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  اشاره

هـاي اقتصـاد مقـاومتی در شــرایطی طـرح و ابـالغ شـدند کــه       سیاسـت 

هاي غرب علیه جمهوري اسالمی ایران شدت یافته بـود و دنیـاي   تحریم

مشـکالت اقتصـادي ناشـی از ایـن      داري بر ایـن امیـد بـود کـه    سرمایه

  .ها نمایدهاي آنها، ایران را وادار به پذیرش خواستهتحریم

هـاي آتـی کـه    اقتصاد مقاومتی به مثابه سیاست جدید کشـور در سـال  

دهـد،  هاي غیراقتصـادي را نیـز در معـرض خـود قـرار مـی      دیگر حوزه

-ینـه آوري کشور در زماي از خطوط راهنماست که میزان تابمجموعه

هـاي  هاي مختلف را افزایش بخشیده و با حرکت به سمت ایجاد ظرفیت

هاي پیشین از حالت بـالقوه، اسـتحکام بخشـی    نو و خارج کردن ظرفیت

  .دهدهاي اقتصادي کشور را هدف قرار میبه بنیان

سازمان بازرسی کل کشور در راستاي وظایف ذاتـی خـود در نظـارت    

قــوانین، عــالوه بــر ایجــاد  بــر حســن جریــان امــور و اجــراي صــحیح

هاي ها و ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی، همزمان به انجام فعالیتکارگروه

تحقیقــی و پژوهشــی در ایــن زمینــه پرداختــه اســت کــه نتــایج حاصــل 

نوشـته حاضـر، یکـی از    . هاي مربوط قرار خواهد گرفتدراختیار بخش

دان قرار منتأمالت درخصوص اقتصاد مقاومتی است که در منظر عالقه

هـایی بنیـادین، زوایـاي گونـاگون نیازمنـد بـه       گرفته و با طرح پرسـش 

نواندیشی، بازاندیشی و دگر اندیشی در اقتصاد مقـاومتی را بـا نگـاهی    

  .کشددیگر به تصویر می

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش                    





  

  

  ظري اقتصاد مقاومتینیازهاي نجستاري در پیش

رضا عارف
1

  

  

  چکیده

ــاوم در برابــر . اقتصــاد مقــاومتی اقتصــادي اســت مقــاوم  عوامــل «مق

ــاوم در برابـــر »تهدیـــدزا ــار«، مقـ ــا دشـــمنی«، »تحـــریم«، »فشـ و  »هـ

تمام ارکانی که در بیانـات مقـام معظـم رهبـري     . »شدیديها خصومت«

آن را » مقـاوم بـودنِ  «برشـمرده شـد ویژگـی    » اقتصاد مقـاومتی «براي 

که این ،این مقاله در پی پاسخ آن استپرسش اصلی که . بخشدمی قوت

ي اقتصاد مقاومتی، پیش نیازهـاي نظـريِ   ها با توجه به ابالغیه سیاست

تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازي اقتصاد ایـران چیسـت؟ و قـواي    

ب مناسـ اي  توانند برنامـه می اندرکار بر چه اساس و با کدام مبانیدست

دهنـد؟ پاسـخ ایـن پرسـش بـر       ارایهدر راستاي مقاومتی سازي اقصاد 

ي اقتصـاد  هـا  اساس تبیین ماهیـت اقتصـاد مقـاومتی، ابالغیـه سیاسـت     

مقاومتی، دیـدگاه صـاحب نظـران عرصـه اقتصـاد و مـدیران کشـور و        

  .روشن خواهد شدها  تحلیل مضامین و الزامات آن

                                                
  ي سالمت اداري و مبارزه با فساد ها مرکز مطالعات و پژوهش کارشناس. 1
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  مقدمه

»اقتصاد مقاوم«اصطالح  اًظاهر
1

پـس از   2005ولـین بـار در سـال    ا 

ــره  ــزهمحاص ــط  غ ــرائیلتوس ــم    اس ــه رژی ــامی ک ــت هنگ ــی درس یعن

حتی مواد غذایی و مایحتاج اولیه بـراي تولیـد و پیشـرفت    صهیونیستی 

وارد ادبیـات   ،علیـه غـزه قـرار داد   ها  اقتصادي را نیز در فهرست تحریم

غزه در امکان صـادرات،  ها  با این تحریم.  اقتصادي جهان شد -سیاسی

در چنـین  . و امکان کشت بسیاري از محصوالت کشاورزي محدود شـد 

رت و به تدریج، ضوابط و معیارهاي حـاکم  شرایطی بود که بنابر ضرو

.بر این مفهوم نوپاي اقتصادي شناسایی گردید
2

  

هاي فشار و متعاقباً تـالش   اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه

ها و در شرایط آرمانی تبدیل چنـین  تأثیراثر کردن آن  براي کنترل و بی

تی در در واقـع اقتصـاد مقـاوم   . فشارهایی به فرصت تعریف شده است

شود، براي مقابله با می اقتصادي جهان روشی دانسته -ادبیات سیاسی

 وارداتو  صـادرات علیه یک منطقه یا کشور در شـرایطی کـه    ها تحریم

.براي آن کشور مجاز نیست
3

  

                                                
* Resistive economy
**See; Salah R. Agha , A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the "Resistive Economy" 
Characterizing the Situation in Gaza Strip .Faculty of Islamic Studies - Sustainable Growth and
Inclusive Economic Development from an Islamic Perspective
***See; Ibid
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آنچه مسلم است این کـه بـراي رسـیدن بـه اقتصـاد مقـاومتی بایـد        

ولیـد داخلـی کشـور و تـالش     هاي خارجی کاهش یابـد و بـر ت   وابستگی

فراموش نشود که ایـن روش اقتصـادي از   . کید گرددأبراي خوداتکایی ت

  .دتفاوت دار اقتصاد ریاضتینظر تعریف با 

  اقتصاد مقاومتی در ایران

ي غربـی علیـه ایـران در    هـا  از سـوي کشـور  ها  پس از تشدید تحریم

توسـط مقـام   » اقتصـاد مقـاومتی  «ي اخیر، موضوعی بـا عنـوان   ها سال

مد نظـر ایشـان بـا    » اقتصاد مقاومتیِ«که آیا این. معظم رهبري طرح شد

فاً اشتراك آن چه پیشتر از آن سخن گفتیم یگانگی مصداقی دارد یا صر

فرسـایی نویسـندگان و   لفظی است پرسشی است که باید آن را بـه قلـم  

آن  بـاب مفهـوم  ي علمی در ها محققان سپرد تا به تدریج و از پس تبیین

 جـالی دیگـر واگـذار   ماختن به آن بـه  دکه پر ،به نوعی اجماع دست یافت

  .شودمی

هـاي کلـی   مـتن سیاسـت  در راستاي تحقق ایـده اقتصـاد مقـاومتی،    

گانه و رئـیس مجمـع تشـخیص    به رؤساي قواي سه»اقتصاد مقاومتی«

.ابالغ شد مصلحت نظام
1

 با بررسی ابالغیه یاد شده این پرسش مطـرح 

  شود که؛می

نیازهـايِ  ي اقتصاد مقاومتی بر تحقق کـدام پـیش  ها اجراي سیاست«

  »نظري استوار است؟

                                                
  1392/ 11/ 29ي اقتصاد مقاومتی، ها ابالغیه سیاست: رك. 1
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  :شود براي پاسخ به این پرسش الزم است نخست چند مقدمه بیان

الزم است ابتدا بر ایـن  » اقتصاد مقاومتی«براي درك بهتر مراد از .1

 اتفاق کنـیم کـه   » اقتصاد«تعریف»   تولیـد اقتصـاد مجمـوعِ فراینـد ،

بـودن  با این نگاه، مقاومتی » است خدماتو  کاالو مصرف  توزیع

در نتیجه، باید . ي آن استها لفهؤاقتصاد متکی به مقاومتی بودن م

مقـاومتی بـودن مجمـوع فراینـد تولیـد، توزیـع و       روشن شود که 

؟نیازهایی استمصرف کاال و خدمات مستلزم تحقق چه پیش

که در خواندند اقتصادي را » اقتصاد مقاومتی«مقام معظم رهبري .2

توانـد  شـدید مـی  يها و خصومتها  شرایط فشار، تحریم، دشمنی

و براي چنین اقتصادي  تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد

توانایی مقاومـت  تحرك و پویایی، : ارکانی به این شرح برشمردند

همـت و  ، ي داخلـی هـا  ، تکیـه بـر ظرفیـت   در برابر عوامـل تهدیـدزا  

تـأمین امنیـت اقـالم راهبـردي و     ، مردم محـوري ، مدیریت جهادي

، کاهش وابستگی به درآمد فروش نفـت ، ویژه غذا و دارواساسی ب

.محـوري دانـش و  فسادسـتیزي ، اصالح الگوي مصـرف 
1

رغـم  بـه  

کننـد، ایـده   مـی  که ایشان بـراي چنـین اقتصـادي یـاد    هایی  ویژگی

 یان، اسـتادان و دانشـجو داننـد کـه   اي می ایده، اقتصاد مقاومتی را

ــاددان ــد آن را اناقتص ــان  بای ــا زب ــیب ــینعلم ــدودش را  و تبی ح

                                                
  20/12/1392سه شنبه  سخنرانی مقام معظم رهبري،: رك. 1
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از » اقتصاد مقاومتی«این بدان معنا است که ماهیت  .دنمشخص کن

.نظر ایشان، به تشخیص، تبیین و تعیین حدود نیازمند است

 با توجه به تعریف فوق و ارکان یاد شده بـراي اقتصـاد مقـاومتی   

ي اصـلی اقتصـاد   هـا  لفـه ؤتوان گفت که مقاوم بودن، از جمله ممی

، مقـاوم در برابـر   »عوامل تهدیدزا«در برابر مقاوم . مقاومتی است

. »شدیديها خصومت«و  »ها دشمنی«، »تحریم«، »فشار«

کـه از آن بـا عنـوان    » سیاست«ریزي، در عرصه مدیریت و برنامه.3

دارد کـه   را توأمـان  شود، چند ویژگی مهـم می نیز یاد» مشیخط«

و » امـه برن«یعنی  ،همین چند ویژگی، آن را از سایر مفاهیم نزدیک

  :عبارتند ازها  این ویژگی. کندمی متمایر» روش«

نامه استشیوهمشی راهنما، دستورالعمل یا خط.  

 گیري استیدن و تصمیماندیشدر باب.  

شودمی توسط مقامات ارشد براي مدیران وضع.  

شود و صرفاً از رفتار مقام ارشد قابل نمی گاه به آن تصریح

  .استنباط است

یـا همـان   » مشـی خـط «ي بـاال  هـا  اف و ویژگیپس با داشتن اوص

مشــی، راهنمــا، خــط: کنــیم کــهمــی را چنــین تعریــف» سیاســت«

کـه توسـط مقـام ارشـد چگـونگی      اي  نامـه دستورالعمل یـا شـیوه  

کند و گـاهی بـه   می گیري را براي مدیران بیاناندیشیدن و تصمیم
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.شود بلکه از رفتار مقام ارشد قابل استنباط استنمی آن تصریح
1
 

توان استنباط کرد که او چـه شـیوه   می به عبارت دیگر از رفتارش

کند؟می از مدیرانش مطالبهرا گیري تصمیمچه روش تفکر و 
2

  

کـه  » اقتصـاد مقـاومتی  «ي ها توان گفت سیاستمی با این توضیح

اسـت بـراي   اي  نامـه شـیوه  ،توسط مقام معظم رهبـري ابـالغ شـد   

گیـري دربـاره   تصـمیم مدیران کشـور کـه چگـونگی اندیشـیدن و     

ریــزي، تعیــین ، ترســیم الگــو، برنامــه»ســازي اقتصــادمقــاومتی«

کنـد و  مـی  را براي آنان روشـن ... و معیارهاي سنجش وها  مالك

» الگو، نقشـه راه یـا برنامـه جـامع اقتصـاد مقـاومتی      «نباید آن را 

مشی و در واقع خط» ي ابالغیها سیاست«به دیگر سخن . پنداشت

نامـه تفکـر و تصـمیم    شـیوه «براي مـدیران اسـت و   اي  نامهشیوه

الگـو و برنامـه اقتصـاد    «تواند جـایگزین  نمی هرگز» گیري مدیران

  .باشد» مقاومتی

در متن ابالغیه مقام معظم رهبري چنین آمده؛.4

 ...ایران اسـالمی بـا اسـتعدادهاي سرشـار معنـوي و مـادي      «

و علمـی برآمـده    اقتصادي بومیبراي پیشرفت، اگر از الگوي 

اسـت،   اقتصاد مقـاومتی از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان 

...دارد نشینی وا می عقب ...به ... دشمن را ... پیروي کند 

                                                
هاي  مشیخط. هاي خرد مشیخط. 3هاي کلی مشیخط. 2هاي اساسی مشیخط. 1:توان به سه دسته تقسیم کردها را می مشیخط. 1

هاي  مشیز بر مبناي خطهاي کلی نی مشیگیرند و خط هاي کلی شکل می مشیهاي خاص واحدها، بر مبناي خط مشیخرد یا خط

  .شوندیم میاساسی تنظ

، چاپ سوم، جلد 1374اصول مدیریت، محمدعلی طوسی و دیگران، تهران، سازمان مدیریت دولتی،  ،رولد و دیگرانهاکونتز، :رك. 2

  .178ص ،اول
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.. .گردد ابالغ می ...هاي کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست ...اکنون 

اقدام به اجـراي آن کننـد و بـا تهیـه      ...الزم است قواي کشور 

فرصـت مناسـب   ... قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشـه راه  

ــش ــراي نق ــردم  ب ــی م ــراهم   ...آفرین ــدس ف ــاد مق ــن جه در ای

»....آورند
1

  

ی از پــیش نیازهــاي تحقــق اقتصــاد توجــه بــه مــتن ابالغیــه برخــ

مطالعه . دهدمی مقاومتی را بطور صریح و برخی را بطور ضمنی نشان

در بــاب ماهیــت اقتصــاد مقــاومتی، امکــان یــا عــدم امکــان تحقــق آن،  

و تغییرات آن از نقص به کمال یا از کمـال بـه نقـص و آراء    ها  دگرگونی

نیازهـاي  پـیش  نظران، همه و همه حاکی از آن است کـه مجمـوع  صاحب

توان به نحو استقراء احصاء می تئوریک که براي تحقق اقتصاد مقاومتی

  کرد به شرح ذیل است؛ 

)خداشناختی و دینی(پیش نیازهاي ماوراءطبیعی .1

شناختیپیش نیازهاي جهان.2

  شناختی پیش نیازهاي ارزش.3

)شناختیمردم(شناختی پیش نیازهاي انسان.4
2

  

  شناختیپیش نیازهاي روش.5

  شناختینیازهاي وظیفه پیش.6

بایـد  )خداشناختی و دینی(ي ماوراءطبیعیها براي کشف پیش نیازهاي

  :به این پرسش پاسخ داد که

                                                
  .1392/ 11/ 29ي اقتصاد مقاومتی، ها ابالغیه سیاست: رك. 1

  .رگیري مردم شناسی و انسان شناسی در یک ردیف همراه با تسامح استبکا. 2
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و اوصاف خاص ها  توقع و انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی با ویژگی

ي ابالغـی ذکـر شـد مبتنـی بـر      هـا  و در سیاسـت ها  آن که در سخنرانی

  ت؟ اسگونه از باورهاي دینی کدامین

راه کشف پیش نیازهاي جهان شناختی، پاسخ به این پرسش اسـت  

بایـد وجـود   هـایی   لفـه ؤکه در نگاه ما به جهان و تعامالت جهانی چـه م 

  داشته باشد تا تحقق اقتصاد مقاومتی میسر گردد؟ 

نیازهاي ارزش شناختی در طرح این به همین ترتیب راه کشف پیش

  :پرسش است که

را ارزش یـا  هـایی   قائل باشیم و اگر چـه چیـز  ها  اگر به کدام ارزش

تـوانیم  می آنگاه یا چه چیزهایی را ضد ارزش بدانیم مالك ارزش بدانیم

  در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی چنین سخن بگوییم؟

در گـرو ایـن   ) مـردم شـناختی  (ي انسان شـناختی  ها فرضکشف پیش

  :سئوال است که

چـه  ) مـردم (بـراي انسـان   چـه باشـد و   ) مـردم (اگر نگاه ما به انسان

توانیم در باب اقتصاد مقـاومتی چنـین   می قائل باشیم آنگاههایی  ویژگی

  سخن بگوییم؟

شناختی مستلزم روشن شـدن آن اسـت   کشف پیش نیازهاي روش

  :روشن کنیم که
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 ،قائــل باشــیم نظــريبــه لحــاظ هــایی  اگــر بــه چــه روش یــا روش

ي یـاد شـده را   هـا  ژگیتوانیم تحقق اقتصاد مقاومتی با اوصاف و ویمی

  متوقع باشیم؟

سرانجام، آخرین مورد از پیش نیازهـاي نظـري اقتصـاد مقـاومتی     

کشف این قسم از پیش نیازهـا بـا   . است» شناختیپیش نیازهاي وظیفه«

  :شود کهمی پاسخ به پرسش زیر میسر

شناسی تحقق اقتصاد مقاومتی، اگر به چه وظایف با توجه به روش

ئل باشیم آنگاه تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن خواهـد  قاهایی  و مسئولیت

بود؟ به عبارت دیگر باید چه چیزهایی را وظیفـه بـدانیم تـا در صـورت     

  تحقق اقتصاد مقاومتی میسر گردد؟ ،عمل به آن وظایف

پس از روشن شدن وجه تمایز میان پـیش نیازهـاي مـاوراءطبیعی   

-مـردم (شناختی ، انسانشناختیشناختی، ارزش، جهان)خداشناختی و دینی(

شویم که آن چه بـه  می شناختی، متذکرشناختی و وظیفه، روش)شـناختی 

نیازهاي نظري اقتصـاد مقـاومتی خـواهیم گفـت و     عنوان مصادیق پیش

شویم تمایزي از جنس ریاضی نیسـت  می قائلها  تمایزي که میان گزاره

زاره را گـ  یـک ندارد تا بتـوانیم  اي  و خط و مرز و حدود خط کشی شده

کـه  هـایی   شناختی بدانیم، بلکه بسـیاري از گـزاره  صرفاً ارزشاي  گزاره

د و از نـ گنجمـی  بیان خواهند شد از جهتی در یک قسم پیش نیاز نظـري 

 جهت دیگري در زمره قسم دیگري قـرار دارنـد مـثالً هنگـامی کـه گفتـه      

تقویـت بخـش خصوصـی و     ،بـراي تحقـق اقتصـاد مقـاومتی    «: شودمی
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ایـن گـزاره از سـویی دال بـر ابـزار و روش      » .آن الزم است بهادادن به

تحقق اقتصاد مقاومتی است و از سوي دیگر دال بر این است که توجـه  

اسـت کـه بـراي تحقـق اقتصـاد      هایی  به بخش خصوصی یکی از ارزش

خـواهیم اقتصـاد   مـی  به عبارت دیگر اگر. مقاومتی باید به آن ملتزم بود

. ید تقویـت بخـش خصوصـی را ارزش بـدانیم    مقاومتی تحقق پیدا کند با

شـناختی اسـت و   روشاي  توان گفت این گزاره از سویی گـزاره می پس

با این توضیح به بیان این پیش نیازها . شناختیارزشاي  ازسویی گزاره

  .پردازیممی و وجه یا وجوه آن

  

  نیازهاي نظري اقتصاد مقاومتیپیش

)دینیخداشناختی و (نیاز ماوراءطبیعیپیش)1

ــازي        ــاومتی، پــیش نی ــري اقتصــاد مق ــاز نظ ــتین پــیش نی نخس

ي انسـانی، فیزیکـی و    با توجـه بـه وجـود سـرمایه    . است ماوراءطبیعی

فضایل اخالقـی و  گسترش امروز  و با توجه به این که  ،ایرانطبیعی در 

اصـول اخالقـی   ، اجتمـاعی اسـت  سـرمایه مصداق کاهش رذایل اخالقی 

ویـت نهادهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی در      تواند با تق    اسالم می

اي، منجـر بـه       ي اجتماعی و اخالق حرفه چارچوب ملی و تقویت سرمایه

.ي اقتصادي نظام اقتصاد اسالمی در ایران گردد توسعه
1

  

                                                
 يبرا یاقتصاد مقاومت نیازهاي یشپ ي؛تفکرات اقتصاد یربا سا یسهدر مقا یاقتصاد مقاومت یشناس روش یز،پرو یدکامجو، س یلیجل: رك. 1

  .1393مرداد  28فارس،  يخبرگزار یست؟،چیتبه موفق یدنرس
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شـناس و اقتصـاددان آلمـانی، تحقیقـات      ر، مورخ، جامعـه بِماکس وِ

قتصـادي انجـام   فت امذهب با پیشر ۀدر مورد رابطرا گسترده و عمیقی 

ي اقتصـادي نظـام    نقش اخالق پروتستانی را در توسعه ربِوِ.داده است

ـ وِي  بـه عقیـده  . دانـد     داري مـؤثر مـی   سرمایه ، حـداکثر کـردن منـافع    ربِ

داري اسـت، بـه معنـاي نقـض عـدالت          شخصی که ستون نظام سـرمایه 

الق اخـ «او در کتـاب خـود تحـت عنـوان     . اجتماعی در این نظـام نیسـت  

، باورهـاي مـذهبی آیـین    )1904(» داري    ي سـرمایه  پروتستانی و روحیـه 

ــوي در   ــم روحــی و معن ــري شــکلپروتســتانی را عنصــر مه نظــام گی

دکترین رسالت کـار پروتسـتانی، کـار را    .نماید    داري معرفی می    سرمایه

نماید و     اي براي خشنودي خداوند و یک عبادت مذهبی معرفی می    وسیله

بـر معتقـد اسـت    وِ. دانـد     پروري و تنبلی را گناه بزرگی مـی  در مقابل، تن

جویی، اعتدال و     خرجی و صرفه انضباط شخصی، کوشش و فعالیت، کم

 رونـق بـه تـراکم سـرمایه منجـر خواهـد شـد و       ... روي، متانـت و      میانه

.گردد    اقتصادي در پی آن ایجاد می
1

  

-ترین و جامعانی اسالم به عنوان کاملکه تعالیم نورباور ما به این

خرجـی و   انضـباط شخصـی، کوشـش و فعالیـت، کـم     ترین دین در باب 

ــرفه ــه     ص ــدال و میان ــویی، اعت ــت    ج ــت داري،  روي، متان ــداقت، امان ، ص

گرایی، پرهیز از فسـاد، مبـارزه بـا فسـاد، نهـی از      ساالري، علمشایسته

تحقـق و بقـاي اقتصـادي     مفاهیمی از این دست که همگی لـوازم  و منکر

                                                
  .همان: رك. 1
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تـري  ي جـامع هـا  ناپذیر است به مراتب دستورات و توصیهپویا و آسیب

جـه را در پـی دارد، کـه پـیش نیـاز نظـري       است ایـن نتی ها  از دیگر نگاه

  . مبتنی بر اسالم استاي     اقتصاد مقاومتی تقویت اخالق حرفه

ثبـات،  اخالقـی اسـت مسـتمر، با    مبتنـی بـر اسـالم،    اي    اخالق حرفه

و ، قابـل ارتقـاء   عقالنیـت متمرکز، هدفمند، سازگار، اختیاري، مبتنـی بـر   

چنـین اخالقـی   . ...و نقض قـانون   ،دور از احساسات، تبعیض همچنین به

گیرد کـه انباشـت قابـل        اي شکل می    عنوان یک نهاد نیرومند در جامعه به

 ع اخالق نیـز باشد و رعایت این نو داراي اجتماعی را  توجهی از سرمایه

بدین ترتیب، ایـن گفتـه کـه    . ي اجتماعی است عامل تقویت سرمایه خود،

ي اجتمـاعی شـرط الزم بـراي اجـراي نظـام       وجود حـداقلی از سـرمایه  

اقتصاد بازار است، قابل دفاع است و نقش دین و مـذهب در ایـن بخـش    

ي اجتماعی از دو  همچنین سرمایه. بسیار قابل توجه و انکارناپذیر است

وري و     ، باعث افزایش بهـره  ي مبادله بعد تقویت عقالنیت و کاهش هزینه

.کارایی اقتصادي نیز خواهد شد
1

  

  شناختینیاز جهانپیش)2

با توجه به پیچیدگی ساختار اقتصادهاي ملی و پیوسـتگی اقتصـاد   

رسد بدون تعامل سازنده بـا   سازي به نظر می ها در سایه جهانی کشور

بـرداري از   هـا و بهـره   سـایر کشـور   تجـارب فاده از ، استجهان پیرامون

محور امـري دشـوار   هاي علمی سایرین، بنیان نهادن اقتصاد دانش یافته

                                                
  . همان: رك. 1
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.و یا غیرممکن خواهد بود
1

الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به ایـن   

  باور است که؛

تـوان و بایـد بـا آن تعامـل     مـی  اوالً محیط بیرون، محیطی است که

  . سازنده داشت

-ثانیاً در محیط بیرون، کشورهایی هستند که پیش از ما در این

به عنوان مثال؛. کسب کرده انداي  بها و قابل استفادهزمینه تجارب گران

آمریکا در زمان بحران نفتی راهکارهایی مبنی بر استفاده از 

هاي جایگزین نفت و ایجاد  از انرژي بر، استفاده هاي کمتر انرژي فناوري

ستراتژیک نفت درحدي که کاهش مقطعی عرضه نفت تولید ذخایر ا

هاي مصرفی و وارداتی خود را  حوزهو  ثر نکند، اتخاذ کردأداخلی را مت

بیشتري داشته توجه بایدبه این موضوع ما که درحالی .افزایش داد

مصرف انرژي بخش اعظمی از حال حاضردرزیرا مثالً. باشیم

ی در اگر زمانکه است اي آن ن به معنکشورمان از طریق گاز است و ای

انرژي ما با مشکل با مشکل مواجه شویم بخش بزرگی از گاز حوزه 

  .مواجه خواهد شد

مثال دیگري  به گاز وارداتی از روسیهنسبت خطرپذیري ترکیه 

در مقطعی تمام گاز مورد نیاز ترکیه از  توان ذکر کرد؛می است که

پذیري انحصار  یم گرفت از آسیبشد، اما ترکیه تصم مین میأروسیه ت

                                                
  .1393اسفند  6رسانی تابناك، ، پایگاه اطالعنیاز اقتصاد مقاومتی ساالري پیش تعامل سازنده و شایسته ،مهدي ،زیبائی: رك. 1
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واردات گاز از روسیه نجات پیدا کند و از انحصار دور شود به همین 

.گاز ایران را خرید ،خاطر به هرقیمتی شده
1

  

هاي  کردن ظرفیتفعال در گروتحرك دستگاه دیپلماسی کشور 

و این مستلزم هاي جهانی در اقتصاد مقاومتی است  بالقوه و فرصت

اي  اقتصاد مقاومتی در شبکهاست که نخست بپذیریم که چنین باوري 

و در این شبکه پویا از اقتصاد  شود پویا از اقتصاد جهانی معنادار می

گیري از تجارب سایر کشورها اهمیت جهانی تعامل با جهان و بهره

.بسزایی دارد
2

  

  شناختینیاز ارزشپیش)3

یـن پرسـش   شـناختی دربـاره ا  نیاز ارزشبه شرحی که گفتیم پیش 

قائـل باشـیم   هـایی   یا مـالك ارزش ها  کند که اگر به کدام ارزشمی بحث

  توانیم در باب اقتصاد مقاومتی چنین سخن بگوییم؟می آنگاه

رسد قبل از شروع حرکت در مسیر اقتصاد مقـاومتی یـا   می به نظر

و هـا   از ارزشاي  الاقل در حین حرکت در این مسیر الزم است مجموعه

در قالــب نظــامی منســجم و هماهنــگ مقــدم بــر اقتصــاد هــا  ضــدارزش

  . مقاومتی تنظیم شود

-آن از جمله مهمترین پیشتقویت و اي     اخالق حرفهتشکیل نظام 

اخالق . آیدمی نیازهاي نظري ارزشی براي اقتصاد مقاومتی به شمار

                                                
همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از ، سخنرانی در تی درایرانپیش نیازهاي اجراي اقتصادمقاومدانش جعفري، داوود، : رك. 1

  .1393مرداد  13، پایگاه اطالع رسانی اکو نیوز، کشور

  .1392اسفند  2، روزنامه اطالعات، اقتصاد مقاومتی؛ تعاریف و پیش نیازها: رك. 2
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اخالقی مستمر، باثبات، متمرکز، هدفمند، سازگار، اختیاري،  ،اي    حرفه

دور از احساسات، تبعیض و نقض بر عقالنیت و قابل ارتقا و به مبتنی

  .استقانون 

سازي است اي، مبتنی بر فرهنگتقویت نظام اخالق حرفهتشکیل و 

پس نخستین ارزشی که باید مقدم بر تحقق اقتصاد مقاومتی و حتی 

لذا پیش از حرکت . است» سازيفرهنگ«دانست اي  مقدم بر اخالق حرفه

قتصاد مقاومتی الزم است تا به ارزش و اهمیت فرهنگ و به سمت ا

.سازي در زمینه اقتصاد مقاومتی اذعان نماییمفرهنگ
1

فرهنگ مراد از  

، ها مجموعه دستاوردهاي غیرمادي أعم از عقاید و باروها، آموزه

هنجارها، ناهنجارهایی است که در طول تاریخ از منابع دینی و بشري 

از دستاوردهاي غیرمادي اي  دستاوردها آمیختهاین . ایمبدست آورده

هاي دینی و فرهنگ شیعی  احکام و تعالیم اسالمی و آموزهبشري با 

.کرده استایجادیک اندوخته غنی است که براي ما 
2

  

شناختی دیگر همچون نیازهاي ارزشاست که پیش» فرهنگ«در دل 

رها و در متن ها و کا س برنامهأدر راقتصاد مقاومتی «این گزاره که؛ 

.شودمی مطرح» .مسئوالن است اصلی امور
3

باور به ارزش بودن  

پس از این باور . برخودار استاي  اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه

                                                
، گفتگو با خبرگزاري سمت اقتصاد مقاومتی است حرکت بهپیش نیاز فرهنگطال، حسین، : رسانی خبرگزاري تسنیمرك پایگاه اطالع. 1

  .1393فروردین  10تسنیم، 

  .همان: رك. 2

تبیین راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی بامحوریت بیانات رهبر معظم «؛ هاي اقتصاد مقاومتی سلسله نشستجاللی، کاظم : رك. 3

  . 1393اسفند  13، هاي مجلس مرکز پژوهش ،»انقالب
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ضرورت انضباط اجتماعی، ي دیگري چون باور به ضرورت ها ارزش

قرار دارد که همگی در تحقق  گراییقانونو ضرورت  وجدان کاري

.پیش نیازند اقتصاد مقاومتی
1

  

که درك آن پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی هایی  از دیگر ارزش

نخست باید نقش و . ی استبخش خصوصاست ارزش و اهمیت 

و اموري قرارگیرد که ها  کارکرد بخش خصوصی در فهرست ارزش

اهمیت قائل هستیم و سپس تحقق اقتصاد مقاومتی را متوقع ها  براي آن

.باشیم
2

  

 ي پیش نیـاز اقتصـاد مقـاومتی   ها و ضدارزشها  رزشبر فهرست ا

  .توان عناوین بسیار دیگري نیز افزودمی

شناختینیاز انسانپیش)4
3

، شناخت و نگاهی است که به در این نوشتار شناسیمراد از انسان

ي او داریم و پیش نیـاز انسـان   ها و محدودیتها  انسان ایرانی و توانایی

  داراي دو ویژگی باشند؛ توأمان ستند که اموري ه دسته از شناختی، آن

 حاکی از نوع و میزان شناخت و نگاهی اي  آن امر به گونه کهاینیکی

  . است که به انسان داریم

که آن امر از ضروریات مقـدم بـر تحقـق اقتصـاد مقـاومتی      دوم این

  .باشد

                                                
  . نهما: رك. 1

  .1393تیر  3، پایگاه اطالع رسانی پایش، تیالزامات اقتصاد مقاوم،کیوان،کاشفی: همچنین رك./ همان:رك. 2
*** Anthropological
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 ،عنوان یک نهاد نیرومند به که از آن سخن گفتیماي  حرفه اخالق

نیروي  که انباشت قابل توجهی از محقق خواهد شداي     در جامعه

. واجد باشدرا - هستندي اجتماعی ها سرمایه که در واقع بنیان -انسانی

  . ي اجتماعی است نیز عامل تقویت سرمایهاي  حرفهرعایت اخالق 

ي نیروي انسانی به عنوان سرمایه اجتماعیِ ها باور به توانایی

خواهی، پذیري، انگیزهپذیري، تربیتکارآمد و کافی، باور به آموزش

خواهی، دینداري، میزان پایداري و اوصافی تدبیرگري، تدبیرپذیري، دین

گیري شناخت متولیان تحقق اقتصاد دست همه و همه به شکلاز این

میزان صحت . انجامدمی ایه اجتماعیمقاومتی از نیروي انسانی و سرم

است که در اي  شناختینیاز انسانو درستی این شناخت همان پیش

ایند تحقق ریزي، ایجاد عزم ملی و مدیریت جهادي در فرتدبیر، برنامه

.ساز استاقتصاد مقاومتی سرنوشت
1

  

شناختینیاز روشپیش)5
2

  

متی شناختی اقتصاد مقاونیازهاي نظري روشمنظور از پیش

ي نظريِ ضروري است که دو ویژگی زیر را ها درواقع همان دیدگاه

  توأمان دارد؛

کندمی سازي اقتصاد بحثهاي مقاومتیو شیوهها  اوالً از روش .  

قائل نباشیم اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافتها  ثانیاً اگر به آن.

                                                
، گفتگو با خبرگزاري سمت اقتصاد مقاومتی است پیش نیاز حرکت بهفرهنگطال، حسین، : رك پایگاه اطالع رسانی خبرگزاري تسنیم. 1

  .1393فروردین  10تسنیم، 

** methodological
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د شناختی اقتصانیازهاي روشبراساس این دو مالك برخی از پیش

  :مقاومتی به شرح زیر خواهد بود

شناختی براي تحقـق اقتصـاد   از جمله مهمترین پیش نیازهاي روش.1

. ها و مناصب حکومتی به افراد شایسته است سپردن مسئولیتمقاومتی 

گــاه کــه نظــام مــدیریتی کشــور بــا ضــعف و نــاتوانی در   هرجــا و هــر

در ضعف  باید عامل اصلی را توان ومی هاي مختلف مواجه شود حوزه

سـاالري از نکـات    شایسـته  ...جو کردو  جستنیز مدیریت در آن بخش 

مهم در طراحـی و تـدوین راهکارهـاي دسـتیابی بـه اقتصـاد مقـاومتی        

.و از مهمترین پیش نیازهاي راه است گردد بنیاد محسوب می دانش
1

شناسـایی  و بـدون  شناسـی اقتصـاد   بـدون آسـیب  کـه  پذیرش ایـن .2

تـوان، اقتصـاد    در شرایط فعلی نمـی صاد ایران،هاي خطرپذیر اقت حوزه

بنـابراین از نخسـتین   .گیري کرد مقاومتی را بررسی و براي آن تصمیم

شناسـی وضـع کنـونی    شـناختی، آسـیب  و پـیش نیازهـاي روش  ها  گام

.اقتصاد ایران است
2

راهکارهـاي   جـو بـراي  وجسـت قـرار گـرفتنِ   دستور کـار  لزوم در .3

هایی کـه خطرپـذیري    و خروج از حوزهن اقتصاد ایراکاهش خطرپذیري 

هـا و   گیـري جهتتعیین  مجموعه نقشه راه و از طریق تهیه ،آن باالست

اي  مجموعـه . هاي اقتصاد مقاومتی ها در زمینه تحقق سیاست استراتژي

                                                
  .همان: رك. 1

تبیین راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی بامحوریت بیانات رهبر معظم «؛ هاي اقتصاد مقاومتی سله نشستسلجاللی، کاظم : رك. 2

  . 1393اسفند  13، هاي مجلس مرکز پژوهش ،»انقالب
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ها، قوانین و تدابیر اجرایی که خطرپـذیري اقتصـاد ایـران را     از سیاست

زننـده داخلـی و خـارجی بـویژه      یبهـاي آسـ   ها و اختالل در برابر تکانه

.ها به حداقل برساند تحریم
1

مقام معظم رهبري تحقق اقتصاد مقاومتی را مستلزم وجـود الگـوي   

نقشـه راه ، برآمده از فرهنگ انقالبی و اسـالمی  اقتصادي بومی و علمی

معنـاي ایـن   .دانسته انـد ها  مشخص و پیروي از آنو قوانین و مقررات

منظر ایشان، تحقق اقتصاد مقاومتی بدون پیـروي   سخن آن است که از

در . پـذیر نیسـت  از نقشه راه، و ابزارهایی چون قوانین و مقررات امکان

ایشـان  . »هـا  ي راههـا  نقشه«است نه » نقشه راه«ابالغیه ایشان سخن از 

را به عنوان پیش نیاز و تدوین قوانین و مقررات الزم نقشه راهتهیه یک 

.اندمتی، وظیفه کلیه قوا دانستهتحقق اقتصاد مقاو
2

-نیـاز روش پـیش  بازنگري در بخشی از قوانین و مقـررات کشـور  .4

.شناختی دیگري است که در باال نیز به آن اشاره شد
3

. در حوزه اقتصاد کشـور  بویژهمعضل عدم ثبات قوانین، لزوم رفع .5

 ریزي طوالنی را در فضاي اقتصادي غیرممکنهامکان برنام ،معضلاین 

.نمایدیم
4

                                                
همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از ، سخنرانی در ایرانمقاومتی دراي اجراي اقتصادنیازهپیشدانش جعفري، داوود، : رك. 1

  .1393مرداد  13، پایگاه اطالع رسانی اکو نیوز، کشور

  .1392/ 11/ 29ي اقتصاد مقاومتی، ها ابالغیه سیاست: رك. 2

  .1393تیر  3، پایگاه اطالع رسانی پایش، الزامات اقتصاد مقاومتی،کیوان،کاشفی :رك. 3

  .همان:رك. 4
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زنـدگی   سـبک ضـرورت طراحـی یـک الگـوي مشـخص از      باور به .6

ي هـا  بـه عنـوان سـرمایه   هـا   انسـان متناسب با اقتصاد مقـاومتی بـراي   

.اجتماعی کشور
1

  

.باور به لزوم استفاده از تجارب کشورهاي دیگر در این موضوع.7
2

  

از مبـانی  مورد توجه قراردادن و این توجـه را  بخش خصوصی را .8

آشـتی اقتصـاد بـا بخـش      اعتقـاد بـه لـزوم   تن وومتی دانسـ اقتصاد مقا

خصوصی باید در مدیریت اقتصـادي کشـور   که بخش و این خصوصی

دهنـده  ها بـه عنـوان مشـورت    گذاري و در سیاستباشد صاحب تعریف 

.درنظر گرفته شود

ــدون شـــــک بنـــــدهاي    از  24و 23-22-20-12-11-10-6بـــ

کامل و سـکانداري بخـش   بدون مشارکت ي اقتصاد مقاومتی ها سیاست

اعتمـاد بـه   . هاي وابسته امکان تحقق نخواهـد یافـت  خصوصی و تشکل

هاي بخش خصوصی کشور نکته کلیدي در نزدیکی هرچه بیشـتر  تشکل

.ها خواهد بوددولت و مردم در پیشبرد سیاست
3

  

اذهان عمومی بـه سـمت مسـائل اقتصـادي و      دهیضرورت جهت.9

.کارآفرینی
4

                                                
  .1392اسفند  2، روزنامه اطالعات، پیش نیازهااقتصاد مقاومتی؛ تعاریف و : رك. 1

  .1393اسفند  6، نیاز اقتصاد مقاومتی ساالري پیش تعامل سازنده و شایسته ،مهدي ،زیبائی: رك پایگاه اطالع رسانی تابناك. 2

  .1393تیر  3، پایگاه اطالع رسانی پایش، الزامات اقتصاد مقاومتی،کیوان،کاشفی :رك. 3
بامحوریت بیانات رهبر معظم  تبیین راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی«؛ هاي اقتصاد مقاومتی سلسله نشستجاللی، کاظم : رك. 4

  . 1393اسفند  13، هاي مجلس مرکز پژوهش ،»انقالب
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مـا بـه   ی دیگر پذیرش این مطلـب اسـت کـه    شناختنیاز روشپیش.10

ي هـا  نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم کـه بتوانـد آمـوزه   

هـاي رسـمی و    را از طریق رسـانه  فرهنگی و مرتبط با اقتصاد مقاومتی

هاي مناسب به مردم عرضه  بندي خوبی و در بسته غیررسمی مختلف به

.کند
1

  

بـراي مقاومـت    بومی کهاقتصادي تبیین نظام تعلیم و تربیت لزوم .11

.شده باشدطراحی اقتصادي و جهاد اقتصادي،
2

بـاال   بـه منظـور پیشـگیري از   توجه به فضاي کسب و کار کشـور  .12

.گذاريهاي ریسک در سرمایهرفتن شاخص
3

تقویت و ساماندهی نظـام حقـوق مالکیـت معنـوي چـرا کـه نظـام        .13

شـبیه بـه    یهـای هـاي معنـوي ویژگـی    مالکیـت بـه  حقوق مالکیت معنوي 

بـرداي  هایـن نظـام بـا اعطـاي حـق بهـر      . کنـد  هاي مادي اعطا می دارایی

ســبب ، تولیــدات غیرمـادي،  هـا  آثـار و ایــده انحصـاري بـه پدیدآورنــده   

تـر از هزینـه نهـایی     که دارنده حق بتواند با دریافت قیمتی بـاال شود می

براي  هاي انجام شده را جبران و منافعی را براي محصوالت خود هزینه

ي آفرینندگان آثـار و  ها و این به حفظ و تقویت انگیزه. خود تحصیل کند

                                                
  .1392اسفند  2، روزنامه اطالعات، اقتصاد مقاومتی؛ تعاریف و پیش نیازها: رك. 1

  .همان: رك. 2

  .1393تیر  3، پایگاه اطالع رسانی پایش، الزامات اقتصاد مقاومتی،کیوان،کاشفی :رك. 3
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بنیان که پـیش  تولیدکنندگان محصوالت غیرمادي و تحقق اقتصاد دانش

.کندمی نیازهاي اقتصاد مقاومتی هستند کمک
1

  

تولید، توزیـع   فرهنگ ی چونهای حوزهویژه به توجه باور به لزوم .14

و مصرف کاال و خدمات
2

  امنیت غذایی رو به لزوم توجه ویژه بهبا.15

مصـارف انـرژي در   بخشی بـه  شناختی دیگر تنوعنیاز روشپیش.16

محدود به یک بخش يکه مصرف انرژاي  است بگونههاي مختلف  حوزه

.نماندخاص 
3

  

شناختی یکـی از پـیش نیازهـاي اقتصـاد مقـاومتی      از منظر روش.17

سـتن انحصـار آن   و شکسایر کشـورها با ایران بادالت پولی گسترش م

.شمار استمیان چند بانک انگشت
4

  

دانـیم  مـی  کشور؛ همانطور کـه درآمد لزوم شکستن انحصار منبع .18

توانـد  نمی کند المللی تغییر می توسط شرایط بین آنکه قیمت جهانی نفت 

-نیـاز روش الزمه و پـیش . منبع مطمئنی براي کسب درآمد کشور باشد

در بسیاري . ن این انحصار استشناختی تحقق اقتصاد مقاومتی شکست

 مینأهـا توسـط مـردم تـ     درصـد درآمـد دولـت   80بـیش از از کشورها

اقتصـاد   .کنـد مـی  ش مهمـی را ایفـا  کالن نقـ مالیات در اقتصاد.شودمی

                                                
 6، پایگاه اطالع رسانی خبر اقتصادي، متی استحمایت از حقوق مالکیت فکري پیش نیاز تحقق اقتصاد مقاو ،احمد ،تویسرکانی: رك. 1

  .1393اردیبهشت 

تبیین راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتی بامحوریت بیانات رهبر معظم «؛ هاي اقتصاد مقاومتی سلسله نشستجاللی، کاظم : رك. 2

  .1393اسفند  13، هاي مجلس مرکز پژوهش ،»انقالب

همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از ، سخنرانی در پیش نیازهاي اجراي اقتصادمقاومتی درایراندانش جعفري، داوود، : رك. 3

  .1393مرداد  13، پایگاه اطالع رسانی اکو نیوز، کشور

  .همان: رك. 4



  29  نیازهاي نظري اقتصاد مقاومتیپیش                                                     

و ایـن بـراي    مبتنی اسـت برپایه درآمد نفتی بجاي اتکا بر مالیات، ایران 

.کند اداره کشور ایجاد مشکل می
1

  

 شــناختی تحقــق اقتصــاد مقــاومتیازهــاي روشاز جملــه پــیش نی.19

ــزان ســهم واردات کاالهــاي   مــی ــزوم تنــوع و گســترش می ــه ل ــوان ب ت

کـه درصـد بـاالیی از واردات    اي  گونـه کشورهاي مختلف بیان کـرد بـه  

 کـه عمـده  ایـن .کشور در انحصار چند کشور انگشت شمار قرار نگیـرد 

شـورها تنهـا   و سـهم سـایر ک  شـود  کشور انجـام  چند واردات ایران از 

 بشـمار آسیب جـدي بـراي اقتصـاد ایـران     باشد نوعی درصد  40حدود

.استآید و منافی تحقق اقتصاد مقاومتی می
2

ضـروریات زنـدگی از قبیـل    وابستگی شدید بـه واردات  لزوم قطع .20

شناختی اقتصـاد مقـاومتی اسـت    نیازهاي روشپیشمواد غذایی یکی از 

.دهدیم را کاهشخطرپذیري اقتصادي ایران که 
3

، بـومی راي نیل به اقتصـاد  شناختی، بباید پذیرفت که از بعد روش.21

پـردازي و      ابتدا باید ملیت و فرهنگ تاریخی هـر کشـوري مبنـاي نظریـه    

توانـد      این روش مـی . قرار داده شودآن کشور گذاري اقتصادي  سیاست

و  ، مفیـد آن ملتدر باال بردن سطح رفاه اقتصادي جامعه با حفظ عقاید 

.تحقق اقتصاد مقاومتی است براي و پیش نیازي مؤثر باشد
4

                                                
  .همان: رك. 1

  .همان: رك. 2

  .همان: رك. 3

 يبرا یاقتصاد مقاومت نیازهاي یشپ ي؛تفکرات اقتصاد یربا سا یسهدر مقا یاقتصاد مقاومت یشناس روش یز،پرو یدکامجو، س یلیجل :رك. 4

  . 1393مرداد  28فارس،  يخبرگزار یست؟،چیتبه موفق یدنرس
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ي اقتصاد سیاسی باشد تا ها حل اقتصاد مقاومتی باید به دنبال راه.22

ي  ي ایجادشـده در عرصـه  هـا  در عمل و کاربرد نیـز بتوانـد بـر بحـران    

اقتصاد سیاسی فائق آید و اقتصاد را درجهتی قرار دهد کـه آمـادگی و   

همچنین در این مسیر، باید اصول . ز اتخاذ شده باشدنگري الزم نی آینده

.زیربنایی دقیقاً مشخص شوند و با اصول روبنایی سازگار باشند
1

  نیازهاي وظیفه شناختیپیش)6

شـناختی  که پیش از این گفتیم در بیان پـیش نیازهـاي وظیفـه   چنان

شناسـی  اقتصاد مقاومتی باید توجه داشـته باشـیم کـه براسـاس روش    

قائـل باشـیم تـا    هایی  صاد مقاومتی، به چه وظایف و مسئولیتتحقق اقت

تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن گردد؟ یعنی چه چیزهـایی را بایـد وظیفـه    

  تحقق اقتصاد مقاومتی میسر گردد؟ها  بدانیم تا در صورت عمل به آن

نیازهـاي  چـه در بـاب پـیش   براي پاسخ به این پرسش باید تمام آن

نیازهـاي  پیش متی بیان شد را بار دیگر برايشناختی اقتصاد مقاوروش

نیازهـاي  پـیش هـا   نظري وظیفه شناختی تکرار کنـیم و بگـوییم همـه آن   

-این به معناي آن است کـه اگـر بـه آن پـیش    . شناختی نیز هستندوظیفه

شناختی به عنوان وظیفه و مسئولیت خـود قائـل باشـیم،    نیازهاي روش

  .هد بودآنگاه تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن خوا

                                                
16، »اقتصاددان درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در کابینه یازدهم نوزدهاگرهاي واما«، خبرگزاري تسنیم: رك. 1

  .1393فروردین 
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یکــی از «شــناختی را پــذیرفتیم کــه از روشنیــایــن پــیشمــثالً اگــر 

مصـارف انـرژي در   ي رسیدن به اقتصـاد مقـاومتی گسـترش    ها روش

»نمانـد محدود به یک بخش خاص که اي  است بگونههاي مختلف  حوزه
1
 

تنــوع بخشــی بــه مصــارف انــرژي در «آنگــاه بایــد اعتــراف کنــیم کــه 

وظیفـه  » انحصار آن به یک بخش خـاص  ي مختلف و خروج ازها حوزه

  .ماست
  

از منظري دیگر و البته در سطحی باالتر، الزمست تا از وظیفه حفظ 

ها و وظیفه حفاظت از دستاوردهاي جمهوري نظام در برابر آسیب

.اسالمی ایران به عنوان نوعی تکلیف شرعی و همگانی نیز یاد کنیم

نیازي تکرار آن، خود به پیش تأکید بر این وظیفه و استمرار در بیان و

  .شودوظیفه شناختی در این زمینه تبدیل می

                                                
همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از ، سخنرانی در مقاومتی درایراننیازهاي اجراي اقتصادپیشود، دانش جعفري، داو: رك. 1

  .1393مرداد  13، پایگاه اطالع رسانی اکو نیوز، کشور
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  گیري و پیشنهادنتیجه
  

 یـا  » مشـی خط«، ماهیت »اقتصاد مقاومتی«، »اقتصاد«با توجه به تعریف

، محتواي ابالغیه مقام معظـم رهبـري در خصـوص اقتصـاد     »سیاست«

-توان شش قسم پیشمی نظران و بنابر استقراءمقاومتی و آراء صاحب

وار بـه  نیاز نظري براي تحقق اقتصاد مقاومتی احصاء کرد که فهرسـت 

  :شرح ذیل است

)خداشناختی و دینی(نیازهاي ماوراءطبیعیپیش.1

شناختینیازهاي جهانپیش.2

  شناختی ارزشنیازهاي پیش.3

  شناختیانساننیازهاي پیش.4

  شناختینیازهاي روشپیش.5

شناختیوظیفهنیازهاي پیش.6

نیاز به معناي قبول لزوم فراهم نمودن پذیرش این شش قسم پیش

مصادیق این اقسام درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی است به عبارت بهتر 

خواهیم اقتصاد مقاومتی تحقق می معناي آن قبول این امر است که اگر

 ارایهکه در این زمینه هایی  و طرحها  پیدا کند باید الگوها، برنامه

باورهاي الهی و دینی مبتنی باشد و نه تنها منافات و تقابلی شود بر می

. نیز باشدها و قوام یافته از آنها  نداشته باشد، بلکه متکی به آنها  با آن

  .کندمی نیز همین سخن صدقها  درباره سایر پیش فرض
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ثر ؤکسانی که در فرایند حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی نقـش مـ  

کنند می و الگوها را تدوین، ترسیم و طراحیها  ، سیاستها دارند، برنامه

نیاز یاد شده باید رویکرد و روش خود را در مواجهه با شش قسم پیش

نیازهـا و فـراهم آوردن   اندیشـیدن بـه ایـن پـیش     . روشن کـرده باشـند  

هـا، سـرعت حرکـت در مراحـل بعـدي را دوچنـدان       هاي تحقق آنزمینه

.خواهد نمود
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