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 چکيده
ها و مدلهای های کشورهای غربی، راهکارم ها و تحریدر شرایط کنونی جهان و با وجود فشار

شود، تا بتوان اقتصاد مقاومتی را متعدد اقتصادی برای نیل به توسعه و رشد مطرح می

 ها برایها و تهدیدتحقق بخشید. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط تحریم

قاومتی، را باید اقتصاد م .شودپیشبرد کشور به سوی اهداف توسعه اقتصادی اعمال می

کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی،  مجموعه اقدامات و تمهیداتی بدانیم که در عرصه

زی گیرد. هدف اقتصاد مقاومتی، خنثی ساالمللی انجام میسیاسی و تبلیغاتی در سطح بین 

نیل برای  .ها به رشد و توسعه اقتصادی استها و فشارهای دشمنان و تبدیل تهدیدتحریم

های بخش دولتی و غیردولتی بهره ها و توانمندی باید از تمامی منابع، ظرفیتبه هدف، می

های چندگانه از عناصر و ای است که نیازمند حمایت برد. تحقق اقتصاد مقاومتی، مسئله

 عوامل عرصه اقتصادی است.

 .اقتصاد مقاومتی، مدیریت تحریم، راهکارها و چالش ها :يديکل واژگان 
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 مصطفی قاسمی

 .قائم شهر، قائم شهر، ایرانواحد  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

 

 نام نویسنده مسئول:
 قاسمی مصطفی

در  مقاومتی اقتصاد هاي چالش و راهکارهابررسی تطبيقی 

 ها تحریم مدیریت راستاي
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 مقدمه
رسد که یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، به نظر می

ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه

ی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل های اقتصاد مقاومتی استخراج گردد و در مرحلهف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفهنقاط ضع

از ابتدای مطرح شدن اصطالح اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقالب در  .این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود

ین است اقتصاد مقاومتى معنایش ا»اند: اند. ایشان معنای اقتصاد مقاومتی را چنین بیان نمودهتبیین این مفهوم پرداختههای گوناگون به سخنرانی

اش کاهش پیدا کند؛ یعنى وضع پذیرىکه ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب

د هاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببینتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان، که همیشگى و به شکلاقتصادى کشور و نظام اق

ست ى نفى نیست، این جور نیاقتصاد مقاومتى فقط جنبه»کنند: همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می« و اختالل پیدا کند.

ر کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهاى تدافعى باشد. نه، اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک که اقتصاد مقاومتى معنایش حصا

 .دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشنددهد و اجازه میملت امکان می

 

 حمایت از توليد ملی

تولیدات داخلی مربوط می شود. رشد اقتصادی، اشتغالزایی و رفع بیکاری، افزایش  به حمایت از اقتصاد مقاومتییک رکن اساسی دیگر در 

المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و داخلی، رشد تجارت و بازرگانی بین  درآمد، شکوفایی استعدادهای

زایش تولید ملی در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و حمایت از کار و اقتصادی پیامدهای حمایت از تولیدات و محصوالت داخلی است. اف

 .شودسرمایه انسانی موجب مردمی شدن اقتصاد مقاومتی و افزایش حضور و نقش مردم در عرصه اقتصادی کشور می

یش تولیدات داخلی است. حمایت از کند، افزارها می آنچه که جامعه را از لحاظ اقتصادی به استقالل رسانده و از وابستگی به دیگر جوامع

 ها و صنایع کوچکسازد. حمایت از کارگاهتولید ملی، حمایت از بخشِ درونزای اقتصاد ی جامعه است که استقالل و توسعه اقتصادی را فراهم می

  .های مهم در افزایش تولیدات داخلی استو متوسط یکی از گام 

 

 بنيانتقویت و حمایت از اقتصاد دانش 

می های مختلف، علبنیان است. امروزه با پیشرفت و رشد روزافزون جوامع در عرصههای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش یکی دیگر از مولفه

 بنیان را مطرح ساخته است. این اقتصادی به نام اقتصاد دانشو اقتصادی و تولیدی و فناوری، اهمیت علم و دانش افزایش یافته است و مدل جدید

کند. اقتصاد مبتنی بر علم و دانش موجب رشد و با وقوع تحوالت علمی و تحقیقاتی، دگرگونی عمیقی در عرصه رشد و تولید اقتصادی ایفا می

 .شودنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی میتوسعه پایدار جامعه و در

ها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاهی و سازمانبنیان، پارکهای علم و فناوری، محیطهای علمی های دانش نقش و جایگاه شرکت

های علمی با انجام تحقیقات و مطالعات متعدد در باب مسائل بنیان حائز اهمیت است. شرکت هایدانش بنیان و سازماندر رشد اقتصاد دانش 

ند و اقتصاد مبتنی بر علم و دانش را در جهت شواقتصادی و تولیدی، موجب فراهم سازی نیازهای علمی و پژوهشی عرصه اقتصاد جامعه می

 .کنندهای جامعه یاری میها و خواسته تامین نیاز

 

 مدیریت مصرف

مدیریت مصرف نیز یکی دیگر از مسائل مطروحه در اقتصاد مقاومتی است. اتخاذ الگوی صحیح مصرف و تعیین حد مطلوب مصرف میزان 

زیستی و در پیش گرفتن قناعت و صرفه ها و بسط الگوی ساده روی در مصرف کاالرهیز از اسراف و زیادهسازد، پتولید و نیاز جامعه را مشخص می

سازی و شود. نقش فرهنگ روی موجب نابودی منابع و امکانات جامعه می شود. اسراف و زیادهجویی از معیارهای مدیریت مصرف محسوب می

های عمومی و صدا و سیما و مطبوعات باید در زمینه سازد. رسانه بهینه و سنجیده نزدیک می افزایش آگاهی بین مردم، جامعه را به مصرف

  .مصرف بهینه، فرهنگ سازی نمایند

زیستی  های دینی نیز مورد تاکید واقع شده و الگو و شیوه زندگی رهبران دینی، سادهبا توجه به اینکه مصرف سنجیده و بهینه در آموزه 

 جویی شامل بخشگردد. صرفهجویی و قناعت مشخص می ت پرهیز از اسراف و اتالف و افراط در مصرف و در پیش گرفتن صرفهبوده است، اهمی

   .باید الگوی مصرف بهینه را در پیش گیرندهای جامعه میها و سازمانشود و تمام افراد و ارگاندولتی، بخش خصوصی و مردم می
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 تقویت بخش خصوصی
ترین آن بخش خصوصی و اقدامات مردم است. مردمی کردن اقتصاد مقاومتی و ومتی ارکان و شرایط متعددی دارد که مهماقتصاد مقا

ها و تهدیدهای دهد. برای مبارزه با برنامهآنان را در مسیر دفاع و حمایت از اقتصاد قرار می آگاهی مردم از شرایط اقتصادی جامعه، فعالیت

های مردمی در کنار استفاده از برداری از توانمندی باشد. بهره ردن اقتصاد و افزایش کارکرد بخش خصوصی موثر میاقتصادی دشمن، مردمی ک

  .گرددهای مالی و قانونی دولت از نهادهای خصوصی موجب تحقق اقتصاد مقاومتی میهای دولتی چون حمایت ظرفیت

 

 مصرف توليدات و کاالهاي داخلی

لیدات داخلی و کاالهای خارجی، اولویت دادن به مصرف تولیدات ایرانی و پرهیز از مصرف کاالهای خارجی کمک شایانی در عرصه رقابت تو

د نظرات مردم را بایهایشان و تعیین قیمتی مناسب میکند. تولیدکنندگان داخلی نیز با افزایش کیفیت محصوالت و کاالبه اقتصاد مقاومتی می

تولیدکنندگان بایستی کیفیت کاالهای خود را نسبت به تولیدات خارجی باال برده و امنیت خاطر مصرف  .لب نمایندبه مصرف کاالی ایرانی ج

  .کاالی ایرانی را افزایش دهند

 

 افزایش توليد در برابر افزایش نقدینگی

توان نوعی یافته میدینگیِ افزایشیکی از مسائل و مشکالت عرصه اقتصاد، مربوط به افزایش نقدینگی است. با حل مشکل و کنترل نق

شود. با تعادل اقتصادی ایجاد نمود، اگر در مقابل نقدینگی، تولید کاال و خدمات متنوع وجود داشته باشد، چنین کمبود و مشکلی ایجاد نمی

  .گرددافزایش تولید در برابر نقدینگی این مشکل حل می

 

 منابع ارزي مسئله

رتباطات تجاری و اقتصادی بین کشورهای ارزی یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است. امروزه با افزایش ا مدیریت درست و صحیح منابع

، باشد تا بتواند اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشدمختلف، مسئله منابع ارزی اهمیت بیشتری یافته است و نیازمند مدیریت دقیق و سنجیده می

  .یابدالمللی، این اصل اهمیت زیادی میبین بخصوص در عرصه روابط تجاری

 

 وحدت و انسجام ملی مسئله

های یابد، مسئله وحدت و انسجام ملی و اتحاد تمامی عرصههای اقتصاد مقاومتی، آنچه بیشتر اهمیت میها و سرفصل در کنار تمام مولفه 

ی یابد. تعاون و همکاردولتی، خصوصی و مردمی جامعه است. با اتحاد و ارتباط متقابل و همبستگی، کارایی و کارکرد اقتصاد جامعه افزایش می

ها اتحاد و ارتباط در همتنیده ارگان .گرددهای جامعه، موجب رفع مشکالت و نیل به اهداف میها و سازمان مردم از یک سو ارتباط متقابل نهاد

 .تواند اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشدها با یکدیگر و با مردم میو سازمان
 

 ها تشکيل کميته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه

گویند، اقتصاد را ساختاری با انداختن یک مجموعه، ایجاد اخالل در عملکرد اجزای آن مؤثرترین راه است. اگر آنچنانکه میبرای از کار 

 وری آن به بالندگی ورود که بهرهریز جزئی از این ساختار به شمار میمجموعه اجزای مختلف بدانیم، نیروی انسانی اعم از کارگر، مدیر و برنامه

 .شودتصادی متکی به داخل منجر میشکوفایی اق

انسانی  یابد. این بستر که بازیکنان اصلی آن نیرویبه عبارتی ایده اقتصاد مقاومتی در بستری اجتماعی مجهز به تدابیر استقامتی تحقق می

عمل قادر خواهد بود اجزای اثرگذاری از  تواند مؤثر ظهور کند که نتایج بازار را نیز تغییر دهد. یعنی دریا به بیان بهتر مردم هستند تا حدی می

ازی سمجموعه اقتصاد را تحت مدیریت خود در آورد. از طرفی بسیاری از صاحبنظران، نقش فناوری، تحقیقات و دانشگاه را که در مسیر تجاری

ها در تحقق اقتصاد مقاومتی نفوذ فرهنگی گاهآفرینی دانشهای نقشدانند. شاید یکی از قابل اعتناترین جنبهها قرار دارند، در خور توجه میایده

ای از جمله ایده اقتصاد مقاومتی در جامعه بیشتر شود، تئوریزه کردن این نهاد در میان جامعه است. بنابراین برای اینکه نفوذپذیری هر ایده

  .های علمی و فکری آغاز شودکردن آن باید از درون دانشگاه و از محیطفرهنگی و نهادینه

دارند و در پی هر زورگویان جهانی دست از دشمنی بر نمی :ها و ترفندهای بیگانگان فرمودندمقام معظم رهبری با اشاره به ناکامی طرح

  .آیند، بنابراین الزم است مسئوالن نیز همیشه در فکر راهکارها و تدابیر جدید مقابله باشندناکامی به دنبال تصمیمات و اقدامات جدید بر می

ای تمرکز در کارهای قوه مجریه را به ویژه در مسائل کالن و اساسی، ضروری دانستند و افزودند: تمرکز در اینگونه ضرت آیت اهلل خامنهح

گردد و باید همه اعضای دولت خود را در تصمیمات اتخاذ شده شریک و مسئول بدانند و با مسائل در درجه اول به خود هیئت دولت بر می
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ل حرکت کنند. ایشان با اشاره به اینکه نقاط ضعف را نیز باید بررسی و برطرف کرد در تشریح برخی نقاط قوت دولت افزودند: هماهنگی کام

کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور، پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری، ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و 

های انقالب در گفتار و رفتار دولت از جمله ساده زیستی و دوری از تجمل، استکبار ستیزی و افتخار به شدن ارزش المللی، برجستهمسائل بین

  .گری و تالش برای ارتباط گسترده با مردم از جمله نقاط قوت دولت است که منشأ برکات و آثار مثبتی بوده استانقالبی

دولتی و غیردولتی، اهتمام جدی به حل مشکالت معیشتی مردم، مبارزه با مفاسد  هایهای بخشبه عبارتی استفاده از همه ظرفیت

تواند یاه ماقتصادی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با اسراف از دید مقام معظم رهبری از لوازم اقتصاد مقاومتی هستند که در تمام این موارد دانشگ

  .پرتوان و اثرگذار وارد شود
 

 توليد علم :گام اول

های گوناگون از جمله تولید علم، تمرکز بر توانمند کردن اقتصاد داخلی است. عموماً های افزایش تولید در کشور در عرصهیکی از استراتژی

 یعنی بهترین مکان برای پرداختن و تئوریزه کردن .شوندگیر و سپس وارد نهادهای اجرایی میهای تصمیمهای دانشگاهی وارد سازماناستراتژی

وجود واژه مقاومت   .ها را ندارندها و نهادهای اجرایی توان، حوصله و فرصت پرورش و کاربردی کردن ایدهها هستند؛ زیرا سازمانها، دانشگاهایده

گر که اخالل هایهای تولید ملی آنقدر مقاوم و مستحکم باشند که در ارتباط با جامعه جهانی، سیگنالدر این عبارت، به معنای این است که پایه

های شوند، نتوانند هزینه زیادی به آن وارد کنند. یکی از اجزای فرآیند تئوریزه کردن اقتصاد مقاومتی، مطالعه دانشگاهی بحراناز خارج فرستاده می

تی یته اقتصاد مقاومالمللی علیه ایران، ایجاد کمگیرد. در شرایط تحریم بینجهانی است که متأسفانه در حال حاضر در حد مطلوب صورت نمی

توانند با ها میتواند بهترین بازده را داشته باشد. به اعتقاد وی این کمیتههای صنعتی که با مراکز صنعتی و تولیدی ارتباط دارند میدر دانشگاه

 .ننداجزای کاربردی تقسیم کحضور افراد صاحبنظر و متخصص تعریف شوند و تحت یک مدیریت واحد و انسجام یافته ایده اقتصاد مقاومتی را به 
 

 اقتصاد مقاومتی = رفاه شخصی و اجتماعی

از سوی دیگر دانشگاه باید این نگاه را در جامعه نهادینه کند که اقتصاد مقاومتی نه تنها ریاضت اقتصادی نیست، بلکه رفاه زندگی فردی 

های اقتصاد مقاومتی، کاربردی ها در قالب کمیتهوه بر اینکه دانشگاهشود، عالو اجتماعی را به دنبال دارد. اعتماد جامعه به دانشگاه سبب می

 .کنند، از ظرفیت خود برای همراه کردن مردم با این طرح استفاده کنندکردن این ایده را دنبال می
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 نتيجه گيري
س جمهوری اسالمی بوده و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف مهم نظام های سیاسی جهان و علی الخصوص نظام مقد

 و شدر روند در که است(  …هست ، علت این مسئله نیز وجود منافع و مزایایی ) همانند : بهبود و ارتقای سطح زندگی ، کاهش فقر و بیکاری و

ا رائه و برخی نیز اجرمحقق میشود . نظریات و الگوهای مختلفی در زمینه رشد و توسعه برای نیل به این اهداف در کشور ما ا اقتصادی توسعه

بان ز شده اند ، اما سرانجامی خوشایند بدالیل مختلف ) همچون نبود نگاه بومی و اسالمی ( نداشته اند . اما اکنون ایده و استراتژی جدیدی از

ا حول قوه الهی به اجررهبری کشور با نگاه بومی و اسالمی مطرح و مورد توجه بسیاری جهت تحلیل و بررسی و تدوین قرار گرفته است تا به 

و  هدرآید و بتواند کشور ما را به سمت اقتصادی ایده ال و اسالمی حرکت دهد ، اقتصادی که بتواند برای جهان اسالم الهام بخش و کارآمد بود

 . زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسالمی باشد

فراوان و مختلفی همچون : تقویت تولید داخلی ، کاهش وابستگی بی تردید استراتژی اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و الیه های 

صی خوارداتی ، رهایی از اقتصاد تک محصولی)نفت( و مصرفی ، خود اتکایی و خود کفایی در تولید کاالهای اساسی و استراتژیک و . . . و هدف مش

 . ادی بومی و مقاوم استچون توانایی مقابله و انعطاف در برابر تهاجمات اقتصادی با دارا بودن اقتص
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 منابع و مراجع
، «های جهانی(ی پایدار )طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با دادهبنیان و توسعهاقتصاد دانش»فر، حمید ناظمان و علیرضا اسالمی [1]

 1831ی دانش و توسعه، مجله

 1831مجلس شورای اسالمی،  ، مصوب«ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت [2]

 31شهریور  11سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور ،  [8]

 11مرداد  8سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام،  [4]
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