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چکیده
درپی مجموعه تحریمهای اعمال شده توسط نظام سلطه جهانی علیه جمهووری اسولامی ایوران ،امتیو
اقتصادی و به تبع آن امتی

ملی با تهدیدهایی مواجه شده اس  .مجموع شرایطی که در نتیجو تحریمهوا بوه

وجود آمده باعث شد که عرصه جدیدی به نام اقتصاد مقاومتی برای استمرار و تجلی اقتدار ملی و اقتصوادی
کشور ترسیم شود .در این راستا سؤالی که مطرح موی شوود ایون اسو
تأثیری بر امتی ملی ایران دارد؟ فرضویه مقالوه عبوارت اسو

کوه اسوتراتژی اقتصواد مقواومتی چوه

ان ایتقوه اقتصواد مقواومتی باعوث ایجواد تووان

اقتصادی در داخل کشور می شود و این مسئله هم در تقلیل تهدیدات خارجی و هم ترمیم آسیبپذیریهای
داخلی و ارتقا ضریب امتی

ایجابی کشور نقش تعیین کتتدهای دارد .توان اقتصادی هر کشوری نوه تتهوا در

حفظ استقلال و حاکمی ملی نقش اساسی را بانی میکتد ،بلقه برای پیشبرد اهداف سیاس خارجی بویژه
برای کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین عامل محسووب میشوود ،نیورا قودرت
اقتصادی با تولید ثروت ،متابع لانم برای افزایش و حفظ قدرت نظامی را ایجاد مینماید.
واژهگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،امتی

ملی ،امتی اقتصادی ،انقلاب اسلامی ،مقتب کپتهاگ.
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sarem_shiravand@yahoo.com

 -2دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -3دانش آموخته کارشتاسی ارشد دیپلماسی و سانمانهای بینالمللی دانشقده روابط بین الملول ونارت اموور خارجوه،
تهران ،ایران
 -4دانش اموخته کارشتاسی ارشد مطالعات متطقه ای دانشگاه آناد اسلامی واحد شهرضا ،تهران ،ایران
نوع مقاله :پژوهشی
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مقدمه
با پیرونی انقلاب اسلامی در ایران ،مخالفان چه در عرصه داخل و چه خارج ،سعی در
این داشتتد که این نظام نوپا را ان پای در آورند .در ابتدا دشمتان انقلاب سعی کردند با
شیوه های سخ

افزاری و نظامی انقلاب را ان بین ببرند ،حمله عراق به ایران و  8سال

جتگ تحمیلی ان مظاهر ایتچتین اقداماتی بود .پس ان آن ،عصر تقابل به فضاهای نرم و
هوشمتد رسیده اس  .البته ان ابتدا نیز این نوع ان جتگ وجود داشته ،لیقن شدت و حجم
آن گسترش یافته اس  .حونه ها و فضاهای گوناگون علمی ،اقتصادی و سیاسی شاهد این
تقابل بوده و هستتد .امرونه ابعاد جدیدی برای امتی
این رویقرد ،امتی

و تهدیدهای امتیتی مطرح اس  .در

و تهدیدهای امتیتی دیگر به تهدیدهای نظامی محدود نمی شود ،بلقه

در حونه مباحث اقتصادی ،نیس

محیطی ،اجتماعی و انسانی گام گذاشته اس  .مقتب

کپتهاگ با سردمداری بری بونان ،در بررسی و تحلیل ابعاد مختلف امتی
پیشگام بوده اند .بونان  1نوع امتی

سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،فرهتگی و نیس

ملی کشورها
محیطی را

ان یقدیگر تفقیک کرده و جداگانه مورد بررسی قرار می دهد .به همین دلیل برای بررسی
معضلات امتیتی در کشورهای مختلف این رهیاف

می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

امرونه یقی ان مهمترین تهدیدهای پیش رو ،تحریم های اقتصادی اس
امتی

که مستقیمأ

ملی را به چالش می کشد .مجموع شرایط پیش آمده بر اثر تحریم ها باعث شد که

عرصه جدیدی برای استمرار و تجلی اقتدار ملی و اقتصادی کشور ترسیم شود .این عرصه
که با ظهور مفهومی به نام «اقتصاد مقاومتی» تجلی یافته ،بیانگر مجموعه تعاریف ،شاخص
ها و سیاس

هایی اس

که اقتصاد ملی را بر اساس شرایط مستحدثه ،تدوین و نوعی

انعطافپذیری و اقتدار هم نمان را برای این حونه فراهم می آورد .با گسترش تحریمها
علیه ایران ،یک ضرورت بیش ان پیش نمایان شده و آن دستیابی به یک الگوی مقاومتی
ان اقتصاد اس ؛ الگویی که در برابر بحرانهای اقتصادی رویقردی فعالانه دارد و می تواند
در شرایط بحرانی موانع را برطرف کتد.
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پس اقتصاد مقاومتی مفهومی اس

که در پی مقاوم سانی ،بحران ندایی و ترمیم

ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعاً باور و
مشارک

همگانی و اعمال مدیری های عقلایی و مدبرانه پیش شرط چتین موضوعی اس .

طبق مباحث فوق سؤالی که در این رابطه مطرح میشود این اس
تأثیری بر امتی

که اقتصاد مقاومتی چه

ملی ایران دارد؟ یا به عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی چگونه میتواند عاملی

باندارنده علیه تهدیدات امتی

ملی ایران باشد؟ باید توجه داش

که بحران اقتصادی به

بحران فرهتگی می انجامد و بحران فرهتگی نیز به ناهتجاری و نابسامانی های اجتماعی
متجر می شود و در نهای

چتین جامعه ای تح

استقلال خویش را ان دس

می دهد .در این صورت حیات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی آن

جامعه نیز تح

تأثیر و کتترل ملتها و کشورهای دیگر،

تأثیر این سلطه دچار دگرگونی های عمیقی میشود.

هدف ان انجام این تحقیق برجسته کردن یقی ان پارامترهای قدرت ،یعتی قدرت
اقتصادی اس

ملی را

که نقش مهمی در جهان امرونی برای مقابله با تهدیداتی که امتی

به مخاطره می انداند دارد .همچتین باید اشاره نمود که اگرچه در مورد اقتصاد مقاومتی و
اصول ،موانین ،ویژگی ها و راهقارهای دستیابی به آن تحقیقات نیادی صورت گرفته
اس  ،ولی به جرأت میتوان گف

در مورد رابطهای که بین اقتصاد مقاومتی و امتی

ملی

وجود دارد ،در محیط علمی و آکادمیک تحقیقی جامع صورت نپذیرفته اس  .در این
پژوهش به لحاظ تئوریک سعی شده اس

در جه

پیدا کردن پاسخی جامع برای پرسش

پژوهش و پر کردن بخشی ان کاستیها و خلأهای نظری و محتوایی گام برداشته شود.
 .1چارچوب نظری :مفهوم امنیت در مکتب کپنهاک

1

کانون توجه مقتب کپتهاگ به مطالعات امتیتی دوره پساجتگ سرد و تحولات
گستردهای که در حونه امتی

رخ داده ،میباشد ) .(Buzan,2006یقی ان بحثهای
Copenhagen School

1
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هستیشتاختی مقتب کپتهاگ اهمی

مطالعه دول

در مسائل هستیشتاسانه اس  .به عبارتی دول

به عتوان یک ویژگی جمعی میتواند یک

سطح تحلیل برای مطالعه امتیتی باشد ولی امتی
مطالعه شود ،چرا که دیگر دول

و فرد در قالب بحث ساختار-کارگزار
فردی نیز خود میتواند در نگرش فوق

تتها موضوع و میداندار امتی

نیس  .ان مباحث دیگر

هستیشتاختی مقتب کپتهاگ نگاه تاریخی این مقتب به پدیدههای اجتماعی و تأکید بر
نقش هتجارها ،قواعد و فرهتگ میباشد .درواقع به عبارتی با توجه به مسأله هتجار اس
که هوی

و امتی

رابطهای دوسویه پیدا میکتد و در حقیق

نبان ،تاریخ ،فرهتگ و حتی

و سپس امتی

دارای نقش مهمی هستتد

نژاد و مرنهای سیاسی در تعیین هوی
).(Fusfield, 1988: 48

.

بونان و ویور به متظور فهم امتی
دول

معتقدند که ابتدا بایستی دول

را بررسی کرد چرا که

امری اس

که در اجتماع شقل میگیرد .ماهی

تأسیسی و نه طبیعی دول ها نشان

می دهد که امتی

نیز کاملا برساخته تصور آدمیانی اس

که در اجتماع نندگی میکتتد و

تصور همین آدمها ،بعضا واقعی و غالبا خیالی اس  .در رابطه با مادی گرایی یا معتاگرایی
مقتب کپتهاگ باید توجه داش

را وارد

که نظریه پردانان مقتب مذکور عتصر هوی

مطالعه خود می کتتد و قائل به تونیع مادی قدرت نیستتد و به مؤلفههای فرامادی هم
میاندیشتد .حتی برای عتاصر فراملی قدرت نقش بیشتری قائلتد .تبیین فراملی امتی

نه با

نگرش پیچیده و چتد بعدی پسااثباتگرایی و نه با نگرش ساده و قاطع و تعصبآمیز
اثباتگرایی میسر اس ) .(Steve,2006:15مقتب کپتهاگ معتقد اس

هوی

با روندها

ساخته میشود و ایتقه به طور عیتی و کاملا ان پیش ساخته باشد را رد میکتتد .هوی

افراد

در اجتماع مشخص میشود ،نیرا جوامع به تهدیدات عقس العمل نشان میدهتد ،یعتی
هوی

خویش را انتخاب و ان آن دفاع میکتتد .به عبارت دیگر ،مقتب کپتهاگ با امتی

هستیشتاسانه ،هوی

را در موقعی های خاصی به عتوان یک موضوع امتیتی و به عتوان

یک امر قابل تغییر انگاشته و نشان میدهد که هوی

در اجتماع ساخته میشود (Buzan
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) and Waver,2000: 28این مقتب بر آن اس

تا مسائل ستتی امتیتی را به چالش
را در ابعاد مطالعات امتیتی

بقشد و موضوعات تانهای را بر آن بیفزاید در این راستا امتی

این مقتب را می توان به صورت موردی این گونه شرح داد که در ادامه به صورت اجمالی
به بررسی آنها میپردانیم -9 :امتی
امتی

موضوعی بیتاذهتی اس
 -4امتی

 -3دول محوری در مرجع امتی

مقتب کپتهاک با ارائه تفسیری موسع ان امتی
ارنشمتد در شتاساندن دقیقتر مفهوم امتی
مستدل و قوی امتی

.

موسع در برابر مضیق(بونان)92 :9311 ،

در مقابل رویههای مضیق آن ،به حق اقدامی

انجام داده اس  .بونان به شقلی بسیار مبسوط،

مضیق را نیر سوال برده و امتی

نظامی،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نیس
که بایستی امتی

 -2تهدید محوری در مفهوم

تک بعدی را به پتج بخش

محیطی گسترش داد .باری بونان معتقد اس

را برابر با رهایی ان تهدید تعریف نمود و ان نظر وی امتی

دیگری به نام تهدید درک میشود .او میگوید«:امتی

را باید چتد بعدی نگریس

ابعادی مانتد مهاجرت ،سانمانهای جتائی فراملی و فروملی،محیط نیس
را شامل میشود» .ان نظر بونان ،دول

در نبود مسأله

دیگر تتها مرجع امتی

که

و رفاه اقتصادی

محسوب نمیشود ،افراد،

گروههای فراملی ،سانمانهای غیر دولتی فراملی و فروملی رسانهها و تروریسم همگی در
وجوه امتی

.

مرجع هستتد(عبداللهخانی)948-941 :9382 ،

توجه به معانی لغوی واژه امتی

و تعاریف مختلف این نقته را آشقار می ساند که

«تهدید» هسته مرکزی این مفهوم را تشقیل میدهد .تهدید می تواند ابعاد عیتی و ذهتی
داشته باشد .در بعد عیتی ،امتی

را میتوان به عتوان فراغ

ان تهدید تعریف کرد .در بعد

ذهتی مراد ان امتی  ،احساس آرامش و یا عدم احساس تهدید و عدم احساس ترس ناشی
ان آن ان سوی محیطهای دور و نزدیک فرد اس  .البته این دو بعد معمولاً با یقدیگر
همبستگی قوی دارند ،هر چتد در تحلیل نهایی ،اولی تا حد نیادی تعیین کتتده دومی
اس

(پوریان .)968 :9381 ،دربارۀ واژه امتی

ملی نیز بخصوص بعد ان جتگ جهانی دوم

نظریهپردانی نیادی صورت گرفته اس  .با اندکی تسامح ،امتی

ملی را میتوان توانایی
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یک نظام سیاسی در حفظ و تقوی
میتوان دو بعد اساسی برای امتی

ارنشهای اساسی و حیاتی آن کشور دانس ؛ لذا
ملی هر کشوری قائل شد :یقی ،بعد سلبی که دلال

بر رفع و تقلیل تهدیدهای موجود دارد و دیگری ،بعد ایجابی که حقای
سانی وضعی

نیس بوم جوامع در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،

نظامی و  ...دارد (نارع ناده .)1 :9312 ،رابرت ماندل امتی
اس « :امتی
های ملی اس

تا ان تهدیدات مستقیم ناشی ان خارج ،نسب

مطالعات جدید امتی

به بقای رژیمها ،نظام

به عمل آورند» (نویدنیا .)16 ،9381 ،در
افزوده

ان مفهومی تک بعدی(مضیق) به مفهومی چتد بُعدی(موسع) تبدیل شده اس
محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل میشود .با

گیریهای جدید ،شرایط و وضعی

بررسی موقعی

حقوم -

ان جمله در مقتب کپتهاگ ،ابعاد متعددی به مفهوم امتی

که ان مبا حث نیس
جه

ملی را چتین تعریف نموده

ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمتی بوده و اصولا جزء مسئولی

شهروندی و شیوه نندگی شهروندان خود ممانع
شده و امتی

ان ارتقا و بهیته-

داخلی نظام نیز مورد توجه قرار گرف

نندگی شهروندان ضرورت یاف

و لزوم

(نویدنیا .)11 :9381 ،بونان با بیان ایتقه

هدف ان مفهوم گسترده امتی  ،کاهش گرایش نظامی ان طریق تعمیم دستور کار امتی

به

سایر بخش هاس  ،با احصاء مصادیق تهدیدات نوین غیرنظامی مثل مسأله بدهی جهانی،
تورم ،کمبود سرمایه و کشمقش های تجاری ،ضعف و ناکارآمدی ،بالاآمدن سطح آب
دریاها و غیره ،نتیجه میگیرد که دیدگاه گسترده امتی

باید حاوی ابعاد سیاسی ،اجتماعی،

اقتصادی و نیز نظامی باشد (کریمیمله و همقاران .)12 :9381 ،بونان در کتاب «مردم،
دول ها و هراس» امتی
امتی

سیاسی ،امتی

را به چتد دسته تقسیم میکتد :امتی

اجتماعی ،فرهتگی ،امتی

اقتصادی به عتوان یقی ان ابعاد امتی

محیط نیس

نظامی ،امتی

(پوریان .)968 :9381 ،امتی

مودر نظر مقتب کپتهاگ ،یعتی دسترسی به متابع

مالی و بانارهای لانم برای حفظ سطوح قابل قبولی ان رفاه و قدرت دول
 .)92 :9312جتبههای اصلی امتی

اقتصادی،

(نارع ناده،

اقتصادی عبارتتد ان :رشد اقتصادی و تونیع اقتصادی
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کالاها و خدمات .هدف امتیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی ان طریق بهبود
نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در
مقایسه با دیگر کشورها میباشد .یا بتا به گفته ماندل« :امتی

اقتصادی عبارت اس

ان

میزان حفظ و ارتقای شیوه نندگی مردم یک جامعه ان طریق تأمین کالاها و خدمات ،هم ان
مجرای عملقرد داخلی و هم در بانارهای بین الملل» (ماندل.)908 :9311 ،
بونان نیزدر سه سطح فردی ،گروهها و طبقات به موضوع امتی
نظر وی ،در سطح فردی ،امتی

اقتصادی میپرداند .ان

اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات نیستی

(غذا ،آب ،سرپتاه و آمونش) مربوط اس  .در سطوح بالاتر ،ایده امتی

اقتصادی با دامته

وسیعی ان بحثهای بسیار سیاسی درباره اشتغال ،تونیع درآمد و رفاه مرتبط اس  .به نظر
بونان ،امتی

اقتصادی فرد تتها به شرایط نیستی محدود نمیشود ،بلقه تأمین این امتی

معتی حفظ سطح مشخصی ان استاندارد نندگی اس
حداقل دستمزد را باید ان شرایط ضروری امتی
استتتاج کرد که امتی

به

و به عتوان نمونه؛ اشتغال یا حق

اقتصادی بدانیم .بدین ترتیب میتوان

اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارتس

ان برقراری

نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان؛ یعتی متابع اولیه ،تولید ،تونیع کار و
درآمد اعضای جامعه ،به طوریکه نیانهای ضروری آنها تأمین شود و آنها ان فقدان و یا
حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر نتموده و آرامش و آسایش آنها سلب
نگردد .در مورد اقتصاد مقاومتی و بحث مربوط به تحریمها نیز بیشتر امتی

اقتصادی مد

نظر اس .
 .2اقتصاد مقاومتی؛ تعاریف ،مؤلفه ها
اقتصاد مقاومتی طراحی و مدلسانی ویژهای ان شرایط و سان وکارهای اقتصادی اس
که مبتتی بر آن ،فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریمها و فشارها،
به صورت فعال و نه متفعل ،طراحی میشود .در واقع ،اقتصاد مقاومتی بتیان نظری و عملی
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برای مدلسانی گونه ویژهای ان اقتصاد اس
بیش ان پیش آماده ساخته اس

که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریمها

(تراب ناده جهرمی و دیگران .)33 :9312 ،بتابراین

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در دو مفهوم تعریف میشود؛ اول توانایی اقتصاد برای بهبود سریع
ان شوکهای اقتصادی تخریب کتتدۀ خارجی ،دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر
آثار این شوکها .در واقع دو راهبرد در اقتصاد مقاومتی شامل مدیری
تسقیتی اس

بهبود و اقدامات

که هر دو راهبرد میتواند اقتصاد مقاومتی را ارتقاء دهد و بتیانی نظری و

عملی برای مدلسانی گونه ویژهای ان اقتصاد که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریمها،
بیش ان پیش آماده ساخته اس  ،فراهم کتد (قاضی ناده و دیگران.)6 :9312 ،
در مجموع این واژه یک مفهوم اقتصاد سیاسی اس

تا یک مفهوم اقتصادی صرف ،و

به دنبال راه حلهای اقتصاد سیاسی میباشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتتی بر اقتصاد
اسلامی ،نه تتها بر بحرانهای ایجاد شده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید ،بلقه مسیر
اقتصاد را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آیتده نگری لانم نیز اتخاذ شده باشد .اقتصاد
مقاومتی به اقتصادی اطلاق میشود که در آن حونههای فشار به اقتصاد در اثر تحریمها
شتاسایی شده و نسب

به کتترل و بی اثر کردن آن فشارها ان سوی مراکز تصمیمگیری

اقدام لانم به عمل میآید (سیف پور و شهیادمتش.)9312 ،
مهمترین سیاس های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود
شاخصهای مقاوم

اقتصادی و دستیابی به اهداف ستد چشماندان بیس ساله ،با رویقردی

جهادی ،انعطافپذیر ،فرص سان ،مولد ،دروننا ،پیشرو و برونگرا به دستگاه های مختلف
ابلاغ شد ،بدین شرح می باشد:
 تأمین شرایط و فعالسانی کلیه امقانات و متابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشوربه متظور توسعه کارآفریتی و به حداکثر رساندن مشارک

آحاد جامعه در فعالی های

اقتصادی با تسهیل و تشویق همقاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات
کمدرآمد و متوسط .باید توجه داش

که این اقتصاد درونزا اس ؛ یعتی ان دل ظرفی

های
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کشور و مردم می جوشد .رشد این نهال به امقانات کشور متقی اس  .اما اقتصاد مقاومتی
درونگرا نیس ؛ یعتی اقتصاد کشور محدود و محصور به قابلی

های داخل کشور نمیشود.

این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با قدرت با آنها روبرو می شود ،پس اقتصاد
مقاومتی درونزا اس

ولی درونگرا نیس

(حستی و دیگران .)926 :9313 ،اقتصاد مقاومتی

کاهش وابستگیها و تأکید روی مزی های تولید داخل و تلاش برای خوداتقایی اس  .در
این مسیر توانمتد کردن بخش خصوصی و حمای
 .)24 :9319مزایای بسیاری در حمای

ان تولید ملی بسیار مهم میباشد (خلیلی،

ان تولید داخلی نهفته اس

که ان جمل آنها میتوان

به ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی ،کمتر شدن فشار تورمی ،توجه به نمادهای داخلی
در صتایع مختلف ،تقوی

بخش خصوصی ،کاستن ان بار مالی دول  ،ارنآوری کالاهای

غیر نفتی و بسیاری ان موارد دیگر اشاره کرد (عربی.)93 :9312 ،
 پیشتانی اقتصاد دانش بتیان ،پیادهسانی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهینظام ملی نوآوری به متظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات
محصولات و خدمات دانشبتیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبتیان در متطقه .اقتصاد
دانش بتیان اقتصادی اس

که بر اساس تولید ،تونیع و کاربرد دانش و اطلاعات شقل

گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صتایع دانش پایه مورد توجه قرار می گیرند .اقتصاد
دانش بتیان اقتصادی اس

که در آن تولید و کاربرد دانش ،عامل و محرک رشد اقتصادی،

تولید ثروت و اشتغال در تمام صتایع اس

(میرمعزی.)61 :9319 ،

 محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویکار ،تقوی

رقاب پذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقاب

عوامل تولید ،توانمتدسانی نیروی
بین متاطق و استانها و به کارگیری

ظرفی

و قابلی های متتوع در جغرافیای مزی های متاطق کشور .اقتصاد مقاومتی به دنبال

تقوی

یا مواجهه بهتر با

توانایی های جامعه ،گروههای اجتماعی و نهادها برای مقاوم

شوکها و فشارهای مختلف اس

(اخباری و قلی ناده.)11 :9314 ،
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 -استفاده ان ظرفی

اجرای هدفمتدسانی یارانهها در جه

بهرهوری ،کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدال

افزایش تولید ،اشتغال و

اجتماعی.

 -افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولوی

دادن

به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تتوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با
هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
 -مدیری

مصرف با تأکید بر اجرای سیاس های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج

مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفی
 -اصلاح نظام درآمدی دول

و رقاب

پذیری در تولید.

با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

 -مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل ان صادرات نف

و گان (لامعی و استاد حسین:9380،

.)2
 .3امنیت ملی در پرتو اقتصاد مقاومتی
 .1-3اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با تحریم
جمهوری اسلامی با توجه به ماهی

اسلامی و ضد هژمونیک آن همواره دستخوش

ناملایمات جهانی قرار گرفته که نمود آن را میتوان در تحریمهای اعمال شده ان سوی
غرب بهویژه امریقا مشاهده کرد (مسعودنیا و دیگران .)19 :9313 ،با پیرونی انقلاب
اسلامی در ایران ،نظامی به حاکمی

رسید که وجه مشخصه آن مقابله با نظم موجود

بین المللی بود .به همین دلیل در اصطلاح شتاسی روابط بین الملل ،ایران پس ان انقلاب به
عتوان دول
این دول

تجدید نظر طلب در نظر گرفته می شود ).(Mohammad nia, 2010:160

تجدید نظر طلب متافع ایالات متحده امریقا را در متطقه مستقیما به چالش کشید.

تقریبا تمام تحریمها علیه ایران پس ان انقلاب اسلامی ان جانب امریقا بوده و یا با تحریک
امریقا شقل گرفته اس

(فدایی و درخشان .)994 ،9313 ،در طول سالهای بعد ان انقلاب،

همواره تحریم های اقتصادی یقی ان راهبردهای آمریقا در مقابله با سیاس های و

تأثیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 155 /

رویقردهای جمهوری اسلامی ایران بوده اس

) .(Jentleson, 2007: 8در طی سالهای

بعد جریان تحریم ها تداوم یاف  .در سال های اخیر نیز به بهانه غتی سانی اورانیوم و
جریان انرژی هسته ای ،امریقا توانس

متحدانی در بین سایر کشورهای اروپایی برای

تحریم های مالی و تجاری علیه ایران پیدا کتد و شدت تحریم های گذشته را نیز افزایش
دهد (فدایی و درخشان .)994 :9313 ،بدون تردید اعمال تحریم ها بر اقتصاد متقی بر
درآمدهای نفتی ایران به ویژه در بخشهای انرژی و صتع

نف

صدمه های جبران

ناپذیری وارد کرده اس  .همچتین در نمیته اشتغال ،تورم ،نرخ ارن و در نتیجه کاهش
ارنش ریال ،و سایر موارد ،هزیته هایی را بر کشور تحمیل کرده اس
 .)44 :9313تمامی هزیتههای نشات گرفته ان تحریم ،ناشی ان این اس
ایران همواره ان فقدان الگو و راهبردی مشخص برای مدیری

(مسعودنیا و دیگران،
که نظام اقتصادی

اقتصاد و مقابله با چالشها و

بحرانهای ناشی ان تحریمها رنج میبرد .بدین گونه بود که ادبیات اقتصاد مقاومتی برای
مقابله با اثرات این تحریم ارائه شد .با توجه به ایتقه ایران ان موقعی

ژئوپلیتیک،

ژئواستراتژیک و نقاط قوت اقتصادی فراوان و متعددی برخوردار اس  ،در شرایطی تحریم
با بقارگیری صحیح ظرفی های خود میتواند در راستای مقابله با پیامدهای تحریم و حتی
تأمین متافع ملی گام بردارد .ولی رسیدن به متافع ملی در این شرایط نیانمتد عملیاتی کردن
راهبردهای اقتصاد مقاومتی مانتد طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در
سیاس

خارجی ،استفاده ان مزی های ترانزیتی و انتقال انرژی ان خاک ایران و گام

برداشتن در پرتو فرص هایی که در شرایط رویارویی با تحریم های اقتصادی به دس
آیتد ،ان قبیل فرص

می-

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،بهرهگیری ان ظرفی های ناشی

ان کاهش ارنش پول ملی ،اتخاذ سیاس

متطقهگرایی فعال و گسترش تعامل و همقاری با

دیگر کشورهای جهان میباشد (مسعودنیا و دیگران .)44-41 :9313 ،در ذیل به مهمترین
مباحث مربوط به تحریمهای اقتصادی و به تبع آن ،در معرض خطر قرار گرفتن امتی
اقتصادی جمهوری اسلامی پرداخته میشود.
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 .2-3استقلال اقتصادی جلوه ای از امنیت ملی
استقلال نیز مانتد امتی

ابعاد فرهتگی ،سیاسی و اقتصادی دارد ،اما اهمی

استقلال
و

اقتصادی فزون تر اس  ،نیرا لانمه وابستگی اقتصادی ،وابستگی سیاسی و فرهتگی اس

اگر استقلال اقتصادی ان میان برود استقلال سیاسی و فرهتگی نیز نابود میشود (میرمعزی،
 .)981 :9310استقلال اقتصادی وقتی به دس

میآید که یک کشور بتواند متافع اقتصادی

خود را آنگونه که خود تشخیص میدهد تعقیب کتد .لانمه این استقلال خودکفایی در
کالاهای ضروری و استراتژیک اس  .جامعهای که در این مورد به دشمتان نیانمتد اس
هیچگاه نمیتواند سخن ان استقلال به میان آرود (میرمعزی .)11 :9319 ،مقام معظم رهبری
در این باره میفرمایتد:
امرون مسئله اصلی کشور ما استقلال اس  ،انقلاب برای ما استقلال سیاسی را به بار آورد ،اما
اگر این مل

بخواهد این استقلال سیاسی را حفظ کتد ،باید پایههای اقتصادی خود را

محقم کتد .این ریشه دواندن استقلال در کشور اس

و این وابسته اس

به تولید ،به کار ،به

شقوفایی کار ،به نوآوری در بخشهای گوناگون که ان مرکز تحقیقات و آنمایشگاه
گرفته تا توی محیط کارگاهها ،تا توی محیط مزرعه ،در همه جا باید این نوآوری وجود
داشته باشد (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران و کارآفریتان،9381 ،2 ،4 ،
میرمعزی.)16 :9319 ،
در هر صورت تأمین استقلال اقتصادی کشورهای در حال توسعه ان مهمترین شرایط
پیشبرد امتی
امتی

ملی آنهاس  .در این خصوص توسعه اقتصادی مهمترین نقش را در تأمین

اقتصادی می یابد (تودارو .)3 :9311 ،قدرت اقتصادی و سایر ابعاد قدرت ملی مقمل

یقدیگر و عوامل بانتولیدکتتده همدیگرند .قدرت نظامی بستر امتیتی و قدرت سخ

ملی

برای ایجاد ساختارهای نیربتایی اقتصادی و شقلگیری بستر متاسب برای رشد اقتصادی را
فراهم میآورد .ان سوی دیگر قدرت اقتصادی نیز با تولید ثروت ،متابع لانم برای افزایش و
حفظ قدرت نظامی را ایجاد می نماید .به همین ترتیب امتی

نظامی و امتی

اقتصادی نیز
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مقمل و ساننده یقدیگرند و نمیتوان یقی را بدون دیگری تصور کرد .اساسا امتی
نظامی واقعی بدون وجود امتی

اقتصادی (که لانمه رشد اقتصادی اس ) ،شقل نمی گیرد

و در صورت ایجاد نیز تداوم نخواهد داش

(میرمحمدی .)4 :9381 ،باید دق

نمود که

مهمترین تهدیدهای پیشرو برای جمهوری اسلامی ایران ،تحریمهای اقتصادی اس
مستقیما امتی

که

ملی را مورد توجه میدهد .تحریمهای تحمیلی بر اقتصاد ایران امقان

اشتغال و رشد تولیدات صتعتی را ان این کشور با داشتن جمعی

متراکم جوان جویای

کار ،خواهد گرف  .همچتین تحریمها نمیتهسانیهای روانی و تبلیغاتی جه
درآمدن انواع تهدیدهای نرم و سخ

به اجرا

خارجی و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر ایران را

در پیدارد (بینیان.)181 :9310 ،
انتظار آمریقاییها این اس

که مجموعه تأثیرات متفی اقتصادی فوق تدریجا راه را بر

نوال و ان هم فروپاشی درونی اقتصاد و نهایتا سیاس
به بهانه ای مانتد دس

ایران بان نماید ،آنگاه با حمله نظامی

ندن به یک اقدام پیش دستانه به متظور پیشگیری ان تهدید جدی

اتمی ایران ،برای پایان بخشیدن به عمر نظامی که قبل ًا ان نظر اقتصادی به اندانه کافی
تضعیف شده ،کفای

خواهد نمود (بی نیان .)181 :9310 ،برای جلوگیری ان وابستگی

اقتصادی و کاستن ان تهدیدات ،باید به متابع داخلی متقی شد .این امر نیان به برنامهربزی،
تلاش و هم

مضاعف و فرهتگ سانی دارد .مخصوص ًا در دوران تحریم این مسئله اهمی

مضاعفی می باید .اقتصاد مقاومتی برای مقابله با وابستگی اقتصادی و کم کردن آثار
تحریمها شقل گرفته اس  .با کاربس

صحیح اقتصاد مقاومتی میتوان بر بسیاری ان

تهدیدها که ان درون و بیرون ان مرنها متوجه کیان نظام اسلامی اس

فائق آمد.

 .1-2-3کارکرد اقتصاد در حوزه امنیت
کارکرد اقتصاد در حونه امتی  -اعم ان امتی

ملی و فراملی -به نحو چشمگیری

برجسته ،و به واقعیتی انقارناپذیر تبدیل گردیده اس  .امرونه نقش عوامل اقتصادی به طور
عام و مسئله توسعه اقتصادی به طور خاص در تأمین و حفظ امتی

ملی کشورها بسیار مهم
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اس  ،تا حدی که برخی ادعا کرده اند که «امتی

یعتی توسعه و توسعه یعتی امتی »

(موسوی ننون .)998 :9313 ،این موضوع برخی را بر آن داشته اس
اقتصادی مهمترین بعد تهدید امتی
میتوان گف

ملی اس

تا اذعان نمایتد بعد

(نمانی.)34 :9388 ،

چتانچه قدرت اقتصادی نمیتهسان فرص سانی باشد ،ضعف بتیانهای

اقتصادی نیز موجبات تهدیدندایی و فرص سونی را فراهم خواهد کرد .میتوان پیامدهای
امتیتی ضعف اقتصاد ملی را این گونه بیان کرد :ضعف مدیری

ملی در رقاب های بین-

المللی ،تحدید شعاع نفوذ قدرت ملی در نظام بینالمللی ،آسیبپذیری فزایتده دول

ملی

در قبال تهدیدات موجود در محیط بینالمللی (عسگری .)34 :9383 ،بونان نیز معتقد اس :
« ...تأمین بتیه مالی ،فتی و تولیدی در نمیته قدرت نظامی اس

که دول ها را به سوی

صتعتی شدن پیش می راند .چون جتگ آخرین گزیته اس  ،در کسب قدرت نظامی

حداکثر اتقای به خود بهتر اس  .کتترل نقردن متابع قدرت نظامی باعث دوام آسیب-

پذیری میشود که در فضای بسیار نامطمئن شرایط جتگی ،میتواند ویرانگر باشد» (بونان،
.)213 :9318
باید توجه نمود اگر شرایط اقتصادی یک کشور به هر دلیلی در وضعی
ابعاد سخ

افزاری (توان خرید و یا ساخ

تجهیزات و جتگ افزارها) و نرم افزاری

(سیاستگذاری ها و طراحی راهبردی) قدرت به نوعی تح
کتد .حتی می توان گف

خوبی نباشد،

تأثیر قرار گرفته و افول می

نوع راهبرد کشورها به لحاظ آفتدی -پدافتدی بودن ،تا حدی

برآیتد متغیرهای اقتصادی اس  .همچتین در صحته داخلی اگر نظامی بتواند با استفاده ان
اهرم های اقتصادی بر کارآمدی خود بیفزاید ،مقبولیتش نیز افزایش پیدا می کتد و فرایتد
بانتولید نظام با اقتدار طی خواهد شد( .جهانبزرگی .)4 :9388 ،توان اقتصادی هر کشوری
ن در حفظ استقلال و حاکمی
سیاس

ملی نقش اساسی را بانی می کتد و برای پیشبرد اهداف

خارجی بویژه برای کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین

عامل محسوب میشود .بر اساس این معادلات نوین اس

که میتوان در کتار مؤلفههایی
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چون قدرت نظامی ،مشروعی

سیاسی و برخورداری ان متابع حیاتی طبیعی ،جایگاه ویژهای

برای توانمتدی اقتصادی در نظر گرفته و امتی

ملی را بر مبتای این متغیرها تبیین نمود

(عسگری.)31 :9383 ،
مبحث مهم دیگر مسئله دفاع ملی اس  .دفاع ملی ان کارکردهای اقتصاد سیاسی ملی
اس  .در حال حاضر با تحول در نحوه پیوند و تأثیرگذاری عتاصر ساننده اقتصاد سیاسی،
مفهوم دفاع ان قالب تتگ نظرانه گذشته خود یعتی تقوی
اس  .با این مفهوم که دفاع ملی تحقق نخواهد یاف

صرف قدرت نظامی خارج شده
مگر آنقه تمام بخشها و عتاصر

ساننده اقتصاد ملی ان جمله نیروهای اجتماعی ،تعامل سانندهای با هدف بسیج و بقارگیری
توان کشور در حونههای مختلف برای تأمین نیانهای جامعه شامل حفظ هوی

بومی ،نظم،

افزایش سلام  ،مبارنه با فقر ،توسعه آمونش ،گسترش فتاوری ،افزایش رفاه و تولید
اقتصادی و همزمان حضور مقتدر در اقتصاد سیاسی بینالمللی داشته باشتد (شقوه:9319 ،
 .) 998دفاع ملی خیری عمومی اس

که فقط شامل حفظ نظم داخلی و جلوگیری ان تهدید

خارجی نمیشود و همه مردم حتی با ارنشهای متفاوت ان این خیر برخوردار میشوند.
بدیهی اس

اقتصاد نقش اساسی در تأمین هزیته دفاع و به تبع آن امتی

رویارویی با محدودی

ملی دارد.

اقتصادی و بدهی عمومی چالش بزرگی برای دفاع ملی اس .

مسئله اساسی ایجاد تعادل میان هزیته های نظامی مقابله با تهدید و فراهم آوردن شغل و رفاه
برای شهروندان و رونق فتاوری اس  .واضح اس

که کشور با بتیه اقتصادی قوی و خلاق

بهتر می تواند در صورتی برون تهدید نظامی ان خود دفاع کتد .همچتین اقتصاد ان عوامل و
عتاصری اس

که برای نمایش و اعمال قدرت در عرصه خارجی لانم اس  .رویقرد

جدیدی نیز احیا شده اس

که حقای

ان شیوۀ قدیمی مربوط به رابطه بین اقتصاد و دفاع

ملی دارد .این شیوه تفقر در اصطلاح« ،پای صتعتی دفاع» نامیده می شود .بر این اساس،
صرفا اقتصاد تولید کتتده میتواند متابع ضروری تأمین مخارج نظامی را عهده دار شود
(شقوه.)10-901 :9319 ،
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 .4-3اقتصاد مقاومتی و ترمیم آسیب پذیریهای داخلی
هدف اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها ،تأکید بر مزی های تولید داخلی و تلاش
برای خوداتقایی اس  .همچتین اثبات کارآمدی نظام اقتصادی کشور بین نظامهای اقتصادی
دنیا ،اقتصاد قوی و پایدار ،استقلال سیاسی ،اقتدار بینالمللی و بقای کشور ،مرجعی
المللی ،تحقق و اعتلای عزت اسلامی ،عدال

اجتماعی ،برون رف

بین-

ان چرخه معیوب خام

فروشی و ایجاد چرخههای ارنشافزا در اقتصاد ،تبدیل دانایی به دارایی ،ایجاد چرخه
تبدیل سرمایههای مشهود و نامشهود ،تبدیل وابستگیهای تهدیدنا به مبادلات متقارن و
وابستگیهای دوسویه مزی

آفرین ،ایجاد همپیوندی و مزی های مبادلاتی پایدار با

کشورهایی که نیر نفوذ مستقیم دشمن نیستتد ،توانافزایی محرومان و اقشار ناتوان ان طریق
کارآمدسانی نظام تأمین اجتماعی ،افزایش ظرفی
عمومی دول

مالیاتی کشور و قطع وابستگی بودجه

به نف  ،هم تقاملی صتایع راهبردی و اقتصادیسانی برنامههای توسعه

فتاوری ان مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی اس

(فرنندی اردکانی و دیگران.)66 :9314 ،

تورم و بیقاری نشانگرهای خوبی برای اندانهگیری مقاوم
اس

اقتصادی هستتد .روشن

که این دو شاخص کاملا با اقتصاد مقاومتی در ارتباط تتگاتتگ هستتد ،نیرا اگر

کشوری با سطح بالای بیقاری و تورم مواجه باشد ،کوچقترین شوک بیرونی میتواند
هزیته -های ستگیتی را بر آن اقتصاد تحمیل نماید .در عوض یک اقتصاد متعادل با نرخ
تورم و بیقاری قابل قبول در مواجهه با تحولات ناخوشایتد بیرونی ،بدون تحمل هزیتههای
رفاهی بالا میتوان ایستادگی نماید .با این وصف میتوان گف
هضم شوکها» ،در نیر مجموعه شاخص مقاوم

این دو متغیر ان بعد «قابلی

اقتصادی میگتجتد (ملقی.)96 ،13 ،

ایجاد اشتغال یقی ان شاخصهای مهم اقتصاد مقاومتی اس  .اشتغال ان این جه

حائز

حقوم

نزد

اهمی

اس

که با داشتن تأثیرگذاری ان حیث مقبولی

شهروندان و ان جه

و مشروعی

انعقاس در رفتارهای بهتجار و نابهتجار اجتماعی (در ارتباط با حفظ

نظام سیاسی) با موضوعات امتی

ملی مورد ملاحظه قرار میگیرد .ان طرف دیگر ،سطح
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متاسبی ان اشتغال احتمالا بانتابی ان فضای رشد و توسعه اقتصادی اس

که رضایتمتدی

شهروندان را به مثابه نتیجه متطقی در بر دارد (پوراحمدی و ذولفقاری.)911 :9388 ،
یقی ان الزامات اقتصاد مقاومتی ان بین بردن فساد اقتصادی و نابربری اقتصادی اس .
نابرابری یا بیعدالتی اقتصادی میتواند مخصوصا هتگامی که این مسئله با احساس تبعیض،
تحقیر و ظلم در میان گروهی ان شهروندان همراه باشد برای امتی

ملی تهدید مهمی تلقی

شود ،نیرا بیعدالتی به انحاء مختلف میتواند ثبات نظام سیاسی را مورد تهدید قرار داده و
آن را در برابر فشارهای بحران سان قرار دهد (قتبرلو.)11-909 :9312 ،
نابرابری اقتصادی و بیعدالتی علاوه بر ثبات نظام سیاسی ،ان طریق تهدید یقپارچگی
ملی و سرنمیتی ،امتی

ملی را در معرض چالش قرار می دهد .با توجه به این نقته که متغیر

انسجام ملی و تمامی

تأثیر نحوه تونیع ارنش ها ان جمله ارنش های

سرنمیتی قویاً تح

اقتصادی قرار دارد ،این نتیجه حاصل می شود که بی عدالتی اقتصادی می تواند تمامی
ملی و سرنمیتی را در معرض تهدید قرار دهد .احساس محرومی
مشقل سان می شود که با نوعی احساس تبعیض ان سوی حقوم

نسبی بخصوص نمانی
به خاطر ملاحظات

قومی ،مذهبی و فرهتگی همراه شود (قتبرلو.)901 :9312 ،
امرونه با عتای
درون ناس

به اقتصاد مقاومتی ،مهمترین اولوی

اقتصاد ایران ،اقتصاد مردمی و

و تتها با پیگیری این روند امقان خروج ان چرخه فقر و محرومی  ،انباش

مطالبات بدون پاسخ ،رفع فساد و اختلالات در امتی
اسلامی ایران ان این قابلی

برخوردار اس

اقتصادی امقانپذیر اس  .جمهوری

که با عملیاتی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی

نظیر مبارنه با فقر و بیقاری و تورم ،طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در
سیاس

خارجی ،کاهش وابستگی به نف  ،استفاده ان مزی های ترانزیتی و انتقال انرژی ان

خاک ایران ،بهرهگیری ان ظرفی های ناشی ان کاهش ارنش پول ملی در شرایط تحریم،
نهتتها اثرات تحریم را ختثی کتد ،بلقه ان شرایط تحریم بهعتوان فرصتی در راستای ارتقای
امتی

و تأمین متافع ملی خود استفاده کتد (مسعودنیا و دیگران.)43 :9313 ،
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رهبر معظم انقلاب در یقی ان بیانات خود اظهار مینمایتد که کاهش وابستگی به نف
یقی دیگر ان الزامات اقتصاد مقاومتی اس  .این وابستگی میراث شوم  900ساله اس  .ما
اگر بتوانیم ان همین فرص

که امرون وجود دارد استفاده کتیم و بقوشیم نف

های اقتصادی درآمدنای دیگر جایگزین کتیم ،بزرگترین حرک

را با فعالی -

مهم را در نمیته

اقتصادی انجام دادهایم (مقام معظم رهبری ،9319/1/3 ،به نقل ان کامفیرونی و دیگران،
.)60 :9313
نف

شاهرگ حیاتی ایران اس  .تلقی ثروت نفتی بهعتوان درآمد ،موجب معضلات

مهمی بر نظامهای تک محصولی میشود .چتین برداشتی نظام اقتصادی  -سیاسی و بطور
کلی امتی

ملی را فوقالعاده در قبال تحریمهای خارجی آسیبپذیر میساند (نصری،

 .)934 :9380در کشور ما وابستگی بسیاری ان شاخصهای کلان اقتصادی نظیر رشد
اقتصادی ،تورم و بیقاری به افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی ان سم
مطالعات بسیاری اثبات شده اس
ای به آن داشته باشیم و ان این مزی

و این در حالی بوده اس

عرضه و تقاضا در

که به جای آنقه نگاه سرمایه-

نسبی در سرمایهگذاری استفاده شود ،نگاه هزیتهای به

آن داشتهایم .وجه مشخصه اقتصاد ایران طی پتجاه سال اخیر وابستگی شدید آن به
درآمدهای ارنی و ریالی ناشی ان صادرات نف

خام اس  .این ویژگی موجب شده اس

که اقتصاد کشور به شدت ان نوسانها و تغییرات قیم

نف

خام در بانارهای جهانی متأثر

شود و در نتیجه هرگونه برنامهریزی اقتصادی را با بیثباتی مواجه کتد.
با توجه به ایتقه دول

ایران وابستگی نیادی به درآمدهای نفتی دارد و به نوعی اقتصاد

ایران یک اقتصاد تک محصولی اس  ،اعمال تحریمهای اقتصادی ،نفتی و بانقی نه تتها
میزان تولید و صادرات نف

و فرآوردههای نفتی ایران را کاهش داده اس  ،بلقه دسترسی

ایران به درآمدهای حاصل ان فروش نف

را نیز با مشقلات فراوان مواجه کرده اس .

بتابراین ضروریترین و مؤثرترین راه برای مقابله و کاهش پیامدهای تحریمهای نفتی،
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در تأمین بودجه و هزیتههای جاری کشور اس  .اتخاذ
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راهبردهایی نظیر بهبود محیط کسب و کار و خصوصیسانی ،ارتقای توانمتدیهای بخش
خصوصی ،جذب سرمایههای خارجی و به کارگیری سرمایههای داخلی ،سادهسانی نظام
مالیاتی ،گسترش نظام مالیاتی ،تلاش برای جلوگیری ان فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات
ستانی ،با استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور و  ...در راستای کاهش وابستگی به نف
ضرورت دارد (مسعودنیا و دیگران.)69-63 :9313 ،
با جهانی شدن اقتصاد فرایتدهای مالی و اقتصادی در سطح ملی دیگر نمیتواند تابع
سانوکارهای داخلی و تصمیمگیری دول ها باشد(صادق ناده .)924 :9314 ،در این مسیر

دائما بخش عمدهای ان اقتصاد جهان به تجارت اختصاص مییابد و شرایط جهانی نیز به-

گونهای تحول یافته که صتایع و تو لیدات کشورها نیز وابستگی بیشتری به تجارت مییابتد
و حاکمی

و خوداتقایی دیگر به معتی بستن مرنها ،تولید و مصرف همه چیز در محدودۀ

مرنهای ملی نیس  ،بلقه اقتصاد بیش ان هر نمان ،رنگ تجارت به خود گرفته و برای ادامه
حیات نیانمتد پیوندهای جهانی اس

(سلیمی .)14 ،9312 ،در دهه گذشته ثاب

که همقاری با دیگر اقتصادهای ملی میتواند رشد و توسعه را بیشتر تقوی

شده اس

کتد و دکترین

ملیگرایانه اقتصادی مدرن برای بهرهگیری ان این فرص های اقتصادی انعطافپذیرتر
شدهاند .مثلاً یک دول

بهمتظور توسعه و ترویج صتایع محلی و بومی خود به این مسئله

تشویق می شود که بانارهای جدیدی در خارج ان مرنهای خود به وجود آورد و آن را
توسعه دهد ).(Szakonyi, 2007, 6

به همین دلیل برای فائق آمدن بر مشقلات اقتصادی که فراروی جمهوری اسلامی اس
نمیتوان صرفا به سیاس

های اقتصادی ملی بدون توجه به اقتصاد جهانی متقی بود .اقتصاد

مقاومتی در واقع اقتصاد درونگرا با نگاه به برون اس

و باید برای تحقق آن ان ظرفی های

داخلی با برنامهریزی استفاده کتیم .رهبر معظم انقلاب نیز در این مورد مطالب نیادی مطرح
فرمودهاند :مثلاً بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی درتاریخ  9313/9/9ایتگونه اس :
اقتصاد مقاومتی درونزا اس ؛ یعتی ان دل ظرفی های کشور و مردم میجوشد .رشد این
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نهال به امقانات کشور متقی اس  .اما اقتصاد مقاومتی درونگرا نیس ؛ یعتی اقتصاد کشور
محدود و محصور به داخل کشور نمیشود .این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با
قدرت با آنها روبرو میشود؛ پس اقتصاد مقاومتی درونزا اس  ،ولی درونگرا نیس
(حسیتی و دیگران .)926 :9313 ،یک اقتصاد با ویژگی اقتصاد مقاومتی باید تلاش کتد تا
نقش تأثیر گذاری در اقتصاد جهانی ایفا کتد ،به طوریکه اعمال هر گونه تحریمی علیه
کشور مذکور ،امتی

اقتصاد جهانی را با مخاطره مواجه ساند (ممبیتی و دیگران:9312 ،

 .)33به طور دقیق اقتصاد مقاومتی الگوی علمی متتاسب با نیانهای کشور ،متقی به
امقانات کشور (درون نا) ،متعامل با اقتصادهای جهانی (برون گرا) ،اقتصادی مردمی (مردم
بتیاد) ،اقتصادی بر پای دانش (دانش بتیان) ،مبتتی بر تولید ثروت و افزایش ثروت ملی
(عدال

محور) و همیشه یاور اس

(فرنندی اردکانی و دیگران.)61 :9314 ،

اقتصاد مقاومتی اگرچه در پایه نگاه به داخل و بهره برداری حداکثری ان متابع و ظرفی
های داخلی اس  ،ولی به هیچ وجه به معتای حصار کشیدن به دور خود و بستن مرنها
نمی باشد .بلقه بالعقس ،به معتای ارتباط وسیع ،فعالانه و آگاهانه با دنیای خارج ان مرنها
اس  .به همین دلیل در اقتصاد مقاومتی علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده ان
امقانات تجارت آناد ،امتی

اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانات محیط بین المللی

اقتصادی و تهدیدهای آن ،کمترین تأثیر سوء را در روند بلتدمدت متغیرهای کلان اقتصادی
دارد .یقی ان راهبردهای اقتصاد مقاومتی به کارگیری دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد در
سیاس

خارجی اس  ،یعتی با استفاده ان ظرفی های اقتصادی و متابع انرژی ملی در

چارچوب دیپلماسی انرژی ،در راستای تأمین متافع و امتی

ملی گام بردارد .به بیان دیگر،

ان انرژی به مثابه یک ابزار سیاسی برای تأمین متافع ملی استفاده کتیم (مسعودنیا و دیگران،
.)12 :9313
به طور کلی هرچه کشورمان سهم بیشتری ان اقتصاد جهانی داشته باشد و ان حجم
بالاتری در مبادلات جهانی برخوردار باشد ،تأثیرگذاری بیشتری بر روندهای متطقه ای و
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جهانی بر جای می گذارد .مزی
ستگین ایجاد و تأمین امتی
امتی

برجسته شیوه اخیر این اس

که سبب میشود هزیتههای

انرژی در درون مرنهای سیاسی ،یعتی خوداتقایی در تأمین

به کشور تحمیل نگردد و امتی

انرژی کشور به همسایگان و نزدیقترین شرکای

متطقهای پیوند بخورد ،ضمن آنقه امقان آسیبپذیری امتی

ملی در شرایط تهدید کاسته

شود .لذا پیوندهای متطقهای خصوصا در عرصه همقاریهای انرژی یک راهبرد
ژئوپلیتیقی محسوب میشود که متجر به افزایش همقاری و اشتراک متافع ایران با
کشور های متطقه ،اروپا ،چین و هتد و برآیتد آن ،بر ارتقا و تحقیم مبانی ثبات ،اقتدار و
عزت جمهوری اسلامی نمودار میشود .به این ترتیب ،پیوستن به روند مبادلات متطقهای و
جهانی که متجر به عملیاتی شدن عرصه وابستگی متقابل چتدجانبه در روابط اقتصادی،
انرژی ،سیاسی و امتیتی کشور میشود ،ضمن کاهش تهدیدها علیه کشور با افزایش نقش و
تأثیرگذاری آن ،دستیابی به امتی
بعد سیاسی احترام به امتی

ملی را تسهیل میکتد .ان این رو استدلال میشود که در

و متافع ایران امری اس

که میتوان ان همقاری انتظار داش

(پوراحمدی و ذولفقاری.)918 :9388 ،
نتیجهگیری
می توان با در نظر گرفتن ابعاد داخلی و خارجی اقتصاد مقاومتی به نقش آن در استوار
نمودن مبانی اقتصاد ایران پی برد .پر واضح اس

که با کاربس

و اعمال دقیق و صحیح

اقتصاد مقاومتی میتوان نارساییهای اقتصادی در داخل را ترمیم نموده و با مشارک
فعالانه در اقتصاد متطقهای و جهانی به نیانهای داخلی پاسخ داد .بتابراین اقتصاد مقاومتی به
معتای متزوی شدن ان اقتصاد جهانی نیس  .در واقع هدف گردش سرمایه در داخل کشور
و رونق کسب و کار و تولید اس

که نمیته اشتغال متاسبی را برای جمعی

کرده و به جای برنامه ریزی برای واردات ،امقانات داخلی در جه
خواهد شد.

بیقار فراهم

صادرات به کار گرفته
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با تقیه بر اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور ان وابستگی به نف
غیرنفتی به مرور جای نف

رهایی یافته و صادرات

را در بانارهای جهانی خواهد گرف  .اقتصاد مقاومتی اقتصادی

مبتتی بر دانش ،ابزارها ،استعدادهای ملی و درونمایه خودباوری اس  .شرک های دانش
بتیان باید در کشور به اندانهای توانمتد باشتد که هر لحظه اراده گردد که چاههای نف

را

بسته شود هیچ مشقل اقتصادی برای کشور ایجاد نشود .با تشقیل شرک های دانش بتیان
فرایتد خام فروشی میتواند به فرآوردههایی با ارنش افزوده بالا تبدیل شود که این
فرآورده ها علاوه بر تأمین نیانهای داخلی کشور ،قابلی
بانارهای متطقه ای را به دس

آورد .حمای

صادرات داشته باشتد و بتواند

ان تولید و اتقا به تولید داخلی در تتظیم بانار

به متظور برطرف شدن نیان بانار داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی مسئلهای مهم تلقی می
شود که اقتصاد مقاومتی به دنبال آن اس .
برای دستیابی مقتدرانه به اقتصاد مقاومتی فرهتگسانی ویژگیهای نیروی جهادی در
فرهتگ عمومی ،آگاهسانی و گفتمانسانی پیرامون اولوی های اقتصادی توسط نهادهای
فرهتگی -رسانهای ،شفافی
مصرف ،استحقام معتوی

و عدال

در اطلاع رسانی شرایط و فرص ها ،فرهتگسانی

و روح ایمان و تدین جامعه بسیار مورد تأکید اس  .ان طرفی

دیگر ،مبارنه با مفاسد اقتصادی مساوی اس

با اعتمادسانی برای فعالی

اقتصادی،

همچتین قانونگذاری حمایتی ،فرهتگ سانی در حونه تولید ملی و مصرف داخلی ،ایجاد
حس امتی

برای دول  ،سرمایهگذار و کارگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد .باید اضافه

نمود که نیرساخ های اجتماعی و نهادها (شیوه تفقر اجتماعی ،ارنشها ،نهاد ،عرف و
فرهتگ) بر رشد اقتصادی تأثیر بسزایی دارد که در چارچوب خانواده ،آمونش ،اقتصاد،
حقوم

و دین متبلور اس  .در مراحل بعد باید هر چه بیشتر به نیروی کار و سرمایه بومی

متقی بود .باید توجه نمود که برای نیل مقتدارنه به دستاوردهای اقتصاد مقاومتی ،توجه به
تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی لانم و ضروری اس  .ان مهمترین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی
می تواند تأمین متابع لانم برای دفاع ملی باشد .نتیجه کلی این اس

که اگر مبانی و اصول
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اقتصاد مقاومتی به دس

فراموشی سپرده و عملیاتی نشود ،کیان نظام اسلامی نیر فشار

تحریمهای تحمیلی به شدت در معرض آسیب خواهد گرف .
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