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 چکیده:

این مقاله در پی پاسخ به فلسفه، ضرورت و راهبرد های اصلی اقتصاد مقاومتی است. در بخش اول مقاله و در پی 

که طراحی اقتصاد  استدالل می شود پاسخ به ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی مباحثی عنوان می گردد. 

یک ضرورت  و باطل تا زمان ظهور منجی، مبتنی بر آموزه های اسالم در باب جدال پایان ناپذیر حق مقاومتی

و تشدید تحریم ها در پارادایم جنگ نرم یک  و به جهت ویژگی های جمهوری اسالمی ایران ریخی استتا

انواع و تاریخچه تحریم اقتصاد مقاومتی،  راهبردهای اصلیدر پی پاسخ به . پس از آن ضرورت مقطعی می باشد

مورد ای مطالعات کتابخانهروش و از طریق با نگاهی تحلیلی ایران  های صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی

جهت یافتن . جنگ اقتصادی روشن شود بررسی قرار می گیرد تا نقاط تمرکز و محورهای اصلی دنیای غرب در

محورهای اصلی در طراحی اقتصاد  ،هانظریه رویش روش  به کمک  ابعاد و مولفه های اساسی اقتصاد مقاومتی،

پاسخ به پایه های اصلی تشکیل  پی در این مقاله. رهبری تبیین می گردد مقام معظم ایشاتمفرمقاومتی از منظر 

اشاره می نماید. ذیل هر محور، چالش ها و راهکارهای موجود مورد محور اصلی  14به  دهنده اقتصاد مقاومتی 

   بررسی قرا گرفته است.
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 مقدمه

دالیل  های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها بهاستفاده از تحریم

در بررسی تحریم های صورت گرفته  اند.های اقتصادی متوسل گردیدهمختلف در طول تاریخ به تحریم

زمان از تحریم نفت ایران در زمان نخست وزیری دکتر مصدق گرفته تا تحریم های در طی علیه ایران، 

جانبه آمریکا در پی تسخیر النه جاسوسی و قانون مجازات ایران و لیبی و .... و همچنین تحریم  یک

و تحریم های نفتی اخیر آمریکا و  2010-2006های شورای امنیت سازمان ملل در طی سالهای 

، اگرچه اعمال تحریم ها بر کشور اثرات یافتهافزایش  اتحادیه اروپا، شدت و اثر تحریم ها به طور پیوسته

خسارت باری را در بعضی حوزه ها به جا گذاشته لکن در حوزه های دیگری که کشور نیاز جدی داشته 

رو های داخلی و بروز موفقیت های چشم گیری گشته است. است، اعمال تحریم ها باعث بکارگیری نی

لکن به دلیل نداشتن یک استراتژی واحد، شاهد عکس العکمل های ناهمگون و بعضا متفاوتی در 

سی و چند ساله تحریم ها سازمان ها و نهادهای مختلف کشور در مبحث مقابله با تحریم هستیم. عمر 

ران و افزایش شدت اثر آن در طی زمان، تحریم را به یک متغیر علیه ایپس از پیروزی انقالب اسالمی 

برون زای جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور بدل نموده است که ضرورت طراحی اقتصادی جدید، با 

کارکردها و مولفه هایی نوین را تبیین می نماید. آنچه در ادامه مقاله مورد مداقه قرار می گیرد 

ا فلسفه، ضرورت و ابعاد این اقتصاد نوین خواهد بود که بنا به فرمایش توضیحات تفصیلی در رابطه ب

 باشد.معظم رهبری یک اقتصاد مقاومتی میمقام 

 مقاومتی اقتصاد رویکرد  اتخاذ لزوم و باطل و حق جدال تداوم .1

توانایی تأثیرگذاری در  بوده والملل شود که دارای موقعیت ممتازی در روابط بینبه کشوری گفته می 3ابر قدرت 

د که توانایی ماینابر قدرت را کشوری توصیف می ،4رآلیس الیمن میل. درها و رخدادها در مقیاس جهانی را داطرح

 قادر به حتی در برخی مواقع و باشد داشته در هر نقطه از جهاناثرگذار  هایژهپروطراحی و اجرای  جهت را الزم

 هژمونیقادر به ایجاد یک  در واقع ووده از جهان به طور همزمان ب قطهچندین ندر از این توانمندی  استفاده

چنانچه شاخصه ها و مولفه های اصلی و اساسی جهت تعیین ابرقدرت ها در   (Miller, 2005).درجهان باشد

رقابت کشورها در  -1945سال  -یک سیر تاریخی مورد بررسی قرار گیرد، تا قبل از پایان جنگ دوم جهانی

برتری و تسلط قدرت نظامی اصلی ترین عنصر در تعیین ابرقدرت جهانی به شمار می آمد. اما پس از پایان جنگ 

و  تکنولوژیک ن عنصر اصلی افزوده شد و آن هژمونیبه تسلط و برتری نظامی به عنوا یدیگر مولفهجهانی دوم 

بود. در این میان حلقه برتری قدرت نظامی کمرنگ تر شد و مقدمات دوران جنگ سرد را فراهم نمود.  اقتصادی
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د، دورانی که در آن دو طرف اصلی جنگ سرد می دانن را دوران 1990تا  1950الهای تحلیل گران تاریخی س

  و ایاالت متحده آمریکا بودند. سابق شوروی اتحاد جماهیر درگیر در جنگ، کشورهای

هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از باالترین قابلیت های اقتصادی، و از سوی دیگر، 

از این رو پس از جنگ جهانی دوم دی جهان می باشد.مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصا

آمریکا که از یک سو شاهد  زوال قدرت های تجاری اروپایی بود، و از سوی دیگر با خیزش یک قدرت پرخطر ضد 

سرمایه داری یعنی اتحاد جماهیر شوروی روبرو بود با ورود فعاالنه به عرصه امور امنیتی بین الملل، مدیریت 

  (168-167: 1387)شیرخانی، .بدست گرفت توسعه جهان را

در طول این سالها ایاالت متحده از طریق مشارکت فعال در تاسیس نهادهای اقتصادی و سیاسی بین المللی 

چون سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، معاهده گات و بعدها ایجاد سازمان تجارت 

ابر قدرت جهانی رفته رفته حلقه دیگری را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تعیین  و ... (WTOجهانی)

 اقتصادی و ارائه یک سبک زندگی با مقبولیت جهانی بود. ، متمرکز بر، هژمونیاضافه نمود که آن مولفه

ر از اواسط الگوی رشد اقتصادی این کشو 1960تا  1930های با وجود رشد سریع شوروی در دههدر این میان 

نه تنها به  1980های مختلف به نمایش گذاشت و نهایتاً در پایان دهه ناکارآمدی خود را در حوزه 1970دهه 

اتحاد عنوان یک راه حل از مباحث نظری اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شد، بلکه به همراه خود ساختار سیاسی 

 ( 1390)واعظی، کرد شوروی را نیز از صفحه جغرافیای سیاسی جهان حذفجماهیر 

( در کنار ایاالت متحده آمریکا یکیی 1990-1950سراسر دوران جنگ سرد ) که در سابق تحاد جماهیر شورویا و

 1991 سیالدر  سیاخترفت که داعیه ارائه الگویی بهتر برای حیات بشیری را مطیرح میبه شمار می قطبیاز دو 

شی شوروی و رشید بیاالی اقتصیادی اییاالت متحیده و تسیلط دچار فروپاشی کامل شد و اینچنین مقارن با فروپا

 تعیین کننده قدرت جهانی بدل گردید. مولفهسبک زندگی آمریکایی، برتری قدرت اقتصادی به مهمترین 

 1979زمینه شکل گیری انقالب اسالمی در ایران فراهم شد و جمهوری اسالمی ایران در سال طی همین سالها، 

دستیابی به جامعه آرمانی و مبارزه همه جانبه با ظلم و  جهانی برای تکامل حیات بشری وارائه الگوی  با داعیه

حکومت  برپایی و زمینه سازی برایدر عصر جدید با هدف بازسازی تمدن اصیل اسالمی  ستم استکبار جهانی و

ستعمار کهنه ابرقدرت و با بیرون راندن نظام سلطنتی که میراثی از ا تشکیل شدعدل جهانی در جغرافیای ایران 

جدیدی از جدال مستمر حق و باطل را فراهم نمود، چرا که باعث قطع منافع دیرینه نظام ها بر ایران بود فصل 

سلطه به سرکردگی آمریکای جهانخوار در ایران گردید و به تدریج موجبات بیداری مسلمانان و مستضعفین عالم 

جهانی که شکل گیری قدرتی نوظهور با داعیه ارائه الگویی جهانی را در این میان دو ابر قدرت  را فراهم نمود.

خطری جدی برای خود می دیدند با تحریک صدام حسین)رییس جمهور سابق عراق( مقدمات شکل گیری یک 

 1988تا  1980ساله طی سالهای  8را بر علیه ایران فراهم نمودند. اگرچه وقوع جنگی  تمام عیار جنگ نظامی



دی را به زیر ساخت های اساسی و نیروی انسانی مستعد به ایران وارد نمود، لکن موجبات شکست خسارات زیا

گردید و زمینه اثرگذاری حکومت  نوپای ایران اسالمی را در معادالت در جهان استراتژی برتری قدرت نظامی 

 منطقه ای و جهانی زمینه ساز شد.

 و آشکار شدن شواهدمیالدی  90علیه ایران اسالمی در سالهای پایان دهه همزمانی پایان جنگ تحمیلی  

ن کننده ابرقدرت بودن در سطح جهانی را به مولفه های شوروی مولفه های اصلی و تعیی اتحاد جماهیر فروپاشی

ی در سطح جهانی منجر شد. صف به شکل گیری آرایش جدیدعمال فرهنگی و اقتصادی تغییر داد و  -فکری

ایران و طالیه داری جبهه باطل را جمهوری اسالمی دوجبهه حق و باطل، که طالیه داری جبهه حق را  ییآرا

 آمریکا و اسرائیل به عهده گرفتند.

 انواع تحریم علیه ایران و ضرورت بکارگیری رویکرد اقتصاد مقاومتی  .2

 تعریف تحریم و جنگ اقتصادی  .1.2

قدرت اقتصادی دارد و بنا به تعریف رابرت ژیلپین تحریم  نظریه های تحریم رابطه مستقیمی با بکارگیری

 ( Jil Meron, 1990: 10)"دست کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی "اقتصادی یعنی

برخی تحریم اقتصادی را جزئی از مهارت های دیپلماتیک می دانند. این برداشت بیشتر به قرن های پیشین 

کنونی، استراتژی برپا کردن جنگ اقتصادی در جریان خصومت های جاری عصر مربوط بوده است. در اوضاع 

الگوی تحریم دچار تغییر شده  1990نوین دارای اهدافی بسیار گسترده تر از مفهوم سنتی است. مخصوصا بعد از 

 اد می شود.است؛ به طوری که از تحریم اقتصادی به عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی با هزینه کمتر ی

(Lopez and Cortright, 1995: 18) 
در  ارکت کنندهشطرف های مشناخت دقیق تر تحریم ها در ذیل یک دسته بندی بر اساس تعداد  به جهت

این تقسیم بندی را در  که شدت اثر و نفوذ آن نیز به ترتیب ذکر شده افزایش می یابد. تحریم آورده شده است

 اصطالح تقسیم حقوقی تحریم ها نامگذاری می نماییم.

 قسیم بندی حقوقی تحریم هات .2.2

 : 5تحریم های یکجانبه.  1.2.2

که این نوع تحریم ها با دستور  های اعالم شده توسط رییس جمهوری یک کشور بر علیه کشور دیگر. تحریم 1

بعدی قابل لغو می باشد مثل تحریم های اعمال شده نفتی توسط های یا رئیس جمهوریس جمهوری فعلی و رئ

 روسای جمهوری آمریکا.
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های اعالم شده توسط مجلس قانون گذاری یک کشور که به صورت قانون در آمده و لغو آن نیاز به . تحریم 2

  .مثل قانون داماتو مصوب سنای آمریکا بر علیه ایران ،مصوبه مجلس آن کشور دارد

 :6تحریم های چندجانبه. 2.2.2  

تحریم ها در همراهی بیش از یک کشور صورت می پذیرد. بخشی از تحریم های آمریکا و متحدانش و همچنین 

 تحریم های اتحادیه اروپا در زمره این نوع تحریم ها قرار میگیرند

 :7تحریم های فراگیر)جامع(. 3.2.2

به  بیشتری را ممکن استمانند تحریم های شورای امنیت یا اتحادیه اروپا علیه یک کشور که تاثیرات منفی 

باشد. آنچنانکه قابل حذف نمی  در بسیاری از مواردبوده و  این تحریم ها معموال بلند مدت شته باشد.همراه دا

الگر آمریکایی هنوز تحت تحریم های سال از جنگ و اشغال توسط نیروهای اشغ 10کشور عراق پس از گذشت 

)یاوری، محسنی، .شورای امنیت قرار دارد و تنها اجرای بعضی از مفاد آنها با سخت گیری کمتری انجام می شود

89  :13-14) 

 تقسیم بندی اقتصادی تحریم ها .3.2

 قرار می گیرند.دسته کلی  3به جهت اقتصادی، تحریم های اعمال شده علیه کشورها در                    

 تحریم تجاری)سخت( .1.3.2

هدف از این نوع تحریم ایجاد محدودیت در مبادالت تجاری در بخش واقعی اقتصاد بوده و معموال 

کاالهای خاص با مصارف خاص را هدف گیری می نماید و به جهت وسعت بازارهای جهانی معموال 

هایی را برای کشور اعمال کننده دارد.  نظارت بر اجرای آنها با سختی های زیادی همراه بوده و هزینه

 مهمترین موارد تحریم های تجاری عبارت است از:

 سهمیه بندی، تحدید و توقف کلی صادرات و واردات؛ -1

ای ای، شامل رد همکاری بیشتر با کشور هدف و پذیرش امتیاز تعرفهسیاست تبعیض آمیز تعرفه -2

 عمومی؛

 های مشترک و ممنوع کردن صادرات تکنولوژی؛پروژههای تجاری و تعلیق و لغو موافقت نامه -3

 تهیه لیست سیاهی از معامالت تجاری در حال انجام توسط کشور هدف؛ -4

 (10-7: 1387، آذری و همکاران).های آموزشیقطع، تعلیق و لغو کمک های فنی و برنامه -5
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 نرم(-تحریم مالی)سخت .1.3.3

پولی ناظر به بخش واقعی و -مالی و خدمات هدف از این نوع تحریم ها، ایجاد محدودیت در مبادالت

می باشد. در این نوع از تحریم حجم گسترده ای از کاال و خدمات مشمول تحریم  غیرواقعی اقتصاد

گردیده و در موارد خاص مثل دارو و مواد غذایی استثنائا اجازه مبادله صادر می گردد. این نوع تحریم به 

 استفاده به راحتی قابل کنترل و نظارت می باشد. ارز مورد  8جهت تعریف فرآیند تسویه

 مهمترین انواع تحریم های مالی عبارت است از:

 ممنوعیت بیمه و سایر خدمات مالی؛ -1

 مالیات بر صادرات کشور؛ -2

 ایجاد محدودیت های مالی و بانکی؛ -3

 تحریم نقل و انتقاالت مالی؛ -4

 مسدود کردن دارایی های خارج از کشور؛ -5

 واردات نفت خام و واردات فرآورده های نفتی؛ایجاد ممنوعیت در  -6

 ایجاد اختالل در گشایش اعتبار اسنادی برای تجار کشور؛ -7

 (.10-7)همان: ؛ایجاد موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی -8

 تحریم اطالعاتی)نرم( .1.3.4

 :این نوع از تحریم مبتنی بر منع مبادله اطالعات می باشد که بر دو بخش فوق قابل تقسیم است

 مانند اطالعات نرخ های ارز از طریق بازار فارکس: تحریم اطالعات بازارالف( 

 قال اطالعات مالی بین بانکی از طریق شبکه سویفتتان: تحریم اطالعات انتقال منابعب( 

می پذیرد و  معامالت و تجارت هر کشوری از طریق شبکه سویفت انجام %90جالب است اشاره شود که حدود    

کشور در استفاده از این زیر ساخت عمال به معنای حذف کشور مذکور از صفحه مبادالت تجاری تحریم یک 

 .انجام می پذیرد 9است. این نوع از تحریم معموال با هدف تغییر رژیم

 تاریخچه تحریم علیه ایران .3

و در جریان نهضت ملی شدن « محمد مصدق»ی نخست وزیری دکتر دوره اولین تحریم ایران بر می گردد به

ایران استفاده  وقت دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت که صنعت نفت

 (Ferier,1982: 454).کرد

اجرا درآمده است. ابتدا ها علیه ایران توسط ایاالت متحده طرح ریزی و به ای از تحریماز آنجایی که بخش عمده

 به بررسی مختصری در این زمینه می پردازیم.
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 تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به پنج دوره اصلی تقسیم بندی کرد که هر یک ویژگی خاصی دارند

 دوره گروگان گیری؛ 1981-1979 دوره اول:

 عراق؛ -دوره جنگ ایران 1988-1981 دوره دوم:

 دوره بازسازی؛ 1992-1989 دوره سوم:

 دوره ریاست جمهوری کلینتون، مهار دوجانبه؛ 2001-1993 دوره چهارم:

 .2001دوره پس از یازده سپتامبر  دوره پنجم:

 هر دوره پرداخته می شود.انجام گرفته در های رائه توضیحاتی مختصر درباب تحریمدر ادامه به ا

 

 واکنش به در 1980 سال در ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا اقتصادی تحریم اولین دوره اول:

 که را نظامی تجهیزات دالر صدها میلیون فروش قرارداد تحریم این گرفت. انجام آمریکا سفارت گروگانگیری

 غیر را اسالمی جمهوری به نظامی تجهیزات فروش و بود لغو رسیده امضا به پهلوی رضا محمد زمان در

بین  تجاری مبادالت کلیه و نمود مصادره را آمریکا در ایران دولت های دارایی دالر میلیارد 12 نمود، قانونی

 جمهوری با دیپلماتیک خود مناسبات کلیه متحده ایاالت دولت همچنینکرد.  ممنوع را آمریکا و ایران

 فروش و پیوستند آمریکا به ژاپن و اتحادیه اروپا جمله از دیگر، کشور چندین متعاقبا. نمود قطع را اسالمی

 .ساختند متوقف را ایران از نفت خرید و کردند ممنوع را جمهوری اسالمی به وام اعطای و نظامی تجهیزات

 قابل توجهی بخش اما گردید، لغو آمریکایی گروگانهای سازی آزاد از پس ، 1981 ژانویه 19 در تحریم این

 .نشد مسترد آمریکایی شرکتهای مطالبات دلیل به ایران های دارایی از

 

 همچنان اسالمی جمهوری و دوکشورآمریکا بین سیاسی و اقتصادی مناسبات تحریم، لغو علیرغم دوره دوم:

 داد سازمان ایران علیه را ای گستره اقتصادی های تحریم ریگان دولت عراق، – ایران جنگ آغاز با .ماند تیره

 جنگ در ایران پیروزی از وجلوگیری ایران به نظامی تجهیزات فروش از جلوگیری آنها عمده هدف که

 (31: 2007)زمانی، .بود

 

 دوره سوم)دوران بوش پدر(:

تصویب شد. این قانون صادرات کلیه  10"منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق "قانون 1992در سال 

های ماشین آالت و تجهیزاتی را که به طور غیر مستقیم دارای کاربرد نظامی هستند، منع کرد و به تمام کمک

 اقتصادی به ایران پایان داد.

 لیبی: دوران كیلینتون(-دوره چهارم)دوران مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران
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 ر دو جانبه توسط دولت کلینتون.تدوین سیاست مها :1993سال  .1

خاورمیانه، هرگ.نه  دولت کلینتون، به دلیل حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با صلح :1995مارس  .2

 مشارکت شرکت های آمریکایی را در توسعه صنعت نفت ایران منع کرد.

 کلینتون همه مبادالت اقتصادی با ایران را تحریم کرد. :1996مه  .3

تصویب و هرگونه مبادالت مالی با ایران منع شد و از  "ضد تروریسم و مجازات مرگ"قانون  :1996آوریل  .4

های مالی با کشورهایی که تجهیزات و خدمات در اختیار ایران قرار می دهند، جلوگیری به عمل کمک

 آمد.

ر شرکت این قانون دولت آمریکا را موظف کرد تا ه 11"؛لیبی-تحریم ایران"تصویب قانون  :1996اوت  .5

خارجی را که بیشتر از بیست میلیون دالر در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات 

 کند.

( با تصویب طرح داماتو 1995سپتامبر  20)1374شهریور  29کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در 

ایران قرار می دادند، اجازه یافت شرکت های غیر آمریکایی را که فناوری صنعت نقت را در اختیار 

رئیس صهیونیست کمیسیون روابط  "بنیامین گیلمن"تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح 

بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت در قالب قانون مجازات ایران 

ویب شد و سپس به امضای کلینتون ( در کنگره آمریکا تص1996اوت  5)1375مرداد  14و لیبی در 

 دورتحریم های احتمالی تعامل عدم ص (.2: 1387)اسماعیلی،رسید و برای مدت پنج سال اجرا شد

مجوز صادراتی، ممنوعیت دریافت وام از موسسات مالی آمریکا، امتناع از ارائه فرصت های خرید دولتی 

)صادقی کا از مفاد این طرح بوده استتوسط آمریکا و ممنوعیت واردات از شرکت متخلف به آمری

 .(112: 1385یارندی و طارم سری، 

دولت کلینتون صادرات به کشورهایی که قصد صدور مجدد کاالهای  13059بخش نامه  :1997اوت  .6

 آمریکایی به ایران را داشتند، منع کرد.

دولت کلینتون اعالم کرد شرکت های توتال فرانسه و شرکای آن به سبب سرمایه گذاری در  :1998مه  .7

 مستثناست. "لیبی-قانون تحریم ایران"پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به 

 را وتو کرد. "منع گسترش توانایی موشکی ایران"دولت کلینتون قانون تحریم  :1998ژوئن  .8

موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت  10دولت کلینتون  :1999و ژانویه  1998ژوئیه  .9

 سازی ایران تحریم کرد.موشک

ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان کلینتون با صدور بخش نامه :1999آوریل  .10

 آزاد کرد.
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یدی علیه ایران صادر کرد و کلینتون شرکت دولت آمریکا تحریم های جد :1999سپتامبر و نوامبر  .11

بوئینگ را در مورد صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و  هنوز 

 ضمانت دارند، از قانون تحریم مستثنا کرد.

تصویب شد که هدف آن جلوگیری از صدور  12"منع گسترش قوه نظامی ایران"قانون  :200نوامبر  .12

منوط به رعایت قوانین تکنولوژی نظامی به ایران بود. به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را 

 .تحریم آمریکا کرد

آلبرایت وزیر خارجه آمریکا، تحریم برخی از صادرات غیرنفتی از جمله فرش، خاویار و  :2000مارس  .13

 پسته را لغو کرد.

این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای "؛ قانون اعتبارات کشاورزی"تصویب  :2000اكتبر  .14

 تروریستی بودند، از دریافت ضمانت نامه های صادراتی آمریکا محروم کرد.

 تاكنون)دوره بوش پسر و باراک اوباما( 2001دوره پنجم: از سال 

به سبب  قانون منع گسترش قوه نظامی ایران(ای)با استفاده از تحریم شرکت کره: 2001ژانویه  .1

 فروش قطعات صنعتی به ایران

 ای و دو شرکت چینی به سبب فروش قطعات صنعتی به ایرانتحریم شرکت کره :2001ژوئن  .2

 لیبی برای یک دوره پنج ساله.-تمدید قانون تحریم ایران :2001اوت  .3

سبب فروش قطعات و کاالهای  تحریم چند شرکت مالدیویایی، ارمنی و چینی به :2003مه  .4

 صنعتی به ایران

بر اساس این قانون، جرج بوش دستور مسدود  :2005ژوئن سال 13 13382دستور اجرایی  .5

اند و عضوی های کشتار جمعی همکاری داشتهای و سالحکردن دارایی افرادی که در فعالیت هسته

پژوهش های مجلس شورای )مركز از شبکه حامیان چنین فعالیت هایی هستند، صادر کرد

به منظور  2001در دسامبر سال  13224. این اقدام با صدور دستور اجرایی (8: 1387اسالمی، 

 14و ارتکاب اعمال تروریستی به اجرا درآمد. مسدود کردن دارایی اشخاص مظنون به حمایت

  پس از بیان مختصری از تحریم های یک جانبه آمریکا،

ز و درشت دیگری علیه ایران نیز انجام گرفته که از ذکر آنها در این نوشتار خودداری در این میان تحریم های ری

می نماییم. شدت تحریم های اعمالی بر ایران زمانی شدت گرفت که به بهانه پیمان منع گسترش سالح های 
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13  Executive Order 13382 (June 28,2005) 

14  Executive Order 13224(December 23,2001) 



و   15ب فصل هفتمهسته ای، پرونده ایران، به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شد و شورای امنیت نیز در قال

 قطعنامه هایی را بر ضد ایران تصویب نمود.  43تا  41مواد 

، هفت قطعنامه بر ضد ایران تصویب شد که شماره ها و تاریخ تصویب  2010تا سال  2006در این میان از سال 

 قطعنامه ها در ذیل آورده شده است که نشان دهنده قوت گرفتن تحریم های اعمالی می باشد.

قطعنامه ، (2007مارس )1747قطعنامه (، 2006دسامبر )1737قطعنامه ، (2006جوالی)1696ه قطعنامی 1

 ژوئن)1929قطعنامه ، (2009 سپتامبر)1887قطعنامه (، 2008 سپتامبر)1835قطعنامه ، (2008)مارس 1803

2010) 

اله است، صرفا به بیان اهم از آنجایی که بررسی دقیق مفاد و مصوبات قطعنامه های فوق خارج از حوصله این مق

قطعنامه های فوق پرداخته خواهد شد. در این قطعنامه ها عالوه بر اینکه تحریم مالی ایران منعقد گردیده است، 

به طور مستمر افراد و نهادهای حقیقی و حقوقی متعددی بر تحریم ها اضافه گردیده اند. ویژگی تحریم های 

یت مفاد آن و تشدید تحریم ها در صورت عدم تغییر رفتاریا انجام اصالحات شورای امنیت، الزام کشورها به رعا

 مورد نظر تحریم کننده است.

 ، نیز با تحریم نفت ایران توسط آمریکا، تحریم ایران وارد فاز جدیدی شد. بر طبق این قانون2011در اواخر سال 

، هر کشوری که به خرید و ه استبه امضای اوباما رسید موسوم است و 16که به قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا

فروش نفت و یا فرآورده های نفتی ایران بپردازد مشمول تحریم های مالی ایاالت متحده می گردد. تنها چند ماه 

هر گونه خرید،  2012اکتبر  15در   17پس از تحریم فوق، اتحادیه اروپا نیز به تبعیت از آمریکا با تصویب قانونی

وش، انتقال نفت خام و یا فرآورده های نفتی و همچنین سرمایه گذاری در میادین نفت ایران را تحریم کرد. فر

موارد فوق کلیتی از تحریم های اعمال شده می باشد که ضرورت طراحی روش های نوین مقابله و خصوصا 

ی اقتصاد مقاومتی با عنایت به ضرورت مقاوم سازی اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد. البته طراح

. بنابراین اقتصاد مقاومتی رویکردی فعال است 18موارد تبیین شده، در ادبیات اقتصادی متعارف نیز مصداق دارد

 که طی آن محور های جدیدی علیه جبهه باطل طراحی می شود.

گیری تقابل فکری و ریشه صف آرایی و چگونگی شکل بیان این تاریخچه از این  نظر حائز اهمیت است که 

عملیاتی بین ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران را به عنوان دو طرف جدال حق و باطل یادآور می 

باطل صورت می  ه صورت نبرد میان دوجبهه حق وکه ب ا شیعیان نبرد نهایی در جهان. بنا بر اعتقادات مشود

خواهد بود که با ظهور حضرت مهدی)سالم اهلل  و ناحقیها پذیرد نبردی همه جانبه علیه ظلم و ستم و بیداد

حق به پایان می رسد و تا آن زمان، جغرافیای ایران به جهت پیروان با پیروزی جبهه  -منجی عالم بشریت-علیه(

نماید و از  استفادهی با باطل محوریت در جبهه حق بایستی از همه ظرفیت های خود برای مبارزه، حداکثر
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 CFSP/635/2012قانون به شماره  17

 نمونه ای در این مورد می باشد پوآست پائولکتاب اقتصاد جنگ نوشته  18



دالتخواهانه و بیداری اسالمی حمایت و در جهت زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت تالش می جنبش های ع

اگر به بررسی محورهای عملیاتی این نبرد در طول سی و چند سال گذشته پرداخته شود تحریم های  نماید.

فشار، ضربه و در راستای  آمریکا آن ی در حرکت دنیای غرب و در راساقتصادی به عنوان مهمترین ابزار اقتصاد

 حذف نظام اسالمی کامال مشهود است.  حتی تالش برای

اى را حل کردیم، ى انرژى هستهاى بهانه است. آن کسانى که خیال میکنند اگر ما مسئلهى انرژى هستهمسئله

را مطرح  ى حقوق بشراى را مطرح میکنند، مسئلهى انرژى هستهمشکالت حل خواهد شد، خطا میکنند. مسئله

ى فشار است، میخواهند یک ملت میکنند، مسائل گوناگون را مطرح میکنند، که اینها بهانه است. مسئله، مسئله

 (1389مقام معظم رهبری، ).را به زانو در بیاورند؛ میخواهند انقالب را زمین بزنند

انات مقام معظم رهبری در رابطه با آنچه عنوان شد عالوه بر بازخوانی و تحلیل رفتار دشمن، برگرفته از تحلیل بی

نحوه و چگونگی جنگ دشمن با انقالب اسالمی در سالهای اخیر است.برخی از بیانات ایشان در رابطه با جنگ 

اقتصادی که ضرورت پرداختن به این مقوله خصوصا نقطه تمرکز دشمن یعنی بحث تحریم را به روشنی تبیین 

 می سازد، در ذیل آورده شده است:

رت مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمن و شکل گیری اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام ضرو .4

 (معظم رهبری

-ترینى اساسى دارد. از واضحى این است که دشمن امروز بر روى چند نقطه تکیهدهندهى شواهد نشانهمه 

، ناظر به این «سال جهاد اقتصادى»اینکه ما امسال گفتیم  ى اقتصاد است.هایش انسان شروع کند، یکى مسئله

ى اقتصاد، که به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن و پس راندن کشور در زمینهبخش قضیه است. 

مقام معظم ) مردم، یکى از کارهاى اساسى است. هاى اقتصادى، منتهى بشود به نومیدىمنتهى بشود به فلج پایه

 (1390ی، رهبر

سیر تاریخی تاکیدات مقام معظم رهبری، نشان از تمرکز دشمن در جنگ اقتصادی دارد، که ضرورت تدوین 

 ددر قالب جها ن راو راهکارهای مقابله با آ طرحی جامع جهت شناسایی دقیق وضعیت فعلی و آتی دشمن

 هر چه بیشتر نمایان می سازد. اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی

 مقدمه ای بر توسط مقام معظم رهبریرا،  های سالشعار از این منظر می توان عناوین مطرح شده به عنوان

این شعارهاى سال .دانست شکل گیری اقتصاد مقاومتی اهمیت چاره اندیشی اقتصادی علیه ترفندهای دشمن و

ى ى مسائل اقتصاد؛ یعنى اصالح الگوى مصرف، مسئلهل در زمینهى کامهائى بود براى ایجاد یک منظومهحلقه

ى جهاد اقتصادى، و امسال تولید ملى و حمایت ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلهجلوگیرى از اسراف، مسئله



ند ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائى است که میتوااز کار و سرمایه

 (1391مقام معظم رهبری، )ى اقتصاد ساماندهى کندحرکت عمومى کشور را در زمینه

 تعریف اقتصاد مقاومتی .5

  .چهارگونه تعریف نمود به تواناقتصاد مقاومتی را میبر اساس تعریف های صورت گرفته 

 اقتصاد موازی  .5.

 

پیشرو در حوزه تحریم ها دیده یکی از نکاتی که در بدنه اجرایی کشور خصوصا وزارت خانه ها و مراکز 

 می شود، عدم آمادگی و تجهیز فکری، سیاستی و نیروی انسانی متناسب با جنک اقتصادی است. فلذا

بطوری که نهادهای  های مقاومتی در اقتصاد نیاز داردانقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی

 جدید قدرت واکنش سریع به این حمالت و ضربات را داشته باشد.

های حکمرانی مرسوم در دنیا . البته این الگو در مدلبه معنای نفی نهادهای مرسوم نیستاین امر البته 

کشورها از  و اتفاقًا در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این

توانیم از حضور ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال میی سیاستگزاری و ادارههای چندالیهنظام

ی بهداشت و های خصوصی در عرصهنهاد، خیریه و بنگاههای مردمهمزمان نهادهای دولتی، سازمان

 (1391پیغامی، .)ی نام ببریمی غربیافتهی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعهسالمت یا حتی در عرصه

ی اجرا با سؤاالت نوینی مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقالب اسالمی و در عرصه 

بخشی به در یک کشور و سامان« بانک مرکزی موازی»رو خواهد بود، زیرا مثالً هیچ تصوری از روبه

 .وجود نداردی دولتی و عمومی مالی کشور در دو الیه -ی پولیعرصه

 ترمیمی اقتصاد .2.5

، "زداییآسیب"، "سازیمقاوم"تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی 

 در این رویکردساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است.  "ترمیم"و  "گیریخلل"

های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

های ضعف و بحران را در خواهیم که کانونمی صمتمثالً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت 

ها یا نیازهای حریمنظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، ت

یافته نیز در انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. کشورهای توسعه

 (همان)سازی ساختارهای اقتصادی شدند.هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاومبرهه



های فسیلی با میالدی، اقدام به جایگزینی سوخت 1983و  1979مثالً غرب پس از دو شوک نفتی  

صد دالر نیز دچار شوک نفتی های باالی یکطوری که امروزه با قیمتهای نوین کرد؛ بهسایر سوخت

 شود. نمی

 اقتصاد دفاعی .3.5

ما در برابر  "پدافندشناسی"و  "یآفندشناس" ،"شناسیهجمه"تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه 

یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را آن هجمه است. 

ایم که ابزارها و دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتهچگونه و با چه ابزارهایی صورت می

ناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه ی دشمن را پیشاپیش شهای هجمهشیوه

آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و 

 (همان).اجرا نخواهد شد

 اقتصاد الگو .4.5

مییدت سییلبی و چهییارمین تعریییف نیییز اییین اسییت کییه اساسییاً اقتصییاد مقییاومتی یییک رویکییرد کوتاه

اقدامی صرفاً پدافندی نیسیت؛ بیر خیالف سیه تعرییف قبلیی کیه اقتصیاد مقیاومتی را ییا پدافنیدی ییا 

هسییتیم کییه هییم اسییالمی " آلیاقتصییاد ایییده"در اییین رویکییرد، مییا در پیییدانسییتند، مییدت میکوتاه

را بییه جایگییاه اقتصییاد اول منطقییه برسییاند؛ اقتصییادی کییه بییرای جهییان اسییالم  باشیید و هییم مییا

  (هماااان)باشییید.« تمیییدن بیییزرگ اسیییالمی»سیییاز تشیییکیل بخش و کارآمییید بیییوده و زمینهالهیییام

 

 اقتصاد مقاومتی اصلی راهبردهای .6

 اصالح الگوی مصرف .6.

  نیز چوننهادهای متنوعی است؛  جزو ابعاد مقاوم سازی اقتصاد کشورمصرف،  و اصالح ى مدیریتمسئله

. حال سوال این با آن درگیر می باشند های خصوصی و خانوارها، غیر دولتی، بنگاه هاى دولتى،تگاهدس

 ی مصرف بایستی از کجا آغاز نمود؟است که با توجه به گستردگی حوزه های تحت پوشش اصالح الگو

صورت گیرد تا معلوم شود که با رویکرد  مصرف حوزهاز یک تعیین قلمروقبل از پاسخ به سوال فوق بایستی 

 اقتصاد مقاومتی کدام بخش آن باید مورد تدقیق بیشتری قرار گیرد.

 :به دو دسته کلی تقسیم می شود 19به طور کلی مصرف
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 مصرف نهایی کاال و خدمات  .1

 مصرف واسطه ای  .2

نهایی و واسطه ای کاال و وامل موثر بر مصرف عوامل متعددی به عنوان عبه در کتاب های اقتصاد خرد 

  .خدمات اشاره شده است

 در ذیل بعضی از این عوامل به اختصار آورده شده است:

 ایمان .1

 درآمد .2

 قیمت کاال یا خدمت .3

 قیمت کاال یا خدمات جانشین یا مکمل .4

 تکنولوژی )و کیفیت( کاال یا خدمت .5

 تکنولوژب )و کیفیت( کاال یا خدمت مکمل .6

 انتظارات از آینده .7

 مصرف کنندهسلیقه  .8

 موقعیت فردی و اجتماعی مصرف کننده .9

 مصرف دیگران .10

 (208-12: 1371.)داوودی،  و ... نوع کاال یا خدمت از لحاظ ضرورت مصرف .11

باال ضربه پذیری کشور در حوزه واردات مواد غذایی و کاالهای اساسی  آنجا که در صورت تشدید تحریم ها از

. ی کاالهای اساسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد واردات کشور در حوزهخواهد بود، پیشنهاد می شود ابتدا 

و همچنین فرآورده های نفتی)عمدتا بنزین(  محصوالت کشاورزی بعضی از واردات  نگاهی به آمارها نشان می دهد

دابیر سیاستی که از منظر اقتصاد مقاومتی بایستی ت )به جهت ارزش دالری( در صدر اقالم وارداتی قرار می گیرد

جدول  .به واردات این دسته از کاالها اتخاذ گردد جدی جهت کاهش مصرف سرانه آنها و کاهش وابستگی کشور

نشان داشته اند را،  89در سال  (از جهت ارزش دالریعمده ای) وارداتیذیل برخی از اقالم استراتژیک که سهم 

 (14-13: 1390)گزارش آمار تجارت خارجی ج.ا.ا، .می دهد

 ارزش)میلیون دالر( کاال ردیف

 1040 دانه ذرت دامی 1

 1088 برنج 2

 853 کنجاله 3

 775 قطعات گوشت بی استخوان 4



 702 قند و شکر از نیشکر 5

 میلیارد دالر 10حدود  20کل اقالم کشاورزی 6

 64450 مجموع واردات 7

 كشاورزی در كل واردات.سهم اقالم 1 شماره جدول

  با عنایت به نقطه ورود تبیین شده الزم است در موراد زیر برنامه ریزی الزم صورت پذیرد

 اصالح الگوی مصرف و خانوار .1

 اصالح الگوی مصرف و تولید کننده .2

 اصالح الگوی مصرف و دولت .3

 اصالح الگوی مصرف و نظام توزیع .4

 اصالح الگوی مصرف و ضایعات .5

 (18-13: 1388)عزتی، ف و قانون گذاری و نظارتاصالح الگوی مصر .6

در یک هر یک از موارد ذیل بایستی به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد که خارج از حوصله این مقاله است. لکن 

جمع بندی مختصر می توان گفت اصالح نظام تولید و توزیع، اتخاذ سیاست های تجاری مناسب، تغییر بخشی از 

اساس جانشین سازی با کاالهای دیگرو نیز سیاست های تشویقی و حمایتی دولت می  سبد مصرفی خانوار بر

 تواند نقش مهمی در اصالح الگوی مصرف داشته باشد.

 صرف كاالی ایرانیم .2.6

ی آن وجود تقاضای مناسب و مستمر ایجاد و توسعه صنایع به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله

به سرمایه مالی کافی جهت راه اندازی و استمرار فرآیند تولید، برای محصوالت تولیدی، دسترسی 

 باشد.همچنین داشتن دانش، تکنولوژی و نیروی انسانی ماهر جهت تولید  می

بنابراین استفاده از ظرفیت تقاضای داخلی یکی از راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تولیدات داخلی 

حمایت از صنایع نوزاد و نوپای خود، سیاست های تجاری درون از این رو کشورها معموال در  می باشد.

کشورهایی که در مسیر اقتصاد دان مشهور آلمانی،  21فردریک لیست از نظر گرایی را وضع می نمایند.

صنعتی شدن می باشند بایستی سیاست های حمایتی مناسبی را برای صنایع داخلی خود وضع 

 (116: 1368، قدیری اصل)نمایند

 باب کشورهای در حال توسعه بیان می دارد: وی در
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های ضعیف، حمایت از ایشان در مقابل رقابت خارجی تنها راه رشد، توسعه و نموّ نیروهای تولیدی ملت

است. ولی این حمایت، باید نه عمومی باشد و نه دائمی؛ بلکه باید به مرحله بسط و توسعه اقتصادی 

 (249: 1352نهاوندی ).گرددها محدود ممالک و پیدایش و نموّ آن

است، هم به جهت رشد و  مصرف کاالی ایرانی از راهبردهای مقاوم سازی اقتصاددیگر بنابراین یکی 

اینکه در چه تحریم ها. به خارج در صورت تشدید  توسعه صنایع داخلی و هم به جهت کاهش وابستگی

مصرف کاالی ایرانی نمود، خارج از حوصله  کاالهایی و از طریق چه مکانیزم هایی بایستی اقدام به ترویج

 این مقاله بوده و خود نیازمند پژوهشی جداگانه است.

 اقتصاد مردمی .3.6

مالکیت  فرآیندی است که بر طبق آن است و ساختاری اصالحات های برنامه اجزاء از یکی سازی خصوصی

شود و این پدیده موجب می گردد به بخش خصوصی منتقل می دولتی بطور کلی دارایی ها از بخش و  شرکت ها

 (1391)دانش جعفری، د. کارایی آن بنگاه و یا آن دارایی افزوده شو به

 و است قدیمی بحث یک دولتی مالکیت به نسبت خصوصی مالکیت برتری البته از منظر بحث های نظری موضوع

 می ملل ثروت کتاب در اسمیت آدام. شود نمی سازی خصوصی مورد در اخیر های دهه های بحث به محدود

 توجهی قابل درآمد مبالغ شاهی، امالک اجاره یا و فروش با توان می اروپا، پادشاهی ممالک از هریک در: » نویسد

 دربار توسط ها زمین از استفاده کنونی وضعیت به نسبت قطعاً اقدامی چنین آثار. نمود استحصال دولت برای

 و کند می پیدا ارتقاء آن عملکرد قطعاً شود، خصوصی امالک به تبدیل دربار اختیار در های زمین اگر. است بهتر

 (824: 1744)آدام اسمیت،  .یابد می افزایش ها زمین این در کشاورزی محصوالت کشت

 معظم مقام توسطقانون اساسی  44 اصل کلی های سیاست ابالغ از پس ایران در سازی خصوصی های سیاست

.گرفت شتاب 1384 سال در رهبری  

های اصلی اقتصاد مقاومتی خصوصا با توجه به افزایش روز افزون تحریم ها در حوزه های  راهبردیکی از 

بر این اساس می  تجاری، مالی، اطالعاتی نفت و حمل و نقل و ... استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

خصوصی واگذار نمود. از  ه بخشتوان بسیاری از حوزه های تحریمی را که دولت قادر به اداره آن نیست ب

ه در بودجه دولت ت خام و ایجاد نوسانات قابل مالحظکاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفطرف دیگر 

واگذاری بخشی از صنایع و خدمات را بیش از پیش الزم می سازد. واگذاری فروش و تبدیل نفت خام، 

در  از این موارد است. الزم است در یک تحقیق تفصیلینمونه هایی تامین و انتقال ارز مورد نیاز کشور و ... 

سیاست های کلی اصل یک جمع بندی از حوزه های تحریمی و مشکالت بودجه ای دولت از یک طرف و 

مجموعه های اولویت دار در واگذاری به  به عنوان راهنمای واگذاری به بخش خصوصی از طرف دیگر  44

 بخش خصوصی احصا گردد.



 

                                                                                نفت ی به درآمدهایكاهش وابستگ .4.6

دالیل متعددی را جهت حضور دولت در اقتصاد بیان می کنند که از آن جمله می توان به دانان  اقتصاد

 دولت بودجه نامتقارن و ... اشاره نمود.ارائه کاالی عمومی، مبارزه با انحصار، تنظیم بازارهایی با اطالعات 

باشد که از طریق منابع مختلفی  می دولت هدفهای و هابرنامه دهندهنشان که است سندی عنوان به

ها به حساب می  دولت درآمدی تأمین مهمترین منابع از یکی عنوان به تامین می شود لکن مالیات

 (40: 1388نیکی اسکویی، )د.آی

دارند. منابع طبیعی و مواد  منابع درآمدی دیگری نیز برای تامین مالی دولت ها وجوددر بعضی کشورها 

سال گذشته،  100معدنی از جمله مهمترین منابع تامین مالی در اینگونه موارد است، در ایران نیز طی 

زیر شکل همواره یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت، منابع حاصل از فروش نفت خام بوده است. 

سری  بانک اطالعاتی).نشان می دهد 1387تا سال  1357درصد منابع نفتی و مالیاتی دولت را از سال 

 بانک مركزی( اقتصادی  های زمانی

 

 . درصد منابع درآمدی دولت از نفت و مالیات1 شماره شکل

درآمدی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام منابع  %50همانطور که مالحضه می شود به طور متوسط  

حضور بی  بستگی دارد. لکن به علت اینکه عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شکل ارزی می باشد

قاعده این درآمدها در اقتصاد، مشکالت و ناهنجاری هایی را ایجاد می نماید. یکی از جدی ترین مشکالت 

 باشد.  می 22احتمال بروز بیماری هلندی

                                                           
22  Dutch Disease 
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 عنوان واقع در و پدیدارشد 1977 نوامبر در لندن اکونومیست مجله در بار اولین برای هلندی بیماری اصطالح

 شمال)محدودة دریای در طبیعی صادرات گاز و کشف از حاصل ارزی درآمدهای تأثیر آن در که بود ایمقاله

  (The Dutch Disease, 1977: 82-83)  .شده است بررسی کشور این اقتصاد بر هلند( به متعلق

 نتیجه، در و تبدیل آن به صادرکننده بود گاز سنتی واردکنندة که کشور این هلند، در طبیعی گاز کشف دنبال به

 بخش در ویژه به) ها قیمت رخداد، این متعاقب این حال، با.  شد مزبور کشور نصیب هنگفتی خارجی ارزی عواید

 هلندی صادرکنندگان و تولیدکنندگان نتیجه، در.  کرد پیدا افزایش ارز واقعی نرخ و( تجارت غیرقابل کاالهای

 کاهش شدت به ، کشور این در اقتصادی رشد و دادند دست از را جهانی بازار از شان سهم و پذیری رقابت قدرت

 (De silva,1994).یافت

 از برخوردار عملکرد اقتصادهای طریق چند از صادراتی طبیعی منابع بخش در رونق طورکلی به و نفتی رونق

             : از عبارتند آنها ترین عمده که سازد می متأثر را طبیعی منابع

( 3 خوب، حاکمیت و حکمرانی تضعیف( 2 اقتصادی، فساد و جویانه رانت رفتارهای تحریک (1

                                                                           (71: 1388)خضری،  24مخارج اثر( 4 و  23تولید منابع اثرجابجایی

عالوه بر مباحث یاد شده ایجاد نوسان در قیمت و صادرات نفت خام)آنچنانکه با تحریم نفتی ایران مبتال به کشور 

خاص خود را در می باشد( می تواند باعث ایجاد کسری های بودجه جدی در دولت شود که عواقب و مشکالت 

الزم است تا با رویکرد اقتصاد  اقتصاد کشور به همراه دارد. با عنایت به مشکالت مطرح شده و تشدید تحریم ها

مقام معظم  مقاومتی بر روی کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی صورت پذیرد. بررسی فرمایشات 

کشور از به دولتمردان جهت خروج اقتصاد  کرر ایشانسال گذشته نیز،  نشان دهنده تاکیدات م 20در رهبری 

  .یک اقتصاد نفتی است

بنابراین اصالح ساختار دولت و نظام بودجه ای آن یکی از اولویت های اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد. اصالح 

 پذیرد.افزایش درآمدها، صورت  -2کاهش هزینه ها  -1نظام بودجه ریزی کشور بایستی بر اساس دو رویکرد 

خدمات به بخش خصوصی و حرکت دولت به سمت در بخش اول، واگذاری بسیاری از دستگاه ها دولتی، صنایع و 

بخش های نظارتی و قاعده گذاری توصیه می گردد و در بخش درآمدی نیز اصالح نظام مالیاتی، توسعه پوشش 

انش بنیان و ... تنها مواردی است از اقداماتی نظام مالیاتی، توسعه برخی صنایع با ارزش افزوده باال چون صنایع د

که در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل انجام است. توضیخات مبسوط در این مورد خارج از حوصله این مقاله بوده 

 و بایستی به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 

                                                           
23 The resource movement effect 

24 The spending effect 



 مبارزه با  مفاسد اقتصادی .5.6

کردن سازوکارهای دولت در نا کارآمدکه تاثیری مستقیم در مفاسد و جرائم اقتصادی از جمله مواردی است 

این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد  تنظیم جریان اقتصادی در عرصه فردی و اجتماعی دارد.

رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری می باشد. به عنوان مثال برخی از جرائم و مفاسد کالن اقتصادی به 

 یر می باشد:شرح ز

دریافت تسهیالت غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیالت بانکی،تبانی و اهمال در نظارت  

بر اعطای تسهیالت بانکی و نظارت بر عدم انحراف آنها، پولشویی، رشا و ارتشا، اختالس)بویژه در نزد مدیران ارشد 

حجم بسیاری از جرائم کوچکی است که توسط ... که خود سبب بروز  دستگاه های دیوانساالری و دیوانساالران( و

 (33: 1388)زمانی، مجرمان خرده پا بروز می کند.

تشدید تحریم ها شرایط اقتصادی کشور را از جهات گوناگونی از جمله حوزه مفاسد اقتصادی دچار دگرگونی 

بازطراحی سیاست ها و سازوکارها اقدام نمود به شرح کرده است. برخی از این موارد که بر اساس آن بایستی به 

 ذیل می باشد:

 (و کارشناسی عدم شفافیت در آمار و عملکرد بسیاری از دستگاه های دولتی)کاهش نظارت همگانی .1

بر اقتصاد کشور به علت افزایش ضربه پذیری تشدید اثرات فساد و ناکارآمدی اقتصادی بعضی از مدیران  .2

 هااقتصاد بابت تحریم 

ت ارز به علت تحریم های مالی و افزایش زمینه برای مفسدین اقتصادی بروز مشکالت در نقل و انتقاال .3

 جهت پولشویی

 کاهش میزان قاچاق کاال به علت افزایش نرخ ارز بر اثر تحریم های مالی و نفتی .4

خصوصی  افزایش زمینه جهت واگذاری بسیاری از فعالیت های شبه ناک دستگاه های دولتی به بخش .5

  چون فروش نفت

 سهمیه بندی بعضی اقالم و کاالها و چند نرخی گشتن نرخ ارز که زمینه بروز فساد را افزایش می دهد .6

افزایش قیمت ها در صورت نبود ایجاد نوسان در نرخ ارز و سوء استفاده بعضی از فروشندگان در  .7

 سیستم نظارتی کارآمد

 با توجه به تحریم های تجاری و مالی سیاست های تجاری اصالح .6.6

 لیست مرکانتی .است برخوردار طوالنی پیشینه از اقتصادی رشد بر تجاری سیاست تأثیر درباره مجادله

 در هامیلتون الکساندر درقرن هجدهم. میکردند تشویق را واردات محدودکننده های سیاست اتخاذ ها

 کاالهای واردات بر وارداتی های تعرفه آلمان وضع در لیست فریدریک میالدی نوزدهم قرن در و امریکا

 اواخر در. میکردند توصیه داخلی ای کارخانه صنایع برای رشد را( زمان آن اقتصادی قدرت) انگلیسی



 ،( O`Rouck,2000) اروک.  (Irwin,2000a )شد می تأکید 25واردات جانشینی بر نوزدهم قرن

 همبستگی ( Irwin,2000b)ایروین و(  :Clemence & Williamson, 2001) ویلیامسون و کلمنس

 کرده تأیید بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر برای را اقتصادی رشد و وارداتی های تعرفه بین مثبت

 المللی های بین نهاد برخی و گزاران سیاست ، اقتصاددانان بین دیدگاهی دوم جهانی جنگ از پس .اند

 رشد و شدن راه صنعتی ترین سریع واردات جانشینی سیاست اتخاذ آن اساس بر که گرفت شکل

 محور 1970 و 1960،1950 های طی دهه واردات جانشینی سیاست ترتیب بدین. است اقتصادی

  (40: 1383.)سلمانی، شد اقتصادی توسعه راهبردهای

اتخاذ این رویکرد در سیاست می باشد که عده ای معتقد بر  26استراتژی دیگر استراتژی توسعه صادرات

 های تجاری می باشند.

سال اخیر، فشار تحریم ها بر ایران شدت گرفته است.  10طی سالهای بعد از انقالب و به خصوص طی 

تحریم را به عنوان یک متغیر اثرگذاری این تحریم ها خصوصا در حوزه ی تجاری، الزم می نماید تا 

 در نظر گرفت و سیاست های تجاری را بازنویسی نمود.برون زای اثر گذار بر وضعیت تجاری 

ز سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، بایستی در قالب یکی از دو بند ذیل اقدام به با توجه به تشدید تحریم ها ا

 تغییر سیاست های تجاری نمود: 

 تغییر شرکای تجاری و افزایش سطح مبادالت با کشورهای هم پیمان سیاسی و همسایه 

  سیاست جایگزینی واردات در بعضی اقالم حساس و کاالهای اساسیاتخاذ 

الزم به ذکر است وضعیت تجاری ایران با کشورهای پیرامونی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. 

 نمایش می دهد. 90و  89جدول ذیل وضعیت تجاری ایران با کشورهای همسایه را طی سالهای 

کشورهای 

  همسایه

 تغییرات تغییرات تغییرات تجارت صادرات واردات

 تجارت صادرات واردات 1390 1389 1390 1389 1390 1389

 2512- 1202 3714- 21950 24462 4515 3313 17435 21149 امارات

 527- 370 897- 4508 5035 1433 1063 3075 3972 ترکیه

 154- 151- 3- 391 545 365 516 26 29 سوریه

 92- 7- 85- 173 265 100 107 73 158 عمان

 51- 75 126- 877 928 621 546 256 382 پاکستان

 34- 19- 15- 25 59 9 28 16 31 بحرین

 15- 34 49- 248 263 109 75 139 188 عربستان

                                                           
25  Import Substitution 

26  Export Promotion 



 12- 5- 7- 140 152 107 112 33 40 ارمنستان

 6- 4 10- 84 90 77 73 7 17 قطر

 2.71- 2.73- 0.02 28.8 31.51 28.78 31.51 0.02 0 یمن

 2 12 10- 75 73 67 55 8 18 گرجستان

 19 41 22- 229 210 136 95 93 115 کویت

انتاجیکست  29 18 164 195 193 213 -11 31 20 

 23 97 74- 503 480 465 368 38 112 آذربایجان

انترکمنست  150 49 397 526 547 575 -101 129 28 

 56 15 41 214 158 76 61 138 97 ازبکستان

 788 710 78 5271 4483 5150 4440 121 43 عراق

 820 935 115- 3929 3109 2750 1815 1179 1294 هند

 859 860 1- 2207 1348 2197 1337 10 11 افغانستان

 790- 4330 5120- 41640 42431 18926 14596 22714 27835 جمع

 )منبع: گمرک ج.ا.ا(ایران با كشورهای پیرامونی. وضعیت تجارت 2 شماره جدول

واردات کشور از حوزه های پیرامونی است که در مورد بعضی کشورها  3/1همانطور که مشاهده می شود حدود 

روند نزولی نیز داشته است. اتخاذ رویکردهایی که منجر به افزایش مراودات با این کشورها شود  90در سال 

ات تجاری به منظور مقاوم سازی اقتصاد به حساب می آید. بخشی از پیشنهادات مطمئنا در صدر پیشنهاد

 سیاستی جهت افزایش مراودات در ذیل آورده شده است:

 مرزی مناطق در مشترک صنعتی های شهرک احداث .1

 ترانزیتی های ظرفیت از استفاده طریق از نآ در انتقال و نقل تسهیل و مرزی های بازارچه توسعه .2

در مورد  27از مدارک الزم جهت مبادالت تجاری و افزایش شاخص آزادی تجاریبرخی  حذف .3

 کشورهای هدف 

 آزاد مناطق ظرفیت از استفده .4

 گمرکی های اتحادیه ایجاد  .5

  فقر سطح مدل های كاهش بازتوزیع ثروت بر اساس .7.6

در سطح عامالن اقتصادی می باشد،  ، افزایش مقاومتمقاوم سازی اقتصادیک از فاکتورهای اساسی در 

در زمینه تعریف فقر مکاتب که به طور قطع نتیجه طبیعی آن کاهش سطح فقر در بین جامعه است. 

                                                           
27 Trade Freedom 



 مختلف تعاریف متعددی را ارائه نموده اند. به عنوان مثال در تعاریف سنتی، فقر عبارت است از

، گزارش توسعه 1990بانک جهانی).درآمد یا مصرف سنجیده می شودمحرومیت مادی که با معیار 

خود مفهوم فقر را به گونه ای بسط داد  2001-2000البته بانک جهانی در گزارش سال . (1990جهانی 

که محرومیت مادی، محرومیت از آموزش و بهداشت، آسیب پذیری و در معرض خطر بودن، بی پناهی 

 (13: 2001-2000 ،)بانک جهانیوبی نوایی را نیز در بر می گیرد.

از نظریات مارکسیست ها و اقتصاد دانان کالسیک درباره علل فقر که بگذریم امروزه با تحول در نظریه های 

مورد توجه قرار گرفته و سازمان ملل نیز هر ساله گزارشی را تحت این  توسعه اقتصادی، مبحث توسعه انسانی

ورت یک شاخص مرکب مشتمل بر سه عامل سطح عنوان منتشر می سازد. در این گزارش توسعه انسانی به ص

درآمد سرانه، برخورداری از آموزش و سالمت اندازه گیری می شود و در عین حال توزیع درآمد و برابری 

 (173-170 :1384)هادی زنوز، جنسیتی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

ایده اتفاق نظر دارند که بیکاری مهمترین با توجه به ویژگی های گروه های فقیر در ایران، اکثر محققین بر این 

)پروین، های فاقد فرد شاغل تشکیل می دهندعامل فقر در ایران می باشد و اکثریت گروه های فقیر را خانواده 

1386 :98-99) 

ها و طبقات پایین دست جامعه گردد از این رو پیاده سازی سیاست هایی که منجر به افزایش اشتغال در دهک 

در حوزه توزیع درآمد نیز طراحی سیستم های بایستی محور اساسی در طرح ریزی های سیاستی قرار گیرد. 

اند به باز توزیع ثروت در جامعه و کاهش می تو ی دیگرسو از یک سو و توزیع مناسب یارانه ها از مالیاتی مناسب 

 ید.اختالف طبقاتی کمک شایانی بنما

مبنای مبارزه با فقر قرار می گیرد نوع نگاه به پدیده فقر است. در اکثر مطالعات در اقتصاد مقاومتی  آنچه از منظر

صورت گرفته است. لکن در  تالش های مناسبی ،ص هایی برای اندازه گیری فقرتعریف فقر و تبیین شاخ زمینه

سی بدانیم؟. البته تالش هایی که جهت توزیع مجدد جنبحث مبارزه با فقر مساله این است که فقر را از چه 

درآمد و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد به جای خود الزم است، لکن به نظر نگارنده فقر 

از این منظر، خصوصا با توجه به تحقیقات صورت بیشتر از جنس ندانستن و نتوانستن است تا از جنس نداشتن. 

را جزو عوامل بسیار جدی بر پدیده فقر در ایران می داند بعضی سیاست های سازمان های  گرفته که بیکاری

حمایتی از جمله کمیته امداد محل تردید جدی است. چرا که برخی مشاهدات میدانی از مناطق تحت پوشش 

بین  کمک های نقدی این سازمان، به شکل قابل توجهی بر میزان بیکاری درکمیته امداد نشان می دهد 

از  هاهای اجتماعی و توزیع ثروت و فرصتخانوارهای منطقه موثر بوده است. فلذا کاهش سطح فقر و نابرابری

با این نوع نگاه افزایش آموزش و خلق فرصت هایی جهت رشد و شکوفایی  اقتصاد مقاومتی است واصول اساسی 

  .دولت قرار گیرد ذیر بایستی در راس سیاست های اقتصادی و فرهنگیاقشار آسیب پ



 (در تجارتمدل های جدید  -بازسازی سیستم پولی)تقویت پول ملی .8.6

شود. این امر عالوه بر اینکه منافع المللی با واحد پول ایاالت متحده انجام میمبادالت بین %60امروزه بیش از 

، امکان (1389نریمانی، )عظیم ناشی از درآمدهای دالری سایر کشورها را به اقتصاد امریکا ارزانی داشته است

های پس از المللی طی سالاستفاده ابزاری از دالر را برای این کشور فراهم نموده است. رشد و توسعه تجارت بین

المللی گردید و از آنجا که بعد از جنگ جهانی دوم، موجب افزایش تقاضای مبادالتی برای یک واحد پول بین

المللی شناخته شد، لذا تقاضای دالر به عنوان یک ارز عنوان واحد پول بین کنفرانس برتون وودز دالر امریکا به

روا افزایش یافت. به دلیل افزایش تقاضای مبادالتی دالر، این امکان برای آمریکا فراهم بوده است تا برای جهان

حد پول خود بزند. این المللی، دست به خلق اعتبار و انتشار واپاسخگویی به تقاضای روزافزون مبادالتی پول بین

فرایند از طریق خریدهای گسترده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم و به خصوص بعد از برچیده شدن یکجانبه 

 (. 1388نریمانی، )نظام پایه طال توسط ایاالت متحده، تحقق یافته است

ترین بازار یورک به مهمالمللی باعث شده است تا ایاالت متحده و خصوصا نیومحوریت دالر در نظام مالی بین

خدمات مالی جهانی تبدیل شود. همچنین از آنجا که انجام معامالت به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت 

بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول، خارج از کنترل بانک مرکزی صورت نگیرد؛ لذا مبادالت تجاری به دالر 

گیرد. به طوریکه تمام ی آمریکا، فدرال رزرو، صورت میدر سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکز

 شود.مبادالت دالری تحت نظارت فدرال رزرو تسویه می

الملل به دالر آمریکا، این امکان برای ایاالت متحده فراهم بعد از کنفرانس برتون وودز و فراگیر شدن مبادالت بین

صمه خود را تحریم اقتصادی کند و مانع از انجام شده است تا بتواند به دالیل سیاسی کشورهای مورد مخا

المللی نقش گلوگاه را برای تجارت مبادالت تجاری آن کشور با سایر کشورها شود و از آنجا که شبکه بانکی بین

های کمی دارد با اثر کند، استفاده از این ابزار برای ایاالت متحده در عین حالی که هزینهبین الملل ایفا می

 اکثری همراه است.بخشی حد

ن روا از این منظر اهمیت بیان تاریخچه ای از تشکیل نهادهای پولی بین المللی و تقویت دالر به عنوان ارز جها

 مهمترین ابزار آمریکا را در اعمال و نظارت بر اجرای تحریم ها نشان میدهد.دارد که 

، قانون منع سرمایه گذاری و تجارت علیه 28یدفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه دار بر اساس این مکانیزم،

آمریکا به مرور زمان و براساس سیاست تشدید تحریم ها بر  البته به بعد تصویب و اجرا نمود. 76ایران را از سال 

 علیه ایران، انواع دیگر تحریم های مالی را علیه ایران به اجرا گذاشته است
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در شرایطی که یکی از مصادیق تحریم ها کنترل مبادی و مقاصد و مبالغ ارزهای انتقالی بین بنابراین 

بایستی در صدر ر تجارت و سرمایه گذاری وطراحی روش های تامین و نقل و انتقال ارز به منظ کشورهاست، 

 قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی راهبردهای

زهای خارجی، تقویت سبد ارزی کشور، انجام معامالت کاالیی تثبیت موقعیت پول ملی در قبال ار از این منظر

پایاپای و یا تشکیل اتاق پایاپای ارزی با کشورهای دوست و همچنین تشکیل شبکه های بانکی مشترک با 

دات ارکشورهای دوست و هم پیمان، جابجایی نقدی ارز، تخصیص ارز ناشی از صادرات به مشتریان متقاضی و

شور و ... می تواند به عنوان محورهای اصلی در طراحی سیاست های ضد تحریمی قرار گیرد. کاال در خارج از ک

 البته هر یک از محورهای فوق نیازمند توضیحات مفصل و مبسوطی است که خارج از حوصله این مقاله است.

 توسعه شركت های دانش بنیان -اقتصاد دانش بنیانحركت از اقتصاد منبع محور به سمت  .9.6

اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت 

دشمن؛ دشمنانى که ما داریم. به نظر من یکى از بخشهاى مهمى که میتواند این اقتصاد مقاومتى را 

ر و یکى از بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهپایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهاى دانش

 (1391مقام معظم رهبری، ).هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کردمؤثرترین مؤلفه

، مراکز رشد و انکوباتورها، تشکیل فنبازارها و تشکیل حلقه های نظام تاسیس پارک های علم و فناوری

م در کشور را به نوآوری و که فعالیت های تولید عل ملی نوآوری، مجموعه اقداماتی را تشکیل می دهد

تولید محصوالت و خدمات جدید گره می زند و موجبات تولیدات کیفی با ارزش افزوده باال می شود و 

بتدریج از اقتصاد وارداتی به اقتصاد درونزا مبتنی بر دانش و فناوری های نو تبدیل می شود. در کشور ما 

و نوآوری شکل گرفته بگونه ای که بخشی از توسعه  نیز اقدامات گسترده ای برای فعالیت های تحقیق و

 دستاوردهای آنها به مرحله تجاری سازی و کسب سهم بازار رسیده است.

 سهم صنعت و بنگاه های تولیدی و خدماتیبازتوزیع منابع یارانه ای  .10.6

ایجاد ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد ملى است؛ که اینها میتواند هم رونق هدفمند کردن یارانه

ى رشد تولید کشور، رشد اقتصادى و هم موجب رفاه شود؛ اینها مایه -در تولید، در اشتغال  -کند 

المللى ى اقتدار یک کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار حقیقى و آبروى بینکشور، مایه

 .پیدا میکند. این کار بایستى به انجام برسد

حاملهای انرژی، موجب افزایش قیمت تمام شده آندسته از کاالها و خدماتی آزاد سازی نسبی قیمت 

می شود که تولید و تأمین آنها نیاز به مصرف انرژی دارد. لذا سهم یارانه های ناشی از آزادسازی نسبی 

سطح قیمت حاملهای انرژی که طبق قانون باید به بخش صنعت و بنگاههای اقتصادی تعلق گیرد، باید 

سئولین ذیربط چاره اندیشی و مورد اقدام قرار گیرد تا آنان نیز با نقدینگی ناشی از آن بتوانند توسط م

 برای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی واحدهای تحت مدیریت خویش اقدام نمایند.



 افزایش بهره وری عوامل تولید)كاهش زمان انجام پروژه ها( .11.6

طرحهائى که  .منابع و امکانات. از زمان باید حداکثر استفاده بشودى حداکثرى از زمان و استفاده

بیند که فالن کارخانه در ى کمترى انسان مىسالهاى متمادى طول میکشید، امروز خوشبختانه با فاصله

مقام معظم ).بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت کردظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره

 (1391رهبری، 

های ناتمام در کشور افزایش یابد، از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه و آغاز از آنجا که هر چه پروژه 

هایی که بهره استهالک و تخریب زودرس بناها و مستحدثات پروژه می شود و از سوی دیگر سرمایه گذاری

ل بموقع برای متقاضیان کار می شود، لذا بایستی برداری از آنها بتعویق بیفتد، موجب تورم در جامعه و عدم اشتغا

های ناتمام برای برای حل مشکالت اقتصادی کشور با یک حکم حکومتی، هیأتی نسبت به اولویت بندی پروژه

های جدید گرفته شود. از طرفی عدالت تسریع در سرمایه گذاری اقدام نموده و جلوی کلنگ زنی و آغاز پروژه

 ها بر اساس آمایش سرزمینی صورت پذیرید.بندی پروژهاولویتسرزمینی اقتضا دارد، 

 و حركت بر اساس برنامه ثبات نسبی در قوانین و سیاست ها .12.6

الساعه و تغییر مقررات، جزو حرکت بر اساس برنامه، یکى از کارهاى اساسى است. تصمیمهاى خلق 

وارد میشود و به مقاومت ملت ضربه میزند. این را، هم دولت « اقتصاد مقاومتى»هائى است که به ضربه

هر زمانى محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاستهاى اقتصادى کشور در 

 .مورد شوددچار تذبذب و تغییرهاى بى

ن در شرایط خاص و خصوصًا و حرکت بر اساس برنامه ها است، لیک ضمن آنکه اصل بر ثبات در قوانین و سیاستها

با توجه به تصمیمات زود به زود و پیاپی دشمن و تغییر تاکتیکها و افزایش مصادیق تحریمها از سوی نظام سلطه 

دابیر ویژه بصورت ویژه در صحنه حضور داشته باشد و در راستای پاسخگویی بموقع به تحریمها و بایستی ستاد ت

موارد استثنائی عمل نماید و این موضوع ممکن است منجر به تغییر سیاستها و یا برنامه ها و یا حتی استثناء 

تاد تدابیر ویژه نیاز به ترمیم و قائل شدن برای قوانین و مقررات جاری شود. در این راستا ممکن است، ترکیب س

 حضور نمایندگانی از قوای مقننه و قضائیه نیز داشته باشد که با صالحدید مقام معظم رهبری باید عمل شود.

 در بخش ها با ارزش افزوده باال افزایش اشتغال و كارآفرینی .13.6

وظف بدانند، مکلف ى مسئوالن و دلسوزان کشور که خود را مدلیلى است براى همهتحریم ها  این  

بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور 

مقام معظم رهبری،  ).ایران حقیقتًا امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند
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کارآفرینی برای افراد جویای کار در جامعه می باشد. بدیهی یکی از مسایل اساسی کشور حفظ اشتغال و توسعه 

ها ممکن است عده ای نیز در شرف بیکاری قرار گیرند  است در مواجهه با آثار تصمیمات دشمن و اعمال تحریم

هایی شود، در چنین شرایطی  و یا سهم تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری از منابع خارجی دچار محدویت

که بیکار می اید تدابیر و سیاستها را بگونه ای تجدید نظر نمود تا تأمین اجتماعی به حمایت از افرادیاست که ب

شوند، بر آید، از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاریهای جدید منتها در حوزههای دارای ارزش افزوده 

 دست نرود.باالتر و دارای طرح اقتصادی پر بازده استفاده شود و فرصتها از 
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  باشد

 مردم ظرفیت از استفاده 7.23

 پاالیشگاه در آن کرد هزینه و ریالی صورت به آتی قراردادهای قالب در مردم به نفت فروش 

  پاالیشگاه های کوچک احداث یا و ناتمام های

  

 پول تبادل بدون کشورها ظرفیت از استفاده 7.24

 قادر و قراردارد آن در ایران پول که کشورهایی در پتروشیمی ، بنزین پمپ ، پاالیشگاه خرید 

 جهت را خود نفت ایران طریق این از که هند، و چین ، روسیه مثل نیست آن پرداخت به

 آن وصادرات فراورده تولید به اقدام و برده ثالث کشورهای در خود پاالیشگاه به صادرات

 (مالزی در پاالیشگاهی فروش: مصداق.)نماید

 جدید بازارهای ایجاد .7.25

 استراتژیک ذخیره در چین مثل کشورها از بسیاری پایین ظرفیت از استفاده 

 فروش جهت خصوصی بخش ورود و گسترده بازاریابی های شبکه ایجاد 

 



 

 جمع بندی و نتیجه گیری .8

نبرد میان حق و باطل یک نبرد همیشگی است و تا بنابر آنچه گفته شد، نتیجه گیری می شود که 

م های پی در پی خواهد بود که زمانی که ایران طالیه داری جبهه حق را بر عهده دارد آماج تحری

مولفه ها ونقاط تمرکز جدید را بیش از پیش نمایان می سازد. طراحی یک اقتصاد مقاومتی با  ضرورت

در این میان دو راهبرد اساسی جهت مقابله وجود خواهد داشت. یک راهبرد استفاده از راهکارهای کوتاه 

اعمال آن روز به روز سخت تر می گردد، لکن در بعضی مدت و موقتی است که اگرچه منفعالنه بوده و 

اهبرد دوم که راهبرد اساسی و بلند مدت می باشد، توجه به ظرفیت های کشور و موراد راه گشاست. ر

اعمال راهکارهای بلند مدتی است که منجر به استقالل اقتصادی کشور گشته و زمینه ساز تشکیل 

اقتصاد مقاومتی است. در این میان مواردی چون،  اصالح الگوی مصرفی مردم و دولت، ایجاد الزامات 

 نوین در بودجه های سنواتیتوسعه خرید کاالی ایرانی، مردمی کردن اقتصاد، طراحی اساسی جهت 

درآمدی که زمینه ساز کاهش وابستگی نوین  هش هزینه ها و طراحی منایعدولت بر اساس رویکرد کا

و ... به عنوان محورهای  بودجه به درآمدهای نفت می باشد، بازتعریف روابط تجاری بر اساس منافع ملی

  لی طراحی اقتصاد مقاومتی توجه و بازبینی قرا گرفتند. اص
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