيب ديدگي بخشي از تجهيزات در جريان جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران .4

   .)1391نوروزي،(برداري از آنها وجود منابع مشترك نفتي و گازي ايران با كشورهاي ديگر و لزوم تسريع در بهره .5

نكته كه اجراي اين راهكارها در  با يادآوري اين( :توان به كار بست عبارتند از ميراهكارهايي كه براي حل مشكل فوق 

  :)ميادين مشترك از اولويت باالتري به ساير ميادين برخوردار هستند

  .ي صنعت نفتها تشويق نوآوري در كليه بخش) الف

  ي در آنگذار سرمايهتخصيص قسمتي از درآمدهاي هر حوزه نفتي براي ) ب

  انتشار اوراق مشاركت داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت) ج

  .ان خارجي از طريق ايجاد امنيت و ثباتگذار سرمايهجذاب ساختن صنعت نفت براي ) د

  .وري اجراي خصوصي سازي و ساير راهكارهاي ارتقاي بهره) ه

   .هاي نفتي در بورس فروش سهام شركت) و

  .در نظرگيري تسهيالت خاص براي صنايع توليد كننده تجهيزات نفتي) ز

  .زه نفتتربيت نيروهاي متخصص حو) ح

  



 

  :در زمينه مبارزه با تحريم خريد نفت ايران راهكارهاي زير وجود دارد

ي حامل ها به عنوان مثال با توجه به تحريم بيمه نفتكش .ي جديد بازاريابي متناسب با شرايط روزها به كارگيري روش .1

 .هاي ايراني اقدام به حمل نفت ايران كنند نفتكشتوانند اين وظيفه را انجام دهند يا خود  ميي بيمه داخلي ها نفت ايران، شركت

  .در اجراي راهبرد فوق بايد از ايجاد وابستگي به چند خريدار معدود به شدت اجتناب كرد

ي فوق با اين هاراهكار .باشد ميي داللي به اقتصاد كشورمان ها اشكال روش فوق تحميل هزينه .ها فروش نفت به واسطه .2

تواند با افزايش تعداد خريداران و به  ميايران  .دهند ، سود فروش نفت ايران را كاهش ميها با افزايش هزينه ايراد روبرو هستند كه

تواند گامي در جهت رسيدن به  ميدر اين راستا تقويت بورس نفت  .وجود آوردن رقابت در بين آنها ضرر خود را كمتر كند

  .هدف فوق باشد

تبديل نفت به  .و يا ارائه خدمات ها ات مبتني بر نفت و صادرات آن فرآوردهو خدم ها تبديل نفت به فرآورده .3

  .و يا ارائه خدمات دو مزيت دارد ها ي و خدمات مبتني بر نفت و صادرات آن به فرآوردهها فرآورده

ي ها زيرا به عنوان نمونه، محموله .نخست، تحريم محصوالت و خدمات حاصل از نفت بسيار دشوارتر از خود نفت است

يا مثالً  شود ميي نفتي است و خريد و فروش آنها ساده تر از نفت انجام ها ي نفتي مانند بنزين كوچك تر از محمولهها فرآورده

، چيزي يي مانند گازوئيل يا سوخت هواپيما داردها ارائه خدمات ترانزيت كاال از كريدورهاي عبوري از كشور كه نياز به سوخت

  .كنند به راحتي دست از آنها بكشند مينيست كه به سادگي تحريم شود و كساني كه از اين خدمات استفاده 

همچنين مصرف كنندگان كاالها و خدمات مبتني بر نفت در همسايگي ايران وجود دارند و تقاضاي آنها براي دريافت اين 

  .محصوالت بسيار زياد است

و به خصوص با توسعه  .مانند عراق، افغانستان و پاكستان به شدن به بنزين و گازوئيل نياز دارندبه عنوان نمونه كشورهايي 

  .ي نفتي افزايش خواهد يافتها و رشد اقتصادي اين كشورها نياز آنها به فرآورده ها زيرساخت

تگي كشور به درآمدهاي به اين ترتيب تبديل نفت به محصوالت و خدمات مبتني بر نفت راهبرد ديگري است كه هم وابس

دهد و هم باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال از طريق توسعه زنجيره ارزش افزوده و صادرات  مينفتي را كاهش 

  .)1391كريمي، (شود مي

ضمن  ها آمريكايي .تمركز سياستگذاري خارجي بر كشور عربستان سعودي و ساير كشورهاي داراي منابع مازاد نفتي .4

در اين راستا آنها اميدوارند تا  .براي خود را كاهش دهند) افزايش قيمت نفت(ي آنها تحريم نفتي ايران، تمايل دارند تا هزينه

دستگاه سياستگذاري ايران بايد با استفاده از ابزارهاي موجود مانع از  .كشورهاي فوق با افزايش توليد، سهم ايران را اشغال كنند

  .رها با دشمنان ايران شودهمكاري اين كشو

  

  ها و تهديدهاي اقتصاد مقاومتي فرصت -4

تواند فوائد متعددي براي جامعه ايراني  مياجراي اقتصاد مقاومتي يا حفاظت اقتصاد داخلي در برابر تهديدهاي اقتصادي دشمنان 

نقطعه ضعفي كه  .د به درآمدهاي نفتي سازندتوانند جامعه ايراني را متوجه وابستگي شديد اقتصا ميي نفتي ها تحريم .داشته باشد



 

تزريق بي رويه  .شد ميگرفت و با بهبود قيمت نفت به فراموشي سپرده  در زمان كاهش قيمت نفت مورد توجه جامعه قرار مي

فزايش ي معطوف به اها گرديد، توجه فعالين اقتصادي را از فعاليت ميي متعدد ها درآمدهاي نفتي كه موجب به وجود آمدن رانت

شايد گروهي نيز به واسطه درآمدهاي نفتي كشور، پرداخت ماليات را يك  .ساخت ميوري به اعمال رانت جويانه منحرف  بهره

اقتصاد مقاومتي كه بر پايه  .دانستند ميكردند، ضمن آنكه دولت را موظف به حل هر مشكلي در جامعه  ميوظيفه حتمي تلقي ن

تواند براي يك بار و هميشه مشكالت فوق را حل  ميمتنوع سازي صادرات و بخش خصوصي پويا و كارآفرين قرار گرفته است، 

  .سازد

اقتصاد مقاومتي به  .تواند باعث انحراف جريان منابع كشور شود ميبا اين حال انتظارات بيش از حد از اقتصاد مقاومتي 

باشد و هرگز به معناي اقتصاد بدون نفت نيست، زيرا كه از نفت نيز بايد مانند ساير  ميمعناي استفاده كارآمد از كليه منابع اقتصاد 

اقتصاد مقاومتي به معناي خودكفايي مطلق اقتصادي نيست، پديده اي كه در هيچ كشور جهان رخ  .منابع استفاده صحيح كرد

گيرند، بنابراين حركت  ميصورت  الملل بيني اقتصادي به قصد محروم سازي ايران از فوائد تجارت ها تحريم .استنداده 

اقتصاد  .رسد ميداوطلبانه كشور به سمت قطع روابط تجاري و مالي با ساير كشورها با مبناي رسيدن به خود كفايي منطقي به نظر ن

ي مقطعي و ها ، بنابراين بايد به شدت از سياستشود ميرگز در كوتاه مدت محقق نباشد و ه ميمقاومتي يك فرآيند يا جريان 

  .، خودداري كردشود ميكه در بلند مدت موجب وابستگي بيشتر به بيگانگان  ها كوتاه مدتي مانند كنترل قيمت

د، به عبارت ديگر، از آن زا در نظر گرفته شون بايد به صورت متغيري درون ها براي طراحي صحيح اقتصاد مقاومتي، تحريم

 .ي اقتصادي استها هاي پيشگيرانه از تحريم جا كه پيشگيري ارزان تر از درمان است، خط مقدم اقتصاد مقاومتي اجراي سياست

در اين راستا بايد ارتباط تنگاتنگي بين نظام اقتصادي و سياست خارجي كشور برقرار باشد تا ضمن حفظ منافع بر حق ملت ايران، 

ي اقتصادي را بر ها وجود آوردن اجماع جهاني بر عليه ايران نشوند و مجبور شوند تا به تنهايي تحريم ان كشور موفق به بهدشمن

به  ها در نظر نگرفتن مسائل فوق و وارد كردن تحريم .تر خواهد بود عليه ايران به كار گيرند كه در آن صورت مبارزه با آن ساده

  .ي بسيار سنگيني را به اقتصاد تحميل كندها تواند هزينه مياحي اقتصاد مقاومتي زا در طر عنوان متغيري برون

  

  هاي نشان دهنده برقراري اقتصاد مقاومتي شاخص .5

تواند خود را در شكل استفاده كارآمد از كليه منابع  ميكه ( هاي مختلف كسب درآمد اقتصاد مقاومتي حداقل بر چهار پايه راه

دهنده ريسك و برطرف كردن  از باال يا اجتناب از مصرف بي رويه، عملكرد كاراي نهادهاي كاهشاند پس، )اقتصادي نشان دهد

بنابراين هر شاخصي كه نشان دهنده بهبود يكي از عوامل فوق بدون كاهش ساير عوامل  .كليه نقاط ضعف اقتصاد استوار است

   .تر شدن اقتصاد باشد تواند نشان دهنده مقاوم ميباشد، 

بنابراين هر شاخصي كه نشانگر بهبود در وضعيت فوق باشد، كشور را به  .ترين منبع اقتصاد، نيروي انساني آن استمهم

  :ها در اين زمينه عبارتند از گروهي از مهمترين شاخص .سمت اقتصاد مقاومتي خواهد برد

  



 

   1نرخ پايين بيكاري و عدم وجود بيكاري پنهان .5-1

در صورتي كه نرخ بيكاري در جامعه باال باشد، فقر و نارضايتي  .ي مهم يك اقتصاد مقاوم استها نرخ بيكاري پايين از شاخص

  .دهند ميهاي آسيب پذير در مقابل هر شوكي كه به اقتصاد وارد شود، واكنش نشان  افزايش يافته و گروه

  

  وري باالي نيروي كار  بهره .5-2

و  شود ميوري باعث كاهش هدررفت منابع جامعه  ي اقتصاد مقاوم است، بهرهاه وري باالي نيروي كار نيز يكي از شاخص بهره

  .هاي اقتصادي و كمبود منابع، مقاومت بيشتري داشته باشد تا يك اقتصاد در زمان شوك شود ميباعث 

هاي زير  وري نيروي كار،آموزش متناسب با نيازهاي جامعه است، در اين خصوص راهكار هاي افزايش بهره يكي از راهكار

  .تواند موثر باشد مي

كارآفريني و مسئوليت پذيري  آموزش با كيفيت و مورد نياز جامعه براي نيروي كار به همراه تقويت روحيه نوآوري،  -1

و از طرف ديگر سرمايه انساني كشور را متناسب با نياز جامعه شكل  شود ميدر نيروي كار باعث افزايش سرمايه انساني كشور 

تربيت كند تا در  ها تواند نيروي انساني را براي شرايط تحريم ميي الزم ها افزايش بهره وري نيروي كار از طريق آموزش .دهد مي

 .بتوان از دانش نيروهاي تحصيلكرده داخلي استفاده كرد ،گيرد ميمواقعي كه انتقال دانش فني نيز مورد تحريم قرار 

در حالي كه در بيشتر  .شناخت دقيق دشمنان بالقوه و بالفعل كشور اهميت بسيار زيادي در اقتصاد مقاومتي دارد  -2

ي شرق شناسي و ايران شناسي وجود دارد، هيچ رشته غرب شناسي يا اسرائيل شناسي در كشور ما وجود ها كشورهاي غربي رشته

  .اهد داشتندارد كه بالطبع اثر منفي بر اقتصاد مقاومتي خو

بايد توجه داشت كه صرف منابع كشور براي آموزش بايد متناسب با  :صرف منابع آموزشي كشور متناسب با نيازها  -3

آموزش  ،تواند به افزايش بهره وري نيروي كار منجر شود ميدرحالي كه آموزش متناسب با نيازها  .نيازهاي كشور صورت گيرد

تا نيروي كار تحصيلكرده بيكار افزايش يابد،  شود ميرفت منابع شده و از طرف ديگر باعث غير متناسب نيز تنها منجر به هدر 

تواند به منظور  ميبعضي از اقداماتي كه دولت  .زيرا نيروي كار تحصيل كرده نياز به مشاغلي متفاوت با نيروي كار ساده دارد

  :هدفمند كردن منابع آموزشي انجام دهد، عبارت است از

  .به نحوي كه فقرا و مناطق محروم بيشرين استفاده را ببرند باارات آموزشيتخصيص اعت -

 2.ي رايگان فوق ليسانس و دكتراها اجتناب از گسترش بي رويه دوره -

اجراي نكات فوق باعث خواهد شد تا كشور به نقطه بهينه تخصيص منابع در مورد نظام آموزشي دست يابد و در نتيجه اين 

  .تواند به افزايش بهره وري نيروي كار كمك كند ميآموزش بهينه 

  

                                                           

  .مراجعه كنيد 14 -11صص » )ويرايش اول(ي آنها اقتصاد مقاومتي و مولفه«براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به  .1
يابد  با اين حال هنگامي كه مدارج تحصيلي فرد افزايش مي .برند پردازد، هم خودش و هم جامعه از افزايش معلومات فرد نفع مي هنگامي كه فردي به تحصيل مي .2

بنابراين اعطاي يارانه در مدارج باالتر از ضرورت كمتري برخوردار است براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به  .يابد شكاف بين منعفت فردي و اجتماع به شدت افزايش مي
  .مراجعه شود) 1371(و روزبهان  (Todaro, 1378)تودارو 



 

  كاهش نرخ مهاجرت نخبگان به خارج از كشور  .5-3

  :ي زير باشدها تواند نشانه اي از وضعيت ميمهاجرت نخبگان به خارج از كشور يا اصطالحاً فرار مغزها  نرخ باالي

  .ت داردمنافع شخصي شان بيش از منافع كشور اهمي ،براي نخبگان علمي مهاجر -

كه بيشتر براي كشورهاي ديگر  كند مينظام آموزشي كشور بدون توجه به نيازهاي واقعي ايران علمي را به افراد منتقل  -

چنانچه نظام آموزشي  .شود ميدر اينجا اهميت بسيار باالي نظام آموزشي كشور در تقويت اقتصاد مقاومتي مشاهده  .كاربرد دارد

 .كشور بتواند متناسب با نيازهاي واقعي كشور، مخصوصاً در خصوص صنايعي كه خطر تحريم آسيب شديد تري براي آنها دارد

 .كشور گام بلندي براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بر خواهد داشت ،نيروي كار مورد نياز را تربيت كند

  .اثر آن براي اقتصاد مقاومتي مشابه فرار افسران از ميدان جنگ است ،صورت گيرددر هر حال فرار مغزها به هر علتي كه 

  

  افزايش كارآفرينان در اقتصاد .5-4

ي جديد، اختيار كردن فناوريهاي ها باز كردن كارخانه ،كشور بدون داشتن گروهي از مالكان يا مديران كه حاضر به خطر كردن

دولت  .تواند به سوي اقتصاد مقاومتي حركت كند ميي جديد تجارت هستند نها شيوه رويارويي با موانع و وارد كردن ،جديد

تواند با تأسيس مدارس كارآفريني و مديريت و همچنين با احترام گذاشتن به مقوله سود و نقش بخش خصوصي به روند فوق  مي

   .كمك كنند

  

  دو قطبي نبودن جامعه .5 -5

تا كشور به لحاظ اقتصادي داراي دو قطب و گروه جدا از هم  شود ميوجود اختالف درآمد در جامعه و شكاف درآمدي باعث 

سازد و در نتيجه مشاركت افراد در اقتصاد را كاهش  ميي كشور دلسرد ها اين موضوع گروه ضعيف جامعه را از پيشرفت .باشد

بيشتر مردم شده و در نتيجه كشور را به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در مقابل  دو قطبي نبودن جامعه باعث مشاركت .دهد مي

  .سازد ميي وارده مقاوم تر ها شوك

  

  درآمدهاي صادراتي كشور تنوع .5-6

يكي از  .تنوع درآمدهاي صادراتي كشور همان طور كه در قسمت متنوع سازي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شد

  در اين زمينه بايد توجه داشت كه متنوع  .مقاوم سازي اقتصاد استي ها راه

تنوع در شركاي صادراتي  .صادراتي صورت گيرد سازي بايد در دو بخش تنوع در كاالي صادراتي و تنوع در شركاي

   .ها از طرف برخي كشورهاي خاص اثر گذاري كمتري داشته باشدتا تحريم شود ميباعث 

توانند قسمتي از خطراتي را كه به علت اقدامات خصمانه دشمنان كشور براي تجار داخلي و  ميي كارآمد بيمه ها شركت

در اين زمينه افزايش ضريب نفوذ بيمه هم براي بازار ايران و هم براي شركاي تجاري  .خارجي رخ داده است را خنثي كنند

   .بكاهد هاتواند تا اندازه اي از آثار منفي تحريم ميخارجي 

  



 

  ي اقتصاد سالم با مقاومتيها و تفاوت ها شباهت .6

به طور كلي  .هاي يك اقتصاد توسعه يافته شباهت دارد هايي كه براي اقتصاد مقاومتي ذكر شد، تا حدود زيادي به ويژگيويژگي

 ،ان اقتصادي شكوفاي اقتصاد مقاومتي نيز مشخص است كه ايشها در بيانات مقام معظم رهبري در خصوص تعريف چارچوب

با اين حال اقتصاد مقاومتي  .دانند ميداراي رشد اقتصادي باال و داراي مشاركت فعال در بازارهاي جهاني را يك اقتصاد مقاوم 

ي ها كه در شرايط تحريم شود مياقتصاد مقاومتي براي كشوري تعريف  .يي با يك اقتصاد توسعه يافته نيز استها داراي تفاوت

به عنوان مثال  .گيرد ميگرفتن قيد تحريم صورت بنابراين در چنيني اقتصادي ارتباط با دنياي خارج با در نظر .دارد خارجي قرار

ي تجاري داراي مزيت و نفع اقتصادي است صورت نگيرد و از ها ممكن است تجارت با برخي كشورها كه به لحاظ شاخص

  .جذابيت كمتري دارند در زمره شركاي تجاري قرار گيرند طرف ديگر برخي ديگر از كشورها كه به لحاظ اقتصادي

ي ها با اين مالحظات كه تحريم .تا كشور در مسير رشد و توسعه قرار گيرد شود ميبنابراين در اقتصاد مقاومتي تالش 

ي اقتصادي ها در يك اقتصاد مقاوم برخي شاخص .ي دنيا نيز تأثير جدي بگذاردهابر ساير كشور ،خارجي بر عليه اين كشور

به عنوان مثال تنوع درآمدهاي صادراتي نسبت به تخصص گرايي در  .يابند مياهميت بيشتري  ها نسبت به برخي ديگر از شاخص

  .توليد برخي محصوالت اولويت بيشتري دارد، هر چند تخصص گرايي نيز داراي اهميت است

  

  هاي كلي اقتصاد مقاومتي و محورهاي اصلي آن سياست  -7
 110بر اساس بند يك اصل » اقتصاد مقاومتي«هاي كلي  با ابالغ سياست اي رهبر معظم انقالب اسالمي اهللا خامنه آيتحضرت 

علمي و بومي  پيروي از الگوي :از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، تأكيد كردند قانون اساسي كه پس

تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد،  و عقب نشيني دشمن در جنگبرآمده از فرهنگ انقالبي و اسالمي، عامل شكست 

 بخش از نظام اقتصادي اسالم را عينيت هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام بحران همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در

  .اقتصادي فراهم كند ماسهبخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعاالن اقتصادي در تحقق ح

  :مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است انقالب به رؤساي قواي سه گانه و رئيسمعظم متن ابالغيه رهبر 

 

  

  الرحيم الّله الرحمن بسم

همه، تر از  هاي گسترده و مهم متنوع و زيرساخت ايران اسالمي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و

علمي برآمده  و اقتصادي بومي كارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي برخورداري از نيروي انساني متعهد و

آيد و دشمن  مشكالت اقتصادي فائق مي  است، پيروي كند نه تنها بر همه اقتصاد مقاومتي از فرهنگ انقالبي و اسالمي كه همان

 دارد، نشيني وا مي كرده، به شكست و عقبآرايي  تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف جنگ اقتصادي يك را كه با تحميل

هاي مالي،  اختيار، مانند بحران هاي ناشي از تحوالت خارج از اطميناني بلكه خواهد توانست در جهاني كه مخاطرات و بي

هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق  حفظ دستاوردهاي كشور در زمينه در آن رو به افزايش است، با ...اقتصادي، سياسي و 



 

زا و  درون ،عدالت بنيان ، اقتصاد متكي به دانش و فناوري،ساله انداز بيست سند چشم و قانون اساسي ها و اصول آرمان

  .اسالم را عينيت بخشد بخش از نظام اقتصادي گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام برون

هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در ادامه و  نظام، سياست اكنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت

و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حركت  قانون اساسي 44 اصل هاي كلي سياست هاي گذشته، خصوصاً استتكميل سي

  .گردد سوي اين اهداف عالي است، ابالغ مي صحيح اقتصاد كشور به

 بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات الزم و تدوين زمان درنگ و با الزم است قواي كشور بي

فعاالن اقتصادي را در اين جهاد مقدس  آفريني مردم و همه هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش نقشه راه براي عرصه

از  .بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد ملت اقتصادي  حماسه فراهم آورند تا به فضل الهي

  .توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم خداوند متعال

  اي سيدعلي خامنه 

  1392 /بهمن ماه /29

 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 

  مقاومتيسياستهاي كلي اقتصاد 

هاي  ساله، سياست انداز بيست چشم هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص با

  :گردد گرا ابالغ مي و برون پيشرو ،زا درون مولد، فرصت ساز، كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير،

و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني  هاي انساني سرمايه منابع مالي و سازي كليه امكانات و تأمين شرايط و فعال  - 1

هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء  هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري فعاليت و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در

  .درآمد و متوسط نقش طبقات كم درآمد و

به منظور  نظام ملي نوآوري كشور و ساماندهي نقشه جامع علمي سازي و اجراي پياده ،اقتصاد دانش بنيان پيشتازي  - 2

بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد  دانش ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات

  .بنيان در منطقه دانش

 پذيري رقابت ، تقويتكار توانمندسازي نيروي وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، رشد بهره محور قراردادن  -3

  .هاي مناطق كشور جغرافياي مزيتمتنوع در  هاي اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت

وري، كاهش شدت انرژي و   در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره ها يارانه سازي هدفمند استفاده از ظرفيت اجراي  -4

  .اجتماعي عدالت هاي شاخص ارتقاء

آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه  توليد تا مصرف متناسب با نقش  بري عادالنه عوامل در زنجيره سهم  -5

  .مهارت، خالقيت، كارآفريني و تجربه انساني از طريق ارتقاء آموزش،



 

، و اولويت دادن به توليد محصوالت و )بويژه در اقالم وارداتي(اساسي االهايها و ك افزايش توليد داخلي نهاده  -6

  .با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص كاالهاي وارداتي ايجاد تنوع در مبادي تأمين خدمات راهبردي و

  .(كاال مواد اوليه و(و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد و درمان امنيت غذا تأمين  -7

همراه  كاالهاي داخلي مصرف و ترويج اصالح الگوي مصرف هاي كلي مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست  -8

  .پذيري در توليد قابتو ر كيفيت با برنامه ريزي براي ارتقاء

و  ملي ثبات در اقتصاد نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به  جانبه اصالح و تقويت همه  -9

  .پيشگامي در تقويت بخش واقعي

 

 :خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق و صادرات كاالها هدفمند از  حمايت همه جانبه  - 10

  .هاي الزم و گسترش مشوق تسهيل مقررات     -

  .نياز مورد هاي گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت     -

  .تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات     -

هاي اقتصادي با  پيوند دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل برنامه ريزي     -

  .كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه

  .در صورت نيازكار مبادالت تهاتري براي تسهيل مبادالت  استفاده از ساز و     -

  .مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف ايجاد ثبات رويه و     -

پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد،  هاي توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري  - 11

  .مالي از خارج و منابع صادرات كاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري

  :طريق افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از  - 12

  .جهان بويژه همسايگان توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و     -

  .اقتصادي هاي استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف     -

  .اي و منطقه المللي بين هاي سازمان هاي رفيتاستفاده از ظ     -

  :از صادرات نفت و گاز از طريق مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل  - 13

  .انتخاب مشتريان راهبردي     -

  .هاي فروش در روش ايجاد تنوع     -

  .دادن بخش خصوصي در فروش مشاركت     -

  .گاز افزايش صادرات     -

  .افزايش صادرات برق     -

  .افزايش صادرات پتروشيمي     -



 

  .هاي نفتي صادرات فرآورده افزايش     -

اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه  افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور  - 14

  .گاز، بويژه در ميادين مشترك اي توليد نفت وه ظرفيت

براساس (صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كاالهاي داراي بازدهي بهينه فزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزشا - 15

صيانتي برداشت  هاي نفتي با تأكيد بر و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي و فرآورده) انرژي شاخص شدت مصرف

  .از منابع

تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف  هاي عمومي كشور با تأكيد بر صرفه جويي در هزينه  - 16

  .هاي زايد و هزينه هاي موازي و غيرضرور دستگاه

  .مالياتي اصالح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي  - 17

 .نفت قطع وابستگي بودجه به از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا صندوق توسعه ملي سهم  افزايش ساالنه  - 18

هاي پولي، تجاري،  در حوزه هاي فسادزا زمينه ها و سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت و سالم سازي اقتصاد شفاف  - 19

  . ... ارزي و

 مولد و اشتغال وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره در فرهنگ جهادي تقويت  - 20

  .طاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينهاع

اي و تبديل آن به گفتمان  هاي علمي، آموزشي و رسانه بويژه در محيط آن گفتمان سازي و مقاومتي ابعاد اقتصاد تبيين  - 21

  .ملي فراگير و رايج

بسيج پوياي همه امكانات كشور،  دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و  - 22

  :اقدامات زيررا معمول دارد

  .مناسب و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات هاي علمي، فني بكارگيري ظرفيت شناسايي و     -

  .و افزايش هزينه براي دشمن هاي تحريم برنامه رصد     -

ه هنگام در برابر مخاطرات و واكنش هوشمند، فعال، سريع و ب هاي مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح     -

  .خارجي هاي داخلي و اختالل

  .نظارت بر بازار هاي گذاري و روزآمدسازي شيوه شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت  - 23

  .آن افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصوالت داخلي و ترويج  - 24

هاي فوق پرداختند كه اهم موارد مورد تأكيد در جداول  سياستبه تبيين  20/12/1392همچنين ايشان در بيانات جلسه مورخ 

   :و نمودارهاي زير ذكر شده است

 

 



 

 مرور سريع مرور سريع مرور سريع مرور سريع 

  مقاومتي اقتصاد هاي سياست تبيين جلسه در بيانات

 20/12/1392  
        طالييطالييطالييطالييجمالت جمالت جمالت جمالت         موضوعات اصليموضوعات اصليموضوعات اصليموضوعات اصلي

پيشنهاد براي پيشنهاد براي پيشنهاد براي پيشنهاد براي 

        مطالعه بيشترمطالعه بيشترمطالعه بيشترمطالعه بيشتر

چيستي و چرايي چيستي و چرايي چيستي و چرايي چيستي و چرايي 

        اقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتي

 فـرداي  و امروز وضعيت با متناسب است؛ ما اسالمي و انقالبي فرهنگ از ي برآمده كه است علمي و بومي الگوي يك واقع در مقاومتي اقتصاد سياستهاي ي مجموعه •
 .است ما

 مشكالت ميتواند كند؛ برآورده اقتصادي مسائل ي زمينه در را اسالمي جمهوري نظام اهداف ميتواند است؛ كشور اقتصاد براي بلندمدت تدبير يك ]اقتصاد مقاومتي[ •
 .كند برطرف را

 بـه  مـرتبط  كـل  يك مجموع، در جهاني اقتصاد و كشورها؛ از بسياري به شد سرريز آمريكا از و غرب از بود، اقتصاد اين از ناشي كه مشكالتي با داري سرمايه اقتصاد •
 را خودشـان  اقتصـاد  كـه  برآمدنـد  صدد در كشورها از خيلي بنابراين. كمتر بعضي بيشتر، بعضي شدند؛ متأثر وبيش كم مشكالت اين از كشورها طبعاً است، يكديگر
 .ببخشند تحقق كنند، ريزي برنامه كشورهايشان با متناسب شكل به را مقاومتي اقتصاد همين تعبيري به كنند؛ سازي مقاوم

 در دنيـا  در آنچـه  از ميشـويم  متـأثر  بنـابراين  داشـت؛  هـم  نميتـوان  دنيا كنوني شرايط در و نداريم وجه هيچ به را جهاني اقتصاد از شدن منعزِل و جداشدن قصد ما •
 .افتد مي اتفاق جهاني اقتصادهاي

 ما بنابراين... داريم قرار هم نيت سوء و تهاجم مورد نگرفتن، قرار قدرتها سياستهاي تأثير تحت بر اصرارمان خاطر به مان، مداري عزت خاطر به استقاللمان، خاطر به ما •
  .كنيم سازي مقاوم را اقتصادمان و كنيم محكم را اقتصاد هاي پايه اينكه به بورزيم اهتمام بايستي بيشتر

 ي ابالغيه

 هاي سياست

 اقتصاد« كلي

  »مقاومتي
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اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد         مؤلفهمؤلفهمؤلفهمؤلفه    10101010

        مقاومتيمقاومتيمقاومتيمقاومتي

 تـورم،  كـاهش  اشـتغال،  قبيـل  از ملي، توليد قبيل از اقتصادي، رشد قبيل از است؛ كالن شاخصهاي بهبود و كشور اقتصاد در پويايي و تحرك ايجاد ي مسئله يكي •
 .عمومي رفاه وري، بهره افزايش

 عـدالت  مهـم  و كليـدي  شـاخص  تـر،  مهم شاخصها اين ي همه از و شده؛ گرفته نظر در شاخصها اين در بهبودي و كشور اقتصاد در تحركي سياستها، اين تأمين در •
 .نيستيم آن به معتقد و نداريم قبول وجه هيچ به اجتماعي عدالت تأمين بدون را كشور اقتصادي رونق ما يعني. است اجتماعي

 .است تهديدزا عوامل برابر در مقاومت توانايي ،دوم ي مؤلفه •

 داخلـي  ظرفيتهـاي  بـرروي  اصلي ي تكيه مقاومتي اقتصاد سياستهاي اين در يعني ...شده؛ ديده سياستها اين در كه است داخلي ظرفيتهاي بر تكيه ،سوم] ي نكته[ •
 .است گسترده هم بسيار كه است،

 .جهادي مديريت جهادي، همت گرفته؛ قرار مالحظه مورد سياستها اين در كه است جهادي رويكرد ،چهارم ي نكته •
 .باشد مجاهدانه هم و باشد، برنامه با هم باشد، قدرت پر هم باشد، علمي هم ميشود، كه حركتي بايد •

 آيند مي مردم هرجا كه ميكند تأكيد هم اسالمي معارف و بيانات ميدهد، نشان ما به هم تجربه. شده مالحظه سياستها اين در كه است محوري مردم ،پنجم ي نكته •
 .هست هم الهي پشتيباني و الهي كمك و الهي عنايت هستند، مردم هرجا) 5( الجماعة؛ مع اهللاِ يد. هست هم خدا دست

 ي ابالغيه

 هاي سياست

 اقتصاد« كلي

  »مقاومتي
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 ي زمينه در شرايطي، هيچ در كشور كه بگيرد شكل طوري كشور داخلي توليد بايد. دارو و غذا اول ي درجه در است؛ اساسي و راهبردي اقالم امنيت ششم ي مسئله •
 .نشود مشكل دچار دارو ي زمينه در و تغذيه

 .است نفت به وابستگي همين ما اقتصادي آسيبهاي ترين سخت از يكي است؛ نفت به وابستگي كاهش ،هفتم ي نكته •
 .گذاشت اختيار در فرآورده صورت به ميتوان را نفت است؛ خام نفت فروش از حداقلي ي استفاده بر ما ي تكيه] بلكه[ نشود، استفاده نفت از نميگوييم ما •

 زمينـه  ايـن  در البته. زائد َكردهاي هزينه از پرهيز اسراف، از پرهيز وپاش، ريخت از پرهيز جويي، صرفه ي مسئله است؛ مصرف الگوي اصالح ي مسئله ،هشتم موضوع •
 .است مسئوالن به متوجه من اول خطاب

 .است ديگر حرف يك كردن مصرف بد است، حرف يك كردن مصرف نباشد؛ وپاش ريخت ميگوييم ما] بكشند[ رياضت نميگوييم مردم به وجه هيچ به ما •

دست  بايستي ميخواهيم، را امنيت اگر باشد؛ داشته امنيت اقتصادي ي صحنه بايد باشند، اقتصاد ي صحنه در مردم ميخواهيم اگر ما است؛ فسادستيزي ،نهم ي نكته •
 .بشود بسته قانون ي شكننده و قانون ي دورزننده و چي سوءاستفاده و مفسد

  .است مهمي بسيار ي مشخصه يك هم اين كه است محوري دانش ي مسئله مقاومتي، سياستهاي هاي مؤلفه از دهم ي نكته •

ضرورت تهيه و ضرورت تهيه و ضرورت تهيه و ضرورت تهيه و 

هاي هاي هاي هاي     ابالغ سياستابالغ سياستابالغ سياستابالغ سياست

        اقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتي

 .است مفيد باشيم نداشته ما هم تحريمي هيچ كه دوراني براي است، مفيد هم امروز براي است؛ بلندمدت سياستهاي سياستها اين •
 هضـم  خودش در را آن نتواند آمد، وجود به دنيا در نويي راه جديد، طرح يك جديد، فكر يك چنانچه اگر كه نيست بسته نيست، متحجري سياستهاي سياستها اين •

 .است انعطاف قابل نيست؛ جور اين وجه هيچ به كند،
 .كرديم ذكر سياستها اين ي تهيه عامل و انگيزه عنوان به را اصلي ي نكته چهار سياستها اين مقدمه در كرديم، ابالغ ما كه متني در •

 .بود كشور معنوي و مادي فراوان ظرفيتهاي به ي اشاره يكي •
 .نداريم توجه آن اهميت به يا عجيب، ظرفيتهاي اين ي گستره به نيستيم آگاه ماها از خيلي است؛ وسيع خيلي كشور ظرفيتهاي •
 سن سال ونه بيست تا سال پانزده بين ما جمعيت درصد 31 از بيش االن يعني وضعيتيم؛ بهترين در جوان نيروي بودن دارا جهت از و انساني نيروي لحاظ از االن ما •

 .است عالي وضعيت اين دارند؛
 .كارند مشغول شركتها اين در فعال و متخصص هزار هفده االن كه داريم بنيان دانش شركت هزار پنج •
 .است دنيا امروز حياتي رگ گاز و نفت. ندارد گاز و نفت ما ايران قدر به دنيا در كشوري هيچ •

 .بشود برطرف ندارد امكان مهم، جمعيِ اقتصاديِ حركت يك با جز اينها كه  - ديرپا مشكالت مزمن، مشكالت  - داريم كه است مشكالتي ،دوم ي نكته •

 اقتصـادي،  جنـگ  به شده تبديل امروز، تا 90 سال زمستان حدود از تحريمها اين منتها بود، قبل از تحريمها خب. است خارجي اقتصادي تهديدهاي ،سوم ي نكته •
 .است ما ملت متوجه كه است اقتصادي عيار تمام جنگ يك نيست، هدفمند تحريم آن اسم ديگر

 فشـارها  ايـن  مقابـل  در بايـد  داشـت،  خواهـد  وجـود  فشـارها  همـين  ديـد  خواهيـد  بـاز  برسد، حلي ي نقطه به شاءاهللا ان اگر مذاكرات اين و اي هسته ي مسئله اين •
 .كرد بخشي استحكام داخلي بناي به بايد كرد، سازي مصونيت

 مشكالت] كه بود[ آمريكا مشكالت سرريز حقيقت در هم اروپا در آمريكا؛ اقتصاد و غرب اقتصاد از است ناشي كه... است؛ جهاني اقتصادي بحرانهاي ،چهارم ي نكته •
  .زد دامن را
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الزامات تحقق الزامات تحقق الزامات تحقق الزامات تحقق 

        اقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتي

 و دولت؛ مسئوالن مجريه، ي قوه اول، ي درجه در  - كشور مسئولين بگيرند تصميم بايد است؛ مردمي فعاالن و اصلي مديران و مسئوالن جدي عزم ،اول ي درجه در •
 .قضائيه ي قوه و مقننه؛ ي قوه نيز

 .بود خواهد »الصلحت عملوا و« مصداق قطعاً بكند، عمل و اقدام زمينه اين در كه هركسي است؛ صالح عمل يك اينجا در عمل] است[ عمل ميدان در ورود ،دوم •
 خواهد وجود به كلمه واقعي معناي به اقتصادي ي حماسه وقت آن شد، اين اگر گوناگون؛ هاي برنامه برنامه، به بشود تبديل بايد بزرگ، راه ي نقشه اين كلي، طرح اين •

 .آمد
 در حـاال  لكـن  افتـاد؛  تأخير متأسفانه اقتصادي ي حماسه آمد؛ وجود به سياسي ي حماسه بحمداهللا اقتصادي، ي حماسه و سياسي ي حماسه سال گفتيم را امسال ما •

 .بود خواهد اقتصادي ي حماسه براي سرآغازي اين سال، پايان

 .شده داده قوه سه رؤساي سوي از كار اين دستور كه است اجرايي سياستهاي و برنامه به تبديل ،سوم ي مسئله •

 .كنند معين قوا رؤساي بايد را هماهنگي اين سازوكار البته كه است گوناگون بخشهاي ميان هماهنگي ،چهارم •

 موظف تشخيص مجمع هم بدهند، قرار نظارت تحت را خودشان هاي دستگاه بايد قوا رؤساي هم بشود؛ نظارت بايد است؛ سطوح ي همه در نظارت ،پنجم ي مسئله •
 .كند عمل كامل طور به شده داده كه نظارتي مسئوليت به كه است

 .برداشت ميشود را اينها كه دارد وجود موانعي. است موانع رفع ،ششم مطلب •

 آنهـا  مخصـوص  اما موظفند كشور هاي رسانه و صداوسيما البته بشود؛ ارائه مقاومتي اقتصاد از درستي تصوير بايد است؛ سازي گفتمان هفتم، الزم كار و هفتم الزام •
 .نيست

 و باشـند  معتقـد  و بداننـد  مـردم  تـا  بشـود  سازي گفتمان و بدهند ارائه عمومي و بزرگ حركت اين از را درستي تصوير بايستي دلسوزان، و فكر صاحبان مسئولين، •
 .شد خواهد عملي كار صورت، اين در بخواهند؛

 احياناً كنند، استنتاج كنند، پردازش كنند، گردآوري را اطالعات كند؛ پايش را كار اين پيشرفت دقيق طور به كه باشد داشته وجود بينايي و قوي رصد مركز بايستي •
 انجام مردم به رساني اطالع نهايت در و كنند، معين سنجش شاخص بخشي هر براي كنند، مشخص بگيرد انجام اي مرحله هر و مقطعي هر در بايد كه را حركتي آن

  .بگيرد
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واژگان كليدي واژگان كليدي واژگان كليدي واژگان كليدي 

بيانات رهبر معظم انقالب  
اسالمي در جلسه تبيين  

سياست هاي اقتصاد مقاومتي

1392/12/20

سياستهاي سياستهاي سياستهاي سياستهاي 
اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد 
مقاومتيمقاومتيمقاومتيمقاومتي فسادستيزيفسادستيزيفسادستيزيفسادستيزي

دانش محوريدانش محوريدانش محوريدانش محوري

گفتمان گفتمان گفتمان گفتمان 
سازيسازيسازيسازي

سياستهاي سياستهاي سياستهاي سياستهاي 
اجرايياجرايياجرايياجرايي

عمل صالحعمل صالحعمل صالحعمل صالح

حماسه حماسه حماسه حماسه 
اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي

مشكالت مشكالت مشكالت مشكالت 
اقتصادي اقتصادي اقتصادي اقتصادي 
كشوركشوركشوركشور

جنگ جنگ جنگ جنگ 
اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي

اصالح اصالح اصالح اصالح 
الگوي الگوي الگوي الگوي 
مصرف مصرف مصرف مصرف 

امنيت اقالم امنيت اقالم امنيت اقالم امنيت اقالم 
راهبرديراهبرديراهبرديراهبردي

مردم محوريمردم محوريمردم محوريمردم محوري

رويكرد رويكرد رويكرد رويكرد 
جهاديجهاديجهاديجهادي

ظرفيتهاي ظرفيتهاي ظرفيتهاي ظرفيتهاي 
داخليداخليداخليداخلي

عدالت عدالت عدالت عدالت 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

مؤلفه هاي مؤلفه هاي مؤلفه هاي مؤلفه هاي 
الگوي الگوي الگوي الگوي 
اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد 
مقاومتيمقاومتيمقاومتيمقاومتي

مقاوم سازي مقاوم سازي مقاوم سازي مقاوم سازي 
اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد

الگوي بوميالگوي بوميالگوي بوميالگوي بومي
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  جزئيات تكميلي

  هاي داخلي ماهاي داخلي ماهاي داخلي ماهاي داخلي ما    هايي از ظرفيتهايي از ظرفيتهايي از ظرفيتهايي از ظرفيت    نمونهنمونهنمونهنمونه

  انساني و نيروي جوانقرار داشتن در بهترين وضعيت از لحاظ نيرو  - 1

  هزار عضو هيئت علمي پنج و ي دانشگاه و شصت آموخته هزار دانشجو، ده ميليون دانش وصد برخورداري از چهارميليون -2

  در آنها فعال و متخصص هزار هفدهبنيان با اشتغال  هزار شركت دانش برخورداري از پنج - 3

  هاي علمي در بعضي از رشته دنيا] اول[ كشور هشت هفت جزوي پانزدهم علمي دنيا و  قرار داشتن كشور در رتبه - 4

  ارزشمند و كمياب فلزهاي سيمان، طال، :دني چونمعهاي  و برخورداري از سرمايه گاز و نفت اول ي رتبه -5

  داخلي ناخالص توليد دالر ميليارد هزار حدود با جهان اقتصادهاي در هفده ي رتبه - 6

  سد و راه] مثل[ زيربنايي هاي سرمايهداشتن  - 7

 ي مسئله ( غرب و شرق و جنوب و شمال چهارراهي موقعيت آزاد، آبهاي به دسترسي: چون جغرافيايي مزيت و ظرفيت -8

  )ترانزيت

  اي هسته انرژي و خورشيد و آب انرژي] مثل[ پاك هاي انرژي ظرفيت اقليمي، تنوعبرخورداري از  -9
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  هايي از مشكالت اقتصادي ما نمونه

  نفت به وابستگي - 1

  و واردات بدون اولويت واردات به عادت -2

   مزمن تورم - 3

  بيكاري - 4

  گمركي و بانكي پولي، ،مالي نظامات  :نندما اقتصادي ساختارهاي از برخي بودن معيوب -5

   مصرف الگوي در اشكال - 6

  توليد ي مسئله در اشكال - 7

  وري بهره در اشكال -8



 

  ي تحقق اقتصاد مقاومتيراهكارها -8

  :ي زير را پيش رو داردها راه حل ،ي واردهها براي مقابله با شوك) اعم از يك فرد يا يك كشور(به طور كلي هر عامل اقتصادي 

ي وارده كه به معناي باال بردن توان انعطاف پذيري اقتصاد در ها استفاده از كليه منابع موجود براي مبارزه با شوك) الف

  .باشد ميبهره گيري از منابعش 

  .)ها كاهش هزينه(از بيشتر اند اجتناب از مصرف بي رويه يا پس) ب

  .)ي ديگرها افزايش درآمد از راه(متنوع سازي منابع درآمدي اقتصاد ) ج

  .شوك به اقتصاد و شايد از همه مهمتر پيشگيري از وارد شدن) د

ي بر عليه ايران در صورتي از موفقيت برخوردار است كه موفق به جلب همكاري كشورهاي بيشتري بر الملل بيني ها تحريم

ي الملل بينسرمايه اجتماعي  ،خط مقدم اقتصاد مقاومتي» .پيشگيري بهتر از درمان است« با توجه به اصل بديهي  .عليه ايران شوند

به زبان ساده تر توانايي ايران در جلوگيري از پيوستن ساير كشورها به جمع كشورهاي تحريم كننده، برهم زدن  .ايران است

  .اتحادهاي موجود بر عليه كشور و گسترش متحدان عامل بسيار مهمي در تقويت اقتصاد ملي است

ستگي به توان ضعيف ترين حلقه قدرت زنجير فوق ب .تحريم وضع شده توسط گروهي از كشورها مشابه يك زنجير است

بنابراين براي مبارزه با تحريم  .ي قوي درهم خواهد شكستها آن دارد، چنانچه حلقه فوق بشكند كل زنجير عليرغم داشتن حلقه

در شرايط فعلي اتحاديه اروپا در مقايسه با آمريكا و  .بايد ضعيف ترين كشورهاي تحريم كننده را مورد شناسايي قرار داد

بنابراين ايران در  .پرتغال، اسپانيا و ايرلند نسبت به ساير كشورهاي اروپايي در موقعيت ضعيف تري قرار دارند ،هاي يونانكشور

  .مذاكره با كشورهاي فوقاز شانس بيشتري برخوردار خواهد بود

مذاكره و نزديكي با انجام  .عالوه بر آن وضع تحريم باعث ضرر و زيان گروههايي در كشورهاي تحريم كننده خواهد شد

   .تواند راههاي جديدي را به كشور نشان دهدگروههاي مذكور مي

درحالي كه در بيشتر كشورهاي  .شناخت دقيق دشمنان بالقوه و بالفعل كشور اهميت بسيار زيادي در اقتصاد مقاومتي دارد

اسرائيل شناسي در كشور ما وجود ندارد كه هيچ رشته غرب شناسي يا  ،ي شرق شناسي و ايران شناسي وجود داردها غربي رشته

  .بالطبع اثر منفي بر اقتصاد مقاومتي خواهد داشت

توجه به سرنوشت  .نيست )چه بين مردم و چه بين مردم و دولت(البته اين امر به معناي غفلت از سرمايه اجتماعي داخلي 

رابطه خود را با غرب به هر قيمتي اصالح كرده بود و ليبي  رژيم قذافي .ليبي در اين زمينه آموزنده است قزافي، ديكتاتور معدوم

سرمايه اجتماعي  ،اما هنگامي كه سرمايه اجتماعي داخلي رژيم از بين رفت ،رفت مياز توليد كنندگان مهم نفت مرغوب به شمار 

  .ي قذافي نيز از هم پاشيدالملل بين

در بهترين حالت ورود  ها تحريم .ت خصمانه صورت گرفته استخط دوم اقتصاد مقاومتي شامل راهكارهاي مبارزه با اقداما

انساني و اجتماعي  ،ي فيزيكيها سرمايه صحيح ريزي برنامهتواند با  ميدر چنين شرايطي كشور  .سازند ميرا مختل  سرمايه خارجي

گسترش صادرات غير نفتي  يا همان ضمن آنكه متنوع سازي منابع درآمدي كشور .داخلي را جانشين سرمايه از دست رفته سازد

  .دهد ميقدرت اقتصادي را افزايش  ،آثار تحريم را تضعيف خواهد كردو با افزايش توان كشور
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 .در صورت احداث صنايع جديد بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه مواد اوليه و يدكي آنها از چه طريقي تأمين خواهد شد

   .اصم، اقتصاد مقاومتي تقويت نخواهد شددر صورت واردات كاالهاي فوق از كشورهاي متخ

ي فوق را ها از سوي ديگر هزينه اقدامات صحيح دهد، دولت بايد با ميي تجارت را افزايش ها با توجه به اينكه تحريم هزينه

 اعم از زير(تواند خود را در شكل مقررات زدايي و گسترش نظام ارتباطي كشور  مياين امر  .براي بخش خصوصي كاهش دهد

  .نشان دهد) ...خطوط تلفن و اينترنت و ،ي حمل و نقلها ساخت

بايد از وابستگي به چند كشور معدود در حوزه تجارت به  ،در كوتاه مدت كه امكان متنوع سازي توليدات وجود ندارد

ي ها ساير راهشدت دوري كرد يا به زبان ديگر براي تجارت يك كاالي خاص اقدام به متنوع سازي در شركاي تجاري كشور و 

  .ارتباطي نمود

اما با اين حال نبايد در دام افزايش توليد همه  ،افزايش توان توليد داخلي از نكات مهم در ساخت اقتصاد مقاومتي است

صرفنظر از آنكه در بسياري از موارد مصرف  .و قطع كامل تجارت افتاد) ي نسبي بالقوه و بالفعلها بدون توجه به مزيت( هاكاال

توان خطوط بعدي اقتصاد مقاومتي را متنوع سازي  ميبنابراين  .آيند ميبهينه و كنترل ضايعات راه حل كارآمد تري به حساب 

  .ي نسبي بالفعل و بالقوه و مصرف بهينه دانستها مزيت بر اساس ساختار توليد

نيز بايد اهميت بيشتري  اند كشور كه در حال حاضر كمتر مورد استفاده قرار گرفته ي نسبيها همچنين توجه به برخي مزيت

به عنوان مثال ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي در مسير اصلي ترانزيت شرق به غرب و اتصال كشورهاي آسيايي ميانه  .داده شود

ي همسايه از هاكشور ،ي آزادها انند افغانستان به آبهمچنين تنها دسترسي برخي كشورهاي اطراف ايران م .به اروپا قرار دهد

اين مزيت جغرافيايي در حالي كه تجارت خدمات در حال حاضر سهم قابل توجهي در تجارت جهاني دارد  .جمله ايران است

   .تواند درآمد بااليي را براي كشور به همراه داشته باشد مياهميت قابل مالحظه اي داشته و 

در حالي كه در حال حاضر كشور به شدت وابسته  .ي اقتصاد مقاومتي استها هاي نفتي يكي از اولويتمتنوع سازي درآمد

بايد توجه داشت كه متنوع سازي هم در  ،به درآمدهاي نفتي است و مشتريان نفتي ايران نيز تعداد معدودي از كشورها هستند

  .را كاهش دهد ها يادي تأثير تحريمتواند تا حدود ز ميمحصوالت نفتي و هم در شركاي نفتي ايران 

  

  نكاتي درباره تحقق اقتصاد مقاومتي -9
هاي تحقق  شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي تحقق اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايد به آسيب راي شناخت بسترها و زمينهب

 .ي اقتصاد مقاومتي داشته باشيم اولين نياز اين است كه مركزيت و محوريتي براي فعاليت در عرصه .اقتصاد مقاومتي پرداخت

فرماندهي هوشمند و متمركزي براي  .فعاالن اين عرصه بايد بتوانند اطالعات و دستاوردهاي خود را در جايي به اشتراك بگذارند

مستعد و مناسب براي فعاليت علمي و عملياتي در اين عرصه الزم  هاي اين حوزه و شناسايي و آموزش نيروهاي هدايت فعاليت

اي فعال و مؤثر، از  بايد در شبكه اند، مي مند و مراكز تحقيقاتي و اجرايي كه به اين موضوع ورود كرده افراد دغدغه .است

مراكزي چون شوراي  .داشته باشد اي پويا و هوشمند براي اين مسأله وجود شوند و سامانه هاي مهم و مسائل جديد مطلع  فعاليت
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اند، بايستي با عنايت به مسائل فوق در كمك گرفتن از ديگر نيروها پويا و  عالي امنيت ملي كه در اين موضوع ورود خوبي داشته

  .چابك باشند

المللي و نيز  نباني فضاي اقتصادي داخلي و بي ي اقتصاد مقاومتي نياز به رصد و ديده نياز دوم آن است كه فعاليت در عرصه

كه به اين  ضمناً براي اين .بدون اين دو، فعاليت براي تحقق اقتصاد مقاومتي امكان ندارد .روزآمد دارد گردآوري آمارهاي دقيق و 

پذيري اقتصادمان را بر اساس آنها شناسايي كنيم و بدانيم اين  هاي بومي نياز داريم تا ميزان مقاومت و آسيب دو برسيم، به شاخص

تواند تحمل كند؟ اقتصاد  تواند در برابر فشارها مقاومت كند و اين سد اقتصادي چه ميزان فشار را مي تصاد ما تا چه اندازه مياق

هاي بومي متناسب با اين مسائل بومي خودمان نياز داريم؛ كاري كه از جوانان ما  غربي براي خودش شاخص دارد و ما به شاخص

  .آيد خوبي برمي به

  

ويژه  ي زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي براي عموم مردم و به سوم، ضرورت طراحي يك الگوي مشخص از شيوه ي مسأله

ي اقتصاد مقاومتي  براي مدافعان انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است؛ آنهايي كه قائل به صحت و صدق ايده

دهيم كه بدانند نيازها و مقتضيات انقالب چه نوع سبك  دم ارائه مياي از مر يعني ما چه الگوي مشخصي را براي بدنه. هستند

ي امور و سپس اين بخش از مردم را به سبك زندكي متناسب با انقالب  طلبد؟ ابتدا بايد دولت را در سبك اداره زندگي را مي

  .تر كنيم رنگوسيله سبك زندگي متناسب با مقتضيات انقالب را در جامعه پر تشويق و تأييد كرد تا بدين

طراحي » ي حرام ي جهادي، و پرهيز از لقمه نفس ملي، روحيه اعتماد به«ي  گانه ي زندگي را بر اساس سه وقتي يك شيوه

البته طبيعي . كند گانه نقشي اساسي ايفا مي توجه به معنويت ديني در اين سه. توانيم به كارآمدي آن اميدوار باشيم كرديم، مي
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ي  بنابراين وجود روحيه. گونه نيست افرازي اين اي مردم ملموس و باورپذيرتر باشد، اما جنگ نرماست كه جنگ نظامي بر

در روايات ما اين عبارت وجود دارد كه اگر . هاي ديني در آن سبك زندگي بسيار مهم و كليدي است جهادي منبعث از آموزه

  1.كند اى از نفاق زندگى را ترك مي گونه كسى در ميدان جنگ نبوده باشد يا در دلش حديث جهاد نخواند، به

ي زندگي را از  ي عموم عالقمندان انقالب بكشانيم تا چهره ي زندگي مقاوم و جهادي را بايد به عرصه اين شور و حماسه

ري شود و اين مهم بايد در نعليم و تربيت رسمي و غير رسمي اقتصادي متناسب با انقالب اسالمي پيگي. تفاوتي بزداييم اتراف و بي

ما بايد نظام تعليم و تربيت اقتصادي خاص خودمان را براي مقاومت اقتصادي و جهاد اقتصادي، تبيين و طراحي و سپس اجرا 

  .كنيم

بدون معنويت و سالمت معنوي، مقاومت . ي معنوي افراد و جامعه استوار است بديهي است اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه

ي زندگي  ي حرام هر الگويي را كه از شيوه لقمه. ي حرام است مهم اقتصادي در اين زمينه، پرهيز از لقمه مثال. شكننده است

كسي كه شكمش از حرام پر باشد، پاي هيچ مبارزه و . كند فايده مي استفاده و بي متناسب با اقتصاد مقاومتي ارائه بدهيد، بي

ويروس كشنده و خطرناك است كه ايمني دستگاه تشخيص و عملكرد افراد ي حرام مانند يك  لقمه. مقاومتي حاضر نخواهد شد

هاي حرام و ميزان آن را در اقتصاد كشورمان  لذا يكي از اهداف اساسي ما بايد اين باشد كه مسير لقمه. كند كلي نابود مي را به

  .شدت مقابله نماييم هاي آن به بررسي كنيم و سپس با كانون

خوارها به  ضروري است كه مردم وارد اين عرصه شوند تا از ورود رانت. اً اقتصادي مردمي استاقتصاد مقاومتي ماهيت

ي اقتصادي فراهم كنيم، قطعاً  اگر ما فضا را براي حضور جوانان مؤمن و خالّق ايران اسالمي در عرصه. اقتصاد جلوگيري كنند

  .تحوالت مثبتي را در اين عرصه شاهد خواهيم بود

كاركرد نظام آموزشي آن . كند م عبارت از اين است كه نظام آموزشي ما متناسب با اقتصاد مقاومتي عمل ي چهار مسأله

اما متأسفانه در . است كه كودكان و نوجوانان و جوانان يك كشور را متناسب با شرايط و نيازهاي تاريخي آن برهه تربيت كند

وزارت دفاع آمريكا كتابي را . كنم سازي اشاره مي عملكرد آمريكا در دشمن به يك مثال از. افتد خوبي نمي كشور ما اين اتفاق به

مخاطبان كتاب هم عموماً . صفحه منتشر كرده كه موضوعات امنيت ملي آمريكا را در آن برشمرده و توضيح داده است 400در 

يعني . اين موارد هم اشاره كنند هاي خودشان به هاي آمريكا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث معلمان دبيرستان

آمريكايي كه مشكل امنيتي با همسايگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز براي ديگران است، با استفاده از نظام آموزش و 

ي امنيت اقتصادي و دشمنان اقتصادي مطرح  پرورش خود كاري كرده كه در ذهن جوانان و نوجوانان اين كشور همواره دغدغه

  .دباش

حال اين سؤال مطرح است كه نظام آموزشي ما چه اندازه به دنبال جهادي بارآوردن مخاطبان خويش است و آيا اصالً فكري 

دبستان براي اين مسأله برنامه داشته  ما نياز داريم كه از سطح پيش! دارد كه فرزندان اين مرز و بوم را جهادگر باربياورد؟  براي اين

بنابراين توجه به نظام . استان و كاريكاتورهايي احتياج داريم كه كودكانمان را به اين سمت هدايت كنيمما به شعر و د. باشيم

  .آموزشي و تربيتي در اين عرصه بسيار مهم است
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ما به نظام تبليغاتي هماهنگ . هاي اقتصاد مقاومتي است اي و تبليغاتي ما براي رواج آموزه ي نظام رسانه مورد پنجم هم درباره

هاي  بندي خوبي و در بسته هاي رسمي و غير رسمي مختلف، به ها را از طريق رسانه و منسجمي احتياج داريم كه بتواند اين آموزه

هايي مسئول كاري شبيه اين كار بودند و  گونه كه در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه مناسب به مردم عرضه كند؛ همان

هاي تلويزيوني و راديويي و حتي  ها، اينترنت، شبكه ها، سخنراني ما بايد از ظرفيت همايش بنابراين. كردند براي آن فكر مي

  .مجالس مذهبي و هيئات براي رسيدن به اين مقصود استفاده كنيم

ها  كه چقدر توان واكنش به كنش ي ششم، امكان واكنش سريع نظام اقتصادي ما در برابر حمالت اقتصادي است؛ اين مسأله

اگر . توانيم در اين واكنش سريع استقامت داشته باشيم شود و چقدر مي ي را داريم كه به نظام اقتصادي ما وارد ميو حمالت

توانند خودشان را  توانيم مصارف كشور را پايين بياوريم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتي مي بحراني پيش بيايد، تا چه ميزان مي

  .هايمان ترميم شوند بايد تكميل و ضعف هاي ما در اين زمينه مي با اين تغييرات هماهنگ كنند؟ قوت

دوباره به . اقتصاد مقاومتي ماهيتاً اقتصادي مردمي است. ي هفتم، ايفاي نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتي است مسأله

مقاومتي كنيم، هيچ لزومي ندارد كه هاي موازي در اقتصاد  گرديم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازي تعاريف ابتداي بحث برمي

خوارها به اقتصاد  اين نهادسازي را دولت انجام دهد، بلكه ضروري است كه مردم وارد اين عرصه شوند تا از ورود رانت

نهاد  هاي مردم ي پول مطرح است، نهادهاي اقتصادي مردمي و سازمان ها و مشكالت مبادله االن كه بحث تحريم. جلوگيري كنند

اگر ما فضا را براي حضور جوانان مؤمن و خالّق ايران اسالمي در . اي داشته باشند كننده وانند نقش بسيار پررنگ و تعيينت مي

  .ي اقتصادي فراهم كنيم، قطعاً تحوالت مثبتي را در اين عرصه شاهد خواهيم بود عرصه

ريزي كردند  وزارت دفاع اين كشور برنامههاي معروف آمريكا در واحد اقتصادي  در زمان جنگ جهاني دوم، اقتصاددان

هاي  امروز ما نياز داريم كه يك بار مهارت. هاي مردمي براي جنگ استفاده كنند توانند از شرايط موجود و ظرفيت كه چگونه مي

اگر كساني چند آيد و  مردم خودمان را كامالً رصد كنيم تا دريابيم كه در روز مبادا مهارت چه كساني براي اين كشور به كار مي

  .مهارت دارند، كدام مهارتشان در اولويت استفاده قرار دارد

. كند كلي نابود مي ي حرام مانند يك ويروس كشنده و خطرناك است كه ايمني دستگاه تشخيص و عملكرد افراد را به لقمه

اقتصاد كشورمان بررسي كنيم و سپس با  هاي حرام و ميزان آن را در لذا يكي از اهداف اساسي ما بايد اين باشد كه مسير لقمه

  .شدت مقابله نماييم هاي آن به كانون

كه عمليات جهاد اقتصادي ما موفق باشد، بايد بازيگران اصلي اين اقتصاد را نه به صورت كلي، كه  به گمان من براي اين

بندي تخصصي تبديل كنيم كه شامل  تقسيمبندي خود را از حالت مردم و مسئولين به يك  يعني تقسيم. كامالً جزئي تعيين كنيم

  .ي اقشار ديگر بشود دار و همه آموزان، معلمان و زنان خانه اساتيد دانشگاه، اساتيد حوزه، دانشجويان، طالب، دانش

اگر دولت در شرايط عادي از فعاالن . ي هشتم، لزوم توجه و دلجويي و حمايت دولت از فعاالن اقتصادي است مسأله

تواند انتظار داشته باشد كه آنها هم در روز مبادا به  ز كشاورزان و كارگران و كارمندان حمايت كند، آن وقت مياقتصادي و ا

اما اگر دولت آنها را رها كند و به مشكالت آنها اهميتي ندهد و فقط به فكر خود باشد، ديگر تواني براي . كمك كشور بيايند
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شان به  السالم در نامه چه حضرت اميرالمؤنين عليه د در روز مبادا مقاومت كنند؛ چنانماند كه بخواهن مقاومت در اين اقشار نمي

  .اند مالك اشتر به اين معنا اشاره كرده

هاي جهاني در اقتصاد مقاومتي  هاي بالقوه و فرصت ي نهم، تحرك دستگاه ديپلماسي كشور براي فعال كردن ظرفيت نكته

شود و كشف و بكارگيري و ساخت ظرفيت اين شبكه  يا از اقتصاد جهاني معنادار مياي پو اقتصاد مقاومتي در شبكه. است

جهاني شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادي نيز تعاريف جديد به خود بگيرد، لذا ما نيازمند بازيگراني . ي ماست برعهده

همچنين الزم است تا گردآوري و . هستيمهاي مختلف آشكار و پنهان آن  ي اقتصاد جهاني و بازي در اليه خاص در عرصه

به هر حال ممكن است هر كشوري در . هاي مشابه را مجدانه پيگيري كنيم استفاده از تجارب اقتصادي ديگر كشورها در زمينه

اي با مشكالت اقتصادي مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه ديپلماسي كشور اين تجربيات را گردآوري كند و در اختيار  يك برهه

  .فعاالن و محققان اقتصادي بگذارد، اين مسأله براي اقتصاد كشور بسيار راهگشا خواهد بود

. ها، مراكز علمي و مجامع مذهبي است ي دهم و پاياني، لزوم تبديل بحث اقتصاد مقاومتي به گفتمان رايج در دانشگاه نكته

لف آن، در سرعت حركت به سمت تحقق اقتصاد وگو پيرامون اين موضوع و توجه به ابعاد مخت همين صحبت كردن و گفت

هاي علمي از محققان و نخبگان خواسته شود و  هاي درس و پروژه اين مسأله بايد در كالس. مقاومتي تأثيري بسزا خواهد داشت

  .دوست هستند، جدي گرفته شود از سوي استادان اقتصاد كه درد دين دارند يا حداقل آزاده و ميهن
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