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تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

**

جواد شمسی* /علی اکبر جعفری
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چکیده
درهم تنیدگی ابعاد مختلف امنیت در عصر جهانی شدن و منازعات چندوجهی ،امنیتت شوتهرها در
حهزه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مهرد تهدید قرار می گیرند شه سیاستگذاری امنیتتی
در راستای مدیریت تهدیدات و تقهیت بخشهای مختلف امنیت ،به ویتهه امنیتت اقتصتادی تلتا متی
شنند .از آنجایی شه جمههری اسلامی ایران بعد از پیتروزی انقلتاا استلامی همتهاره متهرد ت تریمهتای
اقتصادی ،جنگ اقتصادی و فوارهای دیپلماتیک در عرصه روابط تجاری بین المللی بهده استت ،تهجته
به ابعاد اقتصادی امنیت برای این شوهر بسیار حائز اهمیت استت .ییتی از سیاستتهتای تاییرگتذار بتر
امنیت اقتصادی جمههری اسلامی ایران« ،اقتصاد مقاومتی» میباشد شته از ستهی ره تر معاتم انقلتاا
اسلامی به مثابه یک استراتهی مهیر در برونرفت ایران از چالشهای اقتصادی در نار گرفته شده استت.
از این رو ،مقاله حاضر تلا دارد با بهرهگیری از روییرد ابعاد امنیتی میتب شپنهاک به رو ت یینی به
این سهال پاسخ دهد شه اقتصاد مقاومتی چه تاییری بر روند امنیت اقتصتادی جمهتهری استلامی ایتران
دارد؟ یافتههای مقاله نوان میدهند؛ اقتصتاد مقتاومتی باعتی ایجتاد تتهان اقتصتادی در دارت شوتهر
میشهد و این مسئله هم در شاهش ضریب تاییر تهدیدات رتارجی و تترمیم آستیبپذیریهای دارلتی
نقش تعیینشنندهای دارد .در عین حال ،اقتصاد مقاومتی در راستای امنیتزایی برای جمههری استلامی
میتهاند از طریق شاهش وابستگی به اقتصاد بینالمل  ،شاهش جنگ روانی اقتصادی ،رهتایی از اقتصتاد
تکم صهلی ،اشتغالزایی ،به تقهیت پایههای اقتصادی امنیت ملی ایران شمک نماید.
کلیدواژهها
امنیت ،اقتصاد مقاومتی ،جمههری اسلامی ایران ،امنیت اقتصادی ،وابستگی اقتصادی.
* شارشناسی ارشد روابط بین المل  ،دانویده حقهق و علهم سیاسی ،دانوگاه مازندران ،مازندران ،ایران
* دانویار گروه روابط بین المل  ،دانویده حقهق و علهم سیاسی ،دانوگاه مازندران ،مازندران ،ایران(نهیسنده مسئهل)
A.jafari@umz.ac.ir
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مقدمه
با پیروزی انقلاا اسلامی در ایران ،مخالفان چه در عرصه دار و چه رارج ،سعی در این
داشتند شه این ناام نهپا را از پای در آورند .در ابتدا دشمنان انقلاا سعی شردند با شیهه های
سخت افزاری و ناامی انقلاا را از بین ب رند ،حمله عراق به ایران و هوت سال جنگ ت میلی
از مااهر اینچنین اقداماتی بهد .پس از آن ،عصر تقاب به فضاهای نرم و ههشمند رسیده است.
ال ته از ابتدا نیز این نهع از جنگ وجهد داشته ،لیین شدت و حجم آن گستر یافته است.
حهزه ها و فضاهای گهناگهن علمی ،اقتصادی و سیاسی شاهد این تقاب بهده و هستند .امروزه
ییی از مهمترین تهدیدهای پیش رو ،ت ریم های اقتصادی است شه مستقیمأ امنیت ملی را به
چالش می شود .مجمهع شرایط پیش آمده بر ایر ت ریم ها باعی شد شه عرصه جدیدی برای
استمرار و تجلی اقتدار ملی و اقتصادی شوهر ترسیم شهد .این عرصه شه با ظههر مفههمی به
نام «اقتصاد مقاومتی» تجلی یافته ،بیانگر مجمهعه تعاریف ،شارصها و سیاستهایی است شه
اقتصاد ملی را بر اساس شرایط مست دیه ،تدوین و نهعی انعطافپذیری و اقتدار هم زمان را
برای این حهزه فراهم می آورد و راه ردی مناسب و فعالانه در برابر ب رانهای اقتصادی است
شه می تهاند در شرایط ب رانی مهانع را برطرف شند.
اقتصاد مقاومتی به مثابه یک راه رد امنیت آفرین نیز در پی مقاوم سازی ،ب ران زدایی و
ترمیم سارتارها و نهادهای فرسهده و ناشارآمد مهجهد اقتصادی مطرح می شهد شه موارشت
همگانی و اعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه پیش شرط چنین مهضهعی است .ط ق م احی
فهق سؤالی شه در این رابطه مطرح می شهد این است شه اقتصاد مقاومتی چه تأییری در روند
امنیت اقتصادی جمههری اس لامی ایران دارد؟ یا به ع ارتی دیگر اقتصاد مقاومتی چگهنه میتهاند
عاملی بازدارنده علیه تهدیدات امنیت ملی ایران باشد؟ هدف از انجام این ت قیق برجسته شردن
ییی از پارامترهای قدرت ،یعنی قدرت اقتصادی است شه نقش مهمی در جهان امروزی برای
مقابله با تهدیداتی شه امنیت ملی را به مخاطره می اندازد دارد .همچنین باید اشاره نمهد شه
اگرچه در مهرد اقتصاد مقاومتی و اصهل ،مهازین ،ویهگیها و راهیارهای دستیابی به آن ت قیقات
زیادی صهرت گرفته است ،ولی در مهرد رابطه بین اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی نیز در م یط
علمی و آشادمیک ت قیقات اندشی صهرت گرفته است.
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چارچوب نظری
آنچه شه بهعنهان میتب شپنهاگ در مطالعات امنیتی موههر شده است ،از سهی این
صاحبناران مطرح نوده است« .میتب شپنهاک« اصطلاحی است شه در شتاا «ههیت و
امنیت :بهزان و میتب شپنهاگ» ،مک سهئینی برای آیار و دیدگاههای باری بهزان ،الی ویهر ،دو
ویلد و برری دیگر بهشاربرده است ) .(McSweeney, 1996: 14ازآنپس شلیه آیار موابه با
این شیهه تفیر در رصهص مطالعات امنیتی ،ت ت عنهان میتب شپنهاگ ،مهردتهجه
صاحبناران و پهوهوگران قرارگرفته است .این میتب با تهجه به اینشه شاملاً بر مطالعات
امنیتی استهار گوته ،جزو اولین رهیافتهایی است شه در راستای پایهگذاری جایگاهی مستق
برای مطالعات امنیتی میباشد (ابراهیمی .)444 :6831 ،میتب یادشده ،مطالعات امنیتی را شه
از ویهگی دوران بعد از جنگ سرد است ،از حهزه مطالعات راه ردی دوران جنگ سرد تفییک
نمهده و آن را ذی مطالعات روابط بینالمللی و مطالعات راه ردی را ذی مطالعات امنیتی
قرار داده است .این تلا بهزان و همیارانش تهجه آنان را به رارج نمهدن مسائ امنیتی از
دایره تنگ ناامی نوان میدهد .ناریهپردازان این میتب شتااها و مقالات بسیاری را برای
توریح دیدگاههای رهیش تدوین نمهدهاند شه شتاا مردم ،دولتها و هراس بهزان (6831
) ،چارچهبی تازه برای ت لی امنیت ایر موترک بهزان ،ویهر و دو ویلد ( ) 6831و
امنیتی شردن و غیرامنیتی شردن ویهر ( ) 6834ازجمله مهمترین این مهارد است .دراینباره
بهث ،شتاا مردم ،دولتها و هراس بهزان را بهعنهان جامعترین ت لی ناری در مهرد مفههم
امنیت در ادبیات روابط بینالمل میداند ) .(Booth, 1991: 317بهزان بر این باور بهد شه
سطح ت لی ملی امنیت ملی شه رئالیستها مدافع آن میباشند ،تهان در بر گرفتن تمامی
عرصهها و مسائ منطقهای را ندارد .انتقاد بهزان نس ت به سطح ت لی ملی این است شه
دولتم هر و همچنین عینیتگراست ،یعنی از نگاه بهزان دولت تنها بازیگر نیست و چندین
سازمان و بازیگر بالاتر و پایینتر یا مادونملی و غیر دولتی و بینالمللی دیگر وجهد دارند و از
سهی دیگر امنیت ملی از جن هها و عناصر دیگری تویی شده است .بهزان در شتاا «مردم،
دولتها و هراس» امنیت را به  5دسته تقسیم میشند و برای اولین بار امنیت اجتماعی را
مطرح میشند؛ این ابعاد ع ارتاند از :امنیت ناامی ،امنیت اقتصادی ،امنیت سیاسی ،امنیت
اجتماعی و امنیت زیستم یطی (پهریان .)613 :6831 ،در میان ابعاد مختلف امنیت ،بعد
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اقتصادی آن در این پهوهش حائز اهمیت می باشد .از این رو ،یک سهال مهم م نی بر این شه
«امنیت اقتصادی به چه معنا است؟» به وجهد می آید.
امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است شه در همه سطهح فردی،
اجتماعی و ملی تهجه ناریه پردازان حهزه «امنیت» را به رهد جلب شرده است .این وجه از
امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بور همیوه به نهعی وجهد داشته ،در بستر «جهانی
شدن» ابعاد و ویهگی هایی تازه یافته شه اهمیت آن را تا رت ه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده
است .م احی مرت ط با امنیت اقتصادی از جن ه های مختلف مهرد مطالعه اندیومندان در رشته
های اقتصاد ،جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین المل قرار گرفته است( .سیف )1 :6831،از
این رو ،امنیت اقتصادی در میان امنیتهای دیگر ،ییی از پررنگترین جلهههای امینت هر
شوهر است و نقطه مقاب امنیت اقتصادی ،ب ران اقتصادی است (جهان بزرگی.)66 ،6833 ،
در ییی از تعاریف پیرامهن امنیت اقتصادی آمده است؛ امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع
مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطهح قاب ق هلی از رفاه و قدرت دولت(زارع زاده:6811 ،
 .)61به تع یری دیگر ،امنیت اقتصادی مجمهعهای از عهام و سارتارهای اجتماعی است شه
باعی دلگرمی ،آسایش ریال ،شهقوذوق مردم به شار و شهشش و فعالیت و امید به آینده میشهد
(گرجی و هاشمیان.)51-18 :6831 ،
امنیت اقتصادی م تنی بر سلسله ای از اصهل و ارز های ارلاقی است شه بدون آنها این
هدف مهم اقتصادی اسلام ت قق نمی یابد .وجهد رطاها ،جرائم و گناهان ارلاقی به نس ت
فراوان در رفتارهای اقتصادی افراد ،بنگاه های رصهصی ،سازمان های دولتی و ش ه دولتی،
سازمان های مردم نهاد و حتی ریررهاه ،مطالعه م انی ارلاقی امنیت اقتصادی را ضروری می
شند .امنیت اقتصادی پایدار ،عادلانه و همدلانه در صهرتی ت قق می یابد شه مجمهعه ظرفیت ها
و ناارت های درونی افراد ،سنت های ارلاقی اسلامی درون جامعه و بازار ،قهانین اساسی،
تفصیلی و مقررات دولتی و سیاست های ارلاقی استن اط شده عملیاتی شهند( .جهانیان:6811،
 )5جن ههای اصلی امنیت اقتصادی ع ارتاند از رشد اقتصادی و تهزیع اقتصادی شالاها و
ردمات .هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق به هد نس ی آن در
مقایسه با شرایط اقتصاد درگذشته و همینطهر به هد شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر
شوهرها میباشد .یا بنا به گفته ماندل« :امنیت اقتصادی ع ارت است از میزان حفظ و ارتقای
شیهه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین شالاها و ردمات ،هم از مجرای عملیرد دارلی و
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هم در بازارهای بینالمل » (ماندل .)643 :6831 ،با وجهد تهضی ات فهق الذشر ،امنیت اقتصادی
ناظر بر وضعیت بای اتی از شرایط و سارتار فعلی و افق معلهم و روشنی از آینده است شه در آن
فرد ،جامعه ،سازمان و دولت احساس رهایی از رطر شرده و بهطهر بهینه میتهانند به تهلید،
تهزیع و مصرف یروت بپردازند .بهع ارت دیگر یک جامعه را زمانی میتهان از ل اظ اقتصادی
ایمن دانست شه ی ات در آن جامعه وجهد داشته و رانهارها و بنگاهها بهعنهان مهمترین نهادهای
اقتصاد و بازار بتهانند در م یط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات ییسان به بهینهسازی رفتار
رهد بپردازد( .برومند و دیگران)15 :6831 ،
آیت الله رامنه ایی در رصهص امنیت اقتصادی اذعان می دارند؛ «دربارهی امنیت اقتصادی
در این شوهر ،اعتقاد راسخ داریم شه باید طهری باشد شه در این شوهر ،شار اقتصادی ،حرشت
اقتصادی ،تلا اقتصادی ،رونق اقتصادی و سازندگی اقتصادی از هر نهعش امیانپذیر باشد و
شسانی شه ارادهی این شار را دارند ،با امنیت بتهانند این شار را انجام دهند ...این نیته را بگهیم:
م ادا شسی ریال شند شه ایجاد امنیت اقتصادی ،یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخهرهای
اقتصادی ،سهءاستفادهچیهای اقتصادی و زالههای اقتصادی! امنیت اقتصادی ،به معنای این
نیست شه قهانین و مقررات سالم شوهر ،ندیده گرفته شهد .امنیت اقتصادی یعنی اینشه انسانها
و آحاد مردم این شوهر ،از هر قوری ،بخهاهند شار اقتصادی بینند -چه شار صنعتی ،چه شار
شواورزی ،چه سرمایهگذاری ،چه تجارت -بدانند شه شسی مزاحم آنها نخهاهد شد؛ اما این
معنایش آن نیست شه آن شسانی شه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی ،تهانستند از
پیچ و رمهای اقتصادی استفادههای ناموروع بینند و یروتهای ناموروع به وجهد آورند ،این
امیان را داشته باشند شه بتهانند چنین حرشت ناموروعی را به عنهان امنیت اقتصادی انجام
دهند .معنای امنیت اقتصادی ،هرهری مسلک بهدن در مسألهی اقتصاد نیست؛ معنایش میدان
دادن به زرنگها و سهءاستفادهچیها و شسانی شه منتارند از هر فرصتی برای پر شردن شیسهی
رهد از راه ناموروع -نه راه موروع -بهره ب رند ،نیست؛ این را تهجه داشته باشند .هر نهع
سرمایهگذاریای شه قانهن آن را اجازه دهد ،بایستی امنیت داشته باشد .تصهر هم نوهد شه تا
بهحال ناامنی اقتصادی از ناحیهی مسؤولان شوهر یا بخوهای قانهنی شوهر بهده است؛ نخیر،
ناامنی اقتصادی هم بیوتر از ق آدمهای سهءاستفادهچی بهده است .هر جا شه یک
سهءاستفادهچی هست ،یک نهع ارتلال در شارها هست و یک طهر ناامنی هم وجهد دارد.
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بنابراین ،امنیت اقتصادی هم مسألهی مهمی است و ما هم به آن اعتقاد داریم( ».آیت الله
رامنهایی)6813/41/64 ،
اسلام با اصالت دادن به اقتصاد مهمترین رو ها و عناصر دستیابی به مویلات اقتصادی را
در آمهزههایش مطرح سارته است و عام اصلی امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی را در گرو
پایبندی به یک ناام مالی متعادل و اجرای عدل و قسط معرفی می شند .ت قق این امر با
اجرای ص یح سازوشارهای اقتصادی در زمینه برقراری تهازن اقتصادی ،تیاف اجتماعی ،شنترل
بازار ،هدایت شارگزاران ،ارائه الگهی ص یح مصرف و گرد متعادل امهال و دارایی ها در جهت
ییسانسازی سطح زندگی افراد جامعه ،به یمر مینویند( .فلاح )6 :6811 ،بنابراین ،امنیت
اقتصادی شه لازمه ایجاد رشد اقتصادی و تهسعه در شوهر است ،نیازمند رصد و شنترل مداوم
است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی بتهانند تصهر درست و به هنگامی از شرایط شوهر
داشته باشند .در مجمهع هفت مقهله بر ایجاد امنیت اقتصادی در شوهر مهیرند شه ع ارتند از:
بخش پهلی ،بخش تامین شالای اساسی ،تجارت رارجی ،رط موی بازار ،عملیرد اقتصادی،
نیروی انسانی ،و شرایط مساعد م یط اقتصادی( .رشیدی و دیگران )15 :6814 ،با این اوصاف،
تهسعه و پیورفت اقتصادی و عمران و آبادانی سرزمین ،نیازمند ایجاد و ارتقاء امنیت اقتصادی
است و در نقطه مقاب آن ،امنیت اقتصادی نیز حاص شنارت عهام و مهانع ،تهدیدها ،رو
ت صی و راهیارها و آیار آن است( .رسروی و لک زایی )641 :6815 ،پنج راه رد بازتهلید
امنیت اقتصادی در سیاست های شلی امنیت اقتصادی ایران به شرح زیر می باشد؛
 حمایت از ایجاد ارز افزوده و سرمایهگذاری و شارآفرینی از راههای قانهنی و موروع. هدف از امنیت سرمایهگذاری ،ایجاد رفاه عمهمی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای عدالتاقتصادی و از بین بردن فقر در شوهر است .وضع قهانین و مقررات مربهط به مالیات و دیگر
امهری شه به آن هدف شمک میشند ،وظیفهی الزامی دولت و مجلس است.
 قهانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ی ات و شفافیت و هماهنگیباشند.
 ناارت و رسیدگی و قضاوت در مهرد جرایم و مسائ اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصیباشد.
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 شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات ،موارشت آزادانهی اشخاص در فعالیتهایاقتصادی و بررهرداری از امتیازات قانهنی) برای بخوهای دولتی ،تعاونی و رصهصی ،در شرایط
عادی باید ییسان و عادلانه باشد(.سیاستهای شلی امنیت اقتصادی)6 :6811 ،
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
بعد از مطرح شدن ناریه اقتصاد مقاومتی در جمههری اسلامی ایران ،م اف علمی و
آشادمیک در رصهص ناریه پردازی و مفههم پردازی پیرامهن آن به تیاپه درآمده و پهوهوگران
براساس برداشت های رهیش به ت یین این مفههم اقتصادی پردارتند به گهنه ای شه تاشنهن
برداشت های متفاومتی از اقتصاد مقاومتی ارائه شده است( .قربی )648 :6815 ،اتخاذ تدابیر و
راه ردهای اقتصادی متناسب با شرایط و مقتضیات فرهنگی ،بهمی و نیازهای عمهمی جامعه
برای پیو رد ناام سیاسی به سهی تعالی در ساحت های مادی و معنهی امری بایسته است شه
با تهجه به ارز های های حاشم بر اقتصاد اسلامی ،ضرورت آن دوچندان می گردد .در این
میان ،جمههری اسلامی ایران برای برون رفت از آسیب ها و چالش های درونی از یک سه و رفع
تهدیدات بیرونی نایر تیانه های اقتصادی بین المللی ،ت ریم ها و ب ران های اقتصادی جهانی
از سهی دیگر در دهه چهارم انقلاا اسلامی ،به سمت و سهی ت یین ،طراحی و عملیاتی سازی
اقتصاد مقاومتی گام نهاده است .راه رد اقتصاد مقاومتی برآمده از ارز های حاشم بر اقتصاد
اسلامی می باشد شه ناظر بر چگهنگی رفع ناملایمات و معضلات درونی و بیرونی اقتصاد ملی
است و به همین دلی  ،اقتصاد مقاومتی صرف ًا یک تدبیر اقتصادی شهتاه مدت و برای رفع
تهدیدات اقتصادی نیست بلیه یک استراتهی بلند مدت میباشد شه برای هر شرایطی لازم است
و بعد از رفع ت ریم های اقتصادی ،همچنان شارآمد و برطرف شننده چالش های اقتصادی
درونی و ملی رهاهد بهد( .حیدری و قربی )81 :6815 ،اقتصاد مقاومتی مفههمی است شه در
پی مقاومسازی ،ب رانزدایی و ترمیم سارتارها و نهادهای فرسهده و ناشارآمد مهجهد اقتصادی
مطرح میشهد شه قطع ًا باور و موارشت همگانی و اعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه،
پیششرط و الزام چنین مهضهعی است .اقتصاد مقاومتی شاهش وابستگیها و تأشید روی
مزیتهای تهلید دار و تلا برای رهداتیایی است .اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقاب با
اقتصاد وابسته قرار میگیرد .اقتصاد مقاومتی نمیپذیرد شه صرف ًا مصرفشننده باشد ،منفع
نیست و در مقاب اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی میشند .اقتصاد مقاومتی یک ناام اقتصادی
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بسته نمیباشد و چنین دیدی نس ت به اقتصاد مقاومتی رشد آفرین نیست .مناهر از اقتصاد
مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پهیاست نه یک اقتصاد منفع و بسته چنانیه
مقاومت برای دفع مهانع پیورفت و شهشش در مسیر حرشت و پیورفت تعریف میشهد.
مهمترین سیاست های شلی اقتصاد مقاومتی شه با هدف تأمین رشد پهیا و به هد شارصهای
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چومانداز بیستساله ،با روییردی جهادی ،انعطاف
پذیر ،فرصتساز ،مهلد ،درونزا ،پیورو و برونگرا به دستگاه های مختلف ابلاغ شد ،بدین شرح
می باشد:
الف .تأمین شرایط و فعالسازی شلیه امیانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی
شوهر به مناهر تهسعه شارآفرینی و به حداشثر رساندن موارشت آحاد جامعه در فعالیتهای
اقتصادی با تسهی و توهیق همیاریهای جمعی و تأشید بر ارتقاء درآمد و نقش ط قات
شمدرآمد و متهسط .باید تهجه داشت شه این اقتصاد درونزا است؛ یعنی از دل ظرفیت های
شوهر و مردم می جهشد .رشد این نهال به امیانات شوهر متیی است .اما اقتصاد مقاومتی
درونگرا نیست؛ یعنی اقتصاد شوهر م دود و م صهر به قابلیت های دار شوهر نمیشهد .این
اقتصاد با اقتصاد جهانی تعام دارد و با قدرت با آنها روبرو می شهد ،پس اقتصاد مقاومتی درونزا
است ولی درونگرا نیست (حسنی و دیگران .)611 :6818 ،اقتصاد مقاومتی شاهش وابستگیها و
تأشید روی مزیت های تهلید دار و تلا برای رهداتیایی است .در این مسیر تهانمند شردن
بخش رصهصی و حمایت از تهلید ملی بسیار مهم می باشد(رلیلی .)14 :6816 ،مزایای بسیاری
در حمایت از تهلید دارلی نهفته است شه از جملۀ آنها می تهان به ایجاد اشتغال برای نیروی
شار دارلی ،شمتر شدن فوار تهرمی ،تهجه به نمادهای دارلی در صنایع مختلف ،تقهیت بخش
رصهصی ،شاستن از بار مالی دولت ،ارزآوری شلاهای غیر نفتی و بسیاری از مهارد دیگر اشاره
شرد (عربی.)68 :6811 ،
ا .پیوتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقوه جامع علمی شوهر و ساماندهی
ناام ملی نهآوری به مناهر ارتقاء جایگاه جهانی شوهر و افزایش سهم تهلید و صادرات
م صهلات و ردمات دانشبنیان و دستیابی به رت ه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه .اقتصاد
دانش بنیان اقتصادی است شه بر اساس تهلید ،تهزیع و شاربرد دانش و اطلاعات شی گرفته و
سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مهرد تهجه قرار می گیرند .اقتصاد دانش بنیان
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اقتصادی است شه در آن تهلید و شاربرد دانش ،عام و م رک رشد اقتصادی ،تهلید یروت و
اشتغال در تمام صنایع است (میرمعزی.)15 :6816 ،
پ .م هر قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقهیت عهام تهلید ،تهانمندسازی نیروی
شار ،تقهیت رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به شارگیری ظرفیت
و قابلیتهای متنهع در جغرافیای مزیتهای مناطق شوهر .اقتصاد مقاومتی به دن ال تقهیت
تهانایی های جامعه ،گروه های اجتماعی و نهادها برای مقاومت یا مهاجهه بهتر با شهک ها و
فوارهای مختلف است (ار اری و قلی زاده.)51 :6814 ،
ت .استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تهلید ،اشتغال و
بهرهوری ،شاهش شدت انرژی و ارتقاء شارصهای عدالت اجتماعی.
ث .افزایش تهلید دارلی نهادهها و شالاهای اساسی (بهیهه در اقلام وارداتی) ،و اولهیت دادن
به تهلید م صهلات و ردمات راه ردی و ایجاد تنهع در م ادی تأمین شالاهای وارداتی با هدف
شاهش وابستگی به شوهرهای م دود و راص.
ج .مدیریت مصرف با تأشید بر اجرای سیاستهای شلی اصلاح الگهی مصرف و ترویج مصرف
شالاهای دارلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء شیفیت و رقابت پذیری در تهلید.
چ .اصلاح ناام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
ح .مقابله با ضربه پذیری درآمد حاص از صادرات نفت و گاز (لامعی و استاد حسین:6834،
.)1
اقتصاد مقاومتی در م یط ملی و بین المللی م تنی بر هندسه عزت ،حیمت و مصل ت
میباشد؛ به این معنا شه علاوه بر تهجه به این سه راه رد در سیاست رارجی تهسعه گرا و
دیپلماسی اقتصادی در ناام اقتصاد سیاسی بین المل  ،در بستر دار شوهر هم به این سه
مؤلفه تهجه میشهد .این مؤلفهها در فرایند اقتصاد مقاومتی ناظر بر ویهگیهای شاربردی نایر
برنامه ریزی ،تدبر ،اقدام و عم دوراندیوانه ،حفظ شرامت انسانی ،استقامت و پایداری ،تهجه به
مصالح عمهمی و منافع ملت ،رهداتیایی و ...میباشد .تهجه به مؤلفههای فهق الذشر ،اقتصاد
شوهر را مست یم و امنیت ملی را بر پا رهاهد داشت و در نقطه مقاب  ،بی تهجهی به هندسه
عزت ،حیمت و مصل ت در اقتصاد اسلامی میتهاند بی ی اتی ،ناامنی ،وابستگی ،شینندگی و
رشهد در عرصه اقتصادی را به همراه داشته باشد و ناام اقتصادی در حیهمت اسلامی را با
شینندگی عجین سازد( .قربی )1 :6811 ،بنابراین ،در چارچها اقتصاد مقاومتی ،تهجه به
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سیاست های حمایتی اقتصادی ،استقلال ،نفهذ ناپذیری ،تطابق با معیار های بهمی و فرهنگی
شوهر و انعطاف پذیری در اقتصاد باید مهرد تهجه قرار گیرد .لذا تعام سازنده بین بخش های
مختلف اقتصادی برم نای شناسایی فوارها و تیانه های دارلی و رارجی و در راستای بهره
گیری از تعام متقاب بین ارشان اقتصادی شی می گیرد( .نارپهر و دیگران)51 :6811 ،
ره ران انقلاا اسلامی همهاره بر چالش های فرهنگی و درونی اقتصاد تهجه دارند و این گهنه
تهضیح می دهند شه رفع آسیب های دارلی اقتصاد ملی ،شوهر را در برابر تهدیدات اقتصادی
بیرونی نایر ت ریم ،تیانه های اقتصادی جهانی و… .مست یم می سازد .از این رو ،روییرد
اقتصاد مقاومتی ،است یام سارت درونی اقتصاد ملی در مرحله اول می باشد و بعد از تقهیت
پایه های درونی اقتصادی ،به سمت و سهی رفع تهدیدات بیرونی اقتصاد گام بر می دارد .اما در
ناریه اقتصاد تاا آور و فنریت اقتصادی ،بیوتر بر تهدیدات بیرونی اشاره می شهد و شمتر بر
است یام درونی اقتصاد اشاره می شهد .در گفتمان انقلاا اسلامی ،است یام دارلی اقتصاد
براساس اهمیت دادن به رهدشفایی ،استقلال اقتصادی ،رونق تهلید ملی ،برپایی عدالت اقتصادی
و… حائز اهمیت می باشد( .قربی )3 :6811 ،از مهمترین ویهگیهای ذشر شده برای اقتصاد
مقاومتی ،تاا آور بهدن اقتصاد است .بر این اساس تاا آوری اقتصادی را می تهان «ظرفیت یا
تهانایی اقتصاد در دستیابی به اهداف مطلها در مهاجهه با نااطمینانی های سیستمی مهجهد»
تعریف شرد .آمادگی جهت مهاجهه ،مقاومت در برابر ایرات منفی ،بازیابی سریع پس از تیانه و
سازگاری(تط یق) با شرایط جدید ابعاد تاا آوری اقتصادی می باشند( .م مدی)4 :6811 ،
در نهایت ،اقتصاد مقاومتی را باید اقتصادی م تنی بر است یام سارت درونی و بیرونی
اقتصاد ملی جمههری اسلامی ایران در نار گرفت شه مترصد برون رفت از چالش های اقتصادی
درونی و تهدیدات اقتصادی بیرونی می باشد و تمرشز اصلی آن بر منابع و سرمایه های ملی نایر
ظرفیت های جغرافیایی ،بسترهای فرهنگ اقتصادی ،نیروی انسانی و ...است و تلا دارد تا
سطح وابستگی اقتصادی را نس ت به شوهرهای رارجی شاهش دهد و تلا دارد از طریق
استقلال و رهدشفایی اقتصادی ،عزت سیاسی و امنیت ملی ایران را افزایش دهد.
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تاثیر اقتصاد مقاومتی بر ابعاد امنیت اقتصادی
 اقتصاد مقاومتی و استقامت در برابر تحریم اقتصادیبا پیروزی انقلاا اسلامی در ایران ،ناامی به حاشمیت رسید شه وجه موخصه آن مقابله
بانام مهجهد بینالمللی بهد .به همین دلی در اصطلاحشناسی روابط بینالمل  ،ایران پس از
انقلاا بهعنهان دولت تجدیدنارطلب در نار گرفته میشهد.(Mohammad nia, 2010:
) 160این دولت تجدیدنارطلب منافع ایالاتمت ده امرییا را در منطقه مستقیم ًا به چالش
شوید .نگاهی به تاریخ جمههری اسلامی ایران بیانگر آن است شه سطح روابط بین ایران و
ایالاتمت ده بهواسطه ماهیت حاشم بر فرهنگ سیاسی و ایدئهلهژی اسلامی انقلاا ایران ،از
دشمنی شدید تا انزجار دیپلماتیک در نهسان بهده است .طی این سالها ایالاتمت ده از
حربههای گهناگهن و بهانههای مختلف برای تغییر رژیم و یا مقابله باسیاستها و روییردهای
ناام اسلامی بهره گرفته است .ییی از این راه ردها اعمال ت ریمهای اقتصادی بهصهرت
یکجان ه است .در طهل سالهای بعد از انقلاا ،همهاره ت ریمهای اقتصادی ییی از راه ردهای
امرییا در مقابله باسیاستهای و روییردهای جمههری اسلامی ایران بهده است .در این راستا،
اعمال ت ریمها از نهام ر  6111پس از تصرف سفارت امرییا در تهران آغاز شد (Jentleson.
) .2007: 8تقری اً تمام ت ریمها علیه ایران پس از انقلاا اسلامی از جانب امرییا بهده و یا با
ت ریک امرییا شی گرفته است .در سالهای اریر به بهانه غنیسازی اورانیهم و جریان انرژی
هستها ی ،امرییا تهانست مت دانی در بین سایر شوهرهای اروپایی برای ت ریمهای مالی و
تجاری علیه ایران پیدا شند و شدت ت ریمهای گذشته را نیز افزایش دهد (فدایی و درروان،
 .)664 :6818با تهجه به این ت ریمها ،به نار میرسد ناام اقتصادی ایران بهتدریج بهصهرت
اقتصادی بر پایه ت ریم شی گرفته است؛ یعنی ناام اقتصادی بهمثابه یک ارگانیسم تهانسته
رهد را مطابق با شرایط سخت ت ریم ساماندهی شرده و همگام با ت ریمها پیش رود؛ اما
بیشک اعمال ت ریمها بر اقتصاد متیی بر درآمدهای نفتی ایران بهویهه در بخشهای انرژی و
صنعت نفت صدمههای ج رانناپذیر وارد شرده است .نخستین عارضه ت ریم اقتصادی شم هد و
گرانی بیسابقه است شه برری نتایج آن را میتهان در افزایش قیمت بنزین دید .ال ته در این
میان شالاهای وارداتی سرمایهای شه از نیازهای اولیه و ضروری شوهر میباشند ،بهشدت ت ت
تأییر ت ریمها میباشند .همچنین ایران برای تأمین واردات ضروری رهد ،بهویهه فنّاوری ،مج هر
میشهد با مراجعه به بازار سیاه ،آنها را باقیمتهای بالاتری تهیه شند شه این اقدام فوار مالی
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زیادی را بر دولت و جامعه ت می میشند .در بخش صنعت ،صنایع مادر و صنایعی شه عمدتاً
تینهلهژی و عهام تهلید رهد را از سایر شوهرها تأمین مینمایند و همچنین صنایعی شه به
دیگر شوهرها به چوم بازار مقصد مینگرند ،بیوترین آسیب را از ت ریمهای بینالمللی
میبیند .بخش بازرگانی رارجی نیز بیتأییر نیست ،چراشه تهلیدات صادراتی علاوه بر گرانتر
شدن مهاد اولیه مهردنیاز برای تهلید ،امیان فرو در بازارهای رارجی را مانند گذشته ندارند.
در شرایط ت ریمی قاچاق و ش ه قاچاق بهعنهان مییرواها یی شه در م یط آلهده امیان رشد
مییابند ،افزایشیافته است .همچنین سایر مفاسد و جرائم اقتصادی مانند فرار مالیاتی ،احتیار
و رروج ارز نیز رشد یافته است .همچنین با شاهش درآمدهای حاص از فرو نفت ،پوتهانه
ارزی بهشدت شاهشیافته ،زیرا عرضه ارز رارجی م دودشده است و برای آن بازار سیاه راه
افتاده است .همچنین اعمال مجازاتهای مالی نایر بلهشه شردن حسااهای مالی و مسدود
شردن تضمینها ی ارزی بانک مرشزی ،به ع ارتی فلج شردن م ادلات مالی شوهر در جهان،
بهنهعی تهقف شلیه م ادلات بازرگانی دولت است(دوست م مدیان.)86 :6833 ،
صدمهها ی اقتصادی ایران ناشی از این است شه ناام اقتصادی ایران همهاره از فقدان الگه و
راه ردی موخص برای مدیریت اقتصاد و مقابله با چالشها و ب رانهای ناشی از ت ریمها رنج
میبرد .اساس ًا شوهرهای دچار ت ریم عمهماً به سیاستهای رهداتیایی و رهدشفایی درونزا نیاز
دارند (سمیعی نسب .)661 :6818 ،با تهجه به اینیه ایران از مهقعیت ژئهپلیتیک ،ژئهاستراتهیک
و نقاط قهت اقتصادی فراوان و متعددی بررهردار است ،در شرایطی ت ریم با بهشارگیری ص یح
ظرفیتهای رهد می تهاند در راستای مقابله با پیامدهای ت ریم و حتی تأمین منافع ملی گام
بردارد .ولی رسیدن به منافع ملی در این شرایط نیازمند عملیاتی شردن راه ردهای اقتصاد
مقاومتی مانند طر احی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و شارآمد در سیاست رارجی ،استفاده از
مزیتها ی ترانزیتی و انتقال انرژی از راک ایران و گام برداشتن در پرته فرصتهایی شه در
شرایط رویارویی با ت ریمهای اقتصادی به دست میآیند ،از ق ی فرصت شاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی ،بهرهگیری از ظرفیتها ی ناشی از شاهش ارز پهل ملی ،اتخاذ سیاست
منطقهگرایی فعال و گستر تعام و همیاری با دیگر شوهرهای جهان میباشد (مسعهد نیا و
دیگران .)44-45 :6818 ،با عملیرد مناسب ،می تهان تاییر ت ریم ها بر بدنۀ اقتصادی شوهر را
شاهش داده و نارضایتی را شاهش داد .با تهجه به این مسئله ،باید این تهدیدها را به فرصت
ت دی شرده و راه تهسعه را همهارترسازد( .مییان و زنگی آبادی46 :6815 ،؛ حسنی و
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نصر )618-616 :6818،نقشپذیری اقتصاد مقاومتی در راستای مدیریت ت ریم از عهاملی نایر؛
اعتمادسازی ،آگاهی ،موارشت مدنی و ش یهسازی بهعنهان ابعاد سرمایۀ اجتماعی برای
گستر صنایع شهچک ،رانهادگی ،روستایی و ت دیلی تویی می شهد شه ابعاد مختلف
سرمایۀ اجتماعی بهمناهر جلب موارشت مردم بهشار گرفته شده و در این زمینه فرهنگسازی
می شهد( .نمامیان و میر)45 :6811 ،
از ت ریمهای اقتصادی میتهان در راستای تقهیت اقتصاد ملی از طریق نهآوری اجتماع و
افزایش تهلید ملی بهره جست .میزان مهفق بهدن راه ردهای مقابله با ت ریم و بی ایرسازی آن
به درجه بلهغ یک ناام ملی نهآور بستگی دارد .اگر بهرهبرداری از منابع و امیانات دارلی
مقرونبهصرفه تر از منابع و روابط ت ریمی باشد ،میتهان از این مسئله در راستای رشد دارلی
بهره برد .در این میان ییی از راه ردهای ناام جمههری اسلامی ایران برای مقابله با ت ریمها و
فوارهای اقتصادی حاص از آن اقتصاد مقاومتی است شه میتهاند زمینههای پیورفت و ترقی
آن را فراهم آورد.
 تاکید دکترین اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی های اقتصادیاقتصاد مقاومتی اقتصادی درونزا با نگاه به بیرون است؛ یعنی آنطهر نیست شه برای اعمال
آن ،مرزهای رهد را به جهان رارج بسته و فقط به منابع دار بسنده شنیم .مفههم اقتصاد
مقاومتی این است شه از منابع دارلی استفاده بهینه و حداشثری صهرت گرفته و تمام ظرفیتهای
مهجهد مهرد بهرهبرداری قرار بگیرند ،همزمان باید در عرصه اقتصاد و تجارت رارجی فعالانه
موارشت صهرت گرفته تا از ظرفیتها ی رارج از مرزها نیز استفاده حداشثری صهرت پذیرد .به
همین دلی برای نی به استقلال اقتصادی نگاه همزمان به دار و رارج از مرزهای شوهر
صهرت میپذیرد .در همه زمانها و شرایط مختلف بینالمللی ،ملتهای ضعیف همهاره به سمت
نابهدی سهق دادهشدهاند و انقلاا و استقلال آنها ازمیانرفته است .ال ته امروز نیز همین معادله
برقرار است؛ بنابراین لازم است هر ملتی رهد را در برابر تجاوز نیرومند سازد تا از تعرض و تجاوز
به حقهقش در امان بماند .بهع ارتدیگر ،قدرت از لهازم و ابزارهای ضروری برای رسیدن به
هدفهای امنیتی هر انقلاا و هر حیهمت انقلابی است ،بهگهنهای شه اگر ملتی بخهاهد
سرنهشت رهیش را به دست گیرد و به مهجهدیت انقلابیا ادامه دهد ،باید قدرتمند باشد ،زیرا
در غیر این صهرت امنیت و مهجهدیت آن در معرض تهدید و نابهدی قرار میگیرد .گاه اگرچه به
نار میرسد شه میتهان بر تأییر بیوتر یک یا چند مؤلفه در قدرت و حفظ انقلاا تأشید
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بیوتری شرد ،اما واقعیت این است شه قدرت تسلی ات به همان اندازه مهم است شه مهاد رام
مهردنیاز در سارتن تسلی ات اهمیت دارد و یا تعام رارجی و دیپلماسی به همان اندازه مهم
است شه سیاست ارزی و پهلی اهمیت دارد (جهان بزرگی .)4 :6833 ،دستیابی به تهسعه
اقتصادی ،لازمه استقلال اقتصادی و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر میشهد
شه به نقش م هری تهسعه بر اساس استفاده از منابع ط یعی و پتانسی های اقتصادی شوهر
اهمیت داده شهد.
هدف اقتصاد مقاومتی شاهش وابستگیها ،تأشید بر مزیتهای تهلید دار و تلا برای
رهداتیایی است .همچنین ای ات شارآمدی ناام اقتصادی شوهر بین ناامهای اقتصادی دنیا،
اقتصاد قهی و پایدار ،استقلال سیاسی ،اقتدار بینالمللی و بقای شوهر ،مرجعیت بینالمللی،
ت قق و اعتلای عزت اسلامی ،عدالت اجتماعی ،برونرفت از چرره معیها رام فروشی و ایجاد
چررهها ی ارز افزا در اقتصاد ،ت دی دانایی به دارایی ،ایجاد چرره ت دی سرمایههای
موههد و ناموههد ،ت دی وابستگیهای تهدید زا به م ادلات متقارن و وابستگیهای دوسهیه
مزیت آفرین ،ایجاد هم پیهندی و مزیتها ی م ادلاتی پایدار با شوهرهایی شه زیر نفهذ مستقیم
دشمن نیستند ،تهانافزایی م رومان و اقوار ناتهان از طریق شارآمد سازی ناام تأمین
اجتماعی ،افزایش ظرفیت مالیاتی شوهر و قطع وابستگی بهدجه عمهمی دولت به نفت ،هم
تیاملی صنایع راه ردی و اقتصادی سازی برنامههای تهسعه فناوری (فرزندی اردشانی و دیگران،
 .)11 :6814در این مسیر در طهل سالهای گذشته ،در حهزههایی مانند بهداشت و سلامت،
به هد تغذیه ،تهسعه ردمات شهری ،به هد زندگی معیوتی مردم ،تهسعه آمهز عالی ،رشد
فراگیر علم و ارتقای جایگاه جهانی شوهر در شسب علم ،شی گیری قابلیتهای صنعتی و
پیمانشاری ،موارشت گسترده مردم در انتخابات و حضهر دولت در مناطق م روم پیورفتهای
دررهر تهجهی داشتهایم ؛ اما در شنار همه این مهارد ،روندها و علائم گهناگهنی وجهد دارد شه
ضرورت پردارتن به مهضهع اقتصاد مقاومتی را نوان میدهد .برری از این روندها ع ارتاند از:
تهرم و بییاری ،روند افزاینده هزینههای آشیار و پنهان دولت ،ناتهانی در ارذ مالیات بر درآمد،
وابستگی بهدجه دولتی به درآمدهای نفتی ،روند افزاینده واردات متیی به دلارهای نفتی در
اغلب زمینهها اعم از سرمایهای ،مصرفی و واسطهای ،وجهد شیاف بین دانوگاه و صنعت ،روند
مهاجرت نخ گان به دلی فقدان زمینه شسبوشار دانشبنیان در شوهر ،ناتهانی نهادهای میانجی
در ت دی نیازهای جامعه به شسبوشار دانشبنیان ،ن هد تهازن بین هزینهها و درآمدهای
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شهرداری و ناتهانی در ارذ عهارض ،افزایش میزان اتلاف انرژی و ضایعات مهاد غذایی بهویهه
نانوآا ،تخریب منابع زیستم یطی و افزایش چومگیر آلایندهها ،تهرم متأیر از رشد نقدینگی
سرگردان در جامعه ،رقابت ناپذیری برندهای ملی ،عقبماندگی پروژههای نفتی و گازی و ن هد
پیمانیاران تهانمند دارلی ،روند فزاینده انتاارات اقتصادی و اجتماعی مردم از دولت بدون
پذیر هزینه ،نرخ شم بهرهوری نیروی شار و شیفیت نس تاً شم م صهلات دارلی(فرزندی
اردشانی و دیگران .) 14 :6814 ،در این میان برری از مهارد مانند مسئله نفت ازآنجهت شه
اقتصاد ایران تا حدود زیادی به آن متیی است اهمیتی دوچندان دارند .اقتصاد مقاومتی در نار
دارد از اتیای به درآمدهای نفتی بیاهد و منابع دارلی دیگر را جایگزین آن شند.
 اقتصاد مقاومتی و رهایی از تک محصولی بودن اقتصاد ایراندولتها برای انجام مأمهریتها و مسئهلیتهای اقتصادی و غیراقتصادی رهد به منابع مالی
نیازمند هستند .این منابع مالی از م درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیر مالیاتی
تأمین میشهد .درآمدهای غیر مالیاتی وجههی هستند شه دولت معمهلاً از طریق فعالیتهای
اقتصادی رهد به دست میآورد .ویهگی اصلی این منابع درآمدی ،نامنام و نامطمئن بهدن
آنهاست؛ بنابراین به هر میزان شه سهم این نهع از درآمدها در ش درآمدهای دولت بیوتر
باشد ،ممین است آیار بیوتری در قالب شسریهای مداوم بهدجه و عهارض بعدی آن در اقتصاد
بروز شند .بررسی سارتار اقتصاد شوهر بیانگر این واقعیت است شه درآمدهای حاص از فرو
نفت و گاز ،ازجمله اقلام عمدۀ تویی دهندۀ درآمد دولتها در سالهای پس از انقلاا بهده
است .اتیای بیشازحد به درآمدهای نفتی بهعنهان درآمدهای غیر مالیاتی و نهسان شدید بهای
نفت در بازارهای جهانی ،بیی اتی ش درآمد دولتها را طی دهههای گذشته در اقتصاد ایران به
همراه داشته است .از سهی دیگر به دلی پایین بهدن سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج
دولت و همچنین ناشافی بهدن و بیی اتی درآمدهای غیر مالیاتی ،بهدجه دولت در سالهای
مختلف ،با شسری مهاجه شده است .شسری بهدجه در بلندمدت و استقراض از بانک مرشزی
جهت تأمین آن و همچنین تزریق درآمدهای ارزی ناشی از فرو نفت به اقتصاد شوهر ،رهد
باعی تودید تهرم در اقتصاد ایران شده شه این مهضهع سرمنوأ پیدایش مویلات دیگری در
بخشهای مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شوهر شده است .اهمیت و جایگاه این مهضهع
باعی شده است تا ضرورت شاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در سیاستهای شلی
اقتصاد مقاومتی نیز مهرد تأشید قرار گیرد؛ بدان معنا شه ییی از زمینههای لازم برای مقاوم
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سازی اقتصاد شوهر ،حرشت در راستای شاهش و یا حذف وابستگی به درآمدهای نفتی است.
(رحیمی نسب )84 :6815 ،هدف سیاستهای شلی اقتصاد مقاومتی ،ایجاد بستر مناسب برای
حرشت اقتصاد ایران در مسیر رشد پایدار است .برنامه ریزی بر م نای اقتصاد مقاومتی ،ایجاا
می شند با هرگهنه عهام برهم زننده رشد پایدار بررهرد شهد و راه ردهای برنامه به گهنه ای
انتخاا شهد شه رطرپذیری ها و نااطمینانی های ت قق اهداف آن به حداق برسد .بررسی
عملیرد اقتصاد ایران نوان می دهد شه علاوه بر پایین بهدن معدل عملیرد متغیرهای شلیدی،
اقتصاد ایران از نهسانات بالایی نیز بررهردار است .ریوه عملیرد پایین و نهسانی بهدن آن به دو
عام اصلی یعنی سیاستهای اقتصادی نامناسب و تیانههای ناشی از ت ریم های رارجی برمی
گردد .وجه موترک این دو عام  ،ریوه در چگهنگی استفاده از منابع نفتی دارد .وابستگی
درآمد دولت و درآمد ارزی شوهر به درآمد نفت موی اصلی شوهر می باشد و تا مهقعی شه راه
حلی برای آن پیدا نوهد ،ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم رهاهد یافت .همانطهری شه دیده
میشهد همه این مویلات به چگهنگی استفاده از نفت بر می گردد .برای ح موی اقتصاد
ایران ،بایستی شامل ًا حساا شده عم شرد ،حتی اگر مسیر حرشت سخت و ناهمهار باشد .اگر
اقتصاد ایران بتهاند همانند اندونزی ،نفت تهلیدی رهد را در صنعت دارلی جذا نماید ،در این
صهرت می تهاند بخش مهمی از مویلات شنهنی رهد را مرتفع نماید .پس از بررسی ها و
مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران در سال های اریر و نیز چوم انداز جهانی نفت ،نتایج
مطالعه نوان می دهد جهت گیری برنامه شوم باید زمینه سازی برای جذا صنعت نفت در
اقتصاد ایران باشد و رام فروشی نفت به فرامهشی سپرده شهد و بجای رام فروشی ،با بیارگیری
نفت در حم و نق  ،صنعت بهیهه پتروشیمی ،مصارف رانگی و تجاری و تهلید برق بهره برد و
از طریق صادرات رهدرو ،پتروشیمی یا برق درآمدزایی شرد و بدین ترتیب ارز افزوده ایجاد
شرد .باید اصلاحات مرحله ای را در ابتدا از شاهش وابستگی بهدجه جاری دولت به نفت آغاز
شرد و سپس مرحله به مرحله جذا نفت را در صنعت دارلی افزایش داد .همچنین سارتار
درآمدی دولت را هم از حیی افزایش مقدار و هم شاهش نهسانات ،ارتقاء داد و بنگاههای
اقتصادی را به سمت ارتقای تهلید هدایت شرد .سارتار درآمدی دولت را بایستی هم از حیی
افزایش مقدار و هم شاهش نهسانات ،ارتقاء داد و بنگاه های اقتصادی را به سمت ارتقای تهلید
هدایت شرد( .دانش جعفری و شریمی)86-84 :6818 ،
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از این رو ،باید اذعان شرد شه نفت پرقدرتترین مهتهر م رشه اقتصادی م سها میشهد .در
شوهر ما وابستگی بسیاری از شارصهای شلان اقتصادی نایر رشد اقتصادی ،تهرم و بییاری به
افزایش یا شاهش درآمدهای نفتی از سمت عرضه و تقاضا در مطالعات بسیاری ای اتشده است
و این در حالی بهده است شه بهجای آنیه نگاه سرمایهای به آن داشته باشیم و از این مزیت
نس ی در سرمایهگذاری استفاده شهد ،نگاه هزینهای به آن داشتهایم .وجه موخصه اقتصاد ایران
طی پنجاه سال اریر وابستگی شدید آن به درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از صادرات نفت رام
است .این ویهگی مهجب شده است شه اقتصاد شوهر بهشدت از نهسانها و تغییرات قیمت نفت
رام در بازارهای جهانی متأیر شهد و درنتیجه هرگهنه برنامهریزی اقتصادی را با بیی اتی مهاجه
شند .چنین درجهای از وابستگی و به ط ع آیار منفی ناشی از آن مهجب شده شه همهاره ییی از
دغدغههای تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی طراحی سیاستهایی در چارچها
برنامههای اقتصادی برای رهایی از وابستگی به نفت باشد .مجمهعه چنین سیاستهایی عمهماً
ت ت عنهان اقتصاد بدون نفت ،مطرح میشهد .در نگاهی شلی ،هر برنامه اقتصاد بدون نفت
معمهل ًا دو هدف اصلی را تعقیب میشند شه ییی افزایش تهلید و دیگری افزایش صادرات است.
سیاستهای لازم برای رسیدن به این دو هدف عمهم ًا ناظر بر ایجاد و گستر بسترهای لازم
بهمناهر استفاده بهینه از امیانات و تهاناییهای مهجهد شوهر است .به نار میرسد برای ت قق
اهداف اقتصاد بدون نفت و اتخاذ سیاستهای سازگار با این اهداف و شرایط اقتصادی شوهر ،در
گام اول ضروری است قابلیتهای بخشهای مختلف تهلیدی شوهر شنارته شهد( .لامعی و
استاد حسین.)1 :6834،
تجربه بسیاری از شوهرهای با منابع ط یعی غنی ،مانند شوهرهای نفتی ،رشد اقتصادی
ضعیفی را نوان میدهد  .این امر بیانگر آن است شه بین وفهر منابع ط یعی و رشد اقتصادی
رابطهای معیهس وجهد دارد شه در ادبیات تهسعه به پدیده «شهمی منابع» معروف است ،زیرا
منابع ط یعی بهعنهان یروت شوهر م سها شده و صادرات آن نیز قدرت ررید واردات را
افزایش میدهد ،درحالیشه انتاار میرود وفهر منابع ط یعی ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را
تقهیت شند .با تهجه به اینیه دولت ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و بهنهعی
اقتصاد ایران یک اقتصاد تکم صهلی است ،اعمال ت ریمهای اقتصادی ،نفتی و بانیی نهتنها
میزان تهلید و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران را شاهش داده است ،بلیه دسترسی ایران
به درآمدهای حاص از فرو نفت را نیز با مویلات فراوان مهاجه شرده است؛ بنابراین ضروری-
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ترین و مؤیرترین راه برای مقابله و شاهش پیامدهای ت ریمهای نفتی ،شاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی در تأمین بهدجه و هزینهها ی جاری شوهر است .از این دیدگاه میتهان
ت ریمها را بهعنهان فرصتی برای شاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نار گرفت (مسعهد نیا
و دیگران .)16 :6818 ،برای شاهش وابستگی به نفت راهیارهای متعددی وجهد دارد شه ییی از
آنها حمایت از تهلید ملی است .حرشت به سمت اقتصاد بدون نفت منهط به این است شه
فرو نفت و
تهلید دارلی تأمین شنیم نه از م
رهاستهها و نیازهای دارلی را از م
فرآوردههای نفتی شه تنها به افزایش واردات منجر میشهد .اینیه درآمدهای حاص از فرو
نفت برای اداره امهر جاری شوهر هزینه شهد و یا بهصهرت نقدی در ارتیار مردم قرار گیرد،
نهتنها باعی افزایش نقدینگی در بازار و بالا رفتن میزان تهرم شده ،بلیه باعی شاهش میزان
تهلید نیز رهاهد شد .درنتیجه شاهد یک رشهد تهرمی در درون اقتصادی شه با ت ریمهای
گسترده روبهرو است رهاهیم بهد؛ بنابراین برای مقابله با ایرات ت ریم و ترمیم بافتهای
آسیبدیده بنده اقتصاد شوهر ناگزیر باید درآمدهای عایم نفتی را در زیرسارتهای اساسی
اقتصادی و در امر تهلید و دیگر زمینههای مهلد و پهلساز سرمایهگذاری شنیم شه این درآمدها
یک بازرهرد مث ت برای اقتص اد شوهر از رهد نوان دهند .باید تهجه داشت شه هرچه سهم
شوهر در تجارت بینالمل بالاتر باشد ،احتمال دست زدن به ت ریم علیه آنها شمتر است و
هرچقدر سهم تجارت بینالمل در تهلید نارالص شوهر بیوتر باشد ،درجه آسیبپذیری شوهر
از ت ریم بیوتر رهاهد شد (میرعمادی .)35 :6814 ،لذا شوهر میتهاند با افزایش تهلید ملی و
تییهبر م صهلات بهمی و دارلی ،ت ریمهای اقتصادی را رنثی شند.
 مقابله با بیکاری و تورم در شرایط نابسامان اقتصادیتهرم و بییاری نوانگرهای رهبی برای اندازهگیر ی مقاومت اقتصادی هستند و در همان حال
میتهانند به شی بالقههای حاوی اطلاعات ضمنی پیرامهن متغیر شسری بهدجه نیز باشند .این
بدان علت است شه تهرم و بییاری علاوه بر سیاستهای مالی ،شدید ًا ت ت تأییر سیاستهای
پهلی و سمت عرضه دولت هستند .روشن است شه این دو شارص شامل ًا با اقتصاد مقاومتی در
ارت اط تنگاتنگ هستند ،زیرا اگر شوهری با سطح بالای بییاری و تهرم مهاجه باشد ،شهچکترین
شهک بیرونی میتهاند هزینهها ی سنگینی را بر آن اقتصاد ت می نماید .در عهض یک اقتصاد
متعادل با نرخ تهرم و بییاری قاب ق هل در مهاجهه با ت هلات نارهشایند بیرونی ،بدون ت م
هزینههای رفاهی بالا میتهان ایستادگی نماید .با این وصف میتهان گفت این دو متغیر از بعد
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«قابلیت هضم شهکها» ،در زیرمجمهعه شارص مقاومت اقتصادی قرار میگیرند (ملیی:6818 ،
 .)61ایجاد فرصت شغلی ییی از مسائ مهم شوهر و بزرگترین مصداق اقتصاد مقاومتی است.
اشتغال ازاینجهت حائز اهمیت است شه با داشتن تأییرگذاری از حیی مق هلیت و موروعیت
حیهمت نزد شهروندان و از جهت انعیاس در رفتارهای بهنجار و نابهنجار اجتماعی (در ارت اط
با حفظ ناام سیاسی) با مهضهعات امنیت ملی مهرد ملاحاه قرار میگیرد .از طرف دیگر ،سطح
مناس ی از اشتغال احتمالاً بازتابی از فضای رشد و تهسعه اقتصادی در سطح شوهر است شه
رضایتمندی شهروندان را بهمثابه نتیجه منطقی در بردارد (پهراحمدی و ذوالفقاری:6833 ،
.)611
در این راستا باید تمام تهانها را بسیج شرد تا مسابقه بزرگ اقتصادی در شوهر سامان بگیرد.
این تیلیف باید برای سیاسیهن و ف عالان حهزه فرهنگ روشن شهد شه دستهر شار شوهر م احی
اقتصادی است ،ال ته سایر مهضهعات ن اید بر مسائ اقتصادی سایه بی اندازد .در اقتصاد
مقاومتی مفههم شرشت در یک مسابقه و م ارزه نهفته است؛ اما م ارزه در میدان اقتصادی است
شه در آن شوتار و رهنریزی مفههمی ندارد و ص نه مسابقه جهانی گسترده شده است شه در
آن باید نهتنها به امیانات و مسائ رهد نار افینیم ،بلیه باید به امیانات و سرعت حرشت سایر
شوهرها نیز تهجه داشته باشیم .اگر در مسابقه اقتصادی بازنده شهیم مث م ارزه ناامی ممین
است تلفات را در میدان ن رد مواهده نینیم ،اما هزاران فرصت بینالمللی در سطح تهلید و
اشتغال شوهر از دست رهاهیم داد شه حاص آن بییاریهای گسترده و فساد اجتماعی ناشی از
آن است؛ بنابراین تلفات در این میدان پنهانی است (رلیلی .)81 :6816 ،برای جلهگیری از
تهدیدات اقتصادی در دار سیاستهای عدالترهاهانه حتی بهصهرت درالتهای نسنجیده و
مخ تهلید به اجرا درمیآید تا تهدیدات امنیت ملی مهارشده یا فرصتهای امنیتی شوهر به هد
یابد؛ بنابراین دغدغه امنیت ملی از م رکهای اصلی در شی گیری و هدایت سیاستهای
عدالت اقتصادی است .نابرابری یا بیعدالتی اقتصادی میتهاند مخصهص ًا هنگامیشه این مسئله
بااحساس ت عیض و ت قیر و ظلم در میان گروهی از شهروندان همراه باشد برای امنیت ملی
تهدید مهمی تلقی شهد ،زیرا بیعدالتی و بهان اءمختلف میتهاند ی ات ناام سیاسی را مهرد
تهدید قرار دهد .آنچه امروزه بهعنهان م رومیت نس ی از آن یاد میشهد حاشی از وجهد شیاف
عمیق بین انتاارات و واقعیات است .درصهرتیشه انسانها از وضع رهد حتی در شرایط فقر
مطلق راضی باشند این احساس ایجاد نمیشهد ،اما مقایسه با داشتههای اشخاص یا گروههای
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دیگری شه در سطح بهتری به سر میبرند م رک تیهین این احساس است .فرد یا گروهی شه
احساس م رومیت نس ی میشنند بر این باورند شه انتااراتوان برای به هد وضع زندگی یا
بررهرداری از ارز ها و امیانات بیوتر موروع است .به دن ال آن ممین است این نتیجهگیری
حاص شهد شه باید برای رسیدن به انتاارات دست به اقداماتی وله روهنتآمیز زد .پتانسی
روهنت جمعی در صهرتی تقهیت میشهد شه نهعی توی هم سته میان افراد و گروههای
دارای احساس م رومیت نس ی ایجاد شهد .چهن دولت بهمثابه مرجع عالی اقتدار و مدیر ارشد
اقتصاد شنارته میشهد ،احساس م رومیت و یأس باعی میشهد اصلاح یا تغییر ناام سیاسی
مهردتهجه قرار گیرد .برداشت افراد و گروههای ناشام این است شه در حقوان ظلم شده است و
تنها مرجعی شه میتهاند حقهق ازدسترفته رهد را اعاده شرده و عدالت را برقرار شند دولت
است .بدین ترتیب ناام سیاسی در برابر فوارهای ب رانساز قرار میگیرد (قن رله:6811 ،
 .)11-646نابرابری اقتصادی و بیعدالتی علاوه بر ی ات ناام سیاسی ،از طریق تهدید ییپارچگی
ملی و سرزمینی ،امنیت ملی را در معرض چالش قرار میدهد .با تهجه به این نیته شه متغیر
انسجام ملی و تمامیت سرزمینی قهیاً ت ت تأییر ن هه تهزیع ارز ها ازجمله ارز های
اقتصادی قرار دارد ،این نتیجه حاص میشهد شه بیعدالتی اقتصادی میتهاند تمامیت ملی و
سرزمینی را در معرض تهدید قرار دهد .احساس م رومیت نس ی بخصهص زمانی موی ساز
میشهد شه با نهعی احساس ت عیض از سهی حیهمت به راطر ملاحاات قهمی ،مذه ی و
فرهنگی همراه شهد (قن رله .)645 :6811 ،برری از اندیومندان مسائ قهمی نیز اریر ًا به این
نتیجه رسیدهاند شه بین بررهرداری اقتصادی و ریز قهمی ارت اط لاینفیی وجهد دارد؛ یعنی
مهمترین انگیزه شهر ها ی قهمی در درجه اول از م رومیت اقتصادی آنان نوأت میگیرد و
مطال ات فرهنگی و ههیتی در مرت ه بعدی قرار دارد .به این راطر است شه دولتها برای تن یه
نیروهای سرشش ،اغلب بر ملاحاات اقتصادی تأشید میشنند (عسگری.)85 :6838 ،
در صهرت م ارزه با فقر ،بییاری و تهرم ،رونق و تهانمندی اقتصادی شی میگیرد.
تهانمندی اقتصادی نیز در تقلی تهدیدات رارجی و ترمیم آسیبپذیریهای دارلی نقش
تعیینشنندهای دارد .درواقع اگر قرار است جله منازعات روهنتبار گرفته شهد ،نیازمند رهیافت
گسترده منصفانه و جامع در مهرد تهسعه هستیم .در جهان امروز تهسعه و امنیت به هم پیهند
رهردهاند و تهسعه ،فناوری رسیدن به امنیت و دفاع ملی است .درنتیجه ناامنی انسانی ناشی از
سارتارهای اقتصادی سیاسی ،بهمنزله شیست دولت و بازار در تأمین امنیت انسانی است
140

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاثیر اقتصاد مقاومتی بر روند امنیت اقتصادی ...

(تهماس .)11 :6831 ،وضع مطلها اقتصادی میتهاند به انسجام ملی ،موروعیت سیاسی و
افزایش ظرفیت شسب حمایتهای مردمی جهت دن ال شردن سایر اهداف ملی شمک شند.
همچنین با تهجه به ارت اط تنگاتنگی شه میان تهسعه و رونق اقتصادی و مهفقیت سیاسی
رارجی وجهد دارد ،اقتصاد قهی میتهاند امنیت ناامی را نیز تأمین شند (مهسهی زنهز:6818 ،
 .)614همچنین امنیت انسانی و رهایی انسان نیز مقهله مهمی است شه باید مهردتهجه قرار
بگیرد .اقتصاد ،غذا ،بهداشت ،م یط ،فرد ،جامعه و سیاست در این مقهله مهم هستند .این
مسئله فراتر از تعریف مضیق تهسعه اقتصادی است .بر اساس این تعریف ابتدا باید نهادها و
رفتار سیاسی و اقتصادی بر اساس تأمین نیاز انسان باشد .دوم اینیه تأمین نیازهای انسانی
نیازمند موارشت آگاهانه در فرایندهای اقتصاد سیاسی است .رفع فقر و م رومیت و داشتن
سطح مناس ی از زندگی و تضمین حقهق اولیه بهعنهان امنیت انسانی نقش مهمی در تأمین
امنیت ملی دارد .فقر و شیاف بین فقیر و غنی تهدید عمدهای است شه امنیت را در سطهح ملی
و بینالمللی با رطر مهاجه میسازد .درواقع فقر و نابرابری ویهگی بارز چومانداز اجتماعی
معاصر در سطهح ملی و جهانی است (شیهه.)641 :6816 ،
همچنین باید تهجه نمهد شه ییی از ابزارهای قدرت چانهزنی یک ملت قدرت اقتصادی و
امروزه مطال ات و نیازهای موترک مردم در اقوار مختلف ،اقتصادی است ،بسیاری از مهضهعها
مانند افزایش طلاق ،بزهیاری ،افزایش زندانیان ،اعتیاد و حتی ریلی از شومیشهای سیاسی
برای صندلی قدرت اقتصادی است .عقبماندگی تفاوتی با انهدام زیرسارتهای اقتصادی ندارد
و تفاوت جنگ و اقتصاد در این است شه جنگ قاب ت یین و قاب لمس است ولی اقتصاد
بهراحتی قاب لمس نیست .مهمترین اولهیت اقتصاد ایران ،اقتصاد مردمی و درونزاست و تنها با
پیگیری این روند امیان رروج از چرره فقر و م رومیت ،ان اشت مطال ات بدون پاسخ ،رفع
فساد و ارتلالات در امنیت اقتصادی امیانپذیر است .امروز و باوجهد راه رد اقتصاد مقاومتی
امیان بسیج مجمهعه ظرفیتهای شوهر در عرصه ن رد اقتصادی فراهمشده است .حفظ روحیه
انقلابی و جهادی با حفظ تمرشز بر تهان دارلی در  14بند اقتصاد مقاومتی میتهاند ایران آینده
را مستق تر از امروز و ت دی به الگهیی مهفق در سطح منطقه و بینالمل شند (پرتال زاهدان و
بانک اطلاعات شهری زاهدان 6 ،بهمن  .)6814جمههری اسلامی ایران از این قابلیت بررهردار
است شه با عملیاتی شردن راه ردهای اقتصاد مقاومتی نایر م ارزه با فقر و بییاری و تهرم،
طراحی و تدوین دیپلماسی انرژی فعال و شارآمد در سیاست رارجی ،شاهش وابستگی به نفت،
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استفاده از مزیتهای ترانزیتی و انتقال انرژی از راک ایران ،بهرهگیری از ظرفیتهای ناشی از
شاهش ارز پهل ملی در شرایط ت ریم ،نهتنها ایرات ت ریم را رنثی شند ،بلیه از شرایط
ت ریم بهعنهان فرصتی در راستای ارتقای امنیت و تأمین منافع ملی رهد استفاده شند.
نتیجه گیری
می تهان با در نار گرفتن ابعاد دارلی و رارجی اقتصاد مقاومتی به نقش آن در استهار
نمهدن م انی اقتصاد ایران پی برد .پر واضح است شه با شاربست و اعمال دقیق و ص یح اقتصاد
مقاومتی می تهان نارسایی های اقتصادی در دار را ترمیم نمهده و با موارشت فعالانه در
اقتصاد منطقه ای و جهانی به نیازهای دارلی پاسخ داد .بنابراین اقتصاد مقاومتی به معنای
منزوی شدن از اقتصاد جهانی نیست .در واقع هدف گرد سرمایه در دار شوهر و رونق
شسب و شار و تهلید است شه زمینه اشتغال مناس ی را برای جمعیت بییار فراهم شرده و به
جای برنامه ریزی برای واردات ،امیانات دارلی در جهت صادرات به شار گرفته رهاهد شد .با
تییه بر اقتصاد مقاومتی اقتصاد شوهر از وابستگی به نفت رهایی یافته و صادرات غیر نفتی به
مرور جای نفت را در بازارهای جهانی رهاهد گرفت .برای م قق شدن اقتصاد مقاومتی باید
مهانع مهجهد بر سر راه تهلید و تجارت رفع شهد و ن اید تهلیدشنندگان در بهروشراسی پیچیده
اداری گرفتار شهند .همچنین اقتصاد برای رشد و شیهفایی باید دانش بنیان شهد .اقتصاد
مقاومتی اقتصادی م تنی بر دانش و ابزارها و استعدادهای ملی و درونمایه رهدباوری است.
شرشت های دانش بنیان باید در شوهر به اندازه ای تهانمند باشند شه هر ل اه اراده شردیم شه
چاه های نفت را ب ندیم هیچ موی اقتصادی برای شوهر ایجاد نوهد .با تویی شرشت های
دانش بنیان فرایند رام فروشی می تهاند به فرآورده هایی با ارز افزوده بالا ت دی شهد شه
این فرآورده ها علاوه بر تأمین نیازهای دارلی شوهر ،قابلیت صادرات داشته باشند و بتهاند
بازارهای منطقه ای را به دست آورد .الزام دولت به حمایت های مالی ،ایجاد تسهیلات شسب و
شار ،فراهم آوردن بازار دارلی و منطقه ای و تدارک تسهیلات غیر پهلی اعم از بیمه و مالیات در
حمایت از شرشت های دانش بنیان نیز مطرح است .حمایت از تهلید و اتیا به تهلید دارلی در
تنایم بازار به مناهر برطرف شدن نیاز بازار دارلی و افزایش صادرات غیرنفتی مسئله ای مهم
تلقی می شهد شه اقتصاد مقاومتی به دن ال آن است .همه م احثی شه مطرح شد وقتی حاص
می شهد شه اقتصاد مقاومتی به درستی و دقت اجرا شهد .برای دستیابی مقتدرانه به اقتصاد
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مقاومتی فرهنگ سازی ویهگی های نیروی جهادی در فرهنگ عمهمی ،آگاهسازی و گفتمان
سازی پیرامهن اولهیت های اقتصادی تهسط نهادهای فرهنگی -رسانه ای ،شفافیت و عدالت در
اطلاع رسانی شرایط و فرصت ها ،فرهنگ سازی مصرف ،است یام معنهیت و روح ایمان و تدین
جامعه بسیار مهرد تأشید است .از طرفی دیگر ،م ارزه با مفاسد اقتصادی مساوی است با
اعتمادسازی برای فعالیت اقتصادی ،همچنین قانهنگذاری حمایتی ،فرهنگ سازی در حهزه
تهلید ملی و مصرف دارلی ،ایجاد حس امنیت برای دولت ،سرمایه گذار و شارگر نیز باید مهرد
تهجه قرار گیرد .باید اضافه نمهد شه زیرسارتهای اجتماعی و نهادها (شیهه تفیر اجتماعی،
ارز ها ،نهاد ،عرف و فرهنگ) بر رشد اقتصادی تأییر بسزایی دارد شه در چارچها رانهاده،
آمهز  ،اقتصاد ،حیهمت و دین مت لهر است .در مراح بعد باید هر چه بیوتر به نیروی شار و
سرمایه بهمی متیی بهد .ذشر م احی فهق ما را به این نتیجه می رساند شه برای نی مقتدارنه
به دستاوردهای اقتصاد مقاومتی ،تهجه به تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی لازم است .در این صهرت
امنیت اقتصادی شی می گیرد .این مسئله می تهاند باعی ایجاد رضایت و موروعیت مردمی و
شسب حمایت ملت از دولت شهد .همچنین می تهاند منابع لازم برای ت لیغ ایدئهلهژی اسلامی را
در راستای اهداف انقلاا فراهم آورد .از مهمترین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی می تهاند تأمین
منابع لازم برای دفاع ملی باشد .نتیجه شلی این است شه اگر م انی و اصهل اقتصاد مقاومتی به
دست فرامهشی سپرده و عملیاتی نوهد ،شیان ناام اسلامی زیر فوار ت ریم های ت میلی به
شدت در معرض آسیب قرار می گیرد.
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