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چكيده 

در سالی که با نام حمايت از توليد ملی،  کار و سرمايه ايرانی مزين شده است، به اوج رسيدن 
ــرايط خاص قرار  ــور را در ش ــی از تحريم های اقتصادی بين المللی، اقتصاد کش ــارهای ناش فش
ــرايط راهبرد «اقتصاد مقاومتی» از سوي رهبر انقالب مطرح شد.اقتصاد  ــت و در اين ش داده اس
ــد داخل و تالش برای خود اتکايی  ــتگی ها و تأکيد روی مزيت های تولي ــی کاهش وابس مقاومت
ــت. درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا بايد درک صحيح از اقتصاد ملی و همچنين فضای اقتصاد  اس
جهانی و متعاقبًا شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ايران داشته است به دست آوريم. رهبر 
ــور  ــرفت کش انقالب در ارائه تعريفی از اقتصاد مقاومتی فرمودند: در اين اقتصاد، هم روند پيش
حفظ می شود و هم آسيب پذيری نظام اقتصادی در مقابل ترفندهای دشمنان کاهش می يابد. 
همچنين ايشان در سخنانی در اين زمينه فرمودند: افزايش نقدينگی يکی از ريشه های مشکالت 
فعلی است. بايد با همفکری و تکيه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدينگی بيابيد و نقدينگی 

افزايش يافته را به سمت مراکز توليد هدايت کرد.
- توانمند کردن بخش خصوصی يکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. سياست های اصل ٤٤ 

 مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی

 حسام الدين خليلی محقق و پژوهشگر

تاريخ دريافت: ۹۱/۸/۲۵  تاريخ پذيرش:۹۱/۹/۱۲

از صفحه ۲۴ تا ۴۳ 
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با دقت و وسواس هر چه تمام تر دنبال شود.
ــت. با ضرورت توجه به صرفه جويی در  - يک رکن اقتصاد مقاومتی حمايت از توليد ملی اس
دستگاه ها مسئله استفاده از توليد ملی را در دستور کار قرار دهيم و مصرف اجناس و کاالهای 

خارجی را در دستگاه ها ممنوع اعالم کنيم.
در اين مقاله به ابعاد و شاخصه هاي اقتصاد مقاومتي پرداخته مي شود.

واژگان كليدي: مقاومت اقتصادی ، اقتصاد مقاومتی، توليد ملی، تحول اقتصادي  

مقدمه 

ــيع تري از اين مفهوم نو  ــي به مفهوم اقتصاد مقاومتي مي توان به ابعاد وس از منظر واژه شناس
بيان شده از سوي رهبر حکيم انقالب پي برد. اقتصاد مقاومتی به همراه جهاد يا مجاهدت واژه 
اي با بار معنايي بسيار عميق از لحاظ لغوي و در بعضي موارد داراي فرهنگ خاص به خوداست 
ــقت و زحمت و همچنين به معنای توان و  ــه «َجهد و ُجهد» به معنای مش جهاد در لغت از ريش
ــرايط خاص و ويژه را باخود  ــت لذا کلمه جهاد معناي تالش حداکثري يا تالش در ش طاقت اس
حمل مي کند و عالوه بر اين جهاد در فرهنگ ١٤٠٠ ساله اسالم نيز داراي معناي خاصي است 
ــت مي کند؛ به طوري که همواره وجود  ــک حرکت مقدس و مبارزه گونه مذهبي حکاي ــه از ي ک
اختيار اعالم حکم جهاد در يک مقوله خاص (غالبا دفاعي) در دست علماي اسالم و حکومتهاي 
ــتراتژيک جوامع اسالمي برشمرده شده است. کلمه جهاد در  ــالمي از برتري هاي خاص و اس اس

فرهنگ اسالمي همواره ياد آور واژه شهادت نيز بوده است.
اما با نگاهي به دوره معاصر و تاريخچه انقالب در مي يابيم که واژه جهاد از بار معنايي خاصي 
نيز در تاريخ انقالب اسالمي برخوردار است که اندکي با موارد ذکر شده قبلي متفاوت است و اين 
در حقيقت از هنر هاي امام عظيم الشان بود که از واژه جهاد و حکم جهاد براي جنگ تحميلي 
ــان داد که اين جنگ علي رغم به صف کشيده شدن  ــتفاده نبرد و در حقيقت با اين عمل نش اس
همه جبهه کفر در برابر انقالب اسالمي جنگي نبود که بخواهيم در آن همه داشته هاي خود را 
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رو کنيم و از نهايت پتانسيل هاي جامعه اسالمي بهره ببريم.
ــازندگي کشور و خلق  ــتراتژيک س ــو با نهادن نام جهاد بر امر مقدس و اس ــان از ديگر س ايش

مجموعه اي به نام جهاد سازندگي اوج هوشمندي و عمق نگاه راهبردی خود را نشان دادند.

شاخص هاي مهم در تشخيص اقتصاد مقاومتي

مقام معظم رهبري شکل گيري اقتصاد مقاومتي و رسيدن کشور به هدف در سايه آن را منوط 
به حصول يک سري ويژگي ها مي دانند که برخي را در سخنان خود برشمرده اند:

الف) شاخص اصلي؛ رشد اقتصادي

ــد اقتصادي  ــي را در تعيين موفقيت يا عدم موفقيت حصول رش ــاخص اصل ــر انقالب ش رهب
پرشتاب ميدانند که حداقل قابل قبول آن ميزان پيش بيني شده در برنا مه پنجم است.

«آنچه که در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب کشور به ميزان 
تعيين شده ی در برنامه ی پنجم است که اعالم شده است؛ يعنی حداقل رشد هشت درصدی.»

ب)  افزايش بهره وري؛ عامل رسيدن به هدف

ــت  ــور را «افزايش بهره وري» اس ــد اقتصادي باال در کش ــيدن به رش يکي از عوامل اصلي رس
ــرمايه گذاري مي توان به توليد و ارزش افزوده  با افزايش بهره وري در اقتصاد بدون افزايش س
ــوري که شاخص بهره وري آن به صورت سنتي  ــتر دست يافت و اين مساله در کش ــيار بيش بس

پايين است بسيار حائز اهميت است.
ــت زيرا بهره وري در  ــهم بهره وري توجه به ضرورت آموزش مردم اس نکته مهم در افزايش س
ــت و در صورت عدم تغيير نيروي انساني نمي توان  ــاني اس ارتباط تنگاتنگ با مفهوم منابع انس

انتظار تغيير قابل مالحظه اي در شاخص بهره وري را داشت.
ــت؛ يعنی ما بتوانيم از امکانات کشور به  ــتر مربوط به بهره وری اس ــهم بيش ــد، س «در اين رش
ــور توصيه ميکنم که در زمينه ی اهميت  ــتفاده کنيم. .... من به مسئوالن کش ــکل بهتری اس ش
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ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور با مردم حرف بزنند؛ بگويند ارتقاء سهم بهره وری 
ــور و همچنين کاهش فاصله  درآمدی دهکهای باال و پائين جامعه - اين  ــد اقتصادی کش در رش

شکاف درآمدها، شکاف اقتصادی بين بخشهای مختلف جامعه - چقدر اهميت دارد.»

پ) کاهش شاخص بيکاري و افزايش اشتغال

شاخص نرخ بيکاري يکي از شاخص هاي نشان دهنده ميزان رونق اقتصادي در کشور است و 
طبيعي است که در يک اقتصاد پويا و رو به رشد اين شاخص روند کاهشي خواهد داشت. زيرا 
در پي رونق اقتصادي و گسترش توليد تعداد بيشتري از مشاغل و نيروي کار الزم خواهد بود.
«کاهش نرخ بيکاری و افزايش اشتغال در کشور، از جمله  مسائل بسيار اساسی و مهم است»

ت) شاخص گسترش فعاليت بخش خصوصي

ــدن از حجم تصدي دولت در اقتصاد که به منزله افزايش فعاليت بخش خصوصي  ــته ش کاس
ــمت  ــد اقتصادي و حرکت به س ــت همواره از عوامل اصلي افزايش بهره وري و رش و تعاوني اس
ــده است. طبيعي است در کشوري که حجم تصدي بخش دولتي  ــوب ش رونق در اقتصاد محس
ــمت بخش خصوصي نيازمند کمک و حمايتهايي  ــت براي حرکت به اين س در اقتصاد زياد اس
است که توان رقابت و حضور در کنار رقيبي چون دولت را داشته باشد. حضور بخش خصوصي 
در عرصه هاي مختلف به افزايش سرمايه گذاري کشور کمک مي نمايد و سبب تحول جدي در 

مديريت رو به رشد اقتصادي مي گردد.
ــش خصوصی که بتواند در  ــرمايه گذاری بخش خصوصی و کمک به بخ ــئله  افزايش س «مس

زمينه ی مسائل اقتصادی کشور سرمايه گذاری کند، از جمله ی مسائل مهم و اساسی است؛»

ث) تشکيل سرمايه هاي بزرگ

يکي از شاخص هاي اصلي در اقتصاد هاي بزرگ و روبه رشد جهان تشکيل سرمايه هاي بزرگ 
ــکاف هاي عظيم طبقاتي نيست بلکه اين  ــرمايه داران و ش ــت اين الزاما به معني وجود ابرس اس
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ــيار  ــرمايه هاي بزرگ و مجموعه هاي قدرتمند اقتصادي مي تواند از گردهم آمدن تعداد بس س
زيادي سرمايه هاي کوچک حاصل شود.

«... يکی از کارهای مهم در اين باب، ايجاد تعاونی هاست، که به وسيله ی تعاونی ها سرمايه های 
ــائل مهم اقتصادی کشور سرمايه گذاری کنند و گره های  ــکيل بشود و بتوانند در مس بزرگ تش
مهم را باز کنند و دولت بتواند اين کار را انجام دهد. بايستی زيرساختهای حقوقی و قانونی اش 

آماده شود. اين، يعنی حمايت از شکوفائی کار»

ج) استفاده بهينه از منابع يا صرفه جويي در مواد اساسي

ــد و  ــيار مهمي در رش ــور خود عامل بس ــتفاده صحيح با حداکثري از منابع موجود در کش اس
پيشرفت کشور است. شايد بتوان گفت که ميزان هدر رفت هر يک از منابع اساسي مثل آب يا 
ــاورزي  ــور ها در اختيار مصرف کنندگان خانگي صنعتي يا کش انرژي که با هزينه بااليي در کش
ــان دهنده وضعيت اقتصاد يک کشور در حرکت رو به  ــاخصهاي مهم نش قرار مي گيرد خود از ش
ــاورزي در  ــتفاده در بخش کش ــت فقط توجه به اين نکته که ٩٠٪ از آب مورد اس ــد خود اس رش
ــبکه هاي آبرساني کشور  ــتن اين نکته که ٩٠٪ آب موجود در ش ايران هدر مي رود در کنار دانس
در اختيار بخش کشاورزي قرار مي گيرد نشاندهنده تحوالت بسيار عظيمي است که در صورت 
استفاده صحيح از منابع و جلوگيري از هدر رفت مي تواند در کشور با اين منابع صورت گيرد.

ــی، از جمله صرفه جوئی در مصرف آب. امروز نود درصد آبی که  «صرفه جوئی در مواد اساس
ــود. اگر دولت به توفيق الهی  ــاورزی مصرف مي ش ــور مصرف مي کنيم، در بخش کش ما در کش
بتواند شيوه های آبياری کشاورزی را اصالح کند، اگر از اين نود درصد، ده درصد کم بشود، شما 
ببينيد چه اتفاقی می افتد. در واقع امکانات بهره برداری از آب در بخش غير کشاورزی دو برابر 

مي شود؛ که اين بسيار چيز مهم و با ارزشی است.»

چ) مشارکت مستقيم مردم

«مشارکت مستقيم مردم در امر اقتصاد، الزم است. اين نيازمند توانمند شدن است، نيازمند 
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ــاءاهللاَّ  ــئولين در اختيار مردم بگذارند و اميدواريم ان ش ــت؛ که اينها را بايد مس اطالعات الزم اس
ــانه ها نقش دارند، راديو و تلويزيون نقش دارند،  ــعه پيدا کند...البته رس اين روند روزبه روز توس
ــئله   ــاءاهللاَّ مس ــد؛ دولت هم بايد فعال برخورد کند و بتوانند ان ش ــردم را آگاه کنن ــد م مي توانن

اقتصادی را پيش ببرند.»

زمينه ها و الزامات الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتی

بديهي است که تحقق هر شعار و شکل گيري هر نهضتي در کشور نيازمند زمينه هايي است 
طبيعتا فراگير شدن حرکت جهادي در اقتصاد کشور نيز نيازمند الزاماتي است که امکان آن را 
فراهم مي کند رهبر معظم انقالب الزامات شکل گيري اقتصاد مقاومتي را در پنج مورد بر شمرده اند.

۱) روحيه  جهادی

روحيه جهادي در حقيقت چيزي فراتر از انگيزه سازماني يا سود شخصي است وقتي روحيه 
ــده  ــنامه ها و وظايف تعيين ش ــود ديگر فرد خود را در چارچوب بخش جهادي بر کاري حاکم ش
اداري و يا سود شخصي اش نمي سنجد و طبعا در آن قالب محدود نيز عمل نمي کند در چنين 

شرايطي افراد تنها به هدف مي انديشند و تا رسيدن به آن دست از تالش بر نمي دارند.
ــت. ملت ما از اول انقالب تا امروز در هر جائی که با روحيه  جهادی  «روحيه  جهادی الزم اس
ــازندگی ديديم، در  ــده، پيش رفته؛ اين را ما در دفاع مقدس ديديم، در جهاد س وارد ميدان ش

حرکت علمی داريم مشاهده مي کنيم.
ــته باشيم؛ يعنی کار را برای خدا، با جديت  ــهای گوناگون، روحيه  جهادی داش اگر ما در بخش
و به صورت خستگی ناپذير انجام دهيم  نه فقط به عنوان احساس تکليف - بالشک اين حرکت 

پيش خواهد رفت.»

۲) استحکام معنويت در جامعه

ــتحکم در برابر  ــپردفاعي مس وجود جو ايماني و مذهبي در جامعه و در ميان جوانان نوعي س

ی
مت
او
مق

د 
صا

قت
و ا

رت
ر پ
 د
ی
اد
ص
قت
ت ا

وم
قا
 م



۳۰
دوم دوره 
سـال پنجم
 ۹۱ پاييـز 
۲۰ شـماره 

هرز رفتن استعداد هاي آنهاست و اينجاست مي توان تاثير دينداري را بر رشد و سعادت دنيايي 
انسان نيز مشاهده کرد.

«...استحکام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه است. تدين جامعه، تدين جوانان ما، در 
امور دنيائی هم به ملت و به جامعه کمک ميکند.

اگر يک ملت جوانانش متدين باشند، از هرزگی دور خواهند شد؛ از اعتياد دور خواهند شد؛ 
ــتعداد آنها به کار می افتد، کار  ــد؛ اس از چيزهائی که جوان را زمين گير مي کند، دور خواهند ش
ــی، در زمينه  فعاليتهای  ــد؛ در زمينه علم، در زمينه  فعاليتهای اجتماع ــد، تالش ميکنن ميکنن
ــت. روحيه  معنويت و تدين،  ــور پيشرفت مي کند. در اقتصاد هم همين جور اس ــی، کش سياس

نقش بسيار مهمی دارد»

۳) پرهيز از توجه اجتماعي به مسائل حاشيه اي

ــانها را از هدف اصلي خود  ــه اي و عطف توجه جامعه به آن مي تواند انس ــائل حايش طرح مس
باز دارد يا سير رو به جلو کشور را دچار خلل کند. انگيزه ها را آسيب بزند و حتي افرادي را که 

سست ترند از نيل به هدف نهايي نا اميد سازد.
ــرط ديگر اين است که  ــيه ای در کانون توجه افکار عمومی قرار نگيرد.يک ش ــائل حاش «مس
کشور به مسائل حاشيه ای مبتال نشود. ببينيد، در بسياری از اوقات يک مسئله  اصلی در کشور 
وجود دارد که همه بايد همت کنند و به سراغ اين مسئله  اصلی بروند؛ بايد مسئله  کانونی کشور 
اين باشد؛ اما ناگهان می بينيم از يک گوشه ای يک صدائی بلند مي شود، يک مسئله  حاشيه ای 

درست مي کنند، ذهنها متوجه آن مي شود.»
رهبر معظم انقالب عطف توجه کشور به مسائل حاشيه اي را مانند اين مي دانند که قطاري 
ــيرخود را براي توجه به نقطه اي در ميان راه متوقف کنند  ــمت مس ــرعت به س در حرکت با س
ــت؟ و آيا تاخير پيش  ــوار اس ــدن افراد و به حرکت افتادن اين ها چه ميزان دش دوباره جمع ش

آمده جبران خواهد شد؟
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۴) اتحاد و انسجام ملي

اتحاد و انسجام در عرصه ملي از عوامل الزم براي حرکت سريع رو به رشد در هر کشوري است 
ــتثني نيست. پرهيز از حرکات و بيانات تفرقه افکنانه از ضروريات  ــاله مس و ايران نيز از اين مس
ــاله کوچک و بزرگ نمي  ــت. اين مس ــير يک اقتصاد مقاومتی حقيقي اس حرکت جامعه در مس
شناسد و در اين زمينه آحاد مردم جامعه از عوام گرفته تا مسئولين سياسي يکسانند و وظيفه 

دارند که به سهم خود در حفظ وحدت بکوشند.
ــت که نتيجه آن  ــزايي برخوردار اس ــئولين نيز از اهميت بس البته در اين زمينه اتحاد بين مس

در هماهنگي و انسجام هرچه بيشتر قواي سه گانه مشاهده خواهد شد.
«يک شرط ديگر، حفظ اتحاد و انسجام ملی است. اين اتحادی که امروز در ميان مردم و در 
بين مردم و مسئولين وجود دارد.... بايستی باقی بماند و روزبه روز تقويت شود. يکی از نقشه های 
ــت؛ به بهانه های گوناگون.  ــکاف در داخل بوده اس ــمنان ملت ايران، ايجاد تفرقه و ش بزرگ دش
ــهای سياسی.... جناح بندی ها، ...اتحاد را بايد حفظ کرد...مسئولين  ... قوميت... مذهب... گرايش

کشور هم همين جور؛ پس انسجام قوا با يکديگر، هماهنگی قوا با يکديگر هم مهم است»

۵) پرهيز از نگاه شعاري به مفهوم اقتصاد مقاومتی

ــوي رهبر انقالب در زمينه الزامات اقتصاد مقاومتي باور کردن و  ــده از س آخرين نکته بيان ش
ــت: «آنچه انتظار داردم اين است که اين شعار را بشنوند، باور کنند و  ــئولين اس عمل کردن مس

دنبال کنند. » نه برخورد شعاري با آن 

چرايی، چيستی و چگونگی اقتصاد مقاومتی

ــتند از چرايی اقتصاد مقاومتی، چيستی  ــرفصل دارد که عبارت هس اقتصاد مقاومتی چند س
اقتصاد مقاومتی و چگونگی اقتصاد مقاومتی.
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۱- چرايی اقتصاد مقاومتی

ــت كه چرا اقتصاد مقاومتی  ــؤال اس ــخ به اين س ــي در اين موضوع پاس اولين نكته قابل بررس
ــش را می توان در دو ضرورت جستجو کرد؛ اول، ضرورت داخلی و  ــخ اين پرس ــد؟ پاس ناميده ش

دوم، ضرورت خارجی.
به لحاظ ضرورت داخلي بايد گفت:

ــده است؛ از آن جا كه يكي از  ــرفت و عدالت ناميده ش ــالمی، دهه  پيش دهه چهارم انقالب اس
ــت، نام گذاری سال ١٣٩١به نام ”اقتصاد  ــرفت و عدالت، مقوله اقتصاد اس مهم ترين وجوه پيش
مقاومتی“ با عنوان دهه چهارم، تناسب دارد؛ عالوه بر اين، بخش عمده اي از برنامه پنجم توسعه 
ــر آن ، بخش عمده اي از طرح هدفمند  ــت؛ عالوه ب ــز به مباحث اقتصادي اختصاص يافته اس ني
كردن يارانه ها كه در سال ١٣٨٩ آغاز شد، در سال ١٣٩١ استمرار يافته و اجرا مي شود؛ طرح 
ــت در سال جاری به  ــته پيشرفت خوبی داشته، قرار اس ــال گذش ــكن مهر كه طي چند س مس
ــغل جديد، تغيير در نظام اعتبارات  ــد؛ وعده دولت در ايجاد دو ميليون و نيم ش ــکوفايی برس ش

بانكي و تحول نظام بانكي و تغيير پول ملی نيز به موارد فوق اضافه مي شود.
کسانی كه با بحث سيستم و سيستم سازي آشنا هستند، مي دانند كه گاهی فقدان يا ضعف 
ــود، ممكن است كّل سيستم را از  ــوب نش ــتم، هرچند عامل اصلي محس يك عامل در يک سيس
حركت باز دارد؛ براي مثال يک خودرو پرقدرت و مدرن را فرض كنيد كه به طرف مقصد خاصی 
ــتيک در  ــود؛ خودرو از ادامه حرکت باز مي ماند! هر چند باد الس ــت و پنجر مي ش در حرکت اس
ــت اما در آن شرايط و با وجودي كه  ــئله بي اهميتی اس مجموعه لوازم و قطعات يک خودرو مس

آن خودرو، بهترين موتور و جعبه دنده را داراست، اما ناكارآمد خواهد بود.
بر اين اساس، مهم نيست که اقتصاد در رتبه اي پس از سياست و فرهنگ قرار دارد، مهم آن 
ــت. اگر نام گذاری اين سال با رويکرد اقتصادی  ــور ما نيازمند جهش اقتصادی اس ــت که کش اس
انجام می شود، به اين معنا نيست که اقتصاد اصل است و توجه نظام از امور سياسی، فرهنگی و 
علمی، به مقوالت اقتصادی تنّزل پيدا كرده است، بلکه وضعيت ويژه اي كه جامعه كنوني ايران 
با آن رو به رو است و بايد در آن، متناسب با ساير ابعاد جامعه رشد يابد، اقتصاد است. ازاين رو، 
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ــالمی، می فرمايند «ملت ايران در اين برهه از زمان، جهادش به طور عمده  ــکاندار انقالب اس س
در عرصه  اقتصاد است.»

در کنار ضرورت داخلی، ضرورت خارجی هم برای انتخاب نام ” اقتصاد مقاومتی“ وجود دارد 
و به نظر مي رسد كه ضرورت خارجی تا حدودي از ضرورت داخلی هم مهم تر است.

ــورها، اقتصادي است؛ و اغلب مردم جهان به  ــعه و کالن در بيش تر كش برنامه ريزي هاي توس
مسائل اقتصادي بيش از ساير مسائل بها مي دهند؛ حضور معنويت در زندگي آنها كم رنگ شده 

است؛ کسانی هم که به معنوّيت توجه می کنند آن را در حاشيه  اقتصاد قرار می دهند.
به اين نكته هم بايد توجه كرد كه هر چند دو الگوي ماركسيستی و ليبراليستی پديده آمده 
ــتند، اما دو شاخه  مختلف محسوب می شوند.  ــه مادی استوار هس ــانس، بر يک ريش پس از رنس
اين دو الگو تالش می کردند با دو روش مادی متفاوت، كشورها را اداره كنند. الگوي ماركسيسم 
معتقد به مديريت دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ بود و شعار ”از هر كس به اندازه توانش 

و به هر كس به اندازه نيازش“ را سر مي داد؛
يعني همه متناسب با وضعيت خود بايد براي دولت كار كنند و دولت نيز هزينه  همه را تأمين 
كند و آنها را مساوی با يك ديگر پرورش دهد. اين سيستم، به دليل عدم هماهنگي با فطرت بشر 
ناموفق بود؛ البته شکست آن را بايد متأثر از انقالب اسالمی دانست؛ زيرا انقالب اسالمي پرچم 
عدالت خواهي را به دست گرفت و اسوه اي شد كه الگوی مارکسيستی را از ذهن ها حذف كرد.

ــوان پيش رفته ترين و تنها الگوي موفق زندگي معرفی  ــتي، که خود را به عن ــوي ليبراليس الگ
ــروزه در پايگاه اصلي آن يعنی  ــد؛ به نحوي كه ام ــكار ش ــرد نيز به تدريج ضعف هايش آش می ک
آمريكا، تعداد انبوهي از بانك ها، بازار سهام و شركت هاي بزرگ اقتصادي متزلزل يا ورشكسته 
شده اند؛ تا آن جا كه كسرِي بودجه  آمريكا عالوه بر اين كه در دنيا رتبه نخست را دارد، هر لحظه 

نيز در حال افزايش است.
ــور را تأمين  ــورهاي اقماري آمريكا هم كه به نوعي هزينه هاي آن كش اجراي اين الگو در كش
مي كنند، با مشكل مواجه شده است. در واقع، كشورهايی كه به صورت ليبرال دموكراسي با نظام 
ــكل طبقات مصرفي را به وجود مي آورند كه  ــرمايه داري حركت مي كنند، يك نظام هرمي ش س
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قاعده و سطوح پائيني اين هرم، كشورهاي اقماري است؛ يعنی اين كشورها بايد هزينه زندگي 
مجلل كشور محوري را تأمين كنند؛ بنابراين بايد كار و مواد اوليه  ارزان قيمت را به كشور محور 
بفرستند و خود بازار فروش محصوالت گران بهاي كشور محور باشند. گويی كشور محور، فقر 

خود را به اين كشورها صادر مي كند.
امروز در كشورهايي كه به آمريكا و الگوي لبيرال دموكراسِي متصل هستند، انقالب رخ داده 
است؛ كشورهايي كه حاکمان آنها ساليان دراز، دست نشانده آمريكا و غرب هستند و ديكتاتوری 
خود را با اتکا به ديكتاتوری جهاني ادامه داده اند. مصر و تونس، مثال های روشنی بر اين مطلب 

هستند.
مقام معظم رهبری می فرمايند ”ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسالمی را در زمينه حل مشكالت 
اقتصادی به همه  دنيا نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت ها بتوانند ببينند كه يك 

ملت در سايه  اسالم و با تعاليم اسالم چگونه مي تواند پيش رفت كند.»
ــورهاي  ــران بايد بتواند برای ملت هاي خواهان الگوي جديد -چه در كش ــالمي اي انقالب اس
ــالمی  ــور هاي اروپايي- الگويي جامع مبتنی بر آموزه های اس عربی در حال انقالب و چه در كش
ارائه کند. در اين صورت، اين الگو با استقبال روبه رو شده و نشان مي دهد که اگر به آموزه های 
اسالم، درست عمل شود، بشر نه تنها آخرت، بلکه در دنيا نيز به آسايش می رسد؛ طبيعی است 

که اقتصاد از ارکان مهم اين الگو است.

۲- چيستی اقتصاد مقاومتی

اما اقتصاد مقاومتي چيست؟ اصوًال چرا اصطالح اقتصاد مقاومتي انتخاب شد، اقتصاد مقاومتی 
يعني مبارزه؛ يعني دشمنی در عرصه اقتصاد وجود دارد که بايد با آن مبارزه كرد.

البته اين مبارزه چند وجه دارد:
اول اين كه دشمنان خارجی براي مخدوش كردن الگوي انقالب اسالمی در ذهن مردم داخل 
و خارج، از طريق اعمال فشارهاي مختلف سعي مي كنند حرکت اقتصادي کشور را با كندي يا 

شکست مواجه کنند؛ آشكارترين اعمال فشارها تحريم های اقتصادي عليه ايران است.
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ــت، اقتصاد  ــرط اصلي در تحقق جهاد نظامي اس همان گونه كه مبارزه خالصانه براي خدا ش
مقاومتی هم بايد براي خدا باشد. در جنگ نظامی، رزمندگان اسالم مي جنگند تا دشمنان دين 
و معنويت را از بين ببرند و در اين راه آماده اند که شهيد و يا جانباز شوند و يا در حين جهاد از 
رسيدگي به امور دنيايي مانند: درس، کار اقتصادي و يا بازار دست بكشند، اقتصاد مقاومتی نيز 
ــد. در اقتصاد مقاومتي نيز يك تالش  ــد با ايثار و فداکاری در راه خدا همراه باش ــه باي همين گون
ــت؛ هم چنان که رزمندگان جبهه های جنگ، شرط  ــتگي ناپذير الزم اس ــتمر، پي گير و خس مس
ــاعت بجنگند و وقتي ساعت كاري تمام شد، به خانه بروند،  ــت س نمي كردند كه مثًال روزي هش

اقتصاد مقاومتي نيز كوششي بي وقفه را مي طلبد.
ــوخت خود، محتاج  ــد و براي تأمين آب، نان، انرژي و س ــته  اقتصادي باش ــوري وابس اگر كش
ــی و فرهنگی نيز خواهد شد. چنين كشوري براي تأمين  ــتگی سياس ــود، دچار وابس ديگران ش
ــي و فرهنگي را به دنبال  ــود که وابستگي سياس ــروطي را متحمل مي ش مايحتاج اقتصادی، ش

خواهد داشت.

۳- چگونگی اقتصاد مقاومتی

ــاد مقاومتی را می توان در ابعاد مهم اقتصادي هم چون توليد، توزيع، مصرف،  ــی اقتص چگونگ
ــه بخش های غيراقتصادی توجه  ــي كرد. اما در مقدمه، ب ــی، واردات و صادرات بررس ــام بانک نظ

می کنيم.

ابعاد اقتصاد مقاومتی

ــت. دراين راستا بايد تمام توان ها  ــغلی بزرگترين مصداق اقتصاد مقاومتی اس ايجاد فرصت ش
را بسيج کرد تا مسابقه بزرگ اقتصادی در کشور سامان بگيرد.

ــود که امسال دستور کار  ــن ش ــيون و فعاالن حوزه فرهنگ روش اين تکليف بايد برای سياس
ــتگاه های مسئول را در  ــت و همه بايد کمک کنند که مردم و دس ــور، مباحث اقتصادی اس کش
ــائل  ــاير موضوعات نبايد بر مس ــت که س زمينه های اقتصادی ياری کنند، البته بايد توجه داش
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اقتصادی سايه بيندازد.
ــرای جنگ با کند کننده های  ــد تالش فوق العاده و حضور مبارزه گونه ای ب ــتا باي ــن راس در اي
پيشرفت اقتصادی صورت گيرد. يعنی آنچه که تا به حال بوده است، اگرچه شايسته تقدير است 

اما راضی کننده نيست و بايد کاستی های گذشته را جبران کرد.
در اقتصاد مقاومتی، مفهوم شرکت در يک مسابقه و مبارزه نهفته است، «اما مبارزه در ميدان 
ــابقه جهانی گسترده  ــتار و خونريزی مفهومی ندارد و صحنه مس ــت که در آن کش اقتصادی اس
ــائل خود نظر افکنيم بلکه بايد به امکانات و  ــت که در آن بايد، نه تنها به امکانات و مس ــده اس ش

سرعت حرکت ساير کشورها نيز توجه داشته باشيم.
اگر در مسابقه اقتصادی بازنده شويم مثل مبارزه نظامی ممکن است تلفات را در ميدان نبرد مشاهده 
نکنيم، اما هزاران فرصت بين المللی در سطح توليد و اشتغال کشور را از دست خواهيم داد که حاصل 
آن، بيکاری های گسترده و فساد اجتماعی ناشی از آن است. بنابراين تلفات در اين ميدان، پنهانی است.

ــخ داد که چرا هزينه توليد در اقتصاد ايران باال است، علت گران  ــوال پاس اينکه بايد به اين س
ــورمان برمی گردد،  ــه توليد در اقتصاد ايران به نرخ هزينه های مالی در اقتصاد کش ــودن هزين ب
بنابراين از الزمه های اقتصاد مقاومتی اين است که ما نگاه ريشه يابانه در ميدان مسابقه و رقابت 
جهادی خود را دنبال کنيم. طبعًا اگر بخواهيم دست به دست هم دهيم که الزمه حرکت جهادی 
در اقتصاد مقاومتی نيز همين است، بايد هر کسی نقش خود را بشناسد و در اين ميدان مسابقه 

منطقه ای و جهانی، فعاالن اقتصادی نقش آفرينی کنند.
در اين مسير بايد فعاالن اقتصادی که به عنوان جهادگران اقتصادی هستند، مورد تکريم واقع 
شوند و تعابير ناپسندی که در مورد آن ها وجود دارد از بين برود. البته جهاد بدون حضور همه جانبه 
مردم در صحنه اقتصادی نيز معنا نمی يابد و تحقق اصل ٤٤ قانون اساسی نيز در اين امر نهفته است.

در اين راستا ساختار اقتصاد ايران بايد به سمت حضور گسترده مردم و بخش های خصوصی و تعاونی 
در اقتصاد کشور سوق يابد و اين امر نياز به ساماندهی حضور مردم در عرصه های اقتصادی دارد.

ــت که تحريم ها  ــته ثابت کرده اس اقتصاد ما مورد هجمه بيگانگان قرار گرفته و تجربه گذش
ــا باعث کندی در حرکت و  ــديد آن ه ــت ولی تش ــر روی اقتصاد ايران دارای تاثير خاصی نيس ب
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ــود. ابتدای  ــت که بيداری همه ما بايد برانگيخته ش ــود. اينجا اس ايجاد هزينه های اضافی می ش
اين موضوع برنامه ريزی و تقسيم کار صحيح است. بايد بدانيم در اين زمان وظيفه و مسئوليت 
هرکسی چيست؟ وظيفه دولتمردان، قوه قضاييه، مجلس، اتاق های بازرگانی، تشکل های صنفی، 
انجمن های اسالمی و مردم بايد کامال مشخص شود تا بتوان با يک برنامه صحيح به جلو برويم.

ــی و توجه افکار  همه بايد اقتصاد را اولويت اول خود بگذارند و به جای ايجاد تنش های سياس
عمومی به اين مسائل، دست در دست هم بکوشيم تا اقتصاد را به مقصود اصلی خود نزديک کنيم.

ــکل از دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد موانع را از ميان بردارند و نبايد  ارکان حاکميت متش
وقت بسياری از فعاالن ما در مراکز قضايی گرفته شود، البته خوشبختانه با تعامل خوبی که بين 
قوه قضاييه و اتاق بازرگانی به عنوان نماينده رسمی بخش خصوصی در کشور ايجاد شده است، 
کارشناسان امين اين اتاق جهت بررسی و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی که در دادگاه های قضايی 
دارای مشکالتی هستند، فرستاده شده و در جهت رفع مشکالت تمام تالش خود را به کار گرفته اند.

نبايد طوری رفتار شود که جهادگران اقتصادی ما که بحق بايد از آنان به عنوان پهلوانان اقتصادی 
ياد کرد، دغدغه ترخيص کاال و موارد ديگر را داشته باشند. بايد بستر را برای اين عزيزان آماده 
کرد. بايد بين اکثريت سالم و اقليت ناسالم فعاالن اقتصادی فرقی قائل شد. اين از توصيه های 
ــت که سياست اقتصادی نبايد با چشم نابينا باشد. ــالم) اس امير مومنان حضرت علی (عليه الس

از زمان رضا شاه با ورود پول نفت به بدنه دولت اقتصاد ما دولتی شد و همه به جای رقابت سالم در 
پشت  ميز نشينی با هم مسابقه می دهند. خوشبختانه در قانون پنجم توسعه و در ماده ٧٦ آن بايد 
نمايندگان سه قوه و کارشناسان و نمايندگان مجلس و بخش خصوصی ضمن بررسی مشکالت، 
قوانين اقتصادی را بازنگری کنند که اين وظيفه خطير به عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است.
اينکه قطعًا اتاق بازرگانی به تنهايی قادر نيست که تمامی موارد را بررسی کند، اينجاست که 
نقش تشکل های صنفی و انجمن های اسالمی صنوف مختلف به ميان می آيد که می توانند با 

وحدت و کارشناسی کافی در اين مسئله مهم به کمک اتاق بازرگانی بشتابند.
ــکل ها  ــالمی اصناف و بازار و تش يکی از مهمترين وظايفی که به عهده جامعه انجمن های اس
و اتحاديه در اقتصاد مقاومتی می توان گفت: ايجاد الگوهای کسب و کار برای فعاالن اقتصادی 
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ــالمی در کسب خود به ثروت های  ــانی که با قرار دادن احکام اس ــيار هستند از کس ــت. بس هس
مشروع دست پيدا کردند، چنين کسانی بايد الگوی جامعه اقتصادی ما باشند.

وحدت بين تشکل های اقتصادی، بايد به اقتصادهای موفق دنيا هم نگاهی بياندازيم، در همه 
دنيا بزرگ شدن واحدهای اقتصادی از وحدت تشکل ها تاثير می پذيرد. وظيفه دولت و حاکميت 

بايد فقط قانون گذاری و نظارت باشد.
بايد برای تصميم سازی گوش به سخنان مردم و فعاالن اقتصادی داد، ما در کشور شاهد هستيم 
ــت. تغيير مکرر  ــده اس که گاهی برنامه ای پايان می پذيرد اما هنوز نامه های آن هم تدوين نش
سياست ها موجب تکانه های شديد اقتصادی می شود، بايد طوری برنامه ريزی و تصميم سازی 
شود که بتوان کليه مسائل اعم از تغيير تعرفه ها، تغييرات نرخ ارز و موارد ديگر را از قبل پيش بينی 
کرد. در غير اين صورت باز هم شاهد ثروت اندوزی غيرصحيح بعضی از افراد طی يک روز و کاهش 
ــئله نشان دهنده تطابق نداشتن با عدالت خواهی دارد. فعاالن اقتصادی خواهيم بود که اين مس

ــتی نيست، اين نگاه موجب شده است  ــه به معنای دنياپرس تاکيد بر اينکه توليد ثروت هميش
ــيم. در اقتصاد مقاومتی مفهوم مبارزه با  ــاد اجتماعی باش ــاهد بيکاری و فس در حوزه اقتصاد ش

تهديدات هم نهفته است.
بايد آسيب شناسی معضالت اقتصادی کشورمان بررسی شود. با وجود تالش های مجاهدانه 
ــی، در اقتصاد مانند جهاد  ــرمايه های عظيم فرهنگ ــی و همچنين با وجود س ــه سياس در عرص
ــد و اگر در  ــته باش نظامی عمل نکرده ايم. پول بدون توجه به توليد واقعی نبايد درآمدزايی داش
ــاس اسالم گام بر می داشتيم نرخ بهره و تورم ما از بسياری از اقتصادهای ديگر  ــير براس اين مس

جهان باالتر نمی رفت.
بخش خصوصی در تقابل با دولت راه به جايی نخواهد برد و بر همين اساس بايد ميان فعاالن 
ــود. به همين دليل فرصت اقتصاد مقاومتی  ــت گذاران فضای تعامل ايجاد ش اقتصادی و سياس

می تواند ما را در اين مسير با سرعت بيشتری در پيشبرد اهداف هدايت کند.

ی
مت
او
مق

د 
صا

قت
و ا

رت
ر پ
 د
ی
اد
ص
قت
ت ا

وم
قا
 م



۳۹
دوم دوره 
سـال پنجم
 ۹۱ پاييـز 
۲۰ شـماره 

نتيجه گيري

اينک در شرايطی که تحريم ها و فشارهای همه جانبه و ناجوانمردانه استکبار جهانی و توسل 
ــرايطی نظير جنگ احزاب را تداعی می کند و تمامی کفر به  ــخت افزاری غرب، ش به امکانات س

جنگ اسالم آمده است، بايد به «تدبير» روی آورد.
ــت و عامالن  ــری اس ــته های نامحدود بش علم اقتصاد علم تخصيص منابع محدود به خواس
ــيم می شوند.  ــته توليدکنندگان کاال و خدمات و مصرف کنندگان آنها تقس اقتصادی به دو دس
اين عوامل از دو سطح و افق قابل بررسی هستند يکی زمانيکه از زاويه ديد بنگاههای اقتصادی 
ــرادی مانند مصرف کننده و  ــی نگريم و رفتارهای واحدهای انف ــه اقتصادی م ــر در جامع درگي
توليدکننده کااليی خاص را مورد مطالعه قرار می دهيم (اقتصاد خرد) و يکی زمانيکه از زاويه 
ديد يک «دولت» به عملکرد کل اقتصاد و موضوعاتی نظير توليدکل، مصرف کل، سرمايه گذاری 
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کل، پس انداز کل، متوسط سطح قيمتها، حل رکود و بيکاری و مقابله با تورم می پردازيم.
ــريح می کند و  ــادی و متغيرهای اقتصادی را تش ــهای اقتص ــط بين بخش ــاد کالن رواب اقتص
ــدن  ــی ارتباط فعاليتهای توليدی و مصرفی اقتصاد و چگونگی ايجاد درآمد و تبديل ش چگونگ
ــورد بحث قرار می دهد. يعنی دولت به جای  ــه مخارج مربوط به کاالها و خدمات را م ــد ب درآم
ــا و قيمت يک کاال يا درآمد، مصرف و پس انداز يک فرد، به عرضه و  ــه عرضه، تقاض ــن ب پرداخت

تقاضا ، درآمد کل و مصرف کل و پس انداز کل جامعه می پردازد.
ــت که اقتصاد مقاومتی يک نظام اقتصادی مجزا  ــده، واضح اس با توجه به توضيحات داده ش
ــيک نيست بلکه جريانی مهندسی شده از توليد و درآمد ملی  ــت. يک مدل اقتصادی کالس نيس
و مصرف ملی است که باعث تعادل در بازارهای اقتصاد کالن می گردد و با استفاده از ظرفيت 
ــت ضريب نفوذ خود را تا پائين ترين  ــويقی و برانگيختگی های ملی و دينی درصدد اس های تش

اليه های اقتصاد خرد و بنگاههای کوچک اقتصادی و خانوارها، گسترش دهد.
ــازار کاال و خدمات + تعادل در بازارمالی  ــای اقتصاد کالن يعنی تعادل در ب ــادل در بازاره تع

(بازار پول و اوراق قرضه) + تعادل در بازار نيروی کار + تعادل در بازار ارز.
دولتها متناسب با توانايی اقتصادی (پتانسيل + قوه) و شرايط سياسی و موقعيت بيت المللی 
ــده ای را  ــی ش ــی کارشناس ــمت تعادل مذکور در حرکتند و هريک روش و خط مش خود به س
جهت نيل به تعادل مذکور برمی گزينند و با وزن دهی به نقش کالن ابزارهای اين حرکت نظير 

سرمايه فيزيکی، سرمايه انسانی و تکنولوژی مسير خود را بر می گزينند.
ــکل قابل توجه و  حال با توجه به اينکه ايران در هيچکدام از ”ابزارهای“ چندگانه فوق مش
غيرقابل حل ندارد و بطور کلی در حوزه امکانات بالقوه سرمايه ای اعم از ذخاير مادی و انسانی، 
ــد توانمندی نيل به تعادل اقتصادی  ــت به نظر می رس ــياری برخوردار اس از توانمندی های بس

مطلوب، امری ميسر است.
ــخت افزاری  ــته عوامل س ــادل اقتصادی بطور کلی به دو دس ــعه و تع ــل توس ــا و عوام ابزاره
ــازمان، انضباط و  ــانی، س ــرمايه انس ــرمايه فيزيکی و مادی و عوامل نرم افزاری نظير س نظير س
قانونمندی تقسيم می شوند . مطالعه سرگذشت و کارنامه دولتها مويد اين نکته است که همواره 
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کشورهايی که به تقويت عوامل نرم افزاری توسعه و تعادل اقتصادی  پرداخته اند بسيار موفق تر 
از کشورهايی بوده اند که به تقويت عوامل سخت افزاری نظير سرمايه فيزيکی پرداخته اند.

ــت با محوريت توسعه منابع انسانی، انضباط و  ــت که در صدد اس اقتصاد مقاومتی الگويی اس
قانونمندی رشد و پايداری اقتصادی را برقرار سازد زيرا محوريت منابع مادی نتايج مايوس کننده 
ــايل اقتصادی  ــازمان و انضباط و مابقی مس ای نظير بحران در نظام تصميم گيری، بحران در س
و اجتماعی به تبع اين بحران ها در پی دارد. آنها که اين بحران ها را پشت سر گذاشته اند و به 
ــجام و انضباط در تصميم گيری نايل آمده اند اين هنر را پيدا کرده اند که بر فقدان منابع  انس
طبيعی و مادی و يا کمبود آن غلبه کنند و کارنامه ای درخشان در معرض ديد جهانيان بگذارند.

اقتصاد مقاومتی يعنی عميق تر، منسجم تر و علمی تر شدن تدبيرها، تا اوًال نابسامانی ها اگر 
ــته ها و  ــپس با وقوف کامل بر توانمنديها و داش ــترش پيدا نکنند و س کاهش نيابند الاقل گس

سازمان دهی صحيح، حرکت به سمت قله ها تسريع گردد.
تشبيه بسيار رسا و گويای مقام معظم رهبری و ذکر مثال جنگ احزاب که عينی ترين نمونه 
تدبير و تکيه بر سرمايه های انسانی و رای عقال و دور انديشی رسول ا... می باشد بهترين تبيين 
کننده شرايط امروز اقتصاد ايران است. در حاليکه عوامل سخت افزاری قوای اسالم بسيار کمتر از 
کفار بود و مقايسه منابع مادی مسلمين با کفار، شکست مسلمين را حتمی می نمود، عوامل نرم 
افزاری شامل تدبير، برنامه  و سازمان و انضباط مسلمين عامل پيروزی قاطع و کوبنده اسالم شد.
اينک در شرايطی که تحريم ها و فشارهای همه جانبه و ناجوانمردانه استکبار جهانی و توسل 
به امکانات سخت افزاری غرب، شرايطی نظير جنگ احزاب را تداعی می کند و تمامی کفر به 
ــت بايد به ”تدبير“ روی آورد. در آن نبرد حساس، پيامبر(ص) سخنان و  ــالم آمده اس جنگ اس
راهکار تک تک ياران خويش را شنيد و بهترين را برگزيد. جبهه اسالم بر ميزان توانايی سخت 
ــتفاده نمود، راههای  ــتی اس افزاری و نرم افزاری خويش کامًال واقف بود، قوای خود را به درس
نفوذ دشمن را به طور کامل مسدود کرد، مرعوب برتری سخت افزاری دشمن نشد و در فرصت 
ــمن را متفرق نمود. اين الگو با توجه به شرايط امروز  ــب ضربه نهايی را وارد و اردوگاه دش مناس

تحريم ها و فشارهای بين المللی به طور کامل توسط ايران اسالمی قابل پياده سازی است.
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يکی از وظايف مهم رسانه های گروهی دادن اين آگاهی به مردم است که چگونه خريد کاالی 
ــور و تقويت پول ملی و اقتصاد کشور توليد  ــتغال در آن کش ــور خارجی موجب ايجاد اش هر کش
کننده کاال شده و به ضرر ايجاد اشتغال و پول ملی و اقتصاد کشور خودمان می باشد و چنانچه 
کاالهای قاچاق خريداری گردد، عالوه بر کشور خارجی در حقيقت باندهای مخوف و جنايتکار 

قاچاق که معموال به قاچاق مواد مخدر نيز می پردازند تقويت شده اند.
بايد هر ايرانی در هنگام انتخاب بين يک کاالی ساخت ايران با ساخت يک کشور خارجی اين 
ــت ساز است. يعنی در حال انتخاب  ــاس کند که در حال اتخاذ تصميمی سرنوش تفاوت را  احس
بين ايجاد اشتغال در کشور خود يا ايجاد اشتغال در کشور ديگری است. بايد موقع انتخاب بين 
يک کاالی داخلی يا خارجی بداند در حال تصميم گيری در مورد اين موضوع مهم است که پول 
ملی کشور خود يا پول ساير کشورهای خارجی را تقويت نمايد. بايد بفهمد که انتخاب او، انتخاب 

بين تضعيف يا تقويت اقتصاد کشور خود، نسبت به کشور خارجی سازنده آن کاال می باشد.
بايد به اين امر واقف باشد که اگر خريد کاالی خارجی را به هر دليلی (حتی به دليل کيفيت 
ــور، از جمله در معضل بيکاری و  بهتر و قيمت ارزانتر) انتخاب کند، در معضالت اقتصادی کش

مفاسدی که اين امر به دنبال دارد شريک است.
ــر و ... بايد بدانند که چنانچه در  ــدگان ما نيز اعم از مالک، مدير، مهندس و کارگ ــد کنن تولي
ــور به نفع  ــتر کوتاهی کنند، در تخريب اقتصاد کش ــا کيفيت بهتر و کميت بيش ــد کاالی ب تولي

کشورهای بيگانه سهيم هستند.

 راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی

١- برای اقتصاد مقاومتی بايد فرهنگ سازی شود. 
٢- اقتصاد مقاومتی بايد از آموزش خانواده ها و کارکنان ادارات شروع شود. 

٣- اطالع رسانی هدفمند به مردم و توان سازی آنان برای مشارکت در امور اقتصادی و جلب اعتماد آنان
٤- شناسايی دقيق نقاط ضعف اقتصادی کشور و تالش برای برطرف کردن آن 

٥- مبارزه با فساد مالی
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٦- زمينه سازی برای افزايش صادرات غير نفتی
٧- آمايش سرزمينی و ايجاد توازن منطقه ای در راستای ايجاد عدالت

٨- تعامل هدفمند با اقتصاد بين المللی به ويژه کشورهای همجوار با هدف تقويت ظرفيت ها 
و قابليت های داخلی

٩- خود باوری ملی و مقابله با تحريم ها از طريق تقويت توليد داخلی و کاهش وابستگی ها
١٠- اصالح الگوی مصرف و کاهش هدر رفت منابع و مديريت صحيح آنها کاهش هزينه های دولت 

- تبيين حرکت جهادگونه اقتصاد در بيانات مقام معظم رهبری
١١- آسيب شناسی سياست های اقتصادی بايد بر محور الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت باشد 

نه الگوهای غربی توسعه
١٢- اقتصاد مقاومتی زمانی در مسير صحيح خود قرار می گيرد که رفتار نهادهای اقتصادی 
مانع از انباشت ثروت در دست عده ای محدود شود و دسترسی به امکانات را برای همه فعاالن 

اقتصادی فراهم سازد. 
١٣- حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات در جامعه

١٤- تناسب درآمد و پاداش با سعی و تالش
١٥- ارتقای سطح کيفيت کاالها و خدمات داخلی و مقابله جدی با قاچاق کاال که متاسفانه 

فرصتهای شغلی جامعه را می گيرد. 
١٦- اجرای دقيق طرح هدفمندسازی يارانه ها
١٧- بهبود فضای کسب و کار و اشتغال زايی

١٨- اجرای دقيق قانون سياست های اصل ٤٤ قانون اساسی
از طريق بسترسازی مناسب برای مشارکت و فعاليت بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد 

و کاهش تصدی گری و افزايش نقش سياستگذاری و نظارتی دولت 

فهرست منابع:

خليلی، حسام الدين (١٩٣١) مقاومت اقتصادی در پرتو اقتصاد مقاومتی 
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