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 چکیده 
جمهوری اسالمي ايران، نظامي است  ايدئولوژيک و آرماني، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار. ذات وجود و ايستادگي 

 اني داشته باشد.چنين نظامي مخصوصا در بعد اقتصادی، مستلزم وجود مدلي اقتصادی است که با اين شرايط همخو

 هادر اين مقاله ابتدا دو مدل اقتصادی غربي و اسالمي که در مقابل حرکت کشور قرار دارند بررسي شده و بر مبنای آن

گيری اسالمي و سپس مباني الگوی مقاومتي و مدل اقتصادی آن با توجه به دو جهت اقتصاد مقاومتي تعريف گرديده و

حرکت اقتصادی کشور های اقتصادی بررسي شده، سه سناريو برای ی اين مباني و مدل ايراني تشريح شده است. بر مبنا

های اقتصاد مقاومتي اين سناريو برای کشور برگزيده شده است. در انتهای مقاله نيز و با توجه به شاخصه بررسي گرديده

 اند.اصول اين مدل اقتصادی تشريح گرديده و هر کدام توضيح داده شده

 

 هاتي، الگوی مقاومتي، اقتصاد اسالمي، مقابله فعال با تحريماقتصاد مقاومی كلیدی: هاواژه

 

 

 مقدمه .1
ای است که همواره فراروی انديشمندان و طراحي ساختارها و نهادهای متناسب با اصول و اهداف نظام اسالمي دغدغه

های فراواني برای نيل به مي تشديد شده و تالشنظران اسالمي بوده است. اين دغدغه خصوصاً پس از وقوع انقالب اسالصاحب

آن صورت پذيرفته است. چنين خواست عمومي تحت عنوان طراحي الگوی اسالمي ايراني پيشرفت در کالم رهبری انقالب نيز 

های علميه به دليل ای عمومي مبدل شده است. بديهي است که مجموعه حوزهانعکاس يافته و در حال حاضر به مطالبه

سازی شوند. طراحي و مدلصص و تبحر در مباحث اسالمي، اميد اول پاسخگويي به اين نياز مهم انقالب محسوب ميتخ

ساختارهای مناسب با اهداف عاليه نظام اسالمي نيازمند تسلط به مباحث ديني و اسالمي است و لذا طبيعي است که چشم 

های علميه ای که در حوزههای گستردهرغم تالشاينجاست که علي اميد همگان به طالب و اساتيد حوزوی باشد. ليکن مساله

در جريان است، کشور در عمل شاهد دستاوردها و نتايج کاربردی در اين زمينه نبوده است. در اين مقاله، مجال کافي برای 

د. ليکن بايستي بر اين واکاوی علل اين واقعيت موجود نيست و چه بسا پرداختن به آن ما را از هدف اصلي خود منحرف کن

های علميه باعث شده است سازی اسالمي از سوی حوزهنکته تأکيد شود که ناکامي و عدم حصول نتايج عملي در حوزه نظام

ها و نظامات غربي سوق پيدا کند و هر چه که زمان بيشتری تر از مدلکشور در عمل بيشتر به سمت استفاده هر چه گسترده

های طالب و ها به استخراج الگوی ناب اسالمي و پژوهششود. به بيان ديگر، هر چه اميدواریتشديد مي اين مسالهگذرد،مي

ها و نظامات غربي سرعت بيشتری سازی مدلشود، پيگيری و تالش برای پيادهاساتيد علوم حوزوی و اسالمي کمتر مي

 گيرد.مي
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ي دو راه بيشتر وجود ندارد. راه اول استخراج الگوی اسالمي و مساله مهمي که در اين ميان وجود دارد اين است که گوي

سازی بنيادی مبتني بر علوم اسالمي است. اين راه اگر چه ممکن است ولي نيازمند پيگيری و گذر زمان است و در کوتاه نظام

رغ از هرگونه ترجيحات و يا سازی نظامات و الگوهای غربي فاشود. راه دوم تقليد و پيادهای محسوب نميمدت انتخاب بهينه

ها تجربه و فعاليت جوامع مغرب زمين است که روی هاست. نظامات و ساختارهای نهادی تمدن غرب، حاصل سالجرح و تعديل

 دهد.هم انباشته شده و الگوهای کاربردی را به جوامع ديگر ارائه مي

ته شده فعالند. يا نهادسازی و الگوپردازی ناب اسالمي را نکته مهم اينجاست که عموم متفکران در يکي از دو انتخاب پيش گف

توان ميان اين دو انتخاب، شق سومي کنند. آيا نميهدف دارند و يا عين ساختارها و نظامات غربي را برای جامعه ما تجويز مي

حقق کامل مدل اسالمي و را مدنظر قرار دارد؟ الگوی مقاومتي قصد دارد مسير جديدی را در اين ميان بنماياند. اگر چه ت

توان با چنين توجيهي، دست بسته کشور را تسليم سازی مبتني بر فرامين ديني هم اکنون در دسترس نيست؛ ولي نمينظام

 های غربي نمود. در اين ميان مواردی وجود دارد که شايان توجه است:مدل

انساني، مبارزه با استکبار و استضعاف،  های کلي مدنظر شريعت اسالمي همچون کرامتگيریاصول اساسي و جهت -

 ها قرار گيرند.گيریتوانند مبنای تصميمات و جهتتعالي و رشد عمومي بشريت و .... مي

توان با هوشمندی مناسبي اند، ليکن مينهادها و نظامات محصول تمدن غرب اگر چه به لحاظ نظری به هم پيوسته -

 ها به عمل آورد.های مفيدی از آندهمبتني بر نيازها و ترجيحات بومي، استفا

توان مدت و يا ابداعي ميکارهای کوتاهها و مسائل کشور، راهمبتني بر يک بازشناسي مناسب در خصوص نيازمندی -

 طراحي نموده و مورد استفاده قرار داد.

 -3ين نمودن نهادهای غربي وگزبه -2های کالن اسالمي،گيریجهت -1ن سه راهبرد کلي يعني استفاده ازلذا بر مبنای اي

توان مسير جديدی طراحي نمود که در فقدان الگوی جامع اسالمي، کشور را از پذيرش کامل تالش برای حل مسائل بومي، مي

ها ها و تالشدهد، اميدواریهای حال حاضر کشور را پاسخ مينظامات غربي برهاند. اين مسير سوم در عين اينکه نيازمندی

 گرداند.نياز ميهای غربي بيچون و چرای نظاممدل جامع و ناب اسالمي را بارور نموده و کشور را از پذيرش بي برای پيگيری

سازی و طراحي نهادهای ديني را چنين رويکردی کند که مدل بهينه توليد علم اسالمي متناسب با نظامنگارنده تأکيد مي

پردازی از سوی ديگر سازی از يک طرف و حوزه طراحي و نظريهاجرا و پياده داند. در يک فرايند رفت و برگشتي ميان حوزهمي

شود. پيشرفت و بالندگي نظامات غربي پشت درهای بسته علما و انديشمندان و در سازی محقق ميسازی و تمدناست که نظام

های فکری و علمي از يک سو و نيز محافل علمي مملو از درس و بحث بدست نيامده است. بلکه در يک فرايند پويا ميان نهاد

 ظ اسالمي و ايراني تشريح ونهادهای اجرايي و عملياتي از سوی ديگر حاصل شده است. در ادامه و در ابتدا، مباني الگو به لحا

 اقتصاد مقاومتي تبيين شده است. روی کشور، ضرورت الگویسپس مبتني بر سناريوپردازی در خصوص راهبردهای پيش

 

 وی مقاومتی:مبانی الگ .2

مقاومتي به  توجه به دو بعد اسالمي و ايراني در تدوين الگوی مطلوب و مناسب برای کشور به شدت حائز اهميت است. الگوی

کند. در عين حال به لحاظ ايراني نيز ناظر به مسائل و نيازهای متناظر به آرمان و هدف را پيگيری مي لحاظ اسالمي ساختاری

در حوزه آرمان و هدف، نفي ظلم در سراسر عالم، مبارزه دائمي حق و باطل و چالش و تعارض با هر گونه بومي خواهد بود. لذا 

ای طراحي بايستي نظامات و نهادها در يک الگوی مقاومتي به گونهگيرد. در واقع مياستضعاف و استکبار در دستور کار قرار مي

شود. به لحاظ بعد ايراني نيز الگو بايد متناسب با نيازهای کشور و در شوند که نيل به چنين آرمان و هدفي تسهيل و تسريع 
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ه با انواع هجهت حل مسائل کشور باشد. تعالي، پيشرفت و شکوفايي کشور در شرايط تعارض دائمي با نظام سلطه و مواج

 ای است که در اين بعد مطرح خواهد بود. ها، مسالهتحريم

بندی ای ديگر صورتود از اهميت بااليي برخوردار است. ممکن است مساله کشور به گونهشناسي خشايان ذکر است که مساله

شود. به عنوان مثال برخي اتخاذ رويکرد ايدئولوژيک خاص در مبارزه با استکبار جهاني را مساله اصلي قلمداد کرده و چالش 

کنند. مشکل توسعه کشور به زعم آنان، جهات گيری نظری قلمداد ميکشور در نيل به توسعه اقتصادی را اتخاذ اين جهت

الملل، مسير توسعة اقتصادی کشور نظری چالشي است که بعد از انقالب در کشور مسلط شده و بدليل ايجاد تعارض با نظم بين

سعه فع توبايستي از برخي شعارها و اهداف ايدئولوژيک به ن»اين صورت، راه حل نيز مشخص است:  را مختل نموده است. در

شود. ي ميتر از آن چيزی است که اينگونه معرفاين در حالي است که مساله کشور کمي پيچيده «اقتصادی کشور دست کشيد.

المللي، مسير ها و فشارهای بينچگونه در حالت مبارزه و جهاد و در عين مواجهه با انواع تحريم»مساله کشور اين است که 

اينگونه است که راه حل مناسب کشور نيازمند طراحي بومي و  «بي دنبال شود.تعالي و پيشرفت کشور به صورت مناس

 باشد. سازی خاص خود ميمدل

باشد. جدول شماره يک اين های مخصوص به خود ميگيریبر اين مبنا الگوی مقاومتي در دو بعد اسالمي و ايراني واجد جهت

 موارد را به اختصار نمايش داده است.

 

 گیری اسالمیجهت نیگیری ایراجهت 

 ها و اهداف کالنآرمان ها و مسايل کشورنيازمندی ناظر به چیست؟

برخی مصادیق مهم آن 

 چیست؟

توسعه و تعالي کشور در شرايط تحريم و 

 فشار
 نبرد حق و باطل و مبارزه با استکبار

 : مبانی الگوی مقاومتی به لحاظ اسالمی و ایرانی1جدول شماره 

 

تواند برای کشور الملل و تقسيم کار جهاني نميريح شود که الگوهای رايج توسعه مبتني بر پذيرش نظم بينلذا بايستي تص

مفيد باشد. در مقابل رويکردی برای کشور مناسب است که مسير پيشرفت و توسعه را در شرايط جهاد و مبارزه با استکبار 

نبال نمايد. نتيجه چنين منظری اين خواهد بود که به لحاظ آفندی و المللي و جهاني دهای بينجهاني و تحت فشارها و تحريم

پدافندی شرايط اقتصادی، سياسي، اجنماعي و فرهنگي مناسبي در کشور طراحي شود. به بيان ديگر، ساز و کارهای کشور 

ور وارد شود و در بايستي چنان طراحي شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت تحريم، فشار و تهاجم، آسيب کمتری به کش

 الملل را با چالش مواجه کند.عين حال، کشور بتواند به لحاظ آفندی منافع نظام سلطه در سطح بين

های اقتصادی، سياسي و حتي های مديريتي و اداره کشور در دستور کار قرار گيرد. عرصهچنين الگويي بايستي در کليه عرصه

سازی شوند. اولويت پژوهشي  که در اين مقاله مد نظر قرار ويکرد طراحي و مدلفرهنگي و اجتماعي بايستي مبتني بر اين ر

 فته است، حوزه اقتصاد خواهد بود.گر

 

 سناریوپردازی حوزة اقتصادی .3

روی کشور قرار سازد که دو سناريو پيشخصوصاً در بعد اقتصادی آشکار مي ،در مقطع کنوني، تأمل در شرايط حال حاضر کشور

 است.گرفته 
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سازی الگوهای متعارف است. آزادسازی حوزه اقتصادی، های مرسوم توسعه و پيادهسناريوی اول، پيگيری برنامه. 3-1 

های رقابتي، پذيرش تقسيم کار جهاني و ورود در زنجيره ارزش عناوين نمودن از مزيت صرف نظرهای طبيعي و تکيه بر مزيت

گذاری خارجي هم در بخش واقعي و هم در بخش مالي اقتصاد و ... اهم مواردی يهالمللي و جهاني، استقبال از سرماتجاری بين

های از کارآمدی  اين عوامل به تنهايي و در فقدان تعريف نقش صرف نظرهستند که در اين ميان بايستي مدنظر قرار گيرند. 

و فرهنگي خواهد داشت. تسلط هايي تبعات مهمي خصوصاً در بعد سياسي ای برای دولت، اتخاذ چنين سياستتوسعه

های بزرگ چندمليتي بر اقتصاد ايران، وابستگي گسترده اقتصاد داخلي به اين عوامل خارجي را به دنبال داران و شرکتسرمايه

ای، ايفای نقش فعال در حوزه سياست خارجي از چنين وابستگي گسترده ،خواهدداشت. عالوه بر تبعات اجتماعي و فرهنگي

شود. بسياری از کشورهای متاخر در حوزه توسعه اقتصادی که به دنبال اسالمي ايران نيز با چالش مواجه  مي سوی جمهوری

اند، به نسل اول کشورهای توسعه يافته حرکت نموده و به پيشرفت اقتصادی و افزايش درآمد ملي در خور توجهي نايل شده

اند. گران نهادههای مرسوم به توسعهاجتماعي و فرهنگي برنامه ايفای نقش منفعل در حوزه سياست خارجي و پذيرش تبعات

های اقتصادی سريع کشورهای جنوب شرق آسيا در چنين شرايطي به وقوع پيوسته است. کوتاه سخن عنوان نمونه، پيشرفتبه

های مختلف بر ارها و تحريمالملل از اعمال فشطور کامل، اگر چه بدليل همراهي با نظام بيناينکه پذيرش الگوهای متعارف به

المللي همچون کشور را از پيگيری راهبردهای کالن انقالب اسالمي در حوزه بين ، ليکننمايدضد نظام اسالمي جلوگيری مي

سازد که لزوماً در مسير مبارزه با استضعاف و استکبار منع کرده و تبعات فرهنگي و اجتماعي خاصي را در کشور حاکم مي

 ي الگوی اسالمي و انقالبي نخواهد بود. اهداف تربيت

های های مرسوم توسعه در کنار پيگيری اهداف و آرمانسناريوی دومي که در برابر کشور قرارداد اجرای ناقص برنامه. 3-2 

انقالبي است. توجه به اين نکته حائز اهميت است که چالش نظری جدی در تقابل با نظام سلطه، تبعات بسياری در حوزه 

ها و فشارها بر ضد کشور است. ليکن در ذات ياستگذاری عملي و نوع ارتباط با غرب دارد که از جمله آن تشديد تحريمس

سازی و جهاني الملل نهفته است،اکم در نظام بينبيني ذاتي و دروني به روابط حای از خوشگونه که های مرسوم توسعهبرنامه

 ي را به دنبال خواهدداشت. المللهای اقتصادی بينارتقای همکاری

به  اقتصادی پايدار جهاني استوار است،های مبتني بر همکاری و اعتماد به روابط لذا چنين الگوهايي که با چنين فرض 

لحاظ کارکردی در شرايط تحريم و فشار خارجي دچار اختالل شده و ديگر نتايج مورد انتظار قبل را به دنبال نخواهد داشت. 

المللي و تقسيم کار جهاني در شرايط تحريم و فشار خارجي های مبتني بر نظم بينن چه بسا که پيگيری سياستعالوه بر اي

بيشتری را برای کشور به ارمغان بياورد. در چنين شرايطي به دليل آنکه پيش  نتيجه معکوس داده و ناکارآمدی و آسيب

گيری نخواهدبود، مواجهه منفعل با اين تهديدات، منجر به شکل های توسعه در شرايط تحريم و فشار برقرارهای مدلفرض

مسيرهای فعاليت اقتصادی کشور به راحتي  اقتصادی ضعيف و فاسد شود. از يک سود به دليل وابستگي اقتصادی به خارج،

ديت فعاليت از سوی ديگر نيز محدو .شوديکي پس از ديگری مسدود شده و حوزه فعالين اقتصادی محدود و محدودتر مي

شود که مهمترين بستر ايجاد فساد و افزايش آن در ميرسمي و شفاف باعث گسترش و توسعه اقتصاد زيرزميني و غيررسمي 

 کشور را پديد خواهدآورد. 

سازد ليکن با کوتاه سخن اينکه اتخاذ چنين راهبردی اگر چه تحرك سياست خارجي و مقابله با نظام سلطه را برآورده مي 

پذير در بلندمدت محکوم به شکست است. وضعيت قابل انتظار در صورت پيگيری اين آوردن اقتصاد ضعيف و آسيب بوجود

های استکباری نظام سلطه در بعد خارجي و اقتصاد فاسد و شکننده در بعد داخلي است پايداری سناريو، مقابله با سياست

 ل اتکا است. چنين رويکردی به شدت پايين بوده و در بلندمدت غيرقاب

برای مسايل و  ي به لحاظ راهبردی ناگزير استنظام اسالم انگونه که در بخش گذشته اشاره شد،همسناريوی سوم: . 3-3 

سازی الگوهای نهادی جديد بزند. لذا بايستي در ميان اين دو مسيری که در نيازمنديهای خاص خوده دست به طراحي و مدل
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راهبردی به کشور معرفي شود که بتواند در بلندمدت پيگيری اهداف و  شوند،ار ميهر دو به يک سرنوشت دچبلندمدت 

 هايي بايد داشته باشد. های نظام اسالمي را تضمين کند. اما اين مسير سوم چه شاخصآرمان

يزی و المللي اهداف استکبار ستشاخص اول اينکه بايستي در حوزه سياست خارجي و در مواجهه با نظام بين. 3-3-1  

شود که ديگر نظامات کشور در خدمت اين . اين مسئله زماني به خوبي محقق مي1ستيزی خود را پيگيری نمايدظلم

ای طراحي شوند گونهگيری بوده و آن را تقويت نمايند. لذا بايستي نظامات اجتماعي فرهنگي و خصوصاً اقتصادی نيز بهجهت

 تسهيل شود.  که نيل به اين آرمان

شود. فضای فرهنگي حاکم در کشور بايستي مشوق شاخص دوم به نظامات اجتماعي و فرهنگي مربوط مي. 3-3-2  

مندی از تمتعات . در فضای فرهنگي مبتني بر تفاخر و مسابق در بهره2روحيه جهاد و شهادت، مبارزه و از جان گذشتگي باشد

چالش جدی روبرو خواهدشد. تبين چنين الگويي با عنوان مادی، پيگيری جهات نظری جهادی در تعارض با نظام سلطه با 

 طه با چالش جدی روبرو خواهد بود.الگوی مقاومت نياز به جهات نظری جهادی در تعارض با نظام سل

شاخص سوم مربوط به  نظامات اقتصادی است. سازماندهي ساز و کارها و تدبير امور در حوزه فعالين . 3-3-3  

ای صورت گيرد که پيگيری مبارزه با نظام سلطه از حوزه اقتصاد مصون باشد. به بيان ديگر بايستي نهبه گواقتصادی بايستي 

طراحي حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجي نتوانند با ابزار قراردادن مسايل اقتصادی، جلو حرکت رو به جلو کشور را 

ه شود که حوزه اقتصاد، بزرگترين برگ برنده و مزيت نظام سلطه يابد که توجبگيرند. اين مسئله زماني اهميت بيشتری مي

تواند از اين مسير نظام اسالمي را به شدت تهديد کند. لذا تدبير در اين خصوص از اهميت شايان توجهي است و لذا مي

مدنظر  بايستي سريعاً  سريع آن ضرورتي است که خصوص اقتصاد مقاومتي و اجرایپردازی در برخوردار است. بر اين مبنا تئوری

 قرار گيرد.

به لحاظ سناريوپردازی صورت گرفته در اين مجموعه، دو سناريوی ابتدايي با مشکل مواجه بودند. سناريوی اول با رجحان  

رسيد که به خاطر افزايش درآمد کشور و رفاه ملي، بايستي از پيگيری مسايل مربوط به توسعه اقتصادی، به اين نتيجه مي

های نظری مربوط به حمايت از مستضعفين عالم و مقابله با ظلم و استکبار دست کشيده شود. سناريوی دوم نيز رمانعملي آ

توان نظام اسالمي را از درون نابود ساخته و با گسترش ناکارآمدی و فساد، مسير پايداری و مقاومت در مبارزه ظلم را در 

شود تا نظامات مختلف در کشور و خصوصاً حوزه سناريوی سوم تالش ميساخت. اما در بلندمدت با چالش جدی مواجه مي

ای سامان يابند که هم کارآمدی و پيشرفت و تعالي مادی و معنوی را به دنبال داشته باشند و هم موضع گونهاقتصاد به

 ضداستکباری نظام اسالمي را تقويت نمايند. 

های مهم مطرح بوده و یوهای اول و دوم به عنوان چالشالمللی اگر چه در سنارها و فشارهای بینتحریم 
شوند، لیکن در سناریوی سوم تغییر نقش داده و به عنوان عامل همواره به آسیب بیشتر به نظام اسالمی منجر می

اقتصاد سازی راهبردهای مبتني بر الگوی سازی و پيادهدليل مهم اين است که اجرايي یابند.كننده تبلور میمثبت و تقویت

گيری و سياستگذاری در کشور و همچنين پذيرش عمومي و مقاومتي نيازمند همراهي و همدلي سطوح مختلف حوزه تصميم

شود نيل به اين المللي خصوصاً در حوزه اقتصادی باعث ميها و فشارهای بينهای مردمي است و تشديد تحريمهمکاری توده

گيری و ها به سرعت بيشتر در تصميمه و اضطرار ناشي از اعمال اين تحريموحدت و يکپارچگي در داخل کشور تقويت شد

 سازی راهبردهای مبتني بر اقتصاد مقاومتي منجر شود. اجرايي

                                                           

 و لن يجعل اهلل للکافرين علي المؤمنين سبيالً 1 
 

 ترهبون به عدواهلل و عدوکم....  اعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخيل و 2 

 گيرد.الزم به ذکر است استطاعت و توانايي مقابله با دشمنان فقط در حيطه نظامي قرار نمي



 يش ملين هماياول                    

 ياقتصاد مقاومت                     

 

 

6 

 

های سازی مناسبي مبتني بر الگوی مقاومتي صورت گرفته باشد، فشارها و تحريمپردازی و مدللذا در صورتي که تئوری 

شوند. اسالمي، به يک وضعيت مناسب برای پيشرفت کشور خصوصاً در حوزه اقتصادی تبديل ميخارجي به جای تهديد نظام 

که اوالً در حوزه نظری طراحي  استاستفاده مناسبي صورت پذيرفتهعليه کشور  هاادعا نمود که از فرصت تحريمتوان زماني مي

سازی،  ساختارهای موجود در کشور با نهادهای و پيادهپردازی مناسبي صورت گرفته باشد. ثانياً به لحاظ اجرايي و تئوری

. بر اين مبنا يکي از نتايج پيگيری سناريوی سوم مواجهه مثبت ومتي در شرايط تحريم جايگزين شده باشندمبتني بر الگوی مقا

 است.هسناريوهای مربوط ترسيم شد های خارجي است. در شکل شماره يک الگوی مفهوميو فعال با فشارها و تحريم

 

 
 : سه سناریوی پیش روی كشور در فضای اقتصادی1شکل شماره

 

های خارجي، خالها و نقاط ضعف الگوهای مقاومتي طراحي شده را بازشناسي نموده و از سوی ديگر، اعمال تحريم 

يک سو و نيز  پردازی ازهای نظری و تئورینمايد. اين روش رفت و برگشتي ميان حوزهتصحيح و تکميل آن را تسريع مي

. در تواند به تکميل و توسعه مدل اقتصاد مقاومتي منجر شودمسايل عيني و عملي در فضای واقعي و اجرايي از سوی ديگر مي

 .ز الگوی اقتصاد مقاومتي تشريح گرددشود شمايي کلي اتالش مي ادامه
 

  روش تحقیق:  .4

در طراحي اصول است. در واقع، ي، اقدام پژوهي بودهبندی مدل اقتصاد مقاومتروش تحقيقي اتخاذ شده برای صورت 

های نظری پيش گفته شده و فرايندی رفت و برگشتي ميان حوزه نظری و است تا مبتني بر شاخصاقتصاد مقاومتي تالش شده

. بلکه به استالتي با شاکله اصول کلي نبودهاج اين قواعد در ابتدا به صورت جمعملي قواعد مناسبي استخراج شود. استخر

است. به بيان ديگر، به لحاظ مسير تحقيقي طي شده، تالش ابتدايي ها طرح شدهشکل مسيرهايي برای مواجهه فعال با تحريم

توان های اقتصادی عمومْا انفعالي است؟ و آيا ميبر اين مسئله  تمرکز داشته است که چرا مسيرهای مواجهه کشور با تحريم

رای کشور سودمند باشد؟ ها چنان طراحي کرد که انتخاب آنها فارغ از شرايط تحريم هم ببا تحريممسيرهای فعالي در مواجهه 

های پولي و مالي و حتي اطالعاتي و صنعتي پيشنهاد شد که ضمن حل مساله کشور در قبال هايي در حوزهاول طرح لذا در گام

ها نيز مواجه تحريم با هايي که کشور حتي اگرطرح .داشته باشد قدرتمندی و ارتقای موقعيت اقتصادی کشور را دنبالها، تحريم
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نمود. در گام دوم تالش شد از حوزة عملي اصول کلي استخراج شود که بتوانند بايست آنها را اجرا ميتوانست و ميمي ،شدنمي

سير پژوهشي معکوس قرار به عنوان چارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي طرح شوند. اين اصول اوليه در گام بعد در يک م

های سياسي چندی خارج شود. به اين ترتيب با چند دوره طي گرفتند. به اين معني که از اصول جديد تالش شد تا داللت

.. و تعديل اصول و قواعد های از پايين به باال و .ر حرکتهای از باال به پايين و استخراج داللت در کنافرايند تحقيقي و حرکت

های استخراج سازی داللتبندی گرديد. تالش برای پيادهدر اين نوشتار صورت وده، مدل اقتصاد مقاومتي ارائه شده استخراج ش

ای تغيير دهد تا داد که چگونه اصول محوری را به گونهشده و بررسي تبعات و آثار ناشي از اجرای آنها به محقق نشان مي

 ساله اين مدل اقدام پژوهي انجام شده و مدون گرديده است. 3تا  2ة تحقيقي های عملي مدل بهبود يابد. در يک دورداللت

 
 اصول اقتصاد مقاومتی .5

 اند:ای است که در ادامه معرفي شدهچهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر اصول و قواعد شش گانه

 

 مهار سوداگری و فساد .5-1

ه با تهديدهای مختلف را دارا باشد، مهار سوداگری و فساد است. گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار که توان مقابل  

هايي را مندیهای غيرمولدی است که از تالطمات و نوسانهای بازار سوءاستفاده نموده و بهرهمنظور از سوداگری فعاليت

منشأ بروز اينگونه رفتارها های مختلف اعتباری، انحصاری و ... های اطالعاتي رانتگرداند. عدم تقارنبرخي افراد مي بنصي

هستند. در اقتصاد مبتني بر داللي و سوداگری، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز کار اقتصاد به سمت بروز 

يابد. چنين اقتصادی در مواجهه با فشار خارجي کمترين پايداری و مقاومت های شديد سوق ميهای قيمتي و نوسانحباب

 شود.شي ميرا داشته و به سرعت متال

 ر حوزة اقتصادی از ارتشا و اختالستری است. طيفي از اعمال خالف قانون و حتي محرمانه دفساد نيز مفهوم روشن  

 رض است.فگرفته تا قاچاق قابل 

درخصوص مقابله با سوداگری، بستن مسيرهای موازی توليد همچون ساماندهي حوزة پول و سرمايه، ساماندهي حوزة   

های اطالعاتي بايستي محور توجه قرار گيرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز ن و نيز مديريت رانتزمين و مسک

 اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و کارها و روالهای فساد گريز باشد.

چاق و های کنترل زمين و مسکن، مبارزه با قاسياست های اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از:برخي از سياست

 واردات غير قانوني، ساماندهي فضای اطالعاتي به منظور دسترسي يکسان آحاد جامعه به اطالعات اقتصادی و...

 

 های مردمعاملیت توده .5-2

های مردمي باشند. درگام اول دهگردد که محوريت آن توالعاده مياقتصاد زماني واجد توان پايداری و مقاومت فوق 

های مولد اقتصادی د مردم در دستور کار قرار گيرد تا زمينه برای حضور مؤثر همة افراد در فعاليتبايست توانمندسازی آحامي

م از فعاليت شود. در وفراهم شود. هيچ کس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امکانات توليد، آموزش، مجوزها و.... محر

ادی هم در حوزة کار و هم در حوزة سرمايه مدنظر قرار گيرد. های جمعي ميان فعاليت اقتصگام دوم نيز بايستي ايجاد نظم

سازی، زنجيرة تأمين و ... در دستور کار قرار سازی، خوشهتواند به اشکال گوناگون شبکهوحدت و همکاری ميان فعالين مي

 گيرد.

و تأثيرگذاری بر روندهای کان هر گونه سوءاستفاده ت اقتصادی کشور را بدست گيرند، اماگر نفرات محدودی سکان فعالي 

ه وسيلة دولت انجام های اقتصادی بجاری کشور وجود دارد. از سوی ديگر اگر دولت متصدی همه امور شده و عموم فعاليت
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سازی اقتصادی محقق ، آرمان مردميهاهای جمعي ميان فعاليتو فساد ناگزير خواهد بود. ليکن با محوريت نظم شود، ناکارآمد

 يابد.ها و فشارها ارتقا مييداری و مقاومت اقتصاد در برابر تحريمشده و سطح پا

 

 خوداتکایی .5-3

ای مورد بازبيني قرار گيرند که تمامي مواردی که وابستگي کشور را به دنبال ساز و کارهای حوزة اقتصادی بايستي به گونه

ها را متنوع و تکثر توان اين حوزهتر مييتگيری نمايند. در موارد کم اهمدارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم

سازی کامل مدنظر قرار گيرد. کلية نمود تا ميزان وابستگي کشور کاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممکن است جايگزين

مسيرهای تعاملي با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و ... مشمول اين قاعده هستند. برخي از 

جايگزيني درآمدهای جاری به جای نفت مانند ماليات و   ي که در اين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از:هايسياست

درآمدهای ترانزيتي و...، متکثر نمودن شرکای تجاری از يک شريک عمده به چندين شريک کوچکتر)مانند تبديل شراکت 

 تجاری امارات به چندين کشور ديگر( و...

 

 گذاری اولویت .5-4

های مندیهای ايدئولوژيک عالوه بر بهرهها در حوزة اقتصادی بايستي تقويت ترجيحات و اولويتراحي اولويتدر ط  

توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دستة اول انتخاب شرکای تجاری اقتصادی مدنظر قرار گيرد. در اين خصوص مي

ور هستند که قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين های فعاليت اولويت دار در کشهستند و دستة دوم زمينه

 ها کشور پيشرفت نمايد.مرزهای موجود درآن زمينه

بايست کشورهای منطقه و نيز کشورهايي با همسويي های مربوط به شرکای تجاری ميدر خصوص اولويت  

تگي اقتصادی بيشتر، تمايل کمتری به ورود در ايدئولوژيک بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي کشورهای با همبس

های توافقات ظرفيتي بر عليه يکديگر دارند و از سوی ديگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت

با حجم  مشترك، امنيت شان به هم گره خورده است. در واقع بلوکي از کشورهای همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي،

جمعيت بزرگتر، پايداری بيشتری خواهند داشت. شايان توجه است که منطقة جغرافيايي خاورميانه، آسيای ميانه اقتصاد و 

ای است که بسياری از کشورهای مسلمان و نيز کشورهای هم سو با جمهوری اسالمي را در خود جای داده و قفقاز به گونه

 ای دارد.لعادهاهای فوقاست و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادی مزيت

ای تنظيم شوند که دار، ترجيحات بايستي به گونههای اولويتدرخصوص دستة دوم يعني صنايع و رشته فعاليت  

مسايل مربوط به بقای کشور که اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند. غذا و دارو و در زمينة مهمي هستند که در 

هايي چنان پيشرفت کند که به صادر کنندة عمده مبدل شده و به در چنين زمينهاند. اگر کشور اين ميان حائز اهميت

بقای کشور تضمين شده و امکان تحريم و فشار به کشور  ها نايل شود،های فني و صنعتي بسياری در اين زمينهپيشرفت

توجه ويژه قرار گيرند. زمينة يابد. حوزة انرژی و صنايع نظامي نيز در زمينة ديگری هستند که بايستي مورد کاهش مي

شود صنايع فرهنگي است. در در کنار غذا، دارو، انرژی و تسليحات پيشنهاد مي های فعاليتپنجمي که به لحاظ اولويت

توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و ساز انقالب اسالمي مياين حوزه نيز به سبب رويکرد فرهنگي و گفتمان

 سالمي را به جهان صادر نمود و مباني فکری نظام سلطه را مورد چالش جدی قرار داد.تربيتي واالی ا
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 فرهنگ مقاومت .5-5

در کنار نظامات اقتصادی و طراحي آنها مبتني برشرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي کار  

تبليغ مفاهيم عام حوزة فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه،  ای مخصوص به خود را به انجام برسانند. عالوه بر ترويج وويژه

در حوزة اقتصادی نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد کاالی داخلي مساله 

د ثروت، نفي اسراف در عين مهمي است که در بسياری موارد با موانع فرهنگي روبروست. نفي تکاثر در عين تبليغ کار و تولي

ترويج مصرف ميانه و .... نيز بايستي توليد و مصرف محور توجه قرار گيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود 

که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامي بايستي مدنظر قرار گرفته و فعاليت مفيد اقتصادی امر مجاهدت در راه خدا را خواهد 

 داشت.

 
 

 نتیجه گیری
چه حاصل شد مدلي است که نام آن را های مختلف اقتصادی پيش روی کشور پرداخته شد. آندر اين مقاله به بررسي مدل 

اقتصاد مقاومتي گذارديم. اقتصادی که در شرايط مبارزه جمهوری اسالمي ايران بتواند چرخ اقتصادی کشور را به نحو مطلوب 

تواند با کمترين ضربات آل اقتصاد اسالمي باشد، مييم قدمي در راه رسيدن به آن مدل ايدهحرکت دهد. اين مدل که اميدوار

هايي برای آن متصوريم که در قالب هوارده در جنگ اقتصادی با دشمنان بيشترين ضربات را به آنان وارد نمايد. لذا شاخص

با توجهات به اصول  و و ابداعي از اقتصاد غرباصول طراحي شده عرضه شدند. اين مدل اقتصادی که تلفيقي هوشمندانه 

ها و تبديل اين تهديدها به ای برای گذر از شرايط جنگ اقتصادی و تحريمتواند مدل بهينهاسالمي و ايرانِي انقالبي است، مي

 د.هايي برای نظام مقدس جمهوری اسالمي باشفرصت


