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 چکیده

 ظاهر، گرچه به نظام یك حفظ عبارتی به. گیرد می رنگ و هویت آن، فرهنگی ماهیت از کشور یك نظام های فعالیت تمام اصلی شكل

 دیگر های در بخش سیاستگذاری یا و اقتصاد در فعالیت نحوه ولی دارد، اقتصادی و سیاسی های فعالیت استقالل و پویایی به بستگی

 و شده کشور اقتصادی و خبری محافل نقل روزها این که است اصطالحی مقاومتی، اقتصاد .است اجتماعی نظام آن فرهنگ از متأثر

.  دانند می شده تحمیل کشورمان به که ای سابقه بی های تحریم شرایط و کشور اقتصاد روزهای برای این مناسبی راهكار را آن بسیاری

 را اسالم اقتصادی نظام از بخش الهام الگویی توانست خواهد مقاومتی اقتصاد که کردند سیاستهای تاکید ابالغ با رهبری معظم مقام

 حماسه تحقق در اقتصادی فعاالن و مردم آفرینی نقش برای را مناسب فرصت کلی و «مقاومتی اقتصاد»، زمینه و بخشد عینیت

.  پردازیم میبا کمك مدیریت جهادی  مقاومتی اقتصاد به دستیابی های و روش ها ویژگی بررسی به مقاله این درکند.  فراهم اقتصادی

 شرایط در و کردن اثر بی و کنترل برای متعاقبا تالش و تحریم کنونی درشرایط یا فشار های حوزه تشخیص یعنی مقاومتی اقتصاد

 الزام و شرط پیش مدبرانه و عقالیی های اعمال مدیریت و همگانی مشارکت و باور قطعا که فرصت، به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی

 .است موضوعی چنین

 

 .های اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادیفرهنگ، اقتصاد مقاومتی، ویژگی :ی کلیدیهاواژه



 

 

 مقدمه: -1

 بوده،بالطبع شیرین و تلخ گوناگون حوادث از پر ایران تاریخ اینكه به توجه با.  است جهان عظیم و کهن های تمدن از یكی ایران کشور

 تاریخ طول در ایران اقتصاد سقوط و رکود شكوفایی،. است گرفته خود به گوناگون اشكال تاریخی، عظیم های باد تند گذر در نیز اقتصاد

 عرصه از بسیاری در ما اسالمی، انقالب پیروزی با یقین به که. (1831مریدی،) است داشته ارتباط حاکم های دستگاه ضعف و قدرت با

-می بر را آنان خشم و بوده کننده نگران بسیار استكباری های دولت برای امر این که .ایم یافته دست چشمگیری های شكوفایی به ها

 ما کشور علیه سالح عنوان به اقتصادی تحریم از اکنون هم و فرهنگی تهاجم زمانی در سرد، جنگ زمان یك در که طوری به انگیزد

 گفته استراتژی نظامیان به که شدندمی عمل وارد نظامی اشكال و جنگ عرصه در بیشتر گذشته در که طوری به. نمایند می استفاده

 (.1831:لیدمان) شدمی

 مهمتری نقش فرهنگ آنها، بین از و هستند هم متقوم رکن سه این .اقتصاد و سیاست فرهنگ، دارد؛ اساسی رکن سه ای جامعه هر

 بنابراین .گیردمی خود متبوع فرهنگ از را خود جهت و هاارزش اقتصاد، اساسا. کندمی عمل فرهنگ از تبعیت در اقتصاد بنابراین .دارد

 همچون نیز اقتصاد فرهنگ. دارند طولی یرابطه یك هم با دو این پس شد نخواهد مقاومتی هم اقتصاد نباشد، مقاومتی فرهنگ تا

 اقتصاد آن، تحول یا تغییر با که شودمی اطالق ثروت ی حوزه در نمادها و رفتارها و هاارزش باورها، یمجموعه به سیاست فرهنگ

 شد.  خواهد تحول و تغییر دچار نیز مقاومتی

 ( مستقیمارفتارها و هنجارها) اجتماع فرهنگ و (ثروت) اقتصاد فرهنگ ،(قدرت) سیاست فرهنگ در منفی یا مثبت تحول گونه هر پس

« سرمایه ساالری» ،  «سود محوری» همچون مفاهیمی ی پایه بر «اقتصادفرهنگ »  خاستگاه که مادامی. دارد تأثیر مقاومتی اقتصاد بر

 نظر مورد اقتصادی جهاد و مقاومتی اقتصاد باشند، وفادار معادالت از دسته این به اقتصاد مدیران و کارشناسان و باشد «تكاثرگرایی» و 

 اقتصادی مدیریت و ضوابط ساختارها، قوانین، سیاستها، تعاریف، مفاهیم، هرگاه دیگر، عبارت به.کرد نخواهد پیدا تحقق اسالمی نظام

 از. گفت سخن ایثار و اخالص و مقاومت و جهاد ی پایه بر ثروت تولید از توان نمی شود، تعریف «داری سرمایهاقتصاد »  محور حول

« استراتژی»فرهنگی جنگ محور حول را اقتصادی استراتژی که است این یكی مقاومتی، اقتصاد به دستیابی برای فرهنگی نیازهای پیش

 اقتصادی جنگ ما مردم و مسئولین اگر. کرد خواهد عمل فرهنگ یعرصه با هماهنگ اقتصادی یعرصه صورت این در .کنیم بازتعریف

 قدرت رفتن باال و رفاه و مادی رشد به معطوف صرفا اقتصادی جهاد و مقاومتی اقتصاد اگر و باشند نكرده درك صحیح طور به را دشمن

 این در .شد خواهد تهی خود اصلی محتوای و معنی از مقاومتی اقتصاد و جهاد مفهوم شود، فرض چین و ژاپن کشورهای همچون مادی

 مقاومت، و جهاد در. مقاومت و جنگ تا است مسابقه یك شبیه بیشتر که رفت خواهد کار به معنایی در مقاومتی اقتصاد و جهاد صورت



 

 

 چنین درك صورت در تنها و هستند تقابل حال در باطل و حق یجبهه صحنه، آن در و است حتمی دشمن هجوم و یورش فرض

 بداله)ع.کنند مجاهده شهادت مرز تا اقتصاد یعرصه در که داشت انتظار اقشار و اصناف آحاد، یهمه از توانمی که است ایمسئله

 (.آیدیشه مرادی نیری،شعبان وثوقی

 اقتصاد مقاومتی چیست؟ -2

 آرمانی شرایط در و باشد می تاثیرها آن کردن اثر بی و کنترل برای تالشمتعاقبا  و فشار های حوزه تشخیص معنی به مقاومتی اقتصاد

 تولید بر و یابد کاهش خارجی هایوابستگی باید مقاومتی اقتصاد به رسیدن برای همچنین .است فرصت به فشارهایی چنین تبدیل

 رد برای مقاومت ضرورت مقاومتی، اقتصاد تعریف در ایران دولتمردان نظر طبق. گردد تاکید خوداتكایی برای تالش و کشور داخلی

 با خود اقتصادی های حوزه در اسالمی جمهوری امروزهاست.  نیاز ملی مثبت نقاط به رسیدن برای هاسختی از عبور و فشارها کردن

 تجارب و عمل ی عرصه در چه و درسی های کتاب در و نظر ی عرصه در چه تاکنون عنوان هیچ به که است مواجه مفاهیمی یا مسائل

 این در الگوسازی و پردازی نظریه و ابتكار و نوآوری به مكلّف اسالمی انقالب خود بنابراین. است نداشته واقعی ازای مابه و مشابه بشری

 قدرت قطب با سازگاری بنای که شد پدیدار دنیا در ازحكومت جدیدی شكل اسالمی، انقالب ظهور با .است اقتصادی جدید های عرصه

 ژئوپلیتیكی و اقتصادی ازلحاظ که خاورمیانه درمنطقه هم آن حكومتی چنین ظهور. پرداخت استكبار با مبارزه به و نداشته را استكبار

 عدم و جنگ یافتن پایان با. برخیزد انقالب با مبارزه به قوا تمام با جهانی استكبار نظام که شد باعث است، زیاد بسیار اهمیت دارای

 با اخیر سالهای در خصوصاً که ها عرصه این از یكی. شد دیگرکشیده های عرصه به تهاجمات نظامی، های زمینه در استكبار پیروزی

 سازی الگو و پردازی نظریه و نوآوری به مكلف اسالمی انقالب خود بنابرایناست. " عرصه اقتصادی" است، بوده همراه گسترده تهاجمات

 .است الگوهایی چنین نیازمند برپاکند، را ستیزی استكبار علم که هرکشوری. است اقتصادی جدید های عرصه در

 یك کننده مصرف و وابسته اقتصاد با تقابل و رویارویی در معموال اقتصاد نوع این مقاومتی، اقتصاد از اقتصاددانان از برخی تعریف به بنا

 و موجود اقتصادی ساختارهای درتغییر سعی و نموده ایستادگی سلطه، اقتصادی اهداف مقابل در و نیست منفعل که گیردمی قرار کشور

 منابع از استفاده محدودکردن سمت به بیشتر هرچه باید اقتصاد، نوع این تداوم برای. دارد اهداف و بینی جهان اساس بر آن سازی بومی

 جنگی که کندمی پیدا معنا شرایطی در مقاومتی اقتصاد که داشت توجه و کرد حرکت منابع این به کشور اقتصاد اتكای از رهایی و نفتی

 .کندمی پیدا معنا مقاومتی اقتصاد که است دشمن نرم جنگ همچنین و اقتصادی جنگ برابر در و باشد داشته وجود

 :مقاومتی اقتصاد و فرهنگ ،اقتصاد -3



 

 

 دارای دستاوردی گردید برگزار فرهنگ یدرباره خاص طور به و یونسكو همت به که 1831 سال در جهان فرهنگ وزرای کنفرانس در

 توسعه جریان فعال در نقش آموزش کنار در فرهنگ دستاورد این پیام در. است مردم امور تمام بر فرهنگ تاثیرگذاری بیانگر که بود

 مناسبی جای توسعه هایمجموعه برنامه در فرهنگی عوامل باید لذا است، زندگی کیفیت بهبود فرهنگ هدف چون. دارد برعهده عمومی

 فرهنگ بر تجارت که تبعاتی و (. علیرغم آثار1833)دانایی،  باشد اقتصادی هایهدف به معطوف منحصرا نباید توسعه و باشند داشته

 حاکمیت و وجود مثال برای. پذیردمی فرهنگ از اثرات مستقیمی نیز تجارت و بوده برقرار نیز معكوس صورت به رابطه این گذاردمی

 اینكه و میكند کمك اقتصادی رفاه به وسیعی حد در قابل رقابت صادرات اینكه بر مبنی دولتها و بنگاهها افراد، میان در تفكر این

 این از. بیانجامد کشور صادرات فضای گسترش و توسعه به میتواند برخوردار باشد باال اولویت از بایستی المللی بین بازارهای در مشارکت

 مانند مداومی و متعدد اقدامات انجام مستلزم صادراتی فرهنگ به بخشیدن و تداوم اعتال.  میشود یاد صادرات فرهنگ عنوان به موضوع

(. از آنجا که فرهنگ 1831بازارها است )توکلی،  به آمیز غیرتبعیض دسترسی وجود از حاصل کردن اطمینان داخلی، ساختاری موانع لغو

 که اقتصادی توسعه شده، استوار اساس این بر نیز اقتصادی رفتارهای از توجهی قابل بخش سبب، این به و پایه رفتارهای انسانی شمرده

به . دارد وابستگی ملت، فرهنگی هایویژگی و فرهنگ به است، انسان زندگی گوناگون های زمینه در خاص رفتارهای مستلزم انجام خود

 هر های فرهنگ ملی در(. ویژگی1831توسعه است )عظیمی،  با سازگار و مناسب فرهنگی باورهای نیازمند اقتصادی توسعه عبارتی

 را (. چنانچه فرهنگ1833گذارند )هدایتی، تاثیر می جامعه آن در مستقر سازمانهای در سازمانی فرهنگ چگونگی بر محیط و جامعه

 نهادها در اقتصادی فوق بخشهای اعتالی است بدیهی کنیم تعریف و الگوها هاآرمان کار، انجام روش معرفت، نظام باورها، از ایمجموعه

 امروزه.  داشت خواهد کالن و خرد ابعاد در اقتصادی سازی تصمیم و گیری فرآیند تصمیم بر مستقیمی تاثیر جامعه احاد و سازمانها و

 (.1831پررنگ است )توکلی،  بسیار پژوهشی و بررسی مراحل تمام در فرهنگی و عناصر فرهنگ متغیر سهم اقتصادی های نظریه در

 :مقاومتی اقتصاد و فرهنگی توسعه

 نزدیك پیوندى جامعه ارزشى و اخالقى مسائل با توسعه.  رود مى شمار به اقتصادی توسعه مهم نیازهاى پیش از یكى فرهنگى توسعه

 این به دقیقاً سوم جهان کشورهاى تر بیش در توسعه هاى سیاست شكست که برآنند توسعه، زمینه در نظران صاحب از بسیارى و دارد

 مورد جوامع آن روحى شرایط و ها ویژگى کلى، طور به و تفكرات طرز ها، انگیزه ها، ارزش:یعنى اقتصادى؛ غیر عوامل که بوده دلیل

 سرمایه انداز، پس مانند اقتصادى متغیرهاى صرفاً  مشكالت حل و اشتغال سطح بردن باال و ملّى تولید افزایش براى و نگرفته قرار توجه

 و بینى جهان کلى، طور به و جامعه بر حاکم فرهنگى باورهاى و ها ارزش رو، این از.  است شده گرفته نظر در ارز هاى نرخ و گذارى

 از فراتر جامعه یك هاى ارزش.  دارد آن میزان و توسعه روند و آنان اقتصادى رفتار در اى کننده تعیین نقش افراد مذهبى اعتقادات



 

 

 و ها ارزش اختیار در انسانى و مادى شده انباشته سرمایه و دهد مى قرار الشعاع تحت را توسعه نتایج و گیرى جهت اقتصادى توسعه

 از که دارد تعریفى به بستگى بیامیزد خود هاى ارزش با را اقتصادى توسعه جامعه، یك چگونه که این اما. گذارد مى جامعه اعتقادات

 هم توسعه، روند در عمومی مشارکت فرهنگ(. 1813ت )سریع القلم، اس قایل معنویت و مادیت میان که حدى و دهد مى ارائه حیات

 کشورها این اجرایى و گذارى قانون نظام در هم و کرده پیدا را خود مناسب جایگاه صنعتى پیشرفته کشورهاى مردم تر بیش میان در

 حرکت براى ملت یك افراد که است جهت این از توسعه حال در جامعه یك میان در فرهنگى چنین وجود ضرورت .است شده پذیرفته

 داشته کامل آگاهى کشورشان فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، سیاسى، مسائل به نسبت باید خود، مطلوب و نظر مورد توسعه مسیر در

 بین متقابل اعتماد و رنگى یك و عمومى مشارکت تا و نمایند تالش آن به رسیدن براى و بشناسند را خود حرکت نهایى مقصد باشند،

 مردم حضور معناى به سیاسى توسعه دیگر، عبارت به. بود نخواهد آمیز موفقیت مسیر این پیمودن باشد، نداشته وجود دولتمردان و آنان

 سایه در که است کشور در هماهنگ و منسجم اجتماعى نظام یك آوردن وجود به براى وسیله بهترین سیاسى، گوناگون هاى صحنه در

 )تاجور و همكاران(.  گرددمى تقویت کشور اجرایى مدیریت و ریزى برنامه آن،

 چرا اقتصاد مقاومتی: -4

 مختلف اشكال به را خود های مخالفت انقالب از بعد زمانی بازه در اسالمی جمهوری با ذاتی های مخالف دلیل به جهانی صهیونیست

 شیوه و ها روش دلیل، همین به و بیند می تضاد در اسالمی جمهوری اعتالی با را خود سیاسی حیات حقیقت در و است داده نشان

 باعث اقتصادی تخاصم و تهاجم از صحیح درك. است برده بكار اسالمی جمهوری نظام ناکارآمدی منظور به را متنوعی و مختلف های

موضوع منعكس شده  این سالها نامگذاری در که باشد اقتصاد حوزه روی رهبری معظم مقام تاکیدات گذشته سال چند در که شده

 می بودند، ناگونگوی کسانی که ناظر مسائل ما چند سال پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه» فرمایند:است، ایشان می

 روی بر خواهندمی ها این که دادمی نشان ها طراحی و بود معلوم. است کشور بر اقتصادی فشار دشمن، هدف که بزنند حدس توانستند

 رشد به شود، متمرکز اقتصاد روی بر که بود این دشمن هدف. است مهمی ینقطه آنها برای ما کشور اقتصاد. شود متمرکز کشور اقتصاد

 اسالمی نظام از بشوند، دلزده شوند، مشكل دچار مردم شود، خطر و اختالل دچار ملی رفاه طبعا بزند، لطمه اشتغال به بزند، لطمه ملی

)بیانات مقام معظم رهبری « مشاهده کند توانست می انسان را این بود؛ محسوس این و است این دشمن اقتصادی فشار هدف شود؛ جدا

 (.1831در دیدار کارگزاران 

 آمریكا اقتصادی مقدمه روی بر اثرگذاری در آشكار و عیار تمام فشام از ناشی دارد، وجود اقتصادی محیط در امروزه که شرایطی بنابراین

 و فشارها این بر که است آن مقاومتی اقتصاد در هدف واقع در. دارد صهیونیسم را محوری نقش مسیر این در که است پیمانانش هم و



 

 

(. در حایی دیگر 1831نمود )امیری و همكاران،  غلبه است، جامعه پیشرفت راه سد که متخاصم نیروهای سوی از اقتصادی هایضربه

 بایست می که است واقعیتی یك بلكه نیست شعار یك مقاومتی اقتصاد» فرمایند: مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی می

 «.شود محقق

 معموال اقتصادی های تحریم باشد می خارجی روابط به مربوط دالیل به تحریم مورد کشور رفتار تغییر اقتصادی تحریم اهداف از یكی

 حد تا که است این اقتصادی جنگ هدف گرددکه می استدالل اینگونه.  روند می کار به خارجی سیاست تعقیب در ابزاری عنوان به

 صدد در گردندکه می محسوب منفی اقدامات اقتصادی  های تحریم. ( 331 زایدل، و فلدان )نماید وارد خسارت دشمن اقتصاد به امكان

 دلیل همین به باشد، می قانون رعایت عدم منظور به مجازات ،تحمیل ضرورت صورت در و تهدید طریق از کشور رفتار بر گذاری تاثیر

 از موثر های شاخص از یكی عنوان به نفت، صنعت یعنی آن پذیر آسیب نقطه دادن قرار هدف با ایران اسالمی جمهوری رفتار تغییر

 ، در اقتصادی – سیاسی تصمیم یك شامل ها تحریم اعمال خاص مورد هر در کلی بطور.  است گرفته قرار استفاده مورد آمریكا طرف

 (.1831)مافی،  باشد می قانون چارچوب

 به و دارد را موجود شرایط ترین سخت با برخورد آمادگی آن اجزای ذیل تا صدر از زند می موج آن در روح که ایران مقاومتی اقتصاد

 بیرونی، و درونی متغیرهای تاثر و تاثیر به توجه با است بهتر. شود نمی غافلگیر و تضعیف خارجی فشارهای و ها تحریم با وجه هیچ

 با و اسالم مبین دین دستورات اساس بر مهمتر همه از و تهدیدها و ها فرصت ، ها کاستی ، زننده آسیب منافذ و قوت و ضعف نقاط

 را واقعی مقاومتی اقتصاد تحقق های راه ، ایران اقتصاد ایرانی  اسالمی اقتصاد الگوی ترسیم و طراحی هدف با و اسالمی اقتصاد مبانی

 (.1831)عسگری،  کنیم جو و جست

 در.دارند تاکید اقتصادی توسعه و رشد کننده تعیین اصلی عوامل عنوان به انسانی سرمایه و فیزیكی سرمایه تشكیل بر دانان اقتصاد اکثر

 و اندیشه و دیده آموزه انسانی نیروی و شود می بیشتری تاکید اقتصادی رشد روی بر انسانی سرمایه نقش بر رشد، جدید های نظریه

 کمی تمرکز. شود می معرفی اقتصادی رشد و پیشرفت اساسی محور و پایه عنوان به تولید های تكنولوژی گسترش و توسعه در او تفكر

 و آموزش تر مطلوب خدمات از برخورداری صورت به سرمایه کیفی تمرکز و آالت ماشین و صنعتی واحدهای گیری شكل شامل سرمایه

 روند که جا آن تا کشور، یك پیشرفت اصوالً. کنند می ایفا جامعه توسعه و رشد بر اساسی نقش ، مهارت و علم سطح ارتقای و بهداشت

 جدید ابزارهای داشتن اختیار در معنی به تنها ، مدرن های روش.  بود خواهد میسر همیشه ، دارد ادامه مدرن های روش از استفاده

 .(1838باغیان )قره آمد خواهد وجود به مدرن و نوین افكار دنبال به ، مدرن های روش حقیقت در.  نیست



 

 

 این در توجه قابل نكته و کرده بندی دسته چالشی حوزه چندین در توان می را بازدارنده عوامل دهد می نشان ایران در وری بهره نرخ

 جامعه تعریف یك فقدان ، اولیه شناسی آسیب در. دارد اشتراك دنیا چالشی های حوزه با موارد از درصد 83 در ایران که است این مورد

 از دیگر یكی نیز محصولی تك اقتصاد.  است وری بهره نرخ نیافتن رشد اصلی های علت از وری بهره از شده عملیاتی و فهم قابل فراگیر

 دنباله است برخوردار مستمر و مطمئن درآمدی منبع یك از کشور که زمانی تا که چرا است، کشور در وری بهره رشد کندکننده عوامل

 ملی اقتصاد در چندانی جذابیت از تولید افزایش های راه مهمترین از یكی عنوان به وری بهره افزایش و ،نوآوری خالقیت از روی

 تا رسد می نظر به.  است بدیهی امر یك این که گردد می حاصل بیشتر وری بهره سایه در تولید مقاومتی اقتصاد در.نیست برخوردار

 سمت به حرکت و تحریم از گذر برای اقتصاد کردن مقاوم و اقتصاد در رقابت فضای ایجاد نگیرد شكل اقتصاد در وری بهره مهم مسئله

 .باشد می پذیر امكان سختی به اقتصادی استقالل

 سند که جایی آن از بنابراین است اساسی قانون 44 اصل اجرای در تسریع ایران اقتصاد در اقتصاد های فعالیت کردن رقابتی راه تنها

 سیاستگذاری ضرورت ، پردازد می تحول حال در سرعت به و پیچیده ، رقابت پر دنیایی در آرمانی ای آینده ترسیم به انداز چشم

 )شود می محسوب کشور ساله بیست انداز چشم سند بر تاکید با رقابتی اقتصاد فلسفه تحقق بدیهات از مختلف، های حوزه در گسترده

 (.فر محنت یوسف دکتر

 : از عبارتند مقاومتی اقتصاد تحقق اهداف مهمترین

 پایدار اقتصاد تحقق اول گام فساد، و سوداگری مهار -1

 تحریمها دربرابر اقتصادی مقاومت ارتقاء اقتصاد، سازی مردمی -2

 اتكایی خود مصداق نفت، درآمد به وابستگی از خالصی -8

 ایران تجاری شرکای بندی اولویت -4

 داخلی کاالی خرید و واردات بر تولید اولویت سازی فرهنگ -1

 (:1/1/1332ای از سخنان مقام معظم رهبری ارکان اقتصاد مقاومتی) گزیده -5

 بتواند باید باشد؛ مقاوم باید اقتصاد. است اقتصاد بودن مقاوم مهم، و اساسی رکن یك مقاومتی، اقتصاد در: اقتصاد بودن مقاوم -1

 کند. مقاومت بگیرد، قرار دشمن ی توطئه معرض در است ممكن که آنچه مقابل در



 

 

 کردیم، مطرحاقتصاد مقاومتی را  ما اینكه. کرد کمك باید را خصوصى بخش :مردمى و دولتى ظرفیتهاى ى همه از استفاده -2

 اصل سیاستهاى همین است؛ مردم به ى تكیه همین بخشهایش از یكى دارد؛ ارکانى دارد، طىیشرا مقاومتى اقتصاد خود خب،

 من موارد، از بعضى در. شماست اساسى کارهاى جزو این شود؛ دنبال باید بیشتر هرچه وسواسِ و دقت و اهتمام و تأکید با 44

 به اینكه براى بكنید فكرى باید خب،. آید نمى جلو اش توانى کم خاطر به خصوصى بخش که میشنوم کشور مسئولین خود از

 الزم که طریقى هر از است؛ الزم مقرراتِ و الزم قوانین طریق از بانكهاست، طریق از حاال بشود؛ توانبخشى خصوصى بخش

 .شود فعال مردمى، بخش خصوصى، بخش که کنید کارى است،

 که آمارهائى خب، .کشاورزى و صنعت است؛ ملى تولید از حمایت مقاومتى، اقتصاد دیگر رکن یكحمایت از تولید ملی:  -8

 ها کارخانه بعضى که میگویند ما به مسئولین خود دولت، داخل از هم طرف آن از لیكن است؛ خوبى آمارهاى میدهند، آقایان

 هم شما خود میرسد، ما به گوناگونى گزارشهاى دارد وجود صنایع تعطیلى جاها بعضى در دارند، اختالل مشكلند، دچار

 هم شما خود گزارشهاى نیست؛ دیگران گزارشهاى به من اتكاء اما دارم، هم دیگر - گزارشهاى من یعنى میدهید؛ گزارش

 قضیه دوم بخش همین چنانچه اگر. میكند اشكال ایجاد طبعاً  اینها. کرد عالجرا  این باید خب، میرسد ما دست به که هست

 هاىکمك و میكردید ارائه کشور در را بهترى وضع اقتصادى، رونق لحاظاز  امروز شما نمیبود، لیوان خالى ى نیمه آن یعنى

  .کرد تكیه بایستى این به و ماست اقتصاد درونزاى بخشِ  آن ملى، تولید از حمایت باالخره. میشد مردم به بیشترى

 است، خوب هم شان سوددهى و خوبند فعالند، ما بزرگ واحدهاى خوشبختانه البته. کنید فعال را متوسط و کوچك واحدهاى

 که طور همان لذا است اینجور وضعشان ما بزرگ واحدهاى ى عمده است؛ خوب هم اشتغالشان است، خوب هم کارشان

 واحدهاى فكر به باید لیكن است خوب مان اینجورى ى عمده محصوالت فوالدمان، محصول سیمانمان، محصول گفتید،

 .دارد مستقیم تأثیرات مردم زندگى در اینها است، مهم خیلى اینها باشید؛ کوچكو  متوسط

 دقت مسئله این روى. دارید توجه آقایان حاال خب، که است؛ مهمى ى مسئله هم ارزى منابع ى مسئله: ارزى منابع مدیریت -4

 حرفهاى هم زمینه این در پایه؛ ارز به شد اشاره حاال. کرد مدیریت درست را ارزى منابع باید واقعاً  .کنید کار باید خیلى کنید،

 دیگر جور یك بعد، روز دو یا فردا شد؛ گفته جور یك مسئول، یك قول از ها روزنامه در یعنى .شد صادر دولت از گوناگونى

. کنید دنبال را مسئله و شود پافشارى تصمیم آن روى شود، گرفته قاطع تصمیم یك واقعاً.بیفتد اتفاق این نگذارید. شد گفته

 .بشود دقیق مدیریت باید ارزى منابع حال هر به

 اسراف ى قضیه این. شود مدیریت باید هم مصرف. است مصرف مدیریت مقاومتى، اقتصاد در هم مسئله یكمدیریت مصرف:  -1

 اقدام است، الزم هم سازى فرهنگ گرفت؟ را اسراف جلوى باید چگونه حاال خب،. است کشور در مهمى ى قضیه روى، زیاده و



 

 

 اول ى درجه در سیما و صدا هم زمینه، این در واقعاً . هاست رسانه ى عهده به بیشتر اش سازى فرهنگ .است الزم هم عملى

 عالقه مسلمانِ ملت یك ما. کنید سازى فرهنگ باید. دارند مسئولیت دیگر هاى دستگاه هم دارد، مسئولیت همه از بیش و

 عملیاتى بخش! اسرافیم اهل مان زندگى در متأسفانه ما و شده، منع اسراف اسالم در اینقدر هستیم، اسالمى مفاهیم به مند

 که کردند اظهار دوستان از بعضى هم حاال خواندم، من شماها گزارشهاى در. شود آغاز باید دولت خود از من نظر به هم اش

 خودش دولت. بگیرید جدى را این است؛ الزم این خوب، بسیار کند؛ جوئى صرفه میخواهد و است جوئى صرفه درصدد دولت

. است دولت بزرگ، ى کننده مصرف یك گوناگون، وسائل تا بگیرید بنزین از شما. است بزرگى بسیار ى کننده مصرف یك

 .است مهمى و الزم بسیار چیز جوئى، صرفه. کنید جوئى صرفه مصرف، کار در حقیقتاً

 مقاومتی: اقتصاد تحقق در ومردم دولت نقش -6

 نقش دولت: -الف

 خویش واقعی جایگاه به رسیدن در کشور الزامات از دیگر یكی قوت، نقاط به آن تبدیل و مقاومتی دراقتصاد کشور ضعف نقاط شناسایی

 ناحیه از مناسب سیاستهای ازجمله .گیرد صورت مردم و دولت میان نزدیكی همكاری باید آن تحقق برای که است جهانی عرصه در

 :از عبارتند مقاومتی اقتصاد تحقق جهت در دولت

 تثیب نرخ ارز:  -1

 اشتغال زایی -2

 هاثبات قیمت -8

 اصالح ساختار دولتی -4

 مردم: نقش -ب

 اقتصادی فعالیت هرنوع از باید مردمی مشارکت باالبردن برای. والغیر پذیراست امكان مردمی مشارکت با صرفا مقاومتی اقتصاد تحقق

 مقاومت و درپیشرفت شریك و دراقتصاد مولد را خودشان مردم همه که گردد حاکم جامعه و برکشور باید فضایی. کرد استقبال مردمی

 از .است اهمیت حائز بسیار کاالها کنندگان مصرف عنوان به مردم نقش اقتصادی های نظریه در. ببالند برآن و کنند حس کشور،

 :کرد اشاره ذیل موارد به توان می اقتصادی درتحقق مردم نقشهای مهمترین

 مدیریت مصرف -1



 

 

 زیستی و دوری از تجمالت(قناعت )ساده -2

 تولید ثروت حالل -8

 کاالی خارجیترجیح مصرف کاالی داخلی به  -4

 گیری:نتیجه

 منفعل باشد، کننده مصرف صرفا که پذیرد نمی مقاومتی اقتصاد. گیرد می قرار وابسته اقتصاد با تقابل و رویارویی در مقاومتی اقتصاد

 محصوالت و ساختارها تعاریف، مقابل در مقاومت و فعال رویكرد با اقتصاد این. کندمی ایستادگی سلطه اقتصاد اهداف مقابل در و نیست

 بررسی به توجه با .دارد خود اهداف و بینی جهان اساس بر آن سازی بومی و موجود اقتصادی ساختارهای تغییر در سعی سلطه، اقتصاد

 جمهوری قدرت با کشوری برای مهمی خلل توانند نمی ها تحریم که گفت باید مقاومتی دراقتصاد سیستم زیر و موثر عوامل همه

 است هوشمند و استوار وملتی دارد اتكا متعال خدای به که کشوری کنند، ایجاد خدادادی منابع و گسترده مرزهای این وبا ایران اسالمی

 اقتصاد محوریت با الزم اقدامات و ها استراتژی تدوین تالش، ریزی،برنامه با است قادر اسالمی نظام. بود خواهد میدان این پیروز حتما

 مقاصد و اهداف به نیل جهت ابزاری اقتصادی، های تحریم .کند تبدیل فرصت به نیز را امروزین تهدیدهای از ای عمده بخش مقاومتی،

 از پیش تا اقتصادی های تحریم. گردد می باز مسیح میالد از قبل به مستندات برخی براساس ابزار این کاربرد پیشینه. است سیاسی

 از حاصل نتایج تأثیر تحت ملل، جامعه عضو کشورهای آن، از پس ولی بود، نظامی اقدامات برای مكملی اول، الملل بین جنگ پایان

 ملل جامعه میثاق متن در غیرنظامی ابزاری عنوان به را اقتصادی سالح به توسل محور، کشورهای علیه برقرارشده های تحریم

 .گنجاندند

 منابع

اقتصاد » (، 1838سیدمحمدحسین.، حسینی نسب لنگری، سیده آناهیتا.، )الدینی، سهیال.، حسینی، بابایی، عباس،. شمس -1

 ، سومین همایش علوم مدیریت نوین.«های دستیابی به آنها و روشمقاومتی، ویژگی

مدیریت جهادی در »(، 1838الدینی، سهیال.، شجاعی، علی.، حسینی نسب لنگری، سیده آناهیتا.،)نژاد، عباس،. شمسبابایی -2

 ، سومین همایش علوم مدیریت نوین.«ی اقتصاد مقاومتیراه شكوفای

 ، سومین همایش علوم مدیریت نوین.«نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتی» (، 1838نژاد، عباس.، ضیایی، مرجان.، )بابائی -8

 .اقتصادی ،حماسه 1821 دانشجویان، دیدار در رهبری معظم مقام بیانات -4



 

 

 ،«انرژی جهانی بازارهای و متحده ایاالت بازرگانی اقتصاد بر امریكا جانبه یك های تحریم اثر»(، 1818فر،مرتضی،) بهروزی -1

 .283-131، 3پژوهشنامه بازرگانی، شماره

های دستیابی به اقتصاد مقاومتی، ویژگیها و روش» (، 1838نژاد، عباس.، سیوندی، محمدعلی.، )پورکیایی، مسعود.، بابایی -1

 ، سومین همایش علوم مدیریت نوین.«آن

، تهران، «فرهنگی مهندسی نشریه تجارت و مصرف توزیع، تولید، فرهنگ مناسب الگوی طراحی» (، 1831توکلی، احمد، ) -3

 .11-11، 12شماره 

، «کشاورزی توسعه روند در کارآفرینی روحیه تقویت اثرات بررسی»(، 1831پور، بهمن، )حسینی، سید محمود،. خسروی -3

 .238نشریه جهاد، شماره 

 .3-1، تهران، 11، نشریه بانك و اقتصاد، شمارهواقتصاد فرهنگ رابطه(، 1833دانایی، محمدحسین، ) -3

 (، مدارهای توسعه یافتگی در اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران، نشرنی.1831عظیمی، حسین، ) -11

، فصلنامه علوم و فنون «الملل بین حقوق منظر از ایران علیه امریكا اقتصادی تحریم بر تاملی»(، 1831مافی، همایون، ) -11

 .132، 1نظامی، شماره

همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه ، «شناسی مسیر تحقق اقتصاد مقاومتیآسیب» (، 1831محبی، صابر، ) -12

 گیالن.

 .24-21، 123، ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره«اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصادی»(، 1831مستوری، حمید، ) -18

 .81-121،21، نشریه تدبیر، تهران، شماره«تباط فرهنگ ملی با فرهنگ سازمانیار »(،1831هدایتی، سیدهاشم، ) -14


